
Zápisnica z plenárnej schôdze členov SSŠLB 6.10.2022 

 

Plenárna schôdza členov SSŠLB sa konala dňa 6.10.2022 od 15.45 hod., prezenčne v hoteli Tenis, Zvolen 

1. M.Ferenčík- poďakoval za organizáciu kongresu organiz.výboru na čele s MUDr. J. Zdechovanovou, vedeckému 

výboru a všetkým registrovaným 

-na výzvu UDZS bol výborom schválený doc.MUDr. Martuliak, PhD.  ako ďalší konzultant UDZS pre odbor 

Algeziológia, funkciu naďalej vykonáva aj MUDr.M. Kulichová, CSc. 

- hlavným odborníkom pre odbor Algeziológia sa stáva doc.MUDr.Martuliak, PhD.,  prezident spoločnosti M.Ferenčík 

poďakoval za zodpovednú prácu doterajšej hlavnej odborníčke, MUDr. D. Hasarovej  

- výbor zvolil na svojom predchádzajúcom zasadnutí Komisiu pre jednanie so zdr.poisťovňami (Salamonová, Ferenčík, 

Šujanová, Schvarcz, Ogurčáková, Jakubíková) 

 - zúčastnil sa  Svet. kongresu o bolesti v Toronte, súčasťou bolo aj stretnutie prezidentov národných spoločností,  

program kongresu bol ladený výskumne, medzi hlavné témy patrili patofyziológia bolesti, nociplastická bolesť, 

fibromyalgia a iné, dôraz sa kladie na multidimenzionálny prístup k bolesti 

- aj tohto roku sme preložili Fact sheets do nášho jazyka a vytlačili brožúru, ktorá je súčasťou kongresových 

materiálov aj tohtoročného kongresu 

- zúčastnil sa kongresu EFIC v Dubline 4/2022, najbližší plán.kongres EFIC v Budapešti 9/2023 s hlavnou témou: 

Personalised Pain Management: The Future is Now 

- je možnosť prihlasovať sa na European Pain Federation Academy, možnosť prihlásiť sa na preklady článkov v EJP do 

nášho jazyka 

- SIP- plánovaný webinár na 29.11.2022- venovaný ICD 

- pracuje sa na kategorizácii ústavnej ZS, navrhujú sa povolené výkony a indikátory kvality pre rôzne úrovne 

nemocníc 

- realizované  hlasovanie členov SSŠLB  o schválení Zásad pre udeľovanie grantov 

Výsledky: ZA- všetci zúčastnení v počte 27, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0   

Návrh Zásad pre udeľovanie grantov – bol schválený 

- navrhuje v spolupráci s právnikom SLK vypracovať informovaný súhlas k používaniu opioidov a k možnosti viesť 

motorové vozidlo pri užívaní opioidov 

- funguje spolupráca so Slovenskou spoločnosťou pre paliatívnu medicínu, algeziológovia majú 2 miesta v redakčnej 

rade časopisu 

2. E. Salamonová: agenda vedeckého sekretára 

- predložila výsledky hospodárenia SSŠLB ku koncu roka 2021 

- na každú fungujúcu algeziologickú ambulanciu sa doručuje poštou časopis Bolest, ak niekto časopis  nedostáva, je 

potrebné to nahlásiť výboru 

3. I.Martuliak- uvažuje sa o zmene  Algeziológie zo subšpecializačného odboru na základný odbor, má pripravené 

potrebné podklady, plánuje sa prednášková činnosť na lekárskych fakultách 



- prebieha kategorizácia ústavnej starostlivosti, určujú sa typy algeziologických pracovísk v jednotlových druhoch 

nemocníc 

- pre vzdelávanie v odbore je jediným  výučbovým miestom  pracovisko v Banskej Bystrici, v pláne 3x 3-týždňové 

školiace miesto, tretí pobyt je predatestačný, atestačné skúšky sa budú konať 1x ročne na jar  

- Dr. Rapčan a doc. Martuliak vypracovali štandardné dg. a terap.postupy  pri bolestiach chrbta 

- plánované rokovania o príprave na legalizovanie kanabinoidov v medicínskom použití, so ŠUKL a MZSR  

4. D. Hasarová: v 7/2022 bola vyzvaná MZ SR vyplniť dotazník WHO na prieskum dostupnosti opioidov v SR 

a opatreniach proti zneužitiu opioidov 

- V 8-9/2022 pripomienkovala  novelu vyhlášky MZ SR o materiálno-technickom a personálnom vybavení pri 

prevádzkovaní ZZ (ako povinná výbava doplnený pulzný oxymeter a trezor)  

- Pred časom bola z MZ SR zaslaná výzva na prehodnotenie Zoznamu zdr.výkonov, ktorý sa pripravoval 

v predchádzajúcich rokoch,  viaceré odborné spoločnosti  výkony pripomienkovali, následne bude potrebné 

k výkonom doplniť registračné listy, proces sa pravdepodobne predĺži 

- Odovzdáva agendu hlav.odborníka svojmu nástupcovi doc.Dr.Martuliakovi, PhD. 

5. D.Broďáni- v procese registrácie na kongres sú každý rok nezrovnalosti, lekári, ktorí sú registrovaní farmaceut. 

firmami nevypĺňajú formulár na www.pain.sk, údaje tak dostáva len SLS, nie organizačný výbor  

6. Všetci- potreba zhromažďovať informácie o vykazovaní výkonov v ambulanciách, zvažované uverejniť informácie 

o SSŠLB na sociálnych sieťach, otázka pacientskej skupiny, v r. 2023 Slovenské dialógy o bolesti  budú organizované 

na Zempl. Šírave,  Československé dialógy o bolesti v r. 2024- Bratislava 

Výzva pre všetkých členov na aktívnu účasť s prednáškami,  do 30.9. kal.roka je možnosť požiadať o grant na 

výskumnú činnosť z financií SSŠLB. 

V Zvolene, 6.10.2022   

MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA 
prezident SSŠLB 

zapísala  MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD. 

 

Príloha: prezenčná listina 

http://www.pain.sk/

