
 

prezentujúce firmy: 
- Gedeon Richter SK  
- G-L Pharma 
- Sandoz d.d. 
- Stada Pharma SK 
- Woerwag Pharma 
- Zentiva SK 

            

 
 

Slovenská lekárska spoločnosť 
Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti 
Algeziologická klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta 

Banská Bystrica 
 

Vás pozývajú na 
 
 

13. DEŇ  
KLINIKY ALGEZIOLÓGIE 

 
ktorý sa bude konať 

 
v piatok, dňa  

18. septembra 2020 
 

o 14.00 hod. 
 

v hoteli Dixon, Banská Bystrica 



Organizátor: Algeziologická klinika SZU 
 
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  
tel.: +421 48 413 08 08 (ubytovanie možné, dohodnúť osobne) 
 
Téma:  „Diagnostika a liečba nekardiogénnych bolestí hrudníka a 
krku, komplikácie a kazuistiky“.  
Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi. 
 
Účastnícky poplatok: 0,- € (zrušený pre rok 2020) 
 
Vážení kolegovia, priatelia!  
Dovoľujem si Vás v mene Algeziologickej kliniky SZU a samozrejme aj 
v mene svojom, pozvať na 13. ročník odborného algeziologického 
podujatia s názvom „Deň kliniky algeziológie“, ktorý sa bude – vzhľadom 
na závažnú epidemiologickú situáciu spojenú s pandémiou koronavírusom 
- konať v náhradnom termíne v piatok 18.9.2020. Na tento rok sme zvoli 
tému „Nekardiogénne bolesti hrudníka a krku“, kde chceme prebrať 
diferenciálnu diagnostiku polymorfných chronických bolestivých stavov 
v oblasti hrudníka a krku, ich etiológiu a príslušnú liečbu - samozrejme 
medziodborovo, tento raz z viacerých uhlov pohľadu pneumológa, 
neurológa, chirurga, fyziatra a algeziológa spolu s niekoľkými 
kazuistikami komplikovaných prípadov našich atestantov s následnou 
panelovou diskusiou. Nakoľko sa jedná o prvé stretnutie slovenských 
algeziológov v tomto kalendárnom roku, verím, že naše spoločné 
stretnutie a priateľské rozhovory by mohli doplniť odborný a vedecký 
prínos tohto celoslovenského seminára algeziológov a našich kolegov 
z príbuzných odborov. 

Zaradenie bloku prednášok špecialistov z rôznych odborov, ktorí sú 
pre diagnostiku a liečbu chronických bolesti oblasti hrudníka kľúčoví, 
iste znovu naplní predpoklad komplexného poňatia danej témy. Ako 
vždy, aj teraz bude zrejme najvzácnejším edukačným prvkom semánára 
bohatá medziodborová diskusia.  
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, resp. 13) 
CME kreditov, kvôli elektronickej prezentácii si prosím prineste svoje 
ID číslo SLK.  
Verím, že kolektív našej kliniky, organizujúci tento už 13. ročník Dňa 
kliniky pripraví všetko k Vašej spokojnosti a že 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 - Diagnostika a liečba 

nekardiogénnych bolestí hrudníka a krku 
a panelová diskusia 

 
16.00 – 16.20 Prestávka 
 
16.20 – 17.30 2. blok prednášok – Kazuistiky zaujímavých 

pacientov a diskusia v pléne 
 
17.30  Ukončenie seminára  


