
 

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSŠLB, 20.5.2021 - 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.- ospravedlnený 

7. MUDr. Daniela Ogurčáková 

8. MUDr. Eva Salamonová 

9. MUDr. Alena Šujanová- ospravedlnená 

 

 

Riadne zasadnutie Výboru SSŠLB sa konalo elektronickou formou dňa 20.5.2021 od 16,00 hod,  

cez aplikáciu ZOOM. 

 

 

 

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

- podujatie sa bude konať 1.6.- 3.6.2021,   pripravený je odborný program, zverejnený aj na 

stránke www.pain.sk, pripravené sú abstrakty v editovateľnej forme, abstrakty budú vydané ako 

supplementum časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti.  

- väčšia časť prednášajúcich  sa zúčastní podujatia osobne v EDUKA v Banskej Bystrici, menšia 

časť bude prednášať na diaľku, resp. poskytne nahratú prednášku. Moderátori jednotlivých 

blokov budú viesť diskusiu, otázky od poslucháčov budú prichádzať prostredníctvom chatu.  

- podujatie má pridelené kredity- pasívna účasť 3 kredity/deň, spolu 9 kreditov/3 dni, aktívna 

účasť 10 kreditov za prednášku 

- po skončení odborného programu na druhý deň podujatia je plánovaná online plenárna 

schôdza. 

 

http://www.pain.sk/


2. I. Martuliak- spolupráca so Slovenskou spoločnosťou paliatívnej medicíny - informácie 

prostredníctvom mailu a telefonátu 

- oslovil prim. MUDr. A. Škripekovú, PhD., a prof. PhDr. Mgr. P. Dobríkovú, PhD. et PhD. 

a ďalšie kolegyne z oblasti Paliatívnej medicíny, s predstavou o vzájomnej spolupráci našich 

spoločností a navrhol aj rozšírenie redakčnej rady časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti o 

2 členov z radov algeziológov - Martuliak, Ferenčík. Časopis vychádza 2x ročne v elektronickej 

forme.  

- plánuje sa zúčastniť zasadania pracovnej skupiny špecialistov o Medicínskom využití 

kanabinoidov s europoslankyňou  L. Nicholsonovou ohľadom  stratégie prípravy potrebnej 

legislatívy a mediálnej i spoločenskej podpory tohto programu.  

- dňa 16. októbra 2021 sa bude konať v Trnave 9. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej 

a paliatívnej starostlivosti, deadline na prednášky je do 31.5.2021. 

  

3. D.Broďáni- kontaktné adresy ambulancií 

- na výzvu aktualizovať svoje kontaktné adresy ambulancií za účelom správneho rozosielania 

časopisu BOLEST, reagovalo 19 pracovísk. 

 

4. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára 

-  zosumarizované DoVP za preklady Fact sheets pre členov, ktorí sa podieľali na prekladoch     

v r. 2019, 2020, odovzdá ich na SLS 

 

5.  Všetci členovia výboru – aktuálne problémy 

- preberaná otázka zlepšenia vzájomnej výmeny informácií medzi hlavnou odborníčkou pre 

algeziológiu a členmi výboru, nakoľko hlavná odborníčka nie je členom Výboru. Prítomní 

členovia navrhujú prizývať na zasadnutia výboru hlavného odborníka - MUDr. Hasarovú, návrh 

bol prítomnými schválený 

- najbližšie zasadnutie výboru SSŠLB bude elektronicky 17.6.2021  o 16.00 hod. 

ďalšie zasadnutia výboru: 17.9. prezenčne, 21.10. online, 18.11. online, 10.12. prezenčne 

 

Zapísala: MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD. 

v Prešove, 20.5.2021 

 


