
Zápisnica zo zasadnutia výboru SSŠLB 17.9.2021 v Martine 

 

Prítomní: 

1. MUDr. Dušan Broďáni, PhD.- ospravedlnený 

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- ospravedlnená 

9. MUDr. Alena Šujanová- ospravedlnená 

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

 

PROGRAM: 

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

2. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára 

3. I. Martuliak: agenda prednostu Algeziologickej kliniky SZU 

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

5. D. Hasarová: agenda hlavnej odborníčky pre odbor Algeziológia 

6. Všetci členovia Výboru – aktuálne problémy.  
 

1. Ferenčík- informácia o agende SSŠLB, IASP, EFIC  

- stretnutie SLS a SLK s predstaviteľmi a štát.tajomníkom MZ SR v máji 2021, 

predstavené úlohy a výzvy, vrátane pracovného návrhu na úpravu platov 

zdravotníckych pracovníkov za účelom finanč.stabilizácie personálu 

- EFIC-  jún 2021- konal sa cez webaplikáciu Council Brainstorm, prioritou boli 

organizovanie EFIC academy,  podpora výskumu, podpora zdravotnej 

gramotnosti, zabezpečenie spíkrov na národných podujatiach  

- European Journal of Pain-podpora publikovania  a zrýchlenie procesu 

schvaľovania príspevkov 

- EFIC výzva- Tackling in opioid crisis 

- IASP-  má novú podobu  web stránky 

- vyjasniť, dokedy má platnosť členské pre našich členov v IASP  

- plánované odborné podujatia- Congress of the European Pain Federation, Pain in 

Europe XII - Dublin- 27.4.- 30.4.2022 

- XXII. Česko-slovenské dialógy o bolesti- Hradec Králové-  21.10.-23.10.2021 

- plánované Česko-slovenské dialógy o bolesti-  6.-8.10.2022 Zvolen 

- na budúci rok pri prezenčnej forme kongresu plánujeme udelenie ocenení a plakiet 

navrhnúť kandidátov 

- otázka aktivít SSŠLB na sociálnych sieťach 

- otázka pacientskej skupiny 

 

 



2. Martuliak- agenda prednostu Algeziologickej kliniky SZU 

- Výzva na zvýšenie publikačnej a prednáškovej činnosti našich členov 

- aktivity v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou paliatívnej medicíny -  

prednášky na odb.podujatiach,  rozšírenie redakčnej rady časopisu PMaLB 

- EuroPainClinic realizuje výskumnú činnosť 

- vyšlo usmernenie MZ SR zo 7.9.2021 s odporúčaniami, ako postupovať v 

ústavných a ambulantných zariadeniach počas COVID epidémie 

 

3. Hasarová- agenda hlavnej odborníčky pre odbor Algeziológia  

- vyžiadala od MZ SR aktualizované vyjadrenie k predpisovaniu liekov na lekársky 

predpis so šikmým modrým pruhom, vyjadrenie bolo uverejnené na webstránke 

SSŠLB 

- výbor sa zhodol na odporúčaní prizývať pacientov, ktorí sú liečení opioidmi na 

osobnú návštevu ambulancie aspoň á 3 mesiace  

- MUDr. Rapčan- pripravil štandardné postupy pre liečbu bolestí chrbta z pohľadu 

algeziológa 

- pracuje sa na ostatných štandardných postupoch 

 

4. Všetci členovia Výboru – aktuálne problémy  

- Ogurčáková- vrámci Sekcie algeziológov ASL boli do výboru zvolení: Králiková, 

Ogurčáková, Rapčan, predsedníčkou je MUDr. Králiková 

- dňa 30.8.2021 sa konalo prvé stretnutie výboru sekcie algeziológov ASL, 

pripravili uznesenie z online zasadania zo dňa 9.9.2021, kde uviedli požiadavky 

adresované ASL, na požiadavky odpovedal listom MUDr.Zlatoš  

- Valné zhromaždenie ASL sa konalo 10.-11.9.2021, za našu sekciu sa členovia 

výboru nemohli zúčastniť z osob.dôvodov 

- Jakubíková- poverená vyhotovením zápisníc 

 

- Najbližšie zasadnutia výboru SSŠLB plánované na  28.10., 18.11. o 16.00 hod.  

elektronicky,   10.12.2021 - zrejme electronicky o 16,00 (v prípade priaznivej 

epidemickej situácii, sa uskutoční prezenčne, v Martine, o 10.00 hod. ) 

 

 

V Bojniciach, 26.9.2021 

 

        MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA 

        Prezident SSŠLB 

 

 

 

 


