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Slovenská lekárska spoločnosť 
Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti 

pod odbornou garanciou 
Algeziologickej kliniky SZU 

FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica 
 

Vás pozývajú na 
 
 

15. DEŇ  
KLINIKY ALGEZIOLÓGIE 

 
ktorý sa bude konať 

v piatok, dňa  
5. mája 2023 

 
o 14.00 hod. 

 
v hoteli Dixon, Banská Bystrica 

 
 

Organizátor:  
Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti, SLS 

 
Odborný garant:  

doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. 
 



Kontakt: 
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. 
Algeziologická klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta, 
Nám. gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica 
tel. 048/441 2780, E-mail: imartuliak@nspbb.sk 
 
Miesto konania: 
Hotel DIXON, Švermova 32, 974 01 Banská Bystrica  
 
Téma:  „Fibromyalgia – diagnostika, liečba, komplikácie a 
kazuistiky.“  Podujatie je plánované v prezenčnej forme. Bude 
ohodnotené kreditmi. 
 
Účastnícky poplatok: 20,- €  (prednášajúci a organizátori sú od poplatku 
oslobodení). Platba len elektronicky na účet SLS: 

Názov účtu: Slovenská lekárska spoločnosť 
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012   
Variabilný symbol: 231 007 069  
Do správy pre prijímateľa: Vaše priezvisko a meno.  

Uhradenie kongresového poplatku na účet SLS (poštou, internet 
bankingom) je potrebné pri registrácii doložiť potvrdením o úhrade (v 
telefóne, vytlačený prevod a pod.). 
 
Vážení kolegovia, priatelia!  
Dovoľujem si Vás v mene Algeziologickej kliniky SZU a samozrejme aj 
v mene svojom, pozvať na 15. ročník odborného algeziologického 
podujatia s názvom „Deň kliniky algeziológie“, ktorý sa bude konať v 
prvý májový piatok. V trende multidisciplinárneho poňatia jednej odbornej 
témy pokračujeme aj naďalej. Na tento rok sme zvoli tému 
„Fibromyalgia – diagnostika, liečba, komplikácie a kazuistiky“, ktorú 
chceme znovu poňať medziodborovo, a to z viacerých uhlov pohľadu 
reumatológa, neurológa, fyziatra a algeziológov v prvom bloku 
aj s následnou panelovou diskusiou. Do druhého bloku sme tradične 
zaradili kazuistiky s komplikovanými prípadmi týchto ochorení aj 
s návrhmi liečby od našich kolegov v príprave na špecializáciu. 

Nakoľko sa jedná o prvé stretnutie slovenských algeziológov v tomto 
kalendárnom roku, verím, že naše spoločné stretnutie a priateľské 
rozhovory by mohli doplniť odborný prínos tohto celoslovenského 
seminára algeziológov a našich kolegov z príbuzných odborov. 
Toto stretnutie je určené pre lekárov – algeziológov, ale aj iných 
špecialistov so záujmom o liečbu bolesti. Radi privítame aj naše 
algeziologické sestry. Všetky prednášky a prezentácie na seminári sú 
vyžiadané. Účasťou na seminári získame aj niekoľko (3, 10 resp. 13) 
CME kreditov, kvôli elektronickej prezentácii si prosím prineste svoje 
ID číslo SLK.  
Verím, že kolektív našej kliniky, organizujúci a garantujúci tento už 15. 
ročník Dňa kliniky pripraví všetko k Vašej spokojnosti a že aj tento 
seminár bude pre Vás znovu prínosom. Teším sa na naše stretnutie! 
Váš 
Igor Martuliak 
 
Program stretnutia: 
 
13.15 – 14.00 Registrácia účastníkov 
 
14.00 – 14.05 Otvorenie seminára 
 
14.05 – 16.00 1. blok prednášok – Vyžiadané 

multiodborové prednášky na tému: 
„Fibromyalgia – diagnostika, liečba a komplikácie“  

+ panelová diskusia 
 
16.00 – 16.20 Prestávka 
 
16.20 – 17.30 2. blok prednášok – Krátke prezentácie 

kazuistík   + diskusia v pléne 
 
17.30  Ukončenie seminára  


