
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD, Algeziologická klinika SZU 

FNsP F.D.Roosevelta, Nám. gen.Svobodu č.1.,  975 17, Banská Bystrica 
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V Banskej Bystrici, 

dňa 16. apríla 2012              P.t. 

Prezídium  

Slovenskej lekárskej spoločnosti 

Cukrová 3 

813 22   B r a t i s l a v a                                                                           

 

 

Vec:  Žiadosť o schválenie návrhu na vznik Sekcie intervenčnej algeziológie Slovenskej 

spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti SLS 

 

 

Vážené Prezídium SLS, 

obraciame sa na Vás so žiadosťou o schválenie návrhu na vznik Sekcie intervenčnej 

algeziológie Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti (SSŠLB),  organizačnej 

zložky SLS. 

Slovenská skratka:  SIA 

Anglický názov:   Slovak Interventional Pain Society (SIPS) – pre zahraničný kontakt 

  

1. Odborné zameranie sekcie:  

Sekcia sa bude v rámci odboru algeziológia zameriavať na viaceré oblasti: 

 

a) okruh klinických záujmov: združovať záujemcov z radov lekárov o intervenčné a 

neuromodulačné techniky v liečbe bolesti 

a) blokády periférnych nervov a pletení 

b) neuroaxiálne blokády 

c) miniinvazívne injekčné techniky pod USG a RTG kontrolou 

d) rádiofrekvenčné techniky liečby bolesti 

e) implantácia liekových púmp 

f) implantácia neurostimulačných zariadení 
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b) vzdelávanie: organizované Subkatedrou algeziológie LF SZU 

- sústavné vzdelávanie: 

- kurzy: - základné, pokročilé 

   - miniinvazívne, neuromodulačné, rádiodiagnostické 

- sympóziá, kongresy: kazuistikové, prednáškové 

- špecializačné: kreovanie intervenčnej algeziológie ako certifikovaného odboru 

 

c) www stránka sekcie: uverejňovanie všetkých informácií o činnosti sekcie, vzdelávacích 

akciách, odborných materiáloch a pod. 

 

d) odborné publikácie 

- zabezpečovanie transferu najnovších informácií a poznatkov z odboru 

intervenčnej algeziológie zo zahraničia členom spoločnosti 

- príprava učebných textov a učebníc 

- vydávanie guidelinov a odborných klinických usmernení 

- poskytovanie odborných stanovísk v odbore 

 

e) podieľať sa na plnení úloh, ktoré vyplývajú z predmetu činnosti SIA 

 

 

2. Zdôvodnenie: 

Sekciu chceme vytvoriť z viacerých dôvodov: 

- zabezpečiť a garantovať kvalitu zdravotnej starostlivosti v oblasti intervenčnej 

algeziológie na úrovni vyspelých krajín Európskej únie 

- zabezpečiť efektívne využitie vysokonákladových medicínskych technológií 

používaných na liečbu chronických bolestivých stavov 

- zracionalizovať využitie ekonomických prostriedkov doteraz použitých na 

efektívnu a finančne náročnejšiu liečbu chronických bolestivých stavov 

 

3. Predpokladaný počet členov sekcie odhadujeme na približne 50 – 70 lekárov. K žiadosti 

prikladáme zoznam požadovaných 30 záujemcov o členstvo. 

Poznámka: člen SIA musí byť zároveň členom SSŠLB SLS. 

 

 



4. Plánované aktivity:  

 odborné: 

- 1. sympózium SIA: plánujeme zorganizovať na jeseň 2012 

- kurzy: 1x ročne 

o Kurz miniinvazívnej liečby bolesti 

o Kurz neuromodulačnej liečby bolesti 

o Kurz rádiodiagnostických techník liečby bolesti 

 v úrovni „Basic“ a „Advanced“ so zahraničnými lektormi 

- sympóziá, kongresy: prednáškové, kazuistikové, 

 iné: stretnutie výboru sekcie 2 x ročne 

 

5. Spolupráca s partnerskými organizáciami:  

Sekcia intervenčnej algziológie SSŠLB bude vo svojej odbornej činnosti úzko spolupracovať 

s príbuznými odbornými spoločnosťami v rámci SLS i zo zahraničia, a to najmä s: 

V rámci SLS:  

- Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti 

- Slovenská neurochirurgická spoločnosť 

- Slovenská asociácia regionálnej anestézie 

- Slovenská ortopedická spoločnosť 

- Slovenská neurologická spoločnosť 

- Slovenská chirurgická spoločnosť 

- Slovenská kardiologická spoločnosť 

Zahraniční partneri: 

- Česká neuromodulační společnost  

- Intervetional Pain Society of UK and Ireland 

- Polish Interventional Pain Society 

Medzinárodné zastrešenie:  

- International Neuromodulation Society 

 

6. Zdroje financovania: príjem 

- z podielu členských príspevkov 

- z účastníckych poplatkov odborných vzdelávacích podujatí 

- z poplatkov od firiem za vystavovanie, za reklamy 

- z príspevkov od sponzorov, z darov, grantov a pod. 



7. Členovia prípravného výboru: 

- doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD, Algeziologická klinka SZU, FNsP F.D.Roosevelta 

Banská Bystrica, Námestie Gen. Svobodu 1, 974 17 Banská Bystrica, tel.: 048/441 

2780, 0915/831439, imartuliak@nspbb.sk - predseda 

- MUDr. Róbert Rapčan, R-Clinic - algeziologicka, anesteziologicka a radiologicka 

ambulancia, Na hradbach 3, 08501 Bardejov, tel: 054 4723563, 0948/006267, 

rorapcan007@yahoo.com  

- MUDr. Róbert Illéš, Neurochirurgická klinika LFUK, UNB Ak. L. Dérera Limbová 5, 

833 05 Bratislava, tel. 02/59542532,-4531, 0905/585134, rilles@seznam.cz  

- MUDr. Vlasta Vinklerová, Ambulancia chronickej bolesti KAIM, ÚVN SNP 

Ružomberok, FN, ul. Generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok, tel.: 

0903/884795, vinylkro@mail.t-com.sk  

- MUDr. Juraj Mláka, Algeziologická klinka SZU, FNsP F.D.Roosevelta Banská 

Bystrica, Námestie Gen. Svobodu 1, 974 17 Banská Bystrica, tel.: 0484412740, mobil 

0907/870636, jmlaka@gmail.com  

- MUDr. Michal Venglarčík, Algeziologická klinka SZU, FNsP F.D.Roosevelta Banská 

Bystrica, Námestie Gen. Svobodu 1, 974 17 Banská Bystrica, tel.: 0484412740, mobil: 

0903/667096, mail: michal.venglarcik@gmail.com  

- MUDr. Miloš Majerník, PhD., I.KAIM UNLP Košice, Trieda SNP 1, 04 001 Košice, 

tel.: 055 6403644, mobil: 0905/288210, mail: milos2m@hotmail.com  

- MUDr. Blanka Komanová, I.KAIM UNLP Košice, Trieda SNP 1, 04 001 Košice, tel.: 

055 6402818, mobil: 0904/479128, mail: blanka.komanova@post.sk   

 

8. Podpis predsedu prípravného výboru 

 

doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. 

predseda prípravného výboru SIA 

podpredseda Výboru SSŠLB 

 

 

Prílohy: 

- zoznam záujemcov o členstvo v spoločnosti 

- vyjadrenie sa Výboru SSŠLB 
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