
Program schůze výboru SSLB, 19. Setkání algeziologů, Doksy 

18.2.2022, 10:00-13:40 

1.) Úvod, prezence členů, kontrola úkolů z minulé schůze výboru, hospodaření   

      za rok 2021 (Kozák) 

   . Přítomní: doc.MUDr. Jiří. Kozák Ph.D., MUDr. Jan Lejčko, 

       prof.MUDr.Richard Rokyta DrSc. FCMA, MUDr. Marek Hakl Ph.D.,                                             
       MUDr.Radovan Hřib, MUDr.Nataša Popperová, MUDr.Dana Vondráčková,                          
       doc.MUDr. Jitka Fricová Ph.D, MUDr. Jana Hrubešová. 
     . Omluveni: prof. MUDr. Pavel Ševčík CSc.,    
       MUDr. Ivan Vrba Ph.D., doc.MUDr. Tomáš Gabrhelík Ph.D.,    
       MUDr. Petr Cvrček Ph.D., MUDr. Jan Procházka Ph.D. 
       MUDr. Čumlivski CS.c.,doc.MUDr. Jiří Málek CS.c.       
    .  Hospodaření SSLB:  V plusových číslech, hlavní příjmy z dialogů v Hradci 
       Králové a sympozia v Brně v roce 2021.          
    .  Nová sekretářka SSLB: Věra Kotrbová, FN Motol 
 

2.) Schválení nových členů:  

• doc. MUDr. Miroslav Franěk Ph.D. Ústav Fyziologie, Praha 

• MUDr. Veronika Sochorová - FN KV, Praha 

• Schválení nových členů SSLB bez připomínek, doc. MUDr. Miroslav 
Franěk Ph.D. (obnovené členství) 

 

3.) Vzdělávací program v oboru, atestace, akreditace a další aktivity   

       (Vondráčková)  

• IPVZ - ředitel: doc.MUDr. Roman. Škulec, Ph.D,  náměstek pro vědu: prof 
MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM 

• Časopis: Zpravodaj IPVZ 

• Atestace: termín 7.6.2022, 6.12.2022, předatestační test 6.5.2022 

• Atestační práce: povinná pouze pro zařazené uchazeče v roce 2019, 
včetně. Pro nové uchazeče již není povinná. 

• Atestační zkouška: 2 otázky 

• Nově zařazený kurz 4.4.2022-5.4.2022 v intervenčních technikách, IPVZ s 
garancí dr. Lejčka, byl stanoven limit na 20 účastníků, kurz je plně 
obsazen 



• Je navržena akreditační komise MZ, která se sejde 25.2.2022 a posoudí 
reakreditace . K reakretidaci je navrženo 10 pracovišť z celé ČR. Aktuálně 
žádné pracoviště pro výuku algeziologie není akreditováno , to má být 
znovu  zajištěno formou reakreditace  přihlášených pracovišť .    

 

 4.) Zpráva z časopisu Bolest (Rokyta) 

• Vychází čtyřikrát ročně. Supplementum Dialogy a plánované met.pokyny 

• Cena pro mladé algeziology-  navrženo výborem SSLB zvýšení limitu věku 
mladého autora na 40 let, zejména vzhledem k nedostatku mladších 
autorů v algeziologii.   

• Ceny za rok 2020 byly uděleny dvě – Viklického za významný 
impaktovaný článek (knihu) – Raudenská, Javůrková, prof. Varasssi a za 
nejlepší původní český článek v časopisu Bolest 2020 –Cvrček. 

 

5.) Zpráva o činnosti Sekce SSLB- Sekce Intervenční algeziologie, publikační 

činnost (Lejčko )  

• 4.4.2022-5.4.2022, Praha- Kurz IPVZ- viz výše, bod 3. Do budoucna se 
předpokládá udělení certifikátu pro algeziology (ve spolupráci se SSLB), 
aktuálně je pouze certifikát od IPVZ o účasti. 

• 9-10.6 SONO akademie, Praha, 1.LF UK, Anatomický ústav (MUDr. 
NALOS) 

• Neuromodulační sekce SSLB-předseda dr.Urgošík, navrhuje sloučení se  
sekcí IA. Výbor souhlasí  

 

6.) Zpráva o www.sslb.cz(Hakl), www.nechcibolest.cz(Troják) 

• Webové stránky SSLB (garant M. Hakl), stránky jsou úspěšné, návštěvnost  
je vysoká, příspěvky možno posílat M. Haklovi.  

• Webové stránky: Nechci bolest.cz (garanti Kozák, Hakl, Lejčko), stránky 
jsou v péči  p.Trojáka, který vytváří databázi pracovišť LB. Stránky mají 
velkou návštěvnost, bylo potvrzeno M. Haklem (5000 vstupů), stránky 
jsou prospěšné zejména pro pacienty. 

• Je v plánu schůzka s právníkem ČLS JEP JUDr. Vackem, k ustanovení 
právní formy stránek 

 
 
 

http://www.sslb.cz/
http://www.nechcibolest.cz/


• Magazín pro pacienty je v přípravě 

• Návrh na pacientské materiály byly vytvořeny s garancí SSLB.  Například. 

bolesti zad již dříve  připravila dr. Popperová. 
 
7.) Neuromodulace - nový registr (Kozák, Rokyta)   

• Registr dobře funguje pod ČLS JEP, (náhrada za CHOPIN registr.) 
Operátorem je ing. Krch – dotazy směrovat na doc.Kozáka.   

• Neuromodulační centra (NMC) zřizuje a jmenuje  SSLB ČLS JEP, 
samozřejmě se souhlasem a  na návrh  přednosty  příslušného  zařizení . 
Aktuálně probíhá komunikace s prof. Ševčíkem z Ostravy o nové 
personální struktuře NM centra FNO. 

   
 

 8.) Mezinárodní činnost - IASP, EFIC (Kozák, Rokyta)  

• EFIC 2022 Dublin- účast potvrdili  prof. Rokyta a doc.Kozák 

• Guidelines časopisu EJP 2022 (free)- budou ponechány v angličtině a 
distribuovány v anglické verzi, nebude prováděn překlad 

 

  9.)  Nové kódy:  Qutenza , Kryoablace  (Popperová, Lejčko)  
      

• Nové kódy od 1.1.2022 odbornost léčba bolesti 710,  algeziologie - léčba 
bolesti II-697 

• 80100    Léčebná aplikace kožní vysoce koncentrované kapsaicinové 
náplasti  

• 80131    Kryoablačnĺ léčba chronické bolesti navigovaná RTG  

• 80132    Kryoablačnĺ léčba chronické bolesti navigovaná UZ 

 

10.) Založení sekce mladých algeziologů (SMA), aktivity (Lejčko)  

• Původní dopis SMA, byl nedopatřením bez komentáře odeslán všem 
členům SSLB. Aktivity, webové stránky SMA byly po připomínkách výboru 
SSLB, které proběhly emailovou komunikací, uspokojivě upraveny. 

• Stránky SMA jsou přepracované, proběhla první schůze on-line SMA, 
předsedou byl zvolen MUDr. Šimon Kozák, aktuálně má 18 členů, kteří 
byli osloveni. 

• Diskutován věk mladých algeziologů, prodloužen do 40 let. 

•   SMA vytváří nové  webové stránky                                              
 



11.) Zpráva sekce privátních algeziologů (Hakl, Popperová)  

• Nasmlouvání výkonů (zejména nových, hlavně intervenčních) je často 

problematické a zdlouhavé, záleží na lokální pojišťovně. 

12.)  Metodické pokyny (schůzka, Praha 4-5.3. 2022) 

• MP budou uveřejněny v Suplementu časopisu Bolest – zajišťuje prof. 

Rokyta. Do poloviny roku 2022 (30.6.22)   finalizace Supplementa. 

V rámci MP bude inovován Informovaný souhlas s léčbou opioidy, který 

je již obsoletní. 

• Schůzka k metodickým pokynům Praha, Volcano  4.3.2022 ve 13 hod 

 13.) Konference  

• Slovenské dialogy o bolesti (6.-8. 10.2022) Zvolen 
program bude brzy zveřejněn 

• Česko-slovenské dialogy Ostrava (19.-22.10.2023)  
            bude spuštěn web od 6/2022, vedoucí organizačního výboru je           
            dr.Záthurecká 

• Česko-slovenské dialogy 2025 Brno-Zaječí (2025) , odsouhlaseno 
výborem SSLB 

 
 
  14.) Konopí  (Hřib) 

• Stále platí povinnost hlášení na SUKL do 31.3.2022 

• Průkazky- analogické s opioidy v přípravě ( Spectrum, Kopac) 

• Nový informovaný souhlas (IS) byl představen, částečně podle IS FN 
Motol, dle platné legislativy (vyhláška č.236/2015), předložen k diskuzi 
SSLB. 

• Diskuze k IS bude probíhat emailovou formou. 
 

  15.) Cena J.E.Purkyně ( Kozák )  

• Cena Jana Evangelisty Purkyně 2021  je nejvyšším oceněním za 
mimořádné zásluhy o rozvoj lékařské vědy a zdravotnictví a 
za celoživotní vědeckou činnost, SSLB bude na příští rok navržen prof. 
Richard Rokyta. 



• Cena ČLS JEP 2021 za knižní publikaci- bude nominována kniha Opioidy II 
 

   16.) Volby 2022 (Kozák) 

• Garant Voleb: MUDr. Ivan Vrba Ph.D. 

• Volební komise: Doc. MUDr. L. Hakl, MUDr. N. Petrová, MUDr.M. 
Hrdličková 

• Volební systém on-line ČLS JEP 

• Volby jsou v plánu na podzim 22 (do konce listopadu 2022). 

 
   17.) Doplnění zkušební atestrační  komise (Fricová) 

• Doc.MUDr. Fricová, Ph.D požádá ředitele IPVZ o zařazení do zkušebních 

atestačních  komisí  se souhlasem   výboru   SSLB.   Zkušební komisi   

jmenuje MZ ČR  na návrh   IPVZ   , zástupců  ČLK  a SSLB  .   Aktuální 

složení  atestační komise  včetně náhradníků je  : Vondráčková, Lejčko, 

Kozák,  Gabrhelík , M.Hakl, Ševčík.  

 

• 18.) Nový termín výborové schůze SSLB   

• IPVZ ILF Praha Budějovická 26.5 11:00, parkování bude zajištěno 

 

Zapsala:  

doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.  

 

Upravil a schválil:  

 doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. 

 

 


