
Založenie Sekcie intervenčnej algeziológie 

- príprava 

 

názov:  Sekcia intervenčnej algeziológie SSŠLB 

  Slovak Interventional Pain Society  

 

skratka: SIA, resp. SIPS 

 

organizačné zaradenie:   

- sekcia Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti (SSŠLB), SLS 

 

cieľ činnosti:  

- združovať záujemcov z radov lekárov o intervenčné a neuromodulačné techniky 

v diagnostike a liečbe chronickej bolesti 

o blokády periférnych nervov a pletení 

o neuroaxiálne blokády 

o miniinvazívne injekčné techniky pod USG a RTG kontrolou 

o rádiofrekvenčné techniky liečby bolesti 

o implantácia liekových púmp 

o implantácia neurostimulačných zariadení 

 

odborné aktivity: 

- organizovať odborné vzdelávacie teoretické stretnutia (semináre, kongresy) 

- organizovať odborné vzdelávacie praktické stretnutia (kurzy, workshopy) 

- zastupovať členov spoločnosti pri komunikácii s inštitúciami (zdravotné poisťovne, 

MZSR, ...) 

- pripravovať a publikovať odborné písomné materiály spojené s odbornou činnosťou 

členov spoločnosti (doporučené postupy, koncepcia činnosti, organizácia práce 

intervenčných algeziologických pracovísk,...) 

- iniciovať kreovanie intervenčnej algeziológie ako certifikovaného odboru 

 

členská základňa:  

- lekári so získanou špecializáciou v odbore: 

o algeziológia 

o anesteziológia a intenzívna medicína 

o neurochirurgia 

 



zahraniční partneri:  

- Česká neuromodulační společnost  

- Interventional Pain Society of UK and Ireland 

- Polish Interventional Pain Society 

- Slovenská asociácia regionálnej anestézie (SARA) 

 

Príprava založenia SIA: 

- vytvorenie prípravného výboru - návrh členov:  

predseda prípravného výboru: 

o  doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.  

členovia prípravného výboru 

o MUDr. Róbert Rapčan  

o MUDr. Róbert Illéš 

o MUDr. Vlasta Vinklerová 

o MUDr. Juraj Mláka 

o MUDr. Michal Venglarčík 

o MUDr. Miloš Majerník 

o MUDr. Blanka Komanová 

- základné úkony dočasného výboru: 

o koncepcia činnosti SIA (ciele, zahraniční partneri, aktivity, vzdelávanie, zdroje 

príjmov,...) 

o žiadosť na prezídium SLS s vyjadrením sa SSŠLB 

o členovia budúcej SIA musia byť zároveň členmi SLS aj členmi SSŠLB 

- zorganizovanie volieb do riadneho výboru 

- oficiálne ohlásenie vzniku SIA 

o vyhlásenie výsledkov volieb do výboru 

o prvé zasadanie výboru SIA (voľba orgánov a funkcií výboru) 

o úvodné plenárne zasadnutie SIA 

o začiatok činnosti SIA 

- príprava materiálov potrebných k činnosti SIA 

- prvé oficiálne plenárne stretnutie členov SIA 


