Schůze výboru SSLB ČLS JEP dne 5. 10. 2022 - Zvolen
1.) Úvod, prezence členů, hospodaření za rok 2021, kontrola úkolů z minulé schůze výboru
(Kozák, Vrba) – omluveni – Cvrček, Ševčík, (Urgošík), revizní výbor- Málek, na Dr. Čumlivského není
spojení….(neomluven).
2.) Schvalování nových členů, nový systém přihlášení členství ČLS
Noví přihlášení členové byli schváleni (jména uvedena bez titulů) : Kramplová, May, Rulisek,
Svobodová, Mláka, Poliak, Dušek, Pavlicová, Griger, Lenčéš, Rapčan, Hájková. Dr. Zakharchenko předběžně přislíbeno přijetí - přihláška přišla po schůzi výboru SSLB.
3.) Vzdělávací program v oboru, atestace, akreditace, IPVZ , stáže (Vondráčková) – byly
konstatovány problémy akreditace v nástavbových oborech, dalším sledováním je pověřena dr.
Vondráčková předsedkyně AK za SSLB, Neschválena akreditace nemocnice Hořovice a EPC, akreditace
VFN nebyla podána žádost. Letos jsou k atestaci přihlášené 2 lékařky – bude 6. 12. 22. Na
Multidisciplinární kurz LB je přihlášeno 11 osob. Plánované akce IPVZ a harmonogram akcí – seminář
Bolesti zad 21.11. Multidisciplinární kurz bolesti 1.č. 17. - 21.10 a 7. 11. - 11.1.22. 2. část. Jarní termíny:
kurz „Lékařská psychologie a komunikace“- 15 - 17.5.23, seminář „Intervenční techniky v algeziologii“
17 - 18. 4. 23., specializační kurz „Základ diagnostiky a terapie poruch pohybového systému…“ 13.2 16.2. 23. Další atestační termín je 6. 6. 23. XX. Setkání algeziologů 26. - 27.5. 2023 Hotel Element Lipno.
4.) Zpráva z časopisu Bolest (Rokyta). – v současné době dostatek článků do č. 4/22 ekonomická
stabilita časopisu je sledovaná. Doc. Gabrhelík nastolil otázku výhodnosti a potřeby dalšího posíláníčasopisu v papírové podobě. Prof. Rokyta sdělil, že dle názoru vydavatele (Tigis)) by ukončení tištěné
formy nepřineslo žádné ekonomické úspory. Časopis tento rok slaví 25 let od svého vzniku.
5.) Zpráva o činnosti Sekce IA, kurz intervencí – IPVZ, kurz, kadavery 3.LFUK (Lejčko, Š.
Kozák). Vysoce hodnocena kvalita a přínosnost kurzů a jejich zajištění přednášejícím a instruktory Lejčko , Kozák Š., Kozák J., Machart S. i anatoma z 3.LF. Algeziologický kurz Sono akademie též
hodnocen jako velmi přínosný . V plánu další spolupráce na zajištění intervenčních aktivit společně.Sonoakademie + IPVZ teorie a Kadaverové workshopy na půdě 3.LF ve FN KV. V plánu, možnost další
kadaver kurz - 8. 12. 2022 + teoretická část. C - S dialogy se připravují v Ostravě za účasti Sono
akademie (Gabrhelík, Nalos) - ještě nyní za stále ještě „zaváděcí“ ceny, bude ale nutné jejich navýšení
na odpovídající evropskou úroveň.
6.) Zpráva o www.sslb.cz ( Kozák J., Hakl, Lejčko – pacientská organizaizace - stránky
společnosti fungují, nutno posílat zprávy k uveřejnění MUDr. M. Haklovi, pak bude lepší aktualizace a
návaznost. Probíhá aktualizace všech pracovišť a v průběhu listopadu bude nová databáze
dopracována, poděkování za práci panu Trojákovi www.nechcibolest.cz. Pacientská organizace byla
založena, jejím předsedou je pan Hovorka – připravuje se zapojení do mezinárodních organizací, které
nabídly spolupráci a podporu. Byla schválena podpora 30.000Kč na založení pac. organizace – na
administrativní poplatky při založení společnost a k podpoře vytvoření vlastních webových stránek
pacientské organizace pod patronací SSLB.
7.) Mezinárodní činnost - IASP, EFIC, kongres Dublin (Kozák,Rokyta) - EFIC Congres 2022 se
konal v Dublinu, byl výrazně skromnější ve srovnání s předchozími EFIC akcemi, i odborný program byl
stručnější. Konala se schůze EFIC se zástupci z evropských zemí, za ČR byl přítomen Kozák J. a prof.

Rokyta, diskuze o spolupráci s pacientskou organizací Pain Alliance Europe a jejím ředitelem se potom
zúčastnil i Kozák Š. za SMA. IASP kongres v Torontu (září 2022) proběhl bez účasti ČR. Další EFIC
v Budapešti – v září 2023 (20. - 22), Na SSLB přišla nabídka k organizaci Algeziologického pediatrického
světového symposia od organizační agentury. Zatím tato propozice nebyla detailně zpracována, lze
očekávat další jednání.
8.) Sekce mladých algeziologů aktivity SMA (Š. Kozák) – v současné době 14 členů, SMA má
vlastní aktivní web a komunikaci uskutečňuje i na sociálních sítích, snaha o aktivizaci dalších PR aktivit.
SMA vyhlásí grant pro mladé algeziology, který bude uhrazen z firemních prostředků. Úvaha o
aktivizaci PR aktivit pro SSLB profesionální agenturou. Bylo upraveno dle připomínek vlastní logo SMA
a je prezentován stánek SSLB a SMA na ČS – dialozích ve Zvolenu. SMA prezentuje své aktivity a
aktuality na svých stránkách „ Algeziolog.cz. Uveřejní i svůj grantový projekt na podporu vzdělávání pro
mladé algeziology.
9.) Zpráva sekce privátních algeziologů (Hakl, Popperová) – v sekci zaregistrováno 22
ambulantních algeziologů - specifická problematika, řešena v rámci sekce pod vedením Dr. M. Hakla a
Dr. N. Popperové.
10.) Metodické pokyny oponentura – (Vrba, Rokyta) - proběhla oponentura nových přepracovaných metodických pokynů (MP) v léčbě bolesti pod patronací firmy Stada. Tyto MP navazují
a rozšiřují - upravují předešlé MP z roku 2016. Oponenti, zejména Dr. Vrba, nalezli v předloženém
návrhu nových MP nedostatky, které byly z většiny akceptovány autory MP. Proto návrh MP bude ještě
znovu přepracován a bude znovu předložen k nové oponentuře. Snaha je stále o jejich vydání
(nakladatelství Tigis jako Supplementum časopisu Bolest) do konce roku 2022.
11.) Dialogy ČR – Ostrava (19. - 22. 10. 2023) (Dr Zathurecká - jako host) – předsedkyně
organizačního výboru – v krátkém sdělení představen návrh upoutávky nastávajících 24. ČeskoSlovenských dialogů o bolesti – po připomínkách schváleno logo (Colors of Pain) - s doplněním o
motto SSLB „Aktivitou proti bolesti“- byla schválena odměna 10.000 Kč autorce návrhu loga. Kongres
by se měl uskutečnit v kongresových prostorech v Ostravě – Svinov (opakované kongresy např. Sepse,
ČSARIM apod.). Výbor na příští svojí schůzi, která se v těchto prostorech uskuteční, zvolí vědecký výbor
kongresu a schválí předložení návrh organizačního výboru MUDr. Zathureckou jmenovanou
předsedkyní organizačního výboru. Členem org. výboru by měla být i zástupkyně organizační agentury
CBT, což bylo schváleno.
12.) Léčebné konopí – ( Hřib) – další vzestup v používání léčebného konopí, nepodařilo se ale
prosadit dělání a schválení léčebných konopných extraktů SUKLem. Další návrhy (Dr. R. Hřib za SSLB)
ke změnám (návrhy - předepisování na 3 měsíce, zrušení povinnost ročních hlášení o pacientech
užívajících léčebné konopí). Naopak došlo v rozšíření předepisovaných odrůd konopí o 68 dalších
preparátů, což je určitě zbytečné a zmatečné. Připraveny jsou další přenášky, edukace - spolupráce
(pac. sdružení KOPAC).

13.) Neuromodulační den – Konference 25. 11. 2022 (J. Kozák), před vlastní konferencí 25. 11.,
která se bude konat v FN Motol, bude v Motole 24. 11. 2022 veřejná prezentace NM metody i pacientů
pro veřejnost a media. Na vlastním odborném kongresu 25. 11. zazní kolem 17 přenášek o

problematice intervenční a neuromodulační léčbě nejenom v oboru léčby bolesti. Konečný program
bude dostupný na stránkách organizátora CBT travel.
14.) Cena Viklického a ČLS (Rokyta) – za nejlepší práci v časopisu s IF opět získali sestry Raudenské
a prof. Varassi (2. díl - pokračování jejich práce z předminulého roku). Cena bude předána na začátku
Neuromodulačního kongresu v Motole. Nejlepším článkem v časopisu Bolest za rok 2021 (původní
sdělení) – Dr. Knotek.
15.) Volby do výboru a revizní komise SSLB 2022, (Vrba) – volby budou elektronické a
dvoukolové. V současné době končí kontrola všech mailových adres členů společnosti SSLB- databáze
k použití u voleb byla uzavřena k 15. 9. 2022. V nejbližší době všem členům SSLB bude poslána
kandidátka (všichni členové SSLB ČLS JEP) k výběru – volbě 11 členů výboru a 3 členů revizní komise
SSLB. Volební komise je: předsedkyně – Dr. Naďa Petrová, členové Doc. L. Hakl a Dr. Hrdličková. Termín
k navrácení - přijetí platných hlasů bude do 15. 11. 2022. Navržení kandidáti budou zařazeni na novou
kandidátní listinu a budou informování členy volební komise o jejich zařazení - odsouhlasí svoji
nominaci a mohou připojit kandidátský medailon o max. délce 100 slov. Poté bude všem členům SSLB
rozeslána takto připravena kandidátka k druhému kolu voleb do 15. 12. 2022. Do konce roku 2022
bude možnost poslat zpět správně vyplněnou kandidátku s navrženým členy (11 + 3). Poté volební
komise do 20. 1. 2022 sečte výsledky a vyhlásí je. Nový výbor a revizní členi SSLB (spolu se starým
výborem a členy RK) se sejdou v termínu další výborové schůze a budou provedeny nezbytné úkony
pro správnou funkci nového výboru a revizní komise (volby předsedy výboru a revizní komise, a dalších
funkcionářů výboru).
16.) Publikace článků převzatých z EJP – ( Rokyta, Kozák J.). Byla navržena možnost od
představitelů EFIC publikovat vybrané články z EJP (European Journal of Pain) v národním časopise.
Některé země EU tuto možnost využily. Návrh byl opakovaně konzultován se šéfredaktorem Bolesti
prof. Rokytou, který tuto propozici konzultoval i s šéfredaktorem EFJ prof. L. Garcia Larrea. na Dialozích
ve Zvolenu. Vzhledem k tomu, že se jedná o články, které většinou nejsou přijaty k publikaci v EJP
tuto nabídku do našeho časopisu Bolest nedoporučil a články z EJP nebudeme přetiskovat do Bolesti
.
17.) Různé – Doc. Gabrhelík přednesl žádost o prosazení přípravku Ketanest na český trh –
podpora výboru – pověřen Dr. Lejčko.
MUDr. Procházka pozval všechny na další Severočeské Algeziologické dny, které proběhnou
24. – 25. 3. 2023 v Ústí/Labem.
Brno – společně s CHS neurologické společnosti – předpokládaný termín je v dubnu 2023
18.) Nový termín výborové schůze SSLB - 2. 2. 2023 – Ostrava – Svinov v prostorách příštích
Č - S dialogů - zajistí Dr. Kozák, Dr. Záthurecká
Zapsal
MUDr. Ivan Vrba, PhD.
Zkontroloval a doplnil
Doc. MUDr. J. Kozák, PhD.

