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              TLAČOVÁ  SPRÁVA 
 
      Košice, 14. november  2016 

 

Pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ zorganizovali druhý 
výnimočný workshop zameraný na zvládanie sťaženej intubácie  

 
 

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Košiciach a UNLP Košice zorganizovala v sobotu 12. novembra 2016 v poradí druhý 
ročník jedinečného Medzinárodného airway workshopu pre anestéziológov a intenzivistov 
zameraného na výučbu a nácvik zvládania sťaženej intubácie. Pod patronátom Európskej 
spoločnosti pre zabezpečovanie dýchacích ciest (European Airway Management Society - 
EAMS) sa na ňom školilo  68 lekárov z celého Slovenska i zahraničia, vrátane viacerých 
školiacich sa zahraničných lektorov. 

 

„Medzi prednášajúcimi lektormi boli dvaja profesori z Istanbulu - Ayten Saracoglu 
a Kemal Tolga Saracoglu, a naši bývalí kolegovia, ktorí toho času pracujú vo Veľkej 
Británii. Koordinátorom podujatia a najaktívnejšou osobou pri technickom zabezpečení  
bol MUDr. Andrej Andrašovský, ktorý nám okrem iného pripravil aj pomôcky zo zvieracích 
kadavérov pre nácvik chirurgického spôsobu spriechodnenia dýchacích ciest,“ hovorí 
prednosta I. KAIM Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.  

 

 
 
 
 

Organizátori pripravili celkovo 7 prednášok venovaných danej téme a 6 praktických 
stanovíšť s tréningovými modelmi a rôznymi špeciálnymi pomôckami, na ktorých 
v dostatočnom časovom priestore slovenskí a zahraniční anestéziológovia trénovali  
pod vedením školiacich lektorov rôzne postupy intubácie s využitím výučbových modelov 
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a pomôcok na spriechodnenie dýchacích ciest. V praxi tento tréning využijú napríklad 
u pacientov v narkóze, ktorí majú problémy s dýchaním a potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu.  

 

„Asi 60-70 percent úkonov sa u pacienta robí v narkóze a vtedy je potrebné 
zabezpečiť jeho dýchacie cesty prípadne aj nahradiť dýchanie. Aj keď u prevažnej väčšiny 
pacientov pri intubácii nenastanú žiadne problémy, takmer desať percent prípadov je 
rizikových alebo niečím komplikovaných. Napríklad je ich intubácia sťažená kvôli obezite 
alebo istými anatomickými špecifikami ako veľký jazyk, menšia ohybnosť spánkovo-
sánkového kĺbu či v dôsledku predchádzajúcich poranení v oblasti ústnej dutiny,“ 
vysvetľuje doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., podľa ktorého lekári musia dokázať pomôcť 
všetkým pacientom, preto potrebujú poznať rozmanité možnosti na spriechodnenie dýchacích 
ciest a využívať aj rôzne alternatívne pomôcky. Poznatky získané na sobotňajšom kurze by 
mali vedieť nielen sami bežne využívať, ale aj odovzdať získané skúsenosti svojim kolegom.  

 

Medzinárodný airway workshop na I. klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny  
je jediným svojho druhu na Slovensku a reakcie účastníkov naň boli veľmi pozitívne. 
„Anestéziológovia sa na ňom učili zvládať pokročilejšie intubačné techniky  
a zdokonaľovať sa v tých základných. Mohli si vyskúšať množstvo špeciálnych pomôcok  
na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest, napríklad rôzne laryngoskopy slúžiace  
na kontrolu zavádzania rúrky medzi hlasivky a fibroskopy, ktorými sa dá nazrieť až do 
pľúc a umožňujú napojiť dýchacie cesty na dýchací prístroj. Nechýbali ani tréningové 
modely, ktorými sa účastníci kurzu učili zasúvať dýchacie hadičky na potrebné miesta,“ 
konštatuje prednosta I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP. 

 

Správna intubácia je podľa neho pre pacienta životne dôležitá, pretože pokiaľ nemá 
v narkóze správne zabezpečené dýchacie cesty, môže sa udusiť. Anestéziológovia preto musia 
rutinne ovládať nielen bežné intubačné techniky, ale aj reagovať alternatívnym riešením na 
prípadný problém. Napríklad pomocou zavedenia rúrky do priedušnice cez otvor v oblasti 
krku (tracheotómiou), ktorý môže dusiacemu sa pacientovi zachrániť život. 

 
 

                     
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a UNLP sa v klinickom výskume 

zameriava na diagnostiku a liečbu ťažkej sepsy, na optimalizáciu umelej ventilácie  
u kriticky chorých, na podporu nutričného stavu kriticky chorých parenterálnou a enterálnou výživou, 
a špeciálne anestéziologické postupy pri operačných zákrokoch.  

V pedagogickej oblasti klinika zabezpečuje nielen výučbu medikov a špecializačné štúdium 
lekárov, ale patrí medzi lídrov v oblasti ďalšieho vzdelávania anestéziológov a intenzivistov  
na Slovensku, ktorých školí v špičkových moderných postupoch. Organizuje viaceré špecializované 
workshopy pre anestéziológov zamerané na intenzívny tréning niektorej z oblastí anestéziológie 
a intenzívnej medicíny - venované sú napríklad regionálnej anestézii, preriférnym nervovým blokom, 
spinálnej a epidurálnej anestézii, ďalej inhalačnej anestézii (teda narkóze) za pomoci prchavých látok, 
či nácvikom prvej pomoci v rámci oživovania zlyhaného krvného obehu a dýchania 
kardiopulmonárnou resuscitáciou.  

 

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo osobný rozhovor kontaktujte doc. MUDr. Jozefa 
Firmenta, PhD. na mobilnom telefónnom čísle: 0905 522 146 alebo e-mailom  
na jozef.firment@upjs.sk  . 
 
 

Túto správu nájdete archivovanú na:    www.medic.upjs.sk 
         
 

RNDr. Jaroslava Oravcová 
 PR manažérka 
 



Kontakt: adresa: Trieda SNP 1, 040 11 Košice,  tel: 055  234 3220, mobil:  0905 344 299, 0907 776 442 
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk     web: www.medic.upjs.sk 

F O T O G A L É R I A : 
 

 
 

         
 

 


