
 

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSŠLB, 22.4.2021 – elektronicky 

 

Prítomní: 

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD. 

2. MUDr. Miroslav Ferenčík 

3. MUDr. Tatiana Geistová- ospravedlnená 

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 

 

 

 

Riadne zasadnutie Výboru SSŠLB sa konalo elektronickou formou dňa 22.4.2021, od 16,00 hod,  

cez aplikáciu ZOOM. 

 

PROGRAM: 

1. M. Ferenčík, I. Martuliak: Stav príprav XXVIII. Slovenských dialógov o bolesti, ktoré sa majú 

konať 1. – 3.júna 2021 

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

3. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára 

4. I. Martuliak: agenda prednostu Algeziologickej kliniky SZU 

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

6. Všetci členovia Výboru – aktuálne problémy.  
 

1. 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 

- bude pozostávať z blokov prednášok a sympózií, organizačne ho zastrešuje EduProfiPharm, 

prihlásení záujemcovia dostanú mailom link na sledovanie podujatia.  Záznam z podujatia  bude 

dostupný v archíve, podujatie bude kreditované pre lekárov. 



 

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

- virtuálny Svetový kongres o bolesti sa bude konať v júni 2021 

- Virtual Pain Education Summit- organizátor EFIC- november 2021 

- kongres EFIC plánovaný na apríl 2022 - Dublin 

Po konzultácii s MUDr. Hasarovou D., hlavnou odborníčkou pre algeziológiu, informuje o: 

- práci na štandardných diagnostických a terapeutických postupoch, MUDr. Hasarová spolu s 

MUDr.Kulichovou, CSc., pracujú na štandardných postupoch pre liečbu opioidmi v terapii 

nenádorovej bolesti   

- o podaní odvolania k zamietnutiu preskripcie Celecoxibu pre algeziológov 

- nateraz nebudeme iniciovať zmenu formulárov k štatistickým zisťovaniam pre NCZI, 

zvažované aj staré štatistické hlásenia pre SSŠLB, podľa ktorých existuje prehľad o 

vykonávaných invazívnych výkonoch na ambulanciách 

3. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára 

-  

4. I. Martuliak: agenda prednostu Algeziologickej kliniky SZU 

- deň kliniky algeziológie sa bude konať elektronicky 23.4.2021 

- uskutočnil sa jarný termín atestácií z algeziológie 

- informuje o stretnutí s MUDr. Škripekovou – nastavenie modelu spolupráce  

- informuje o CBD problematike, zrealizované virtuálne stretnutie s poslankyňou 

L.Ď.Nicholsonovou, naplánované ďalšie stretnutie 

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

- blok prednášok s tematikou Paliatívna medicína na tohtoročnom kongrese – Dialógoch 

o bolesti -  nebude, pripravíme ho na najbližší kongres  

6. Všetci členovia Výboru – aktuálne problémy 

- Broďáni - málo reakcií od členov SSŠLB na požiadavku aktualizácie zoznamu pracovísk 

zverejnenú na webe za účelom zasielania časopisu Bolest 

- Ogurčáková - komentár na nové kritériá poisťovní ohľadom uznávania bodovaných výkonov 

v ambulantnej sfére 

- problém s uznávaním kódu výkonu 260a – poisťovne ho neakceptujú 

Najbližšie zasadnutie výboru SSŠLB bude elektronicky - 20.5.2021,  o 16.00 hod. 

Zapísala: MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD. 

v Prešove, 22.4.2021 

 


