
 

Zápisnica zo zasadnutia Výboru SSŠLB, 17.6.2021 – 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.- ospravedlnený 

7. MUDr. Daniela Ogurčáková 

8. MUDr. Eva Salamonová 

9. MUDr. Alena Šujanová 

10. MUDr. Darina Hasarová- hlavný odborník pre odbor Algeziológia 

 

 

 

Riadne zasadnutie Výboru SSŠLB sa konalo elektronickou formou dňa 17.6.2021, od 16,00 hod,  

cez aplikáciu ZOOM. 

 

PROGRAM: 

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

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. D. Hasarová – agenda Hlavného odborníka pre odbor Algeziológia 

7. Stanovenie a komenty k Plánu aktivít Výboru SSŠLB (viď príloha) 

8. Všetci členovia Výboru – aktuálne problémy. 

 

 



1. M. Ferenčík, I.: Zhodnotenie XXVIII. Slovenských dialógov o bolesti 

- prezident SSŠLB poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii podujatia aj na 

prezentácii príspevkov na kongrese, spolupráca s EduProfiPharm bola kvalitná. Kredity za 

podujatie budú pridelené lekárom aj sestrám do 7-10 dní od skončenia podujatia 

- linky na záznamy z podujatia  sú zverejnené na stránke www.pain.sk 

- podujatia sa v online prostredí zúčastnilo  každý deň 2600-2700 účastníkov 

 

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

- virtuálny Svetový kongres o bolesti sa koná práve v týchto dňoch, sú však technické problémy 

s prihlasovaním na kongres, ktorý by mal byť free pre členov s uhradeným členským do IASP,  

opakovane sme riešili s IASP tento problém 

- nejasnosti v úhradách  členského do IASP- posledná informácia je o platnosti členského do 

februára 2022, problém v riešení, nedorozumenia vznikajú na strane IASP-u 

- navrhnuté koncom roka 2021 uhradiť členské na ďalší kalendárny rok pre nominovaných 

členov  

- zúčastnil sa dňa 4.6.2021 EFIC Council Brainstormu elektronicky, informoval o preberaných 

témach – dominovala problematika prezidentskej kampane Broni Fullen – Health Litteracy 

- spoločnosti bola zaslaná pozvánka na účasť v medzinárodnom prieskume Sedation in Palliative 

Care, do ktorého sa máme možnosť zapojiť 

- od ČSLB bola zaslaná pozvánka na Česko-slovenské dialogy o bolesti, ktoré sa budú konať  

21.10. -23.10.2021 v Hradci Králové, deadline na zaslanie abstraktov je 31.8.2021 

 

3. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára 

- v rokoch 2019 bolo hospodárenie spoločnosti ziskové, v r. 2020 stratové, keďže sa 

neorganizoval kongres, v r. 2021 očakávame ziskový výsledok, veľkú finančnú položku 

predstavuje nákup časopisu Bolest, doteraz nám chýba presný zoznam  fungujúcich ambulancií 

v SR, ktorým máme záujem časopis zasielať. Osloví NCZI so žiadosťou o zaslanie  zoznamu 

činných algeziologických ambulancií 

4. I. Martuliak: agenda prednostu Algeziologickej kliniky SZU 

- bez komentára 

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

- bez komentárov 

6. D. Hasarová – agenda Hlavného odborníka pre odbor Algeziológia  

- zo strany ÚDZS požiadavka na dvoch konzultantov ÚDZS v odbore Algeziológia, okrem prim. 

MUDr. Marty Kulichovej, CSc., ktorá túto funkciu robí už viac rokov, navrhnutý doc. MUDr. 

Igor Martuliak, PhD., súhlasí, výbor návrh odsúhlasil  

http://www.pain.sk/


- podľa Zdravotníckej ročenky 2019 je v SR 55 algeziologických ambulancií, o niektorých 

nemáme presnejšie údaje 

- riešená problematika výkonu kryoablácie periférneho nervu 

- zatiaľ platí MKCH-10, sú informácie o pláne uviesť MKCH-11  od 1.1.2022, avšak vzhľadom 

na chýbajúce promo to asi nebude reálne 

7. Stanovenie a komenty k Plánu aktivít Výboru SSŠLB  

- pre najbližšie mesiace sa chce výbor zaoberať týmito problematikami:  ako zvýšiť aktivitu 

mladších členov SSŠLB k publikačnej a prednáškovej činnosti,  návrhmi na výskumnú činnosť,  

otázkou organizovania  Školy bolesti, užitočnými formulármi a dotazníkmi pre prax,  prácou 

s webstránkou SSŠLB, novými výkonmi a registračnými listami, štandardnými operačnými 

postupmi,  otázkou pacientskych skupín, prehľadmi zaujímavých článkov, najpp. Z EFIC a IASP 

newslettrov. 

8. Všetci členovia Výboru – aktuálne problémy 

- nasledujúce Česko-slovenské dialógy o bolesti v r. 2022 organizuje SR, plánovaný termín 

október 2022,  osloviť kolegov zo Zvolena ohľadom prvých krokov pri organizácii podujatia 

 

Zapísala: MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD. 

v Prešove, 17.6.2021 

 


