
Schůze výboru SSLB 21.10.2021 Hradec Králové 

 

1.) Úvod, prezence členů, kontrola úkolů z minulé schůze výboru (Kozák)- 

Chyběli – omluveni -  členové výboru - Prof. Ševčík, Doc. Gabrhelík, MUDr. 

Čumlivski (revizní rada) 

 

2.) Noví  schválení členové SSLB: Mgr.Červenková  Zuzana (Pardubice)  

                                                  MUDr.Kotačka Václav (Brno)            

 

3.) XXII. Česko - Slovenské dialogy Hradec Králové (Pecková - CBT, Rokyta,      

Hrubešová)  - seznámení s přípravou, prozatímním průběhem,  

předpokládaným   rozpočtem od pořadatelské formy CBT  a  předsedů 

organizačního výboru ( MUDr. Hrubešová) a vědeckého výboru (prof. Rokyta). 

Závažným nedostatkem úvodu kongresu  bylo neuskutečnění workshopu v UZ 

technikách pro léčbu bolesti společností Sono akademie , ( příčina-   problémy 

v komunikaci   přípravy akce i komplikacemi  v rámci epidemiologické situace.) 

 

4.) Vzdělávací program v oboru, atestace, Akreditační komise MZ 

(Vondráčková) – při atestaci nadstavbového oboru se již nebudou psát 

atestační práce. Probíhá kurz multidisciplinární léčba bolesti, je již schválený 

program na  jarní blok . 4.-5.4. byl  nově zařazený kurz v intervenčních 

technikách  pod patronátem   dr. Lejčka, byl stanoven limit  na 20 účastníků  

bude možnost přihlášení  v IPVZ. Akreditační  komise MZ se dlouhodobě 

nesešla  (re)akreditace  stávajících pracovišť  tedy zatím neproběhly. Atestační 

komise má stálé  složení  ( Kozák, Lejčko, , Vondráčková ,předpokládaná 

participace M.  Hakla, prof Ševčíka a  T. Gabrhelíka),. Je   dlouhodobě plánována 

pozice  soudního  znalce  v Algeziologii, byl nominován  J. Trnka.  Počet lékařů 



atestovaných v algeziologii  je 143 lékařů, 42  lékařů  absolvovalo ještě 

společnou  atestaci s paliativní medicínou. 

 

5.) Zpráva z časopisu Bolest (Rokyta) – k tomuto kongresu vyšlo Suplementum 

1, ze čtyř cen časopisu  Bolest za rok 2020  byly uděleny dvě – Viklického za 

nejhodnotnější  impaktovaný  článek (knihu) – Raudenská, její sestra, prof. 

Varasssi, za nejlepší původní článek v časopisu Bolest 2020 –Cvrček. Nebyly 

uděleny ceny: mladý autor do 35 let , ani  kniha za rok 2020 (nebyly návrhy) .  

Bylo navrženo  výborem  zvýšení limitu  věku mladého autora na 40 let 

vzhledem  k nedostatku  mladších autorů v algeziologii.   

 

6.) Zpráva o činnosti Sekce Intervenční Algeziologie. Je v plánu pořádání kurzu  

v intervenční algeziologii   viz výše ,  přípravou je pověřen dr. Lejčko. V plánu je  

realizace  vlastního UZ kurzu v rámci IPVZ  a  v úvaze i pořádání praktického  

výcviku  s kadavery  v intervenčních metodách , termíny zatím nebyly 

stanoveny.   

 

7.) Zpráva o činnosti NM sekce ( Vrba) - CHOPIN databáze ČLS je již vytvořena   

ze sběru   údajů ,  nicméně zatím není  zcela funkční.  Pro neuromodulační   

centra byla sdělena informace  o grantech  mezinárodní společnosti  INS . 

V plánu opět pořádání  dne intervenční algeziologie  ( Prařský neuromodulační 

den) , ve spolupráci  SSLB  se sekcí intervenční algeziologie (SIA)  po 2 letech 

pauzy  , pravděpodobný termín je  listopad 2022. 

 

8.) Konopí  SÚKL - databáze, statistika (Hřib) – statistické zpracování počtu za 

rok 2020- zatím pro nás jsou  neznámé výsledky. Dr Hřib je spoluautor knihy o 

léčebném konopí , která byla představena v rámci kongresu.  Bylo schváleno 



výborem , že Dr. Hřib na podkladě zaslaného info souhlasu s léčbou konopí 

z CVLB Motol připraví max. 1-2 stránkový manuál (informovaný souhlas 

k možnému celorepublikovému použití).  

 

9.) Zpráva o webových aktivitách - prezentace (Hakl M., Kozák,)   pan Troják, 

který stránky tvoří  (www.nechcibolest.cz )- a provozuje pod kontrolou Dr. 

Hakla M. a doc Kozáka , Dr, Lejčka (garanti) -  ze zdravotních důvodů nemohl 

přijet. Aktivita webová je zaměřena  na podporu vzniku pacientské  organizace 

je velmi vítaná a měly by být podporována  ze strany institucí (i  IPVZ, MZ, EFIC ( 

byla nastolena i otázka  finanční podporu stránek )  a   prověření   provozu 

stránek a jejich formy a možností  podpořit pacientskou organizaci  i  činnost 

SSLB ( pověřeni  Hakl, Kozák).    V plánu  je provázání  hlavních  webových 

stránek  SSLB (www.SSLB.cz) , jako  reprezentanta  SSLB .  se stránkami  p. 

Trojáka   a se vznikajícími stránkami  Sekce mladých algeziologů ( SMA), které  

se mají zaměřit hlavně na edukační aktivity  a prezentace novinek v oboru a 

mladé algeziology .         

 

10.) Mezinárodní činnost - IASP, EFIC oznámení, aktuality (Rokyta, Kozák) – 

byly odložené veškeré kongresy EFIC i IASP, platba za členy výboru  ještě letos 

bude  zaslána do IASP –přes  ČLS  z fondů společnosti .  Jsou aktuálně  

očekávané    volby do EFIC   výboru. 

 

11.) Konference CHS  Brno rok 2022 - témata (Kozák)  - minulá účast SSLB 

(2021) byla hodnocena  odborně i finančně efektivní, byť proběhla  konference  

pouze virtuálně. Další termín by měl být 21.-23.4. 22 – opět hotel Voroněž v  

Brně – ve spolupráci s (Czech Headache Society) CHS neurologické společnosti 

ČLS JEP. 

http://www.nechcibolest.cz/


 

12.) Jednání MS ČR – 21.9.2021   Kulatý stůl  na Ministerstvu spravedlnosti  

(téma – posuzování  míry bolesti a funkčních schopností při újmě na zdraví) 

(účast:  Kozák - zástupci ČLS, MZ, ČLK, právníci , zástupci vedení MS) – bude 

další jednání   a plánovaná pracovní skupina na Právnické fakultě  19.11. 2021 , 

která bude mít dále charakter stálé konference . Hlavním tématem   konference 

bude  vytvoření metodiky  k náhradě nemajetkové újmy  na zdraví . 

 

13.) Sekce mladých algeziologů (SMA) - přehled činností (Kozák)  

Byla vytvořena sekce mladých algeziologů (  SMS)  . aktuálně čítá  15 členů , 

kteří byli doporučeni  členy výboru .   Vytváří   se    webové stránky, které 

budou   navázané na  hlavní stránky   SSLB  ( viz bod 9), které by měli mít hlavně 

edukační  charakter a  motivovat mladé algeziology do 40 let  k publikačním 

aktivitám.  

 

14.) Zpráva z konferencí - Severočeské algeziologické dny  ( Procházka)  - 

minulý kongres  v online   formě byl úspěšný, letos opět  25.-26.3.22, hotel 

Clarion Ústí/Labem – hlavní předpokládané téma je  Bolesti zad a intervenční 

metody. 

 

15.) Nově vytvořené kódy pro odbornost 710, sdílení  kódů s ČSARIM (Kozák ) 

Sdílení  kodů   710 odbornosti  bylo schváleno výborem  ČSARIM  dle sdělení 

prof. Ševčíka .  Jejich uvedení  v novém SZV  s uvedením   autorských 

odborností  v SZV by mělo být  od  1.1.22 .Výbor  pověřuje  prof. Ševčíka  a   

Doc. Gabrhelíka ke sledování jejich  uveřejnění ev.  revokaci  jejich sdílení ve 

výboru ČSARIM.  Jsou vypracovány a  2 nové kódy na metody kryoablační  a 

nový  kód pro aplikaci kapsaicinové náplasti Qutenzy.   



 

16.) Zpráva o přípravě nových inovovaných Metodických pokynů (MP)  pro 

farmakoterapii  léčby bolesti- (Lejčko, Vrba)  poslední byly 2016 – nově do 

týmu autorů osloven Dr. Slíva – farmakolog za prof. Kršiaka  + Dr. Hřib ( léčebné 

konopí), jinak autoři jsou stejní jak u posledního    vydání. Dodání inovovaných 

MP  je v plánu do konce února2022, pak  následuje oponentura – Dr. Vrba + 

prof. Rokyta ( v llánu opět   nakladatelství  Tigis a MP vyjdou  jako 

Suplementum časopisu Bolest – zajišťuje prof. Rokyta),  Do poloviny roku 2022 

(30.6.22)   finalizace   Suplementa . V rámci  MP bude  inovován Informovaný 

souhlas s léčbou  opioidy , který je již obsolétní . 

 

17.) Příprava voleb do výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP v roce 2023 (Vrba) 

Zvolení volební komise – 3 lékaři SSLB (Ti si pak zvolí svého předsedu), kteří 

nechtějí kandidovat do výboru a revizní komise SSLB  na  rok 2023. Navržena  

dr. N. Petrová ,doc.  L. Hakl ,  3. člen  komise bude vybrán .  Definitivní složení   

komise bude ohlášeno na  další schůzi  výboru.   Bylo opět odsouhlaseno   

korespondeční provedení voleb ve spolupráci s ČLS JEP . Volby jsou v plánu na 

podzim 23 (do konce listopadu 2023). 

  

18.)Informace   z výboru  SSŠLB – další 23. Č.S.-Dialogy o bolesti by měly být na 

Slovensku ve městě Zvolen – termín 6-8.10.2022.  

 

19. )24. Č.S.  Dialogy o bolesti  v ČR   následně odsouhlaseny  - budou  

v Ostravě  na podzim,     nejspíše říjen 2023 . 

 



20.) Nový termín výborové schůze SSLB – bude 18.2.2022 , 11.00 hod.  před 

plánovaným Algeziologickým dnem IPVZ- Máchovo jezero (18.--19.2.22) – 

zajišťuje Dr. Vondráčková. 

 

Zapsal: 

 MUDr. Ivan Vrba, PhD.  

Upravil a schválil : 

Doc. MUDr.Jiří Kozák, Ph.D. 

 

 

 


