
ŠPECIALIZA ČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE SUBŠPECIALIZA ČNÝ 
ODBOR  

 
ALGEZIOLÓGIA 

 
 
a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania štúdia: 

Algeziológia je špecializačný odbor, ktorý na interdisciplinárnom princípe 
zabezpečuje komplexnú diagnostiku, racionálnu liečbu a prevenciu tých bolestivých 
syndrómov, ktoré nereagujú na zaužívané liečebné postupy, pretrvávajú napriek odstráneniu 
príčiny alebo sú dôsledkom v súčasnosti nevyliečiteľných ochorení.  
 
Dĺžka trvania  špecializačného štúdia je minimálne 3 roky. 
 
b) Určenie stupňa vzdelania, dĺžky a obsahu odbornej zdravotníckej praxe potrebnej na 
zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore 
 
Podmienkou na zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia je 
získaná špecializácia z odborov anestéziológia a intenzívna medicína, pediatria, vnútorné 
lekárstvo, neurológia, klinická onkológia a ortopédia. 

 
c) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na 
výkon špecializovaných pracovných činností 
 
Rozsah teoretických vedomostí potrebných na výkon špecializovaných pracovných 
činností 
 

• Všeobecné medicínske poznatky: anatómia, fyziológia a patofyziológia bolesti, 
farmakológia bolesti, diagnostika a spôsoby hodnotenia bolesti, psychologické aspekty 
bolesti, etické normy a princípy vo výskume a liečbe bolesti, prevencia a liečba 
alergických reakcií; resuscitácia, posudková problematika.  

• Teoretické vedomosti z algeziológie: všeobecné princípy hodnotenia bolesti a jej 
liečby, farmakoterapia bolesti (opioidové, neopioidové analgetiká, adjuvantné lieky), 
anestetické postupy (nervové blokády, lokálne anestetiká, neurolytické látky, 
nežiadúce účinky a limitácie ich použitia), neuromodulačné techniky, význam 
fyzikálnych a pohybových liečebných metód u bolestivých stavov, možnosti použitia 
chirurgických postupov a ich limitácia v liečbe bolesti, psychologické  postupy 
v liečbe bolesti, interdisciplinárny prístup v liečbe bolesti, organizácia pracovísk pre 
liečbu bolesti.   

• Špeciálne bolestivé syndrómy: taxonómia bolestivých syndrómov (IASP klasifikácia , 
terminológia bolesti), bolesti chrbta, myofasciálna bolesť, neuropatická bolesť, bolesti 
hlavy, reumatické bolesti, orofaciálna bolesť vrátane temporomandibulárnych bolestí, 
onkologická bolesť, pooperačná bolesť, poúrazové algické stavy, bolesť v 
neonatológii a pediatrii, bolesť v geriatrii, pôrodná bolesť. 

 
 
Rozsah praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných 
pracovných činností 



 
• Praktické vyšetrenie pacientov s akútnou alebo chronickou bolesťou  

• Terapeutické a diagnostické použitie lokálnych a regionálnych anestetických techník 
vrátane techník pre kontrolu akútnej bolesti, techník pôrodnej analgézie 
a neuromodulačných techník 

• Psychoterapia bolesti  

• Fyzikálna liečba bolesti 

 
 
Minimálne počty výkonov: 
 
Diagnostika bolesti 
 
1. Účasť na vyšetrení nového pacienta s nádorovou bolesťou    10x 
2. Účasť na vyšetrení nového pacienta s nenádorovou bolesťou    10x 
3. Účasť na vyšetrení nového pacienta s akútnou bolesťou    10x 
4. Samostatné vyšetrenie nového pacienta s nádorovou bolesťou   50x 
5. Samostatné vyšetrenie nového pacienta s nenádorovou bolesťou   50x 
6. Samostatné vyšetrenie nového pacienta s akútnou bolesťou    50x 
7. Účasť na kontrolnom vyšetrení nového pacienta s nádorovou bolesťou  10x 
8. Účasť na kontrolnom vyšetrení nového pacienta s nenádorovou bolesťou  10x 
9. Účasť na kontrolnom vyšetrení nového pacienta s akútnou bolesťou   10x 
10. Samostatné kontrolné vyšetrenie nového pacienta s nádorovou bolesťou  50x 
11. Samostatné kontrolné vyšetrenie nového pacienta s nenádorovou bolesťou  50x 
12. Samostatné kontrolné vyšetrenie nového pacienta s akútnou bolesťou  50x 
13. Účasť na vyšetrení služby akútnej bolesti          5x 
 
Liečba bolesti - anestéziologické postupy 
 
1. Vykonanie infiltrácie spúšťacích  bodov svalov a šliach   30x 
2. Vykonanie infiltrácie sakroiliakálneho kĺbu     30x 
3. Vykonanie infiltrácie jazvy        10x 
4. Vykonanie blokády periférneho nervu - jednorázovej    10x 
5. Vykonanie kaudálnej tlakovej blokády      30x 
6. Účasť na aplikácii blokády hlavových nervov     5x 
7. Účasť na aplikácii Bierovho bloku (intravenózna regionálna blokáda)  5x 
8. Účasť na aplikácii epidurálnej lumbálnej blokády jednorázovej  5x 
9. Účasť na aplikácii epidurálnej lumbálnej blokády s katétrom   5x 
10. Účasť na aplikácii intratekálnej blokády - jednorázovej    5x 
11. Účasť na aplikácii blokády plexus brachialis - jednorázovej    5x 
12. Účasť na aplikácii terapeutickej blokády ganglium stellatum   5x 
13. Účasť na aplikácii pôrodníckej analgézie     5x 
 
Liečba bolesti - fyzikálna terapia 
 
1. indikácia a použitie transkutánnej elektrickej nervovej stimulácie (TENS) 10x 
 
d) Organizačná forma špecializačného štúdia 
 



Dĺžka špecializačného štúdia je minimálne 3 roky. Štúdium má teoretickú a praktickú časť. 
Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou. Súčasťou špecializačnej skúšky je 
obhajoba záverečnej písomnej práce. 
 
e) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých 
pracoviskách, jej minimálna dĺžka a časový priebeh 

• 36 mesiacov – prax na pracovisku pre liečbu bolesti 

• z toho 4 x 3 týždne školiaci pobyt na akreditovaných pracoviskách v odbore 
Algeziológia 

 
 
Táto revidovaná verzia ŠŠP v odbore algeziológia bola schválená na zasadaní Akreditačnej 
komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov dňa 10.4.2013. 

 


