
Zápisnica  zo zasadnutia výboru SSŠLB 28.10.2021  

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- ospravedlnená 

9. MUDr. Alena Šujanová 

10. MUDr. Darina Hasarová – hlavný odborník pre odbor Algeziológie 

Hosť: MUDr. Jana Zdechovanová – predsedníčka organizačného výboru Dialógov o bolesti v 

r. 2022 

 

Riadne zasadanie Výboru SSŠLB sa konalo dňa 28.10.2021 od 16,00 hod.,  elektronicky,  cez 

aplikáciu Zoom.  

 

PROGRAM: 

1. J. Zdechovanová – informácie o príprave XXIII. ČS Dialógov o bolesti a XXIX. 

Slovenských dialógov o bolesti vo Zvolene 

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. Všetci členovia Výboru – aktuálne problémy. 

 



 

1. Zdechovanová, Ferenčík- informácie o príprave XXIII. ČS Dialógov o bolesti a 

XXIX. 

Slovenských dialógov o bolesti 

- XXIII. ČS Dialógy o bolesti a XXIX. Slovenské dialógy o bolesti sú plánované na 

6.-8.10.2022 vo Zvolene, organizačný výbor zabezpečil priestory  v kongresovom 

hoteli Tenis, kde je priestor na podujatie pre 350 návštevníkov,  ubytovanie pre cca 

150 ľudí, prezidentom kongresu bude MUDr. Ferenčík M., MBA, viceprezidentom 

kongresu bude doc. MUDr. Kozák  J., PhD., prezidentom vedeckého výboru - doc. 

MUDr. Martuliak I.,PhD. 

- otázka organizovania  workshopu v predvečer kongresu 

- témy kongresu: Aplikácia najnovších poznatkov o bolesti do praxe,  nenádorová 

bolesť, nádorová bolesť, paliatívna medicína, intervenčná algeziológia, 

ošetrovateľstvo v algeziológii 

- na SLS bude zaslaná prihláška podujatia do kalendára akcií 

- príprava pozývacieho listu pre sponzorujúce firmy 

- v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie  zvažujeme aj hybridnú formu 

(prezenčne  + online), resp. len online formu (predbežne osloviť EduProfiPharm, 

alebo inú agentúru) 

 

 

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

- aktuálne  nemajú naši členovia aktívny prístup na IASP  stránky,  potrebné zaslať 

zoznam vybraných členov a ich ID a nanovo ich nahlásiť, uhradiť členské na rok 

2022 

- EFIC- výzva na 5-ročný projekt týkajúci sa opioidovej krízy 

- Kongresy:  EFIC- Dublin Apríl 2022, IASP- Toronto September 2022 

 

3.  Martuliak- agenda prednostu Algeziologickej kliniky SZU 

- pokračuje vzdelávanie v odbore, uskutočňuje sa na klinike v Banskej Bystrici 

- organizované sú 3 vzdelávacie kurzy 

- perspektíva 3 lôžkových oddelení v SR - BB, BA, KE 

- školenia by mali zahŕňať aj pobyt na paliatívnom oddelení a recipročne pre 

paliativistov  pobyt na algeziologických úracoviskách 

- pracovisko v BB  pracuje na výskumnej úlohe Chronifikácia bolesti – tvorba 

dotazníka, implementácia do praxe, implementácia do ERAS protokolov, 

publikácia výsledkov  

 

4. Hasarová - agenda Hlavného odborníka pre odbor Algeziológia 



- Štandardné postupy - výzva na tímovú prácu a konzultáciu obsahu s výborom 

SSŠLB 

- Výzva ÚDZS na nomináciu  ďalšieho konzultanta za odbor Algeziológia -  výbor 

na skoršom zasadnutí zvolil doc. MUDr. Martuliaka, PhD.,  výbor poveruje hlav. 

odborníčku odoslať informáciu na ÚDZS 

-  

5. Všetci 

- Návrh na pracovnú skupinu za SSŠLB pre jednanie so zdravotnými poisťovňami - 

Šujanová, Ogurčáková, Jakubíková – výborom zloženie pracovnej skupiny 

odsúhlasené 

- Ogurčáková - tip na webstránky s právnymi radami pre poskytovateľov ZS 

 

Najbližšie zasadnutie výboru bude 18.11.2021 o 16,00 hod - elektronicky cez aplikáciu 

ZOOM 

 

        MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA 

        Prezident SSŠLB 

 

Zapísala: 

MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD. 

28.10.2021, Prešov 


