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TLAČOVÁ   SPRÁVA 
 
 

      Košice, 21. november 2019 
 
 

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice 
pripravuje v spolupráci so Slovenským centrom CEEA 

 ďalší inovačný kurz pre anestéziológov 
 
 I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) Lekárskej fakulty UPJŠ 
a UNLP organizuje v dňoch 27. až 29. 11. 2019 už 22. kurz pre anestéziológov, ktorý je 
v poradí piatym v rámci 6-ročného cyklu postgraduálneho vzdelávania. Hlavným 
organizátorom týchto kurzov, realizovaných na Slovensku od roku 1996, je pracovník I. 
kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice MUDr. Štefan 
Trenkler, PhD., ktorý je koordinátorom Slovenského centra pre vzdelávanie Európskej 
spoločnosti anestéziológie CEEA (Committee for European Education in 
Anaesthesiology).  

 

 Podujatie je tradične organizované spoločne so  Slovenskou spoločnosťou 
anestéziológie a intenzívnej medicíny a Spoločnosťou pre kriticky chorých pri I. KAIM a na 
Slovensku má už svoju tradíciu a vynikajúci ohlas v odbornej komunite. V Košiciach sa 
realizuje od roku 2009 a lektormi kurzov sú okrem odborníkov z I. kliniky anestéziológie a 
intenzívnej medicíny aj ďalší špičkoví odborníci zo Slovenska, Českej republiky a iných 
európskych krajín. Každý kurz cyklu je zameraný na prezentáciu najnovších poznatkov z 
určitej problematiky tohto odboru. 
 
 

 
 

Foto z predchádzajúceho kurzu pre anestéziológov 
 



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

 

 „Lektormi kurzov sú poprední odborníci nielen z našej kliniky, ale aj ďalších 
slovenských a českých anestéziologických pracovísk, a tiež niekoľkí špičkoví európski 
lektori. Na tohoročnom kurze bude prezentovať celkovo 18 lektorov zo Slovenska, 
Česka, Veľkej Británie, USA a Švajčiarska. Pripravených je 23 prezentácií zameraných na 
anestéziologickú a intenzívnu starostlivosť v neuroanestézii a u neurologických kritických 
stavov, manažment akútnej a chronickej bolesti a regionálnu anestéziu a bezpečnosť 
anestézie. Hovoriť sa tiež bude o paliatívnej starostlivosti, starostlivosti o darcov orgánov, 
ale aj o budúcnosti – umelej inteligencii v medicíne, hovorí MUDr. Štefan Trenkler, PhD. 
 

 Hlavným prednášajúcim hosťom bude prof. Johannes Wacker zo Švajčiarska, ktorý 
koordinuje v Európe tému bezpečnosti a kvality anestézie. O tejto téme bude cez telemost 
z Chicaga hovoriť aj americký špecialista Keith Ruskin. 
 

 Hlavným cieľom kurzov CEEA je podľa MUDr. Trenklera udržiavať a zvyšovať 
štandard anestéziologickej starostlivosti na najvyššej možnej úrovni s využitím 
kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.  

 

 Účastníkmi kurzov sú vo väčšine prípadov už špecialisti vo svojom odbore, ktorí si 
dopĺňajú svoje vedomosti a zručnosti, preto je kurz veľmi intenzívny a využíva charakter 
workshopov a diskusií s expertmi v malých skupinách.  

 

 „Pripravovaného kurzu sa zúčastni vyše šesťdesiat anestéziológov z celého 
Slovenska. Prezentácie sa budú realizovať od ôsmej do osemnástej hodiny a budú opäť 
veľmi inšpiratívne. Súčasťou programu bude aj večerný workshop o najnovších metódach 
regionálnej anestézie s odborníkmi z  Banskej Bystrice, Košíc, UK a Rakúska. O téme 
manažmentu pooperačnej bolesti a takzvanej malínej hypertermie budú hovoriť špičkoví 
odborníci z Čiech – MUDr. Viktor Kubricht, PhD. z Prahy a MUDr. Dagmar Štěpánková, 
PhD. z Brna,“ poznamenáva MUDr. Štefan Trenkler, PhD. 

 

 Ďalšími skvelými lektormi budú európski špecialisti na regionálnu anestéziu MUDr. 
Peter Merjavý, PhD. z UK a MUDr. Ivan Grgáč z Rakúska. Na kurz tiež príde hlavná 
odborníčka a slovenská „guru“ pre paliatívnu medicínu MUDr. Kristína Križanová 
z Bratislavy a ďalší lektori, ktorí sú zárukou vysokej odbornej úrovne podujatia.  

 

 Z hostiteľskej I. KAIM UPJŠ Košice a UNLP bude prednášať prednosta doc. MUDr. 
Jozef Firment, PhD., MUDr. Judita Capková, PhD., MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. 
Jana Šimonová, MPH, PhD., MUDr. Vladimír Hudák, PhD. a MUDr. Štefan Trenkler, PhD. 

 

 Pre účastníkov kurzu lektori opäť pripravili ISBN zborník prednášok v rozsahu 250 
strán, ktorý sa ďalej distribuuje na všetky anestéziologické oddelenia a slúži ako aktuálny 
študijný materiál pre všetkých anestéziológov - texty a prezentácia kurzov sú dostupné 
aj na webovej stránke centra CEEA.   
 
 

 Slovenské centrum CEEA pôsobiace pod I. KAIM UPJŠ LF a UNP Košice je 
súčasťou siete centier v Európe, ale aj Amerike a Ázii, ktoré organizujú v jednotnom štýle 
cyklus šiestich postgraduálnych inovačných kurzov venovaných rôznym aktuálnym témam 
v anestéziológii.  

 

 „Tieto kurzy CEEA patria medzi dôležité zdroje informácií pre slovenských  
anestéziológov v rámci ich celoživotného vzdelávania,“ hovorí prednosta I. kliniky 
anestéziológie a intenzívnej medicíny doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., podľa ktorého je 
dôležité je aj vzájomné spoznávanie, výmena informácií a skúseností, vytváranie siete 
odborníkov.  

 
 
 
 



 
V prípade záujmu o bližšie informácie  alebo poskytnutie rozhovoru kontaktujte MUDr. 

Štefana Trenklera, PhD. na telefónnom čísle: 0902 925 277, 055/ 640 2522, 2918 alebo e-mailom na: 
stefan.trenkler@upjs.sk 
 
 
  Túto tlačovú správu nájdete archivovanú na:   www.medic.upjs.sk. 
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