
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSŠLB, 17.3.2021 - elektronicky 

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD. 

2. MUDr. Miroslav Ferenčík 

3. MUDr. Tatiana Geistová 

4. MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD. 

5. MUDr. Marta Kulichová, CSc. 

6. Doc. MUDr, Igor Martuliak, PhD 

7. MUDr. Daniela Ogurčáková 

8. MUDr. Eva Salamonová 

9. MUDr. Alena Šujanová- ospravedlnená 

Hostia: 

MUDr. Tatiana Dančíková – predsedníčka Sekcie Paliatívnej medicíny 

 

 

Riadne zasadnutie Výboru SSŠLB sa konalo elektronickou formou dňa 

17.3.2021 od 17,00 hod,  

cez aplikáciu ZOOM. 

PROGRAM: 

1. Dančíková T.- poďakovala za dôveru vyjadrenú pri voľbe do funkcie nového 

predsedu Sekcie paliatívnej medicíny SSŠLB, agendu sekcie preberie osobne s 

Jakubíkovou 

Martuliak- osloví šéfku redakčnej rady časopisu Paliatívna medicína a liečba 

bolesti, vzhľadom na to, že cieľovou skupinou časopisu sú algeziológovia a 

lekári so zameraním na paliatívnu medicínu, výbor navrhuje  ponúknuť do 

redakčnej rady aj zástupcov za odbor algeziológia 

 

2. M. Ferenčík, I. Martuliak: Stav príprav XXVIII. Slovenských dialógov o 

bolesti 

podujatie sa bude konať 1.6.- 3.6.2021,  v popoludňajších hodinách cca od 

16.00- v trvaní 2,5 hod.denne, termín prihlásenia na aktívnu účasť stanovený na 

16.4.2021, program bude pozostávať z lekárskych prednášok a firemných 



sympózií,  upravené zloženie vedeckého a organizačného výboru, pripravená 

záväzná prihláška  k účasti pre farmaceutické firmy 

Organizačný výbor jedná s Eduprofipharm a so SLS ohľadom kompetencií a 

zmlúv 

Záznam z podujatia  bude dostupný v archíve, podujatie pri on-line účasti pre 

lekárov bude kreditované. 

 

3. M. Ferenčík: informácia o agende SSŠLB, IASP, EFIC 

Absolvoval ako prezident SSŠLB úvodné informačné stretnutie EFIC 

councillors, kde bol predstavený plán aktivít EFICu, plánované sú voľby 

President elect a ved.sekretára EFICu 

4.6.2021 plánovaný virtuálny Brainstorm, zameraný na organizačné atribúty 

spoločností 

kampaň EFIC- Plain Talking- k dispozícii sú dotazníky,  preložené do mnohých 

jazykov,  aj do slovenčiny, ktoré môžu záujemcovia vyplniť, bude vhodné 

osloviť  ústredie zastrešujúce  pacientske organizácie a poskytnúť im link na 

dotazník 

Pre schválených členov je aktívny prístup na stránku IASP a k časopisu Pain 

online. 

4. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára 

- objednaný je časopis Bolest pre všetky fungujúce  ambulancie chronickej 

bolesti, potrebné aktualizovať adresy pracovísk 

- refundovaný bude  poplatok za zakúpenie ZOOM aplikácie za účelom 

virtuálnych zasadnutí výboru 

- odsúhlasená odmena za preklady Fact sheets pre členov, ktorí sa podieľali na 

prekladoch formou DoVP 

5. I. Martuliak: agenda prednostu Algeziologickej kliniky SZU 

Deň kliniky algeziológie sa bude konať elektronicky 23.4.2021 

plánovaný je jarný termín atestácií z algeziológie 

6. H. Jakubíková: agenda člena Výboru Sekcie paliatívnej medicíny 

agendu odovzdá T.Dančíkovej, zaplatené je členské do EAPC pre 3 členov, 

ostatným členom z toho vyplýva možnosť prihlásiť sa ako kolektívny člen 

EAPC 



7. Všetci členovia Výboru – aktuálne problémy 

Ogurčáková, Salamonová- zvažuje sa založenie pracovnej skupiny zameranej na 

presadzovanie dostatočného bodového ohodnotenia algeziologických výkonov 

od poisťovní 

Ogurčáková- informovala o aktivite Európskej komisie Europe´s Beating Cancer 

Plan a jej cieľoch 

najbližšie zasadnutie výboru SSŠLB bude elektronicky 22.4.2021  o 16.00 hod. 

 

Zapísala: MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD. 

v Prešove, 17.3.2021 

 


