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1. Profil slovenskej spoločnosti pre liečenie rán (SSPLR) 

 

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán (SSPLR) je multiodborovou odbornou 

spoločnosťou, ktorá je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti 

(SLS). Členmi spoločnosti sú odborníci z radov lekárov, zdravotných sestier 

a pracovníkov v zdravotníctve, ktorých spoločným záujmom je liečenie 

akútnych i chronických rán. Vznik spoločnej medziodborovej organizácie 

vyvolala potreba vytvorenia a zjednotenia štandardných postupov liečenia rán, 

ktoré sú v súlade s vypracovanými štandardnými postupmi v ostatných 

krajinách Európskej Únie (EÚ). Snahou SSPLR je teda v súčasnosti 

nevyhnutná interdisciplinárna koordinácia diagnostického a terapeutického 

algoritmu liečenia rán.  
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2. Orgány SSPLR 

 

SSPLR ako organizačná zložka SLS s počtom členov 50, vznikla schválením 

prezídiom SLS dňa 18.12.2012 a bol jej pridelený kód 97. Podľa zápisnice z 

korešpondenčných volieb, dňa 27.3.2013 vznikol výbor a dozorná rada 

spoločnosti v nasledovnom zložení: 

 

Výbor SSPLR: 

 

Prezident:   doc. MUDr. Ján Koller, PhD. 

Viceprezident:   doc. MUDr. Marek Čambal, PhD. 

Vedecký sekretár:  MUDr. Edward Huľo, PhD. 

Tajomník:   Mgr. Daniela Karasová, PhD. 

ďalší členovia:    prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc. 

MUDr. Martin Huťan, PhD. 

MUDr. Tomáš Kopal 

 

Dozorná rada SSPLR: 

prof. MUDr. Jagienka Jautová,PhD. 

doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc. 

MUDr. Marián Rošák 
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3. Ciele SSPLR 

 

Vzhľadom na súčasný stav liečenia rán na slovensku, ktorý je 

nekoordinovaný, nejednotný a kontrastuje so štandardnými postupmi 

v ostatných krajinách EÚ, SSPLR stanovila zlepšenie tohoto stavu za svoj 

hlavný cieľ.  

Medzi ďalšie ciele spoločnosti patrí edukatívna činnosť v oblasti hojenia rán, 

organizácia odborných seminárov, prednášok a odborných podujatí v uvedenej 

oblasti, šírenie osvety, vytvorenie odporúčaní, ako aj koordinácia a certifikácia 

v diagnostickom a terapeutickom procese liečenia rán, a to v spolupráci s 

Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (MZSR), European Wound 

Management Association (EWMA) a ďalšími odbornými spoločnosťami a 

zdravotníckymi subjektami. V neposlednom rade je cieľom SSPLR vytvorenie 

komplexného odborného zdroja informácií o produktoch a medicínsky 

uznaných postupoch liečenia rán na Slovensku, a to na základe Evidence-

Based Medicine (EBM, medicíny postavenej na dôkazoch), ktorý bude 

obsahovať čo najpodrobnejšie informácie tak pre odborníkov, ako aj pre laickú 

verejnosť. 

  

 

Ako prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov, SSPLR stanovila nasledujúce 

aktivity: 

 

 

A) Vypracovanie guidelines pre liečenie rán na podklade  

akceptovaných európskych dokumentov, ktoré budú dostupné  

lekárskej verejnosti, sestrám a špecializovaným zdravotníckym  

pracovníkom v praxi na pripravovanom webe spoločnosti. 
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B) Priebežne prebiehajúce vzdelávacie aktivity vo forme: 

- ucelených blokov na kongresoch jednotlivých odborností (so  

    zachovaným interdisciplinárnym charakterom prednášok); 

- akreditovaných kurzov vzdelávania pre pregraduálnych aj  

 postgraduálnych lekárov a sestry na lôžkových oddeleniach,  

v špecializovaných ambulanciách a v ADOS. Cieľom je vyškolenie 

kompetentnej skupiny lektorov poskytujúcej kontinuálne vzdelávanie  

v oblasti liečenia rán v jednotlivých regiónoch SR; 

- aktuálnej a kvalitnej webovej stránky o liečení rán s odbornými  

    a podrobnými produktovými informáciami pre verejnosť.  

 

C) Medzinárodná spolupráca s EWMA - žiadosť o pridružené členstvo   

 SSPLR v EWMA ako reprezentanta EWMA na Slovensku. 

 

D) SSPLR má príslušných odborníkov v manažmente rán, ktorých snahou 

je poskytovať odborné poradenstvo MZSR a zdravotným poisťovniam (ZP) 

s cieľom zlepšiť spoluúčasť odborníkov na práci odborných komisií 

zaoberajúcich sa kategorizáciou liečiv a zdravotných pomôcok, ako aj  pri 

kontrolnej a regulačnej činnosti v oblasti liečenia rán.  
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4. Prehľad aktivít SSPLR za rok 2013 

 

Prvé zasadnutie výboru  SSPLR sa konalo 26.4.2013 v Sliači. Podľa 

zápisnice z korešpondenčných volieb vznikol výbor a dozorná rada spoločnosti. 

Výbor SSPLR stanovil plán činnosti spoločnosti na rok 2013/2014, ktorý 

zahŕňa nadviazanie spolupráce SSPLR s MZSR, EWMA a farmaceutickými 

spoločnosťami zaoberajúcimi sa liečením rán, ďalej vytvorenie konceptu 

vzdelávania v oblasti liečenia rán, webovej stránky a loga spoločnosti, aktívnu 

účasť na kongresoch a konferenciách určitých odborných spoločností a 

prehodnotenie členských poplatkov. 

Druhé zasadnutie výboru SSPLR sa konalo 19.6.2013 v Tatranskej Lomnici, 

kde sa členovia výboru aktívne zúčastnili XXI. slovenského angiologického 

kongresu, na ktorom prezentovali novovytvorenú SSPLR a na základe pozvania 

slovenskej angiologickej spoločnosti vytvorili v rámci programu komplexnú 

interdisciplinárnu sekciu zaoberajúcu sa problematikou hojenia rán. V rámci 

zasadnutia výboru bolo schválené logo SSPLR a prerokovaná forma spolupráce 

s MZSR a asociáciou zdravotných poisťovní. Podľa stanoveného plánu 

z druhého zasadnutia výboru boli zrealizované nasledovné aktivity: 

- bol vytvorený návrh na vnútorný poriadok spoločnosti 

- bola vytvorená pracovná verzia webovej stránky spoločnosti 

(www.ssplr.sk) 

- oficiálne bola oslovená slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených 

rán (SSOOR), ako spolupracujúca organizácia s EWMA, ohľadom 

spoluprácie so SSPLR a postúpenia členstva v EWMA v prospech 

SSPLR 

- zástupcovia SSPLR sa zúčasnili na zasadnutí EWMA v Kodani, kde bola 

zároveň prerokovaná možnosť pridruženia SSPLR ako člena EWMA         

Tretie zasadnutie výboru SSPLR sa konalo 18.10.2013 v Žiline, na ktorom 

bola na žiadosť MZSR prerokovaná zmena kategorizácie zdravotníckych  

http://www.ssplr.sk/
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pomôcok – penové krytie nelepivé. Bolo rozhodnuté o vytvorení webových 

informačných listov, zaoberajúcich sa jednotlivými problematikami v rámci 

liečenia rán, určených pre laickú verejnosť. SSPLR oslovila výbor EWMA 

ohľadom možnosti prekladu jednotlivých pozičných dokumentov do 

slovenského jazyka a ich sprístupnení pre členov SSPLR v elektronickej 

podobe. Výbor sa zaoberal spracovaním konceptu celoslovenského vzdelávania 

v oblasti liečenia rán.  

Štvrté zasadnutie výboru SSPLR sa konalo 15.11.2013 v Tatranskej 

Lomnici. SSPLR bola vyzvaná k spolupráci s pracovnou skupinou MZSR pri 

príprave novej kategorizácie zdravotníckych pomôcok. Výbor prerokoval návrh 

a vyjadril svoje stanovisko k pilotnej skupine prostriedkov na hojenie rán. 

Výbor poveril určitých členov SSPLR na stretnutie s MZSR zastúpené 

generálnym riaditeľom Miklóšim, ktoré sa konalo 29.11.2013 v Bratislave. Na 

zasadnutí výboru bolo taktiež rozhodnuté o preklade pozičných dokumentov 

EWMA v spolupráci s prekladateľskou agentúrou a o korektúre prekladov 

jednotlivými členmi výboru SSPLR. Výbor SSPLR sa zaoberal plánovanými 

vzdelávacími podujatiami v rámci liečenia rán a možnosťami spolupráce 

s univerzitami a nemocnicami. 

Piate zasadnutie výboru SSPLR sa konalo 6.12.2013 v Bratislave. Výbor 

spoločnosti sa zaoberal akreditáciou vzdelávania v oblasti ranového 

manažmentu a rozšírením preskripcie obväzového materiálu na hojenie rán do 

viacerých odborov (traumatológia...). Bol stanovený termín dokončenia 

prekladov a korekcií pozičných dokumentov EWMA na január 2014.  
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5. Členstvo a prehľad poplatkov za členstvo v SSPLR 

 

Na realizáciu cieľov SSPLR je dôležitá čo najväčšia členská základňa.  

Pre lekárov, ktorí sú členmi SLS je nutné vyplniť žiadosť o rozšírenie členstva. 

Pre lekárov, ktorí nie sú členmi SLS, je nutné vyplniť prihlášku za člena SLS s 

doplnenou požiadavkou o členstvo v SSPLR. Zdravotné sestry by mali byť 

členmi Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek (SSSaPA) a 

následne je nutné podať prihlášku na členstvo v SSPLR. Všetky tlačivá sú k 

dispozícii na webovej stránke SSPLR: www.ssplr.sk/clenstvo.htm 

 

5.1 Poplatky za členstvo - lekári: 

 

A) Lekári, ktorí sú členmi SLS, platia ročne 2 € navyše za rozšírenie členstva. 

 

B) Lekári, ktorí nanovo vstupujú do SLS, platia zápisné 7 € (len raz). Ročné  

 členské sa skladá z pevne stanoveného príspevku na činnosť SLS (14 €) a  

- z príspevkov na činnosť odbornej spoločností (OS) a spolku lekárov (SL) 

   alebo spolku farmaceutov (SF), v ktorých sú členmi (najmenej však v  

   jednej OS a v jednom SL alebo SF), ktorých výšku na kalendárny rok   

   stanovujú príslušné výbory (najmenej 4 €, pokiaľ výbory OS, SL, alebo 

   SF neustanovia inú výšku). 

 - z príspevkov na činnosť ďalších odborných spoločnosti, v ktorých sú 

   členmi, najmenej pre jednu odbornú spoločnosť 2 € (pokiaľ  výbor 

   odbornej spoločnosti neustanoví inú výšku). 

 - z príspevkov na činnosť sekcií odborných spoločnosti, v ktorých sú 

   členmi, najmenej pre jednu sekciu 1 € (pokiaľ príslušný výbor sekcie  

   neustanoví inú výšku). 

 

 

http://www.ssplr.sk/clenstvo.htm
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5.2 Poplatky za členstvo - sestry: 

 

A) Sestry, ktoré sú členmi SSSaPA pri SLS, platia ročne 1 € navyše za 

 rozšírenie členstva v SSPLR.  

 

B) Sestry, ktoré nanovo vstupujú do SSSaPA, platia zápisné do SSSaPA 7€ 

 (len raz). Ročné členské SSSaPA je 9€ a ročné členské v územnom spolku 

 je 3€. Za každú ďalšiu odbornú spoločnosť (aj SSPLR) sa platí navyše 

 ročne 1€. 
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6. Zoznam členov SSPLR 

 

Meno Titul 
Abelovský Martin MUDr. 
Ambrózy Ewald MUDr., PhD. 

Arendárčik František MUDr. 
Babík Ján MUDr., CSc. 

Babjáková Soňa MUDr. 
Bajanová Eva PhDr. 
Balková Mária Mgr. 

Baloghová Janette MUDr. 
Baran Matúš MUDr. 

Baranová Zuzana MUDr., PhD. 
Bartko Christian MUDr. 
Bartošová Stanislava MUDr. 

Beck Jozef MUDr. 
Bekečová Lucia Mgr. 
Boháč Martin MUDr. 

Bothová Silvia MUDr. 
Bukovčan Peter MUDr., PhD. 

Bumbera Ján MUDr. 
Čambal Marek Doc., MUDr., PhD. 
Čápová Jana Mgr. 

Čintala Pavol MUDr. 
Daniel Ivan MUDr. 

Daňová Ivana MUDr. 
Dolák Stanislav MUDr. 
Džupa Juraj MUDr. 

Falťanová Lucia MUDr. 
Frankovičová Mária Prof., MUDr., PhD. 
Frišman Eugen MUDr., PhD. 

Gajdoš Juraj. MUDr. 
Galambosová Kristína Bc. 

Gyalogová Jolana PhDr., PhD. 
Hajská Marianna MUDr. 
Hoozová Jana MUDr. 

Horečná Marika MUDr. 
Hrádková  Viera 

 Hrbatý Boris MUDr., PhD. 
Hreha Radoslav MUDr. 
Hrehová Marianna Mgr. 
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Huľo Edward                                        

 
MUDr., PhD. 

Huťan Martin MUDr., PhD. 

Jautová Jagienka Prof., MUDr., PhD. 
Ježová Ľubomíra Mgr., PhD. 
Kačmarčíková Marýna MUDr. 

Kampe Tomáš MUDr. 
Kapturová Helena 

 Karaffová Vlasta 
 Karasová Daniela Mgr., PhD. 

Keller Jozef MUDr. 

Kminiak Radoslav MUDr. 
Kollárik Mária MUDr. 
Koller Ján Doc., MUDr., PhD. 

Kopal Tomáš MUDr. 
Krajčík Štefan Prof., MUDr., CSc. 

Kubíková Mária MUDr., PhD. 
Kvalténi Roman MUDr. 
Lengyel Peter MUDr., PhD. 

Levčík Peter MUDr. 
Linkeschová Erika MUDr. 

Lupták Jaroslav MUDr. 
Martinská Melinda Mgr. 
Miertová Michaela Mgr., PhD. 

Okoličány Roman MUDr., CSc. 
Ondriašová Eva MUDr. 
Orság Ján MUDr. 

Privarová Zuzana MUDr. 
Prochotský Augustín Doc., MUDr., CSc. 

Radoňák Jozef Prof., MUDr., CSc. 
Rolko Juraj MUDr. 
Rošák Marián MUDr. 

Rublíková Júĺia Mgr. 
Shilova Nataliya MUDr. 

Sihotský Vladimír MUDr., PhD. 
Skladaný Milan MUDr., MPH 
Slezák Viliam MUDr., CSc. 

Slezáková Monika Mgr. 
Smola Andrej MUDr. 
Sopko Karol MUDr. 

Staško Pavel MUDr. 
Szabóová Alžbeta Mgr. 

Špaček František MUDr. 
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Tabaková Mária 

 
Mgr., PhD. 

Tomečko Marián MUDr. 

  Torma Norbert MUDr., PhD. 
Ulianko Jozef MUDr. 

Valentová-Strenáčiková Silvia MUDr., PhD. 
Vojtko Martin MUDr. 
Vrtík Luděk Doc., MUDr., PhD. 

Záhorec Peter MUDr., PhD. 
Závacká Martina MUDr., PhD. 

Závacký Peter MUDr. 
Zelenková Hana MUDr., PhD. 
Zichová Petra Mgr. 

Žikla Ivan MUDr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Martine, január 2014     MUDr. Edward Huľo, PhD.  

         vedecký sekretár SSPLR 

 


