Program schůze výboru SSLB 26.5.2022 v 11.00 hod Praha
IPVZ hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Začátek schůze: 11:00 hodin
1.) Úvod, prezence členů, kontrola úkolů z minulé schůze výboru ( Kozák )
Přítomni: Kozák, Vondráčková, Rokyta, Fricová, Procházka, Hřib, Cvrček,
Hakl, Málek, Popperová, Lejčko, Hrubešová
Nepřítomni: Čumlivský, Gabrhelík ,
Ševčík omluven, Vrba omluven
2.) Schválení nových členů – nikdo nový není přihlášen, odhlášení - MUDr.
Nováková Václava – ukončení lékařské praxe a MUDr. Mandysová Petra.
3.) Vzdělávací program v oboru, atestace, akreditace, stáže
( Vondráčková ) atestace bude 7.6.22 - 3 atestanti
Akreditace – Brno 2x, Plzeň, Ostrava, HK, Motol, Zlín, neschváleno -Hořovice,
EuropainClinic – nemají plný rozsah vzdělávacího programu
Nová ředitelka IPVZ – MUDr.Maříková - I.LF, plánují změny provozu i
vzdělávání- revize vzdělávacích programů, elektronizace postgraduálního
vzdělávání, evidence, logbooky, residenční místa a další
Nové projekty vzdělávacích programů a specializačních kurzů . Zřízení vědecké
rady – dohled nad kvalitou vzdělávání a vědecké činnosti .
Další plánované změny : vyšší odměny lektorům, transparentní sponzoring.
IPVZ poskytuje znalecké posudky – za SSLB je nominován již dříve
MUDr.Trnka
Aktivizace vzdělávajích programů elektronickou formou : e-learning,
podcasty, on-line webináře, podpora vzdělávání v jednotlivých oborech
newsletter – presentace oborů, zlepšení stravování a ubytování.

Stáže : stáže musejí být v plném úvazku – požaduje toto vyjádření v potvrzení
o stáži MZ ČR. Vzdělávání v nástavbových oborech je v gesci IPVZ , diskuze
s fakultami , kde je dosud vedeno vzdělávání v základních oborech.
Bylo doporučeno zařazení doc.Fricové mezi vyučující základního atestačního
kurzu MDKLB .
4.) Zpráva z časopisu Bolest (Rokyta) - nyní nové číslo, články přicházejí, zprávy
z akcí jsou dále žádoucí - v posledním období zejména z EFIC kongresu (
Dublin) a Intervenčních kurzů ( teoretických i kadaverů ) které proběhly.
5.) Zpráva o činnosti Sekce IA, kurz intervencí – pod IPVZ teoretická část , kurz
s kadavery 3.LF UK ve FN KV garant kurzů - Dr. Lejčko, spoluorganizátoři demonstrátoři : Kozák J.,Kozák Š., Machart S. (frekventanty konstatována
vysoká odborná kvalita kurzů)
Proběhl 2 denní kurz intervenční algeziologie na IPVZ – teorie, snaha o
pravidelnost akce každý rok alespoň 1x a zároveň i kurz na kadaverech ve FN
KV

- Anatomický ústav 3. LF – výborné technické podmínky, navigace pod

rtg a UZ, anatomické preparáty - 15 účastníků, sponzoring Boston Sc.
Výstupem bude certifikát garantovaný SSLB.
6.) Zpráva o www.sslb.cz (Hakl), www.nechcibolest.cz, pokračuje vývoj
pacientské organizace s podporou EFIC , kde byly získány informace o možné
podpoře pacientské organizace ze strany SIP ( Societal Impact of Pain) .
Stránky SSLB .cz fungují, je nutné podpořit zájem zasílat příspěvky – informovat
o kurzech, vzdělávacích akcí, zpětná vazba je dále nezbytná .
Portál „Nechcibolest“ - 7 tis vstupů měsíčně, na stránkách se intenzivně
pracuje, propojují se s ostatnímu podobnými weby, mají magazín, novinky a
články pro pacienty ,
Pacientská organizace – nemůže fungovat pod ČLK UJEP – bude zapsaný spolek
na MZ ČR - byl osloven p. Hovorka, který má zkušenosti se zakládáním

pacientských organizací, vytvořen požadavek na grant z MZČR, který je určen
na podpory pacientských organizací . Plánované předsednictvo pac.
organizace – 3 pacienti : p. Hovorka, p. Koblížek a jeden další vybrán. Byla
navržena dozorčí rada - garanti lékaři :-Hakl, Kozák, Hřib, Rokyta .
V dalších plánech je podpora EFIC + sponsoring fy Grünental – Finanční
otázky budou řešeny založeným spolkem ve spolupráci se SSLB ( ČLS JEP)
Byla představena Prezentace seznamu pracovišť, které rozpracoval ve velkém
rozsahu p. Troják, je nutné zkontrolovat informace – název, kontakty – je třeba
doplnit jména vedoucích lékařů na jednotlivých pracovištích LB.
Připomínky a podněty posílat na Dr Hakla
V ambulancích budou vytvořeny a dodány letáčky s informacemi pro pacienty –
že se mohou hlásit do pacientské organizace - možné i další prezentační
aktivity .
Na EFIC ( Dublin)

proběhla i konference konference SIP ( Societal Impact of

Pain) -vedoucí SIP je Patric Forget -vydávají materiály, podporují tyto aktivity
i pacientské organizace v Evropě . Osobní jednání s vedoucím SIP proběhlo
s J.Kozákem , Š. Kozákem za SMA a následně s Prof Rokytou , který byl
pověřen dalším jednáním se SIP k podpoře pacientské organizace v ČR.
7.) Mezinárodní činnost - EFIC, (Kozák, Rokyta) – v Dublinu , zřejmě vlivem
covidové situace malá účast i v oblasti vystavovatelů , méně prezentací , které
kombinovány s on-line přednáškami , menší účast vystavovatelů ,
Končí funkční období předsedkyně EFIC8.) Sekce mladých algeziologů (SMA) aktivity – ( Kozák) - aktuálně je 16
členů, pracují v soukromém i ve státním sektoru, bude snaha je zapojit do
výuky, vč praktické , předseda dr. Šimon Kozák je i šéfredaktorem webových
stránek se vzdělávacím zaměřením - Algeziolog . cz , chystá prolink se

stránkami SSLB cz , domluví se s dr. Haklem . SMA dodá zprávu do časopisu
Bolest.
9.) Zpráva sekce privátních algeziologů ( Hakl, Popperová ) Hakl je člen Svazu
ambul. specialistů – kde získává kontakty a právní náležitosti – smlouvy
s pojišťovnou
Diskuse k založení stránek soukromých algeziologů – jako podstránka SSLB.
Popperová: Soukromá pracoviště mají omezenou nabídku kódů, které mohou
vykazovat pojišťovně – některé nemohou, otázka sdílených kódů .Je třeba
využívat intervenční kódy , problém je často jejich lokální nasmlouvání
menšími pracovišti LB. Fakultní nemocnice mají často zvýhodněnné vztahy se
ZP.
Návrh na vytvoření nového kódu na terapii a indikace návykových látek
nebyl akceptován. Byla navržno podání žádosti o navýšení bodové dotace na
jednotlivé kódy , jeví se však ze strany ZP jako nereálné při aktuální finanční
situaci
10.) Nový termín výborové schůze SSLB - 5.10. v 17 hod na Dialozích ve
Zvolenu
11.) Metodické pokyny farmakoterapie bolesti – schůzka Praha 3.62022
závěrečná schůzka -probíhají opravy , bude uzavřena definitivní verze, diskuse
k informovanému souhlasu s léčbou opioidy – je třeba upravit a správná
právní úprava ( dr. Hřib) – připomínky a návrhy poslat Lejčkovi
12.) Slovenské dialogy o bolesti (6.-8. 10.2022) Zvolen a
Dialogy ČR – Ostrava (19.-22.10.2023) , je možné nahlédnout na webové
stránky prvního oznámení , které byly zřízené a odsouhlasené .
13.) Konopí – Hřib, informovaný souhlas i legitimace pacienta jsou vytvořeny
K zákonu o konopí není žádná prováděcí vyhláška, není smlouva s pěstiteli –
nemají licence, není možnost dodat extrakty, není jednoznačná spolupráce se

SUKL. Nebyla opakovaně žádná odezva na legislativní připomínky dr. Hřiba
ze strany institucí.
Byla podaná žádost o zrušení povinnosti pravidelného hlášení preskripce
konopí, které se jeví jako zcela neefektivní , bez řádných výstupů a dopadů .
14.) NM – Konference 25.11.2022 ( Kozák ) v Motole v kinosále, sponzoring
firem, výzva k přednáškám, je třeba více informovat o intervencích i o
konferenci
15.) Schůze předsednictva ČLS – 1 vyslanec za SSLB - Kozák . Všechny volby,
přihlášení i odhlášení do společností by měly probíhat elektronicky – není
kvalitní databáze email adres, na ČLS je odborný poradce pro uspořádání voleb
– kontakt bude předán Vrbovi
Všechny informace budou na webu SSLB – informace o nutnosti upgradu
mailových adres
16.) Volby 2022 ( 2 kola, počet členů výboru) ( Kozák, Vrba ) – říjen-listopad –
dohled Vrba, volební komise – Petrová, Hrdličková, Hakl L. st Volby dvoukolové
– v 1. kole výběr kandidátů z databáze členů, po prvním kole oslovení
vybraných kandidátů, zda chtějí pracovat - 2. kolo zvolení výboru a jmenování
funkcí z kandidátů - návrh na max počet členů výboru 11 + 3 členové revizní
komise , ev. navrženo ještě počet členů snížit. Na prvním zasedání Výboru
SSLB apelovat na přítomnost povinnou jednotlivých členů na zasedáních a
zpřísnění sannkcí při opakované nepřítomnosti členů výboru na schůzích (
vyloučení ).
17.) Různé
Z kongresu EFIC– firemní prezentace : optická jehla k provádění PN blokád –
7Starscope obdoba endoskopie pomocí jehly

Prof Svačina, předseda ČLS : negativní vyjádření k návrhu vytvořit nový
doporučený postup na únavový syndrom – v rámci AZV . SSLB souhlasí
s nedoporučením tohoto doporučeného postupu v souladu s ČLS JEP
Příspěvek daru Ukrajině z fondu SSLB – schváleno výborem 20tis.Kč.
Aktivita databáze CHOPIN – navázání spolupráce s Boston Sc. jako novým
sponzorem, ideálně dalším spolu s fy Medtronic

Zapsala . MUDr. Jana Hrubešová
Upravil a schválil : doc. MUDr.Jiří Kozák, Ph.D.

