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TLAČOVÁ   SPRÁVA 
 
 

      Košice, 19. november 2020 
 
 

Uskutoční sa inovačný kurz pre anestéziológov organizovaný  
I. klinikou anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF 

a UNLP Košice spoločne so Slovenským centrom CEEA  
  

Odborníci budú hovoriť o perioperačnej medicíne, aj o bezpečnosti 
anestézie a jej zvláštnostiach u obéznych a starších pacientov 

 
 I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) Lekárskej fakulty UPJŠ 
a UNLP Košice organizuje v dňoch 23. až 25. novembra 2020 inovatívny kurz pre 
anestéziológov, ktorý je záverečným kurzom v rámci 6-ročného cyklu postgraduálneho 
vzdelávania anestéziológov, pričom každý z týchto kurzov je zameraný na prezentáciu 
najnovších poznatkov z určitej problematiky v danom odbore. Hlavným organizátorom 
špecializovaných kurzov je odborný asistent z I. KAIM MUDr. Štefan Trenkler, PhD. a 
lektormi budú okrem odborníkov z I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny aj 
ďalší špičkoví odborníci zo Slovenska, Českej republiky a iných európskych krajín.    

 Primárnym cieľom týchto kurzov je udržiavať a zvyšovať štandard anestéziologickej 
starostlivosti na najvyššej možnej úrovni s využitím kontinuálneho medicínskeho 
vzdelávania. Na aktuálnom kurze budú odborníci hovoriť predovšetkým o perioperačnej 
medicíne, ale aj o bezpečnosti anestézie, zvláštnostiach anestézie u obéznych a starších 
pacientov, ale  i ďalších témach. 
 

 
Ilustračné foto z vlaňajšieho kurzu (archív Š. Trenklera) 
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 Podujatie, ktoré má Slovensku svoju tradíciu a vynikajúci ohlas v odbornej komunite, 
bude v poradí už 23. od roku 1996, kedy sa začali tieto kurzy na Slovensku organizovať, 
pričom od roku 2009 sa kurzy konajú v Košiciach pod hlavičkou I. KAIM a Európskej 
spoločnosti anestéziológie CEEA (Committee for European Education in Anaesthesiology). 
Organizované sú v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej 
medicíny a Spoločnosťou pre kriticky chorých pri I. KAIM a tradične majú veľmi pozitívny 
ohlas medzi účastníkmi. Vzhľadom na epidémiu Covid-19 sa tentoraz kurz uskutoční on-line 
formou. 
 Ako hovorí hlavný organizátor kurzu a koordinátor Slovenského centra pre 
vzdelávanie Európskej spoločnosti anestéziológie CEEA MUDr. Štefan Trenkler, PhD. 
„každý kurz šesťročného cyklu je zameraný na prezentáciu najnovších poznatkov z určitej 
problematiky odboru anestéziológie. Lektormi sú poprední odborníci z I. kliniky 
anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, ale aj ďalších slovenských kliník 
a českých anestéziologických kliník, a tiež niekoľkí špičkoví európski lektori. Na 
tohoročnom kurze bude prezentovať  15 lektorov zo Slovenska, Česka a Veľkej Británie 
celkovo 18 prezentácií zameraných na perioperačnú medicínu a bezpečnosť anestézie, 
zvláštnosti anestézie u obéznych a starších pacientov, či v dennej chirurgii, ako aj 
predanestetické vyšetrenie, kde sa stále hľadá optimálny model. Pre hlavnú tému kurzu – 
perioperačná medicína, čo znamená optimálna starostlivosť o operovaného pacienta od 
rozhodnutia pre operáciu až po úplné zotavenie po prepustení z nemocnice, sa podarilo 
získať dvoch prominentných lektorov z Veľkej Británie. Profesori Myton Mythen a Mike 
Grocott sú považovaní za vedúce osobnosti v tejto problematike v Európe.“  

 

 Ďalšími lektormi budú zástupcovia jednotlivých slovenských kliník – MUDr. Matúš 
Paulíny, PhD. zo SZU Bratislava, MUDr. Vladimír Kollárik, MUDr. Michal Venglarčík, 
PhD.  a MUDr. Peter  Kenderessy, PhD. zo SZU v B. Bystrici, MUDr. Richard Koyš z LF 
v Martine, MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD. a MUDr.  Anton Turčan z kliniky v Prešove 
a domáci lektori – prednosta doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. a odborní asistenti MUDr. 
Judita Capková, PhD., MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Vladimír Hudák, PhD. 
a MUDr. Štefan Trenkler, PhD. Českú republiku zastupuje MUDr. Renáta Černá Pařízková, 
PhD. z kliniky v Hradci Králové. 

 

 Inšpiratívne prezentácie budú počas troch dní realizované od ôsmej do osemnástej 
hodiny a vypočuje si ich okolo šesťdesiat anestéziológov z celého Slovenska. Kurz je veľmi 
intenzívny a využíva charakter workshopov a diskusií s expertmi v malých skupinách keďže 
účastníkmi kurzov sú najmä špecialisti vo svojom odbore, ktorí si dopĺňajú svoje vedomosti 
a zručnosti.  

 

 Podľa slov prednostu I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny doc. MUDr. 
Jozefa Firmenta, PhD. je slovenské centrum CEEA v Košiciach 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. Dôležité je aj vzájomné spoznávanie, výmena 
informácií a skúseností, ale aj vytváranie siete odborníkov,“ vysvetľuje prednosta kliniky 
a dodáva, že budúci rok začne nový šesťročný cyklus už s iným hlavným organizátorom z I. 
KAIM, keďže sa doktor Trenkler rozhodol odovzdať pomyselnú štafetu mladšiemu kolegovi.  

 

 „Doterajšie kurzy mali vysokú úroveň, takže latka je nastavená naozaj vysoko a pre 
nového hlavného organizátora kurzov to bude veľká výzva. Verím, že sa nám podarí 
zachovať kontinuitu tohto uznávaného podujatia a touto cestou chcem poďakovať 
doktorovi Trenklerovi za jeho doterajšie úsilie,“ dodáva doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.  
 
 
 



 Pre účastníkov kurzu lektori pripravili tradičný ISBN zborník prednášok v rozsahu 
200 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.   

 
   
 
 
 

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