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Šafárika, rektor UPJŠ v Košiciach
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Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach uviedla 9.septembra do prevádzky najväčšie a najmodernejšie Centrum simulátorovej a virtuálnej
medicíny na Slovensku pre potreby pregraduálnej aj postgraduálnej výučby.

Za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., riaditeľov košických nemocníc ako výučbových základní Lekárskej
fakulty UPJŠ v Košiciach a ďalších hostí sa dnes predpoludním uskutočnilo slávnostné otvorenie Centra simulátorovej a virtuálnej
medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1, ktorého vybudovanie stálo cca 2,8 milióna EUR.

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF prináša novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a výrazne
zvýši štandard výučby na Lekárskej fakulte UPJŠ. Svojim vybavením predstavuje najväčšie simulátorové centrum v oblasti medicíny na
Slovensku.

CSVM nateraz disponuje viac ako tridsiatimi interaktívnymi výučbovými pomôckami pre výučbu teoretických aj klinických predmetov a
špičkovými modelmi pre nácvik ošetrovateľských techník.

CSVM umožňuje aj:

nácvik život zachraňujúceho úkonu defibrilácie

tréning základnej resuscitácie a rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie na figuríne so softvérovým vyhodnotením

interaktívnu výučbovú pomôcku približujúcu virtuálnym spôsobom reálnu anatómiu

multimediálny stôl so softvérom obsahujúci virtuálnych pacientov pre nácvik a riešenie scenárov z nemocničného a ambulantného
prostredia a multimediálne stoly so softvérom pre nácvik a riešenie rôznych situácií u virtuálnych pacientov

pokročilý ošetrovateľský model dospelého človeka umožňujúci nácvik základných fyzikálnych vyšetrení a ošetrovateľských postupov

súbor zariadení pre simuláciu zraneného obsahujúci krvácajúce a simulujúce zranenia

simulátor pre nácvik zavádzania a starostlivosti o pacientov s nasogastrickou a orogastrickou sondou a perkutánnou endoskopickou
gastrostómiou

nácvikové prostredie pre gastrointestinálnu endoskopiu a flexibilnú bronchoskopiu

virtuálny laparoskop ponúkajúci prostredie virtuálneho operačného sálu

interaktívne výučbové pomôcky využívajúce klinické prípady pre rozvinutie myslenia pri kritických situáciách počas klinického nácviku a
mnohé ďalšie pomôcky

CSVM je investíciou do budúcnosti

„Každá investícia do vybavenia slúžiaceho vzdelávaniu našich študentov je zároveň investíciou do budúcnosti nás všetkých.
Uvedomujeme si potrebu neustáleho zlepšovania podmienok pre študentov medicíny azdravotníckeho personálu. Využitie kvalitného
materiálneho vybavenia ide ruka v ruke so svedomitou výučbou zabezpečenou našimi pedagógmi. Je mi potešením byť pri slávnostnom
otvorení Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny LF UPJŠ, ktoré prináša najmodernejšie technológie do každodennej pedagogickej
praxe,“ hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Simulátory na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach pomáhajú pri výučbe už dlhšiu dobu, no doteraz sa používali iba na praktickú výučbu 
na jednotlivých pracoviskách, napríklad na Ústave ošetrovateľstva, I. klinike anestéziológie aintenzívnej medicíny či 
Gynekologicko-pôrodníckej klinike. Vybudovanie samostatného simulátorového centra so špičkovým vybavením posunie praktickú 
výučbu klinických predmetov realizovanú bez zaťaženia pacientov a tiež výučbu predklinických predmetov za pomoci simulátorov a 
virtuálnej reality na celkom inú úroveň. Dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., ktorý bol tvorcom 
tejto myšlienky, preto vybudovanie CSVM napĺňa veľkou radosťou. „Toto centrum bude pomáhať pri výučbe viacerých predmetov v rámci 
všetkých ročníkov v rôznych študijných programoch, pričom zmodernizuje, skvalitní a zatraktívni výučbu predklinických aj klinických 
predmetov. Použitie kvalitných simulátorov a modelov predstavuje najmodernejšie trendy vo výučbe medicíny a ďalších zdravotníckych
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odborov a umožní študentom získať mimoriadne atraktívnou formou mnohé vedomosti a praktické návyky,“ konštatuje dekan prof. MUDr.
Daniel Pella, PhD.

Ako ozrejmuje prodekanka UPJŠ LF pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., náklady na
vybudovanie Centra simulátorovej a virtuálnej reality „predstavovali takmer 2,8 milióna EUR, z toho stavebná úprava priestorov a
vybavenie pracoviska nábytkom, počítačovou technikou a kamerovým systémom vyšli fakultu na viac ako 97-tisíc EUR a celkové náklady
na zakúpenie simulátorov s príslušenstvom, vrátane zaškolenia personálu, predstavovali 2,5-milióna EUR.“

Takmer všetky finančné prostriedky na budovanie CSVM boli použité z vlastných zdrojov fakulty – predovšetkým z platieb zahraničných
študentov za výučbu v anglickom jazyku a tiež z účelovej štátnej dotácie poskytnutej na dofinancovanie nákladov v súvislosti s
novoprijatými študentami všeobecného lekárstva v akademickom roku 2020/2021 nad rámec pôvodne plánovaného počtu, ktoré sa
Lekárska fakulta UPJŠ rozhodla investovať práve do vybudovania špičkového simulátorového centra.

Okrem toho sa UPJŠ LF podarilo získať ďalšie finančné prostriedky na vytvorenie virtuálnej anatomickej učebne v rámci výzvy na
podávanie rozvojových projektov VVŠ v roku 2020 „Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom
vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier“. Vďaka úspešnému projektu snázvom „Podpora budovania
praktických zručností študentov medicínskych azdravotníckych študijných odborov pomocou simulačných nástrojov“ získala fakulta
finančnú čiastku bezmála 200-tisíc EUR, ktorú použila na nákup virtuálnej anatomickej učebne, vrátane softvéru a technickej podpory.
Virtuálna učebňa výborne dopĺňa spektrum využitia simulátorového centra s aktuálnym počtom 34 hi-tech simulátorov a modelov, ktoré
má fakulta ambíciu v budúcnosti ešte rozšíriť.

Študentom fakulty začne centrum oficiálne slúžiť na začiatku tohto akademického roka, teda od 20. septembra. Prvé ohlasy však fakulta
zaznamenala už v auguste. Niektorí dobrovoľníci sa totiž mali možnosť zúčastniť školenia praktických nácvikov špecifickej práce so
simulátormi a tvorby konkrétnych scenárov a výučbových hodín pod vedením doktora Mariána Sedláka.
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Vyjadrenie: Reakcia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR na klamstvá organizátorov zhromaždenia v Banskej Bystrici: Zastavte
šírenie lží - aktualizované

Bratislava 13. septembra (TASR) - V súvislosti s protestom v Banskej Bystrici (9. 9. 2021), ktorý sa zameral na zmarenie úsilia
ministerstva životného prostredia (MŽP) realizovať Programové vyhlásenie vlády v oblasti reformy národných parkov, sa MŽP obracia na
členov Slovenskej lesníckej komory, Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Rady združení neštátnych lesov
a Slovenskej poľovníckej komory, aby prestali s politickou radikalizáciou a vrátili sa k odbornému dialógu.

Niektorí z predstaviteľov vyššie menovaných záujmových organizácií totiž už v júni tohto roku odmietli vecnú diskusiu o pripravovanej
reforme národných parkov. Vtedyignorovali, resp. demonštratívne opustili rokovanie, na ktorom ich k spolupráci vyzývalo MŽP a tiež
osobne predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár (22. 6. 2021, Bôrik).

Od tejto demonštratívnej ignorácie začali byť spomínané záujmové organizácie zneužívané na politický zápas a šírenie hoaxov o reforme
národných parkov. Boj proti reforme národných parkov je ale iba zásterkou pre boj voči vláde a jej programu. Preto dotyční predstavitelia
iniciujú namiesto dialógu iba samé protesty, ústiace dokonca do prejavov násilia.

S poľutovaním konštatujeme, že tým opustili apolitickú pozíciu, pre ktorú sa zaviazali vo svojich stanovách. Namiesto riešenia vlastných
tém sa politizujú a prepájajú s extrémistami. Tým niektorí z predstaviteľov vyššie uvedených záujmových organizácií vykročili proti
poslaniu a záujmom svojich organizácií a aj svojich vlastných členov.

Klamstvami zvolávali ľudí

Rezort životného prostredia sa cíti povinný upozorniť verejnosť, že organizátori protestov v Banskej Bystrici neklamali len o obsahu
zákona o ochrane prírody, ale zavádzali aj o cieľoch reformy národných parkov. Klamali tiež v tvrdení, že zvolávateľmi protestov v
Banskej Bystrici sú aj významné organizácie ZMOS a SPPK. Nebola to pravda.

MŽP sa obáva, že klamstvá a radikálna politizácia budú v týchto záujmových organizáciách pokračovať, a to znemožní dialóg, po ktorom
volá MŽP. Spolitizovaní predstavitelia záujmových organizácií už nie sú schopní vnímať vecnú rovinu zákona o reforme národných
parkov. V opačnom prípade by si iste všimli, že zákon o reforme národných parkov získal významnú podporu špičiek vedeckej a
akademickej obce práve v dobe konania ich nezmyselného banskobystrického protestu. Po desiatkach tisícov občanov, množstve
kultúrnych a odborných osobností sa za reformu národných parkov postavili akademické autority, ktoré sa zaoberajú ochranou lesa a
prírody – Slovenská akadémia vied (SAV): „Novela zákona o ochrane prírody chráni naše prírodné bohatstvo“, Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave: „Podpora reformy ochrany prírody“, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach: „Podpora reformy ochrany prírody“, ako aj Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene
prostredníctvom stanoviska na sociálnych sieťach.

Táto podpora pripomína, že Slovensko má vedcov a odborníkov, schopných rozpoznať nevyhnutnosť reformy našich národných parkov.
Dialóg s nimi ale nemôžu viesť ľudia, ktorí používajú klamstvá namiesto argumentov a podnecujúci extrémistické násilie.

Reforma ochrany prírody = rozvoj slovenských regiónov

MŽP apeluje na autority a členov organizácií slovenského lesníctva a poľovníctva, aby zastavili politickú radikalizáciu niektorých
predstaviteľov svojich záujmových organizácií. To isté adresujeme majiteľom súkromných lesov. Extrémistická politika je na úkor riešenia
vecných problémov, ktoré cítia vlastníci lesov.

MŽP už neraz preukázalo, že je pripravené viesť vecný dialóg. Neakceptujeme však ľudí, ktorí šíria lži o reforme národných parkov a
vyvolávajú politickú radikalizáciu a extrémistické metódy politického boja.

MŽP bude verejnosti aj naďalej trpezlivo vysvetľovať skutočný obsah a ciele reformy národných parkov a vyvracať dezinformácie. V
skutočnosti je totiž program reformy národných parkov súčasne aj programom sociálneho pozdvihnutia regiónov a ich občanov. Tí, ktorí
sa snažia zmariť reformu národných parkov, maria aj šancu na každoročný prílev desiatok miliónov eur, ktoré prostredníctvom MŽP
vyčlenila Európska únia a tiež slovenská vláda v Pláne obnovy a odolnosti na pro-environmentálne ciele. Práve tieto financie konečne
prinesú nové príležitosti a zastavia odliv mladých a schopných ľudí.

MŽP presadzuje reformu, ktorá pozdvihne sociálnu situáciu a kvalitu života, čo minulé vlády iba deklarovali. Lenže pre čerpanie
prostriedkov z fondov EÚ je nevyhnutné prijať a do života uviesť zákon o reforme národných parkov. Preto je tento zákon pre opozíciu
takým tŕňom v oku. Chcú totiž zmariť každú šancu súčasnej vlády priniesť prospech občanom Slovenska.

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/522534821/ff2314474f09fea1edf0?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzQxODgyMTQsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NTIyNTM0ODIxLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.E2S9jh3Xn5exzC295XJHAoHLQI2jG44ddztzhUpQ8AI


Monitora s. r. o. | monitora.sk 8

MŽP ale verí, že napriek polenám, ktoré nám naši odporcovia hádžu pod nohy, bude táto vláda aj prostredníctvom reformy národných
parkov pokračovať v odstraňovaní korupcie a v sociálnom pozdvihnutí regiónov Slovenska.

TASR o tom informovali z tlačového oddelenia MŽP SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V
zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto
informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č.
385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

luc

Autor: LUC
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Zdravie: Medici na roadshow poučili tisíce Slovákov o správnom čistení zubov  
  13. 9. 2021, 16:53, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 13. septembra (TASR) – Na správnu starostlivosť o zuby a ústnu dutinu bola zameraná aj tohtoročná celoslovenská roadshow s
názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev. V rámci nej študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach
zaškolili v 18 mestách takmer 8000 ľudí rôzneho veku.

Išlo 9. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia pre širokú verejnosť na Slovensku, ktorá vyvrcholila v metropole
východu v nedeľu (12. 9.). Akcia odštartovala 2. septembra v Bratislave a pokračovala v ďalších mestách vrátane všetkých krajských
miest. Informovala o tom hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

„Hlavnou myšlienkou podujatia bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame dodržiavania ústnej hygieny a prevencie vzniku
zubného kazu, zápalu ďasien a ďalších ochorení ústnej dutiny v dôsledku nedostatočnej starostlivosti. Tieto predstavujú neprenosné
infekčné choroby s negatívnym vplyvom na celkové zdravie človeka, pričom môžu dokonca spôsobovať ochorenia rôznych orgánov,“
uviedla študentka zubného lekárstva Katarína Vendeľová, ktorá je tajomníčkou Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Za
úspech považuje počas akcie zaškolenie celkovo 7945 ľudí.

Študenti školili záujemcov v používaní klasickej zubnej kefky, jednozväzkovej kefky aj medzizubnej kefky či zubných nití, pričom tento rok
priniesli ako novinku aj použitie sonických elektrických kefiek, ktoré je takisto treba používať správnym spôsobom. Pre staršiu generáciu
mali k dispozícii fixačné krémy na protézy a odborne sa venovali aj starostlivosti o ústne zdravie pacientov bez chrupu alebo s čiastočne
snímateľnými náhradami. Študentov tešil zvlášť záujem malých detí a ich rodičov o mliečny chrup.

Potešujúce bolo zistenie, že sa teoretické znalosti ľudí v oblasti ústnej každým rokom zlepšujú. „Avšak pomerne veľké medzery majú
stále v praktickej časti. Či už je to nesprávne držanie kefky, zlý sklon štetiniek a podobne. Taktiež veľa ľudí nepoužíva medzizubné
pomôcky, ktoré ústnej hygiene výrazne napomáhajú, alebo ich používajú nesprávne, a preto aj neúčinne,“ skonštatoval študent LF UPJŠ
a národný koordinátor Slovenského spolku študentov zubného lekárstva pre prevenciu Samuel Tkáč.

hol mia

Autor: HOL
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Envirorezort upozornilo na klamlivú kampaň odporcov reformy národných parkov  
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Záujmové organizácie sú zneužívané na politický zápas.

BRATISLAVA. Organizátori protestov proti reforme národných parkov šíria nepravdivé informácie o obsahu reformy národných parkov,
cieľoch reformy aj o vlastnej podpore.

Ministerstvo životného prostredia SR to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal tlačový odbor envirorezortu.

Reagoval tak na protesty z 9. septembra v Banskej Bystrici, kde členovia Slovenskej lesníckej komory, Únie regionálnych združení
vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Rady združení neštátnych lesov a Slovenskej poľovníckej komory vyjadrovali svoj nesúhlas s
uskutočnením reformy národných parkov.

Skrytý boj proti vláde

Podľa envirorezortu však na protestoch zaznievali nepravdivé informácie o obsahu reformy či jej cieľoch.

Organizátori navyše uviedli, že protest podporujú aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Slovenská poľnohospodárska a
potravinárska komora, čo podľa Ministerstva životného prostredia nie je pravda.

Envirorezort uviedol, že účastníci protestov v skutočnosti za boj s reformou národných parkov skrývajú svoj boj proti vláde, čím porušili
princíp apolitickosti, ku ktorému sa zaviazali vo svojich stanovách.

„Namiesto riešenia vlastných tém sa politizujú a prepájajú s extrémistami. Tým niektorí z predstaviteľov vyššie uvedených záujmových
organizácií vykročili proti poslaniu a záujmom svojich organizácií a aj svojich vlastných členov,“ uviedlo Ministerstvo životného prostredia
v reakcii.

Nechceli odborne diskutovať, dali sa zneužiť

Niektorí z predstaviteľov vyššie menovaných záujmových organizácií podľa envirorezortu totiž už v júni odmietli vecnú diskusiu o
pripravovanej reforme národných parkov.

Vtedy totiž ignorovali prípadne demonštratívne opustili rokovanie, na ktorom ich k spolupráci vyzývalo Ministerstvo životného prostredia a
tiež osobne predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár (Sme rodina).

Odvtedy podľa Ministerstva životného prostredia začali byť spomínané záujmové organizácie zneužívané na politický zápas a šírenie
hoaxov o reforme národných parkov.

Envirorezort vyzýva uvedené organizácie, aby prestali s radikalizáciou a vrátili sa k odbornému dialógu.

Podpora od vedeckých inštitúcií

Pripomenul, že podporu reforme národných parkov vyjadrili významné akademické inštitúcie, ako sú Slovenská akadémia vied (SAV),
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach či
Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

„Táto podpora pripomína, že Slovensko má vedcov a odborníkov schopných rozpoznať nevyhnutnosť reformy našich národných parkov.
Dialóg s nimi ale nemôžu viesť ľudia, ktorí používajú klamstvá namiesto argumentov a podnecujúci extrémistické násilie.

Ministerstvo životného prostredia už neraz preukázalo, že je pripravené viesť vecný dialóg. Neakceptujeme však ľudí, ktorí šíria lži o
reforme národných parkov a vyvolávajú politickú radikalizáciu a extrémistické metódy politického boja,“ dodal envirorezort.

Autor: SITA
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13. 09. 2021

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

SITA Zdroj: SITA

Organizátori protestov proti reforme národných parkov šíria nepravdivé informácie o obsahu reformy národných parkov, cieľoch reformy
aj o vlastnej podpore. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal tlačový odbor
envirorezortu.

Reagoval tak na protesty z 9. septembra v Banskej Bystrici, kde členovia Slovenskej lesníckej komory, Únie regionálnych združení
vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Rady združení neštátnych lesov a Slovenskej poľovníckej komory vyjadrovali svoj nesúhlas s
uskutočnením reformy národných parkov.

Skrytý boj proti vláde

Podľa envirorezortu však na protestoch zaznievali nepravdivé informácie o obsahu reformy či jej cieľoch. Organizátori navyše uviedli, že
protest podporujú aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), čo
podľa MŽP SR nie je pravda.

Envirorezort uviedol, že účastníci protestov v skutočnosti za boj s reformou národných parkov skrývajú svoj boj proti vláde, čím porušili
princíp apolitickosti, ku ktorému sa zaviazali vo svojich stanovách.

Demonštratívne opustili rokovanie

„Namiesto riešenia vlastných tém sa politizujú a prepájajú s extrémistami. Tým niektorí z predstaviteľov vyššie uvedených záujmových
organizácií vykročili proti poslaniu a záujmom svojich organizácií a aj svojich vlastných členov,“ uviedlo MŽP SR v reakcii.

Niektorí z predstaviteľov vyššie menovaných záujmových organizácií podľa envirorezortu totiž už v júni odmietli vecnú diskusiu o
pripravovanej reforme národných parkov. Vtedy totiž ignorovali prípadne demonštratívne opustili rokovanie, na ktorom ich k spolupráci
vyzývalo MŽP SR a tiež osobne predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár (Sme rodina).

Odvtedy podľa MŽP SR začali byť spomínané záujmové organizácie zneužívané na politický zápas a šírenie hoaxov o reforme
národných parkov.

Podpora od akademických inštitúcií

Envirorezort vyzýva uvedené organizácie, aby prestali s radikalizáciou a vrátili sa k odbornému dialógu. Pripomenul, že podporu reforme
národných parkov vyjadrili významné akademické inštitúcie, ako sú Slovenská akadémia vied (SAV), Prírodovedecká fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach či Fakulta ekológie a
environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

„Táto podpora pripomína, že Slovensko má vedcov a odborníkov schopných rozpoznať nevyhnutnosť reformy našich národných parkov.
Dialóg s nimi ale nemôžu viesť ľudia, ktorí používajú klamstvá namiesto argumentov a podnecujúci extrémistické násilie. MŽP SR už
neraz preukázalo, že je pripravené viesť vecný dialóg. Neakceptujeme však ľudí, ktorí šíria lži o reforme národných parkov a vyvolávajú
politickú radikalizáciu a extrémistické metódy politického boja,“ dodal envirorezort.

Zdieľať

Autor: SITA
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Autor TASR

včera 16:53

Košice 13. septembra (TASR) – Na správnu starostlivosť o zuby a ústnu dutinu bola zameraná aj tohtoročná celoslovenská roadshow s
názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev. V rámci nej študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach
zaškolili v 18 mestách takmer 8000 ľudí rôzneho veku.

Išlo 9. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia pre širokú verejnosť na Slovensku, ktorá vyvrcholila v metropole
východu v nedeľu (12. 9.). Akcia odštartovala 2. septembra v Bratislave a pokračovala v ďalších mestách vrátane všetkých krajských
miest. Informovala o tom hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

„Hlavnou myšlienkou podujatia bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame dodržiavania ústnej hygieny a prevencie vzniku
zubného kazu, zápalu ďasien a ďalších ochorení ústnej dutiny v dôsledku nedostatočnej starostlivosti. Tieto predstavujú neprenosné
infekčné choroby s negatívnym vplyvom na celkové zdravie človeka, pričom môžu dokonca spôsobovať ochorenia rôznych orgánov,“
uviedla študentka zubného lekárstva Katarína Vendeľová, ktorá je tajomníčkou Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Za
úspech považuje počas akcie zaškolenie celkovo 7945 ľudí.

Študenti školili záujemcov v používaní klasickej zubnej kefky, jednozväzkovej kefky aj medzizubnej kefky či zubných nití, pričom tento rok
priniesli ako novinku aj použitie sonických elektrických kefiek, ktoré je takisto treba používať správnym spôsobom. Pre staršiu generáciu
mali k dispozícii fixačné krémy na protézy a odborne sa venovali aj starostlivosti o ústne zdravie pacientov bez chrupu alebo s čiastočne
snímateľnými náhradami. Študentov tešil zvlášť záujem malých detí a ich rodičov o mliečny chrup.

Potešujúce bolo zistenie, že sa teoretické znalosti ľudí v oblasti ústnej každým rokom zlepšujú. „Avšak pomerne veľké medzery majú
stále v praktickej časti. Či už je to nesprávne držanie kefky, zlý sklon štetiniek a podobne. Taktiež veľa ľudí nepoužíva medzizubné
pomôcky, ktoré ústnej hygiene výrazne napomáhajú, alebo ich používajú nesprávne, a preto aj neúčinne,“ skonštatoval študent LF UPJŠ
a národný koordinátor Slovenského spolku študentov zubného lekárstva pre prevenciu Samuel Tkáč.
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Košice 13. septembra (TASR) – Na správnu starostlivosť o zuby a ústnu dutinu bola zameraná aj tohtoročná celoslovenská roadshow s
názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev. V rámci nej študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach
zaškolili v 18 mestách takmer 8000 ľudí rôzneho veku.

Išlo 9. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia pre širokú verejnosť na Slovensku, ktorá vyvrcholila v metropole
východu v nedeľu (12. 9.). Akcia odštartovala 2. septembra v Bratislave a pokračovala v ďalších mestách vrátane všetkých krajských
miest. Informovala o tom hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

„Hlavnou myšlienkou podujatia bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame dodržiavania ústnej hygieny a prevencie vzniku
zubného kazu, zápalu ďasien a ďalších ochorení ústnej dutiny v dôsledku nedostatočnej starostlivosti. Tieto predstavujú neprenosné
infekčné choroby s negatívnym vplyvom na celkové zdravie človeka, pričom môžu dokonca spôsobovať ochorenia rôznych orgánov,“
uviedla študentka zubného lekárstva Katarína Vendeľová, ktorá je tajomníčkou Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Za
úspech považuje počas akcie zaškolenie celkovo 7945 ľudí.

Študenti školili záujemcov v používaní klasickej zubnej kefky, jednozväzkovej kefky aj medzizubnej kefky či zubných nití, pričom tento rok
priniesli ako novinku aj použitie sonických elektrických kefiek, ktoré je takisto treba používať správnym spôsobom. Pre staršiu generáciu
mali k dispozícii fixačné krémy na protézy a odborne sa venovali aj starostlivosti o ústne zdravie pacientov bez chrupu alebo s čiastočne
snímateľnými náhradami. Študentov tešil zvlášť záujem malých detí a ich rodičov o mliečny chrup.

Potešujúce bolo zistenie, že sa teoretické znalosti ľudí v oblasti ústnej každým rokom zlepšujú. „Avšak pomerne veľké medzery majú
stále v praktickej časti. Či už je to nesprávne držanie kefky, zlý sklon štetiniek a podobne. Taktiež veľa ľudí nepoužíva medzizubné
pomôcky, ktoré ústnej hygiene výrazne napomáhajú, alebo ich používajú nesprávne, a preto aj neúčinne,“ skonštatoval študent LF UPJŠ
a národný koordinátor Slovenského spolku študentov zubného lekárstva pre prevenciu Samuel Tkáč.

.
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Pondelok, 13.09.2021 08:00 redakcia

Správy pre študentov

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) už 24-krát spúšťa krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), na
ktoré srdečne pozýva žiakov so svojimi vedátorskými projektami.

Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl z celého Slovenska môžu svoje vedátorské projekty prihlasovať do 6. októbra
2021. Môžu tak urobiť so svojimi projektami v rámci jedenástich kategórií - Biológia, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo,
Chémia, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Fyzika a astronómia, Geovedy, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo a
Spoločenské vedy.

Žiaci prezentujú projekt formou postera odbornej hodnotiacej komisii individuálne alebo v dvojčlenných tímoch. Tí najúspešnejší z
krajských kôl postupujú na Celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 8. do 14. novembra
2021.

Termíny a miesta konania prezenčných krajských kôl FVAT AMAVET:

Nitriansky kraj: 15.10.2021, Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

Trenčiansky kraj: 15.10.2021, Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, Partizánske

Banskobystrický kraj: 15.10.2021, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

Bratislavský a Trnavský kraj: 21.10.2021, Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava

Žilinský kraj: 21.10.2021, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1 (rektorát), Žilina

Košický a Prešovský kraj: 22.10.2021, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice

Formu realizácie súťaže prispôsobia organizátori z Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) aktuálnym podmienkam COVID
automatu a budú o nej informovať na webovej stránke súťaže www.festivalvedy.sk.

Ako informoval výkonný riaditeľ súťaže Dávid Richter, „Krajské kolá súťaže pripravujeme s ohľadom na podmienky, no najmä bezpečnosť
všetkých zúčastnených. Keďže na podujatiach dochádza k miešaniu žiakov z rôznych škôl, rozhodli sme sa pre režim OTP: očkovaní,
testovaní, po prekonaní COVID-19. Verím, že sa mladí vedátori v regiónoch budú môcť konečne stretnúť a aspoň čiastočne si vynahradiť
všetky online podujatia, ktoré sme im doteraz v AMAVET-e prinášali. O podmienkach a forme podujatí budeme informovať všetkých
prihlásených vedátorov na základe vývoja v ďalších týždňoch.“

Podrobné informácie o krajských kolách a registrácia sú dostupné na www.festivalvedy.sk .

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

Meno:

Ochrana proti SPAMu. Koľko je 1+4?

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.

:: Prihlásenie a registrácia

Autor: (c) Tím Zones.sk – Najväčší študentstký portál – kontakt.zones.sk
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Vyjadrenie: Reakcia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR na klamstvá organizátorov zhromaždenia v Banskej Bystrici: Zastavte
šírenie lží - aktualizované Bratislava 13. septembra (TASR) - V súvislosti s protestom v Banskej Bystrici (9. 9. 2021), ktorý sa zameral na
zmarenie úsilia ministerstva životného prostredia (MŽP) realizovať Programové vyhlásenie vlády v oblasti reformy národných parkov, sa
MŽP obracia na členov Slovenskej lesníckej komory, Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Rady združení
neštátnych lesov a Slovenskej poľovníckej komory, aby prestali s politickou radikalizáciou a vrátili sa k odbornému dialógu. Niektorí z
predstaviteľov vyššie menovaných záujmových organizácií totiž už v júni tohto roku odmietli vecnú diskusiu o pripravovanej reforme
národných parkov. Vtedyignorovali, resp. demonštratívne opustili rokovanie, na ktorom ich k spolupráci vyzývalo MŽP a tiež osobne
predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár (22. 6. 2021, Bôrik). Od tejto demonštratívnej ignorácie začali byť spomínané
záujmové organizácie zneužívané na politický zápas a šírenie hoaxov o reforme národných parkov. Boj proti reforme národných parkov
je ale iba zásterkou pre boj voči vláde a jej programu. Preto dotyční predstavitelia iniciujú namiesto dialógu iba samé protesty, ústiace
dokonca do prejavov násilia. S poľutovaním konštatujeme, že tým opustili apolitickú pozíciu, pre ktorú sa zaviazali vo svojich stanovách.
Namiesto riešenia vlastných tém sa politizujú a prepájajú s extrémistami. Tým niektorí z predstaviteľov vyššie uvedených záujmových
organizácií vykročili proti poslaniu a záujmom svojich organizácií a aj svojich vlastných členov. Klamstvami zvolávali ľudí Rezort
životného prostredia sa cíti povinný upozorniť verejnosť, že organizátori protestov v Banskej Bystrici neklamali len o obsahu zákona o
ochrane prírody, ale zavádzali aj o cieľoch reformy národných parkov. Klamali tiež v tvrdení, že zvolávateľmi protestov v Banskej Bystrici
sú aj významné organizácie ZMOS a SPPK. Nebola to pravda. MŽP sa obáva, že klamstvá a radikálna politizácia budú v týchto
záujmových organizáciách pokračovať, a to znemožní dialóg, po ktorom volá MŽP. Spolitizovaní predstavitelia záujmových organizácií už
nie sú schopní vnímať vecnú rovinu zákona o reforme národných parkov. V opačnom prípade by si iste všimli, že zákon o reforme
národných parkov získal významnú podporu špičiek vedeckej a akademickej obce práve v dobe konania ich nezmyselného
banskobystrického protestu. Po desiatkach tisícov občanov, množstve kultúrnych a odborných osobností sa za reformu národných
parkov postavili akademické autority, ktoré sa zaoberajú ochranou lesa a prírody – Slovenská akadémia vied (SAV): „Novela zákona o
ochrane prírody chráni naše prírodné bohatstvo“, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: „Podpora reformy ochrany
prírody“, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: „Podpora reformy ochrany prírody“, ako aj Fakulta
ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene prostredníctvom stanoviska na sociálnych sieťach. Táto podpora
pripomína, že Slovensko má vedcov a odborníkov, schopných rozpoznať nevyhnutnosť reformy našich národných parkov. Dialóg s nimi
ale nemôžu viesť ľudia, ktorí používajú klamstvá namiesto argumentov a podnecujúci extrémistické násilie. Reforma ochrany prírody =
rozvoj slovenských regiónov MŽP apeluje na autority a členov organizácií slovenského lesníctva a poľovníctva, aby zastavili politickú
radikalizáciu niektorých predstaviteľov svojich záujmových organizácií. To isté adresujeme majiteľom súkromných lesov. Extrémistická
politika je na úkor riešenia vecných problémov, ktoré cítia vlastníci lesov. MŽP už neraz preukázalo, že je pripravené viesť vecný dialóg.
Neakceptujeme však ľudí, ktorí šíria lži o reforme národných parkov a vyvolávajú politickú radikalizáciu a extrémistické metódy
politického boja. MŽP bude verejnosti aj naďalej trpezlivo vysvetľovať skutočný obsah a ciele reformy národných parkov a vyvracať
dezinformácie. V skutočnosti je totiž program reformy národných parkov súčasne aj programom sociálneho pozdvihnutia regiónov a ich
občanov. Tí, ktorí sa snažia zmariť reformu národných parkov, maria aj šancu na každoročný prílev desiatok miliónov eur, ktoré
prostredníctvom MŽP vyčlenila Európska únia a tiež slovenská vláda v Pláne obnovy a odolnosti na pro-environmentálne ciele. Práve
tieto financie konečne prinesú nové príležitosti a zastavia odliv mladých a schopných ľudí. MŽP presadzuje reformu, ktorá pozdvihne
sociálnu situáciu a kvalitu života, čo minulé vlády iba deklarovali. Lenže pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ je nevyhnutné prijať a do
života uviesť zákon o reforme národných parkov. Preto je tento zákon pre opozíciu takým tŕňom v oku. Chcú totiž zmariť každú šancu
súčasnej vlády priniesť prospech občanom Slovenska. MŽP ale verí, že napriek polenám, ktoré nám naši odporcovia hádžu pod nohy,
bude táto vláda aj prostredníctvom reformy národných parkov pokračovať v odstraňovaní korupcie a v sociálnom pozdvihnutí regiónov
Slovenska. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia MŽP SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v
pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a
agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov
verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo
verejnom záujme. luc
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Košice 13. septembra (TASR) – Na správnu starostlivosť o zuby a ústnu dutinu bola zameraná aj tohtoročná celoslovenská roadshow s
názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev. V rámci nej študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach
zaškolili v 18 mestách takmer 8000 ľudí rôzneho veku. Išlo 9. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia pre širokú
verejnosť na Slovensku, ktorá vyvrcholila v metropole východu v nedeľu (12. 9.). Akcia odštartovala 2. septembra v Bratislave a
pokračovala v ďalších mestách vrátane všetkých krajských miest. Informovala o tom hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová. „Hlavnou
myšlienkou podujatia bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame dodržiavania ústnej hygieny a prevencie vzniku zubného kazu,
zápalu ďasien a ďalších ochorení ústnej dutiny v dôsledku nedostatočnej starostlivosti. Tieto predstavujú neprenosné infekčné choroby s
negatívnym vplyvom na celkové zdravie človeka, pričom môžu dokonca spôsobovať ochorenia rôznych orgánov,“ uviedla študentka
zubného lekárstva Katarína Vendeľová, ktorá je tajomníčkou Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Za úspech považuje
počas akcie zaškolenie celkovo 7945 ľudí. Študenti školili záujemcov v používaní klasickej zubnej kefky, jednozväzkovej kefky aj
medzizubnej kefky či zubných nití, pričom tento rok priniesli ako novinku aj použitie sonických elektrických kefiek, ktoré je takisto treba
používať správnym spôsobom. Pre staršiu generáciu mali k dispozícii fixačné krémy na protézy a odborne sa venovali aj starostlivosti o
ústne zdravie pacientov bez chrupu alebo s čiastočne snímateľnými náhradami. Študentov tešil zvlášť záujem malých detí a ich rodičov o
mliečny chrup. Potešujúce bolo zistenie, že sa teoretické znalosti ľudí v oblasti ústnej každým rokom zlepšujú. „Avšak pomerne veľké
medzery majú stále v praktickej časti. Či už je to nesprávne držanie kefky, zlý sklon štetiniek a podobne. Taktiež veľa ľudí nepoužíva
medzizubné pomôcky, ktoré ústnej hygiene výrazne napomáhajú, alebo ich používajú nesprávne, a preto aj neúčinne,“ skonštatoval
študent LF UPJŠ a národný koordinátor Slovenského spolku študentov zubného lekárstva pre prevenciu Samuel Tkáč. hol mia
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Slovensko potrebuje po kríze opäť naštartovať, zobuďme ho inováciami.

Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu do metropoly východu opäť prichádza najväčšia technologická konferencia na
Slovensku. Počas SlovakiaTech Forum – Expo 2021 sa v košickom Kulturparku od 14. do 15. septembra predstavia slovenskí i
zahraniční odborníci v oblasti inovácií, priemyslu, priemyselných technológií, energetiky, dopravy, logistiky, životného prostredia či
vzdelávania.

„Tretí ročník bude výnimočný hlavne tým, že sa uskutoční, pretože v súčasnej dobe nič nie je úplne jasné a pandémia zmenila svet až
natoľko, že nie je tak predvídateľný ako v minulosti,“ uviedol pre Rádio Košice prezident konferencie Juraj Miškov.

Podujatie láka verejnosť slovami: Slovensko potrebuje po kríze opäť naštartovať, zobuďme ho inováciami. Prezident konferencie je
presvedčený o tom, že inovácie sú najdôležitejší atribút ekonomiky 21. storočia, no naša krajina zaostáva:

„Slovensko je na tom veľmi zle. Vo všetkých rebríčkoch, ktoré sa týkajú inovatívnosti, je Slovensko zaradené na chvost a je označované
ako priemerný inovátor. Dôsledok je dlhodobý, ide o celú dekádu, keď na Slovensku nerástol význam vedy, výskumu a inovácií a
neinvestovali sa peniaze do rozvoja inovačného ekosystému.“

Juraj Miškov / SlovakiaTech

Situácii nepomohla ani koronakríza, čo potvrdil aj Miškov:

„Škoda, mohli sme využiť koronakrízu ako impulz na to, aby sme niečo v tejto oblasti urobili. Chápem, že nie je jednoduché dávať odrazu
o sto percent viac peňazí na inovácie ako doteraz. Ale dajú sa robiť zmeny v iných oblastiach, napríklad upratať v celom inovačnom
ekosystéme, pretože u nás je systém absolútne chaotický a nesystémový. Kompetencie v inováciách rieši päť ministerstiev a pod nimi
ešte ďalšie podriadené organizácie.“

Miškov skonštatoval, že tretí ročník podujatia pracuje s termínom „humanity“, teda ľudskosť alebo ľudstvo:

„Pandémia nám ukázala, že ľudskosť je mimoriadne dôležitá. Tu je ľudskosť spájaná s technológiami. Ja som presvedčený o tom, že
ľudskosť musí stáť nad všetkými technológiami. Nemôže to byť teda tak, že technológie nás ovládnu, ale my musíme vládnuť
technológiám.“

Program SlovakiaTech 2021 je aj tento rok mimoriadne atraktívny a nabitý prezentáciami a prednáškami domácich aj zahraničných
spíkrov.

„Program má dve zložky – jedna je konferečná s tromi stageami a druhá je zložka výstavnícka, teda expo, kde budeme prezentovať
zaujímavé exponáty,“ doplnil Miškov.

SlovakiaTech sa uskutoční v košickom Kulturparku / SlovakiaTech

Slovenskú premiéru bude mať napríklad lietajúce auto AirCar profesora Štefana Kleina. Odprezentované budú aj najlepšie projekty, ktoré
vznikli na Technickej univerzite a Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave bude
prezentovať expozíciu týkajúcu sa budúcnosti mobility v mestách.

„Veľmi zaujímavá bude prezentácia Holanďana Marka Posta, ktorý v roku 2013 ako prvý vyrobil mäso v skúmavke a bude prezentovať
možnosti stravovania v budúcnosti. Z domácich to je napríklad odborník na IT bezpečnosť a etický hacker Eduard Jenčo, ktorý bude
prezentovať simulovaný útok na jeden zo strategických cieľov. Ľudia budú mať možno zimomriavky, keď na to budú pozerať. Okrem toho
ponúkne v rámci programu aj workshop pre ľudí, ako chrániť svoje súkromie pred technológiami,“ dodal Miškov s tým, že podmienkou je
tento rok vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia povinná registrácia všetkých návštevníkov a prekryté horné dýchacie cesty:

„Máme tu partnera, ktorým je inovatívna firma v oblasti čistenia vzduchu formou technológie, ktorá zabíja všetky vírusy a baktérie, v
priestoroch Kultuparku cirkuluje čistený vzduch, čiže minimalizujeme akékoľvek možné riziko, ktoré by mohlo vzniknúť.“

Autor: Autor: RÁDIO KOŠICE
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Denné správy

Košice 13. septembra (TASR) – Na správnu starostlivosť o zuby a ústnu dutinu bola zameraná aj tohtoročná celoslovenská roadshow s
názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev. V rámci nej študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach
zaškolili v 18 mestách takmer 8000 ľudí rôzneho veku.Išlo 9. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia pre širokú
verejnosť na Slovensku, ktorá vyvrcholila v metropole východu v nedeľu (12. 9.). Akcia odštartovala 2. septembra v Bratislave a
pokračovala v ďalších mestách vrátane všetkých krajských miest. Informovala o tom hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.„Hlavnou
myšlienkou podujatia bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame dodržiavania ústnej hygieny a prevencie vzniku zubného kazu,
zápalu ďasien a ďalších ochorení ústnej dutiny v dôsledku nedostatočnej starostlivosti. Tieto predstavujú neprenosné infekčné choroby s
negatívnym vplyvom na celkové zdravie človeka, pričom môžu dokonca spôsobovať ochorenia rôznych orgánov,“ uviedla študentka
zubného lekárstva Katarína Vendeľová, ktorá je tajomníčkou Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Za úspech považuje
počas akcie zaškolenie celkovo 7945 ľudí.Študenti školili záujemcov v používaní klasickej zubnej kefky, jednozväzkovej kefky aj
medzizubnej kefky či zubných nití, pričom tento rok priniesli ako novinku aj použitie sonických elektrických kefiek, ktoré je takisto treba
používať správnym spôsobom. Pre staršiu generáciu mali k dispozícii fixačné krémy na protézy a odborne sa venovali aj starostlivosti o
ústne zdravie pacientov bez chrupu alebo s čiastočne snímateľnými náhradami. Študentov tešil zvlášť záujem malých detí a ich rodičov o
mliečny chrup. Potešujúce bolo zistenie, že sa teoretické znalosti ľudí v oblasti ústnej každým rokom zlepšujú. „Avšak pomerne veľké
medzery majú stále v praktickej časti. Či už je to nesprávne držanie kefky, zlý sklon štetiniek a podobne. Taktiež veľa ľudí nepoužíva
medzizubné pomôcky, ktoré ústnej hygiene výrazne napomáhajú, alebo ich používajú nesprávne, a preto aj neúčinne,“ skonštatoval
študent LF UPJŠ a národný koordinátor Slovenského spolku študentov zubného lekárstva pre prevenciu Samuel Tkáč.

Štítky :

Autor: Lekari.sk
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Študenti školili záujemcov v používaní klasickej zubnej kefky, jednozväzkovej kefky aj medzizubnej kefky či zubných nití, pričom tento rok
priniesli ako novinku aj použitie sonických elektrických kefiek.

Košice 13. septembra (TASR) – Na správnu starostlivosť o zuby a ústnu dutinu bola zameraná aj tohtoročná celoslovenská roadshow s
názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev. V rámci nej študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach
zaškolili v 18 mestách takmer 8000 ľudí rôzneho veku.

Išlo 9. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia pre širokú verejnosť na Slovensku, ktorá vyvrcholila v metropole
východu v nedeľu (12. 9.). Akcia odštartovala 2. septembra v Bratislave a pokračovala v ďalších mestách vrátane všetkých krajských
miest. Informovala o tom hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

„Hlavnou myšlienkou podujatia bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame dodržiavania ústnej hygieny a prevencie vzniku
zubného kazu, zápalu ďasien a ďalších ochorení ústnej dutiny v dôsledku nedostatočnej starostlivosti. Tieto predstavujú neprenosné
infekčné choroby s negatívnym vplyvom na celkové zdravie človeka, pričom môžu dokonca spôsobovať ochorenia rôznych orgánov,“
uviedla študentka zubného lekárstva Katarína Vendeľová, ktorá je tajomníčkou Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Za
úspech považuje počas akcie zaškolenie celkovo 7945 ľudí.

Študenti školili záujemcov v používaní klasickej zubnej kefky, jednozväzkovej kefky aj medzizubnej kefky či zubných nití, pričom tento rok
priniesli ako novinku aj použitie sonických elektrických kefiek, ktoré je takisto treba používať správnym spôsobom. Pre staršiu generáciu
mali k dispozícii fixačné krémy na protézy a odborne sa venovali aj starostlivosti o ústne zdravie pacientov bez chrupu alebo s čiastočne
snímateľnými náhradami. Študentov tešil zvlášť záujem malých detí a ich rodičov o mliečny chrup.

Potešujúce bolo zistenie, že sa teoretické znalosti ľudí v oblasti ústnej každým rokom zlepšujú. „Avšak pomerne veľké medzery majú
stále v praktickej časti. Či už je to nesprávne držanie kefky, zlý sklon štetiniek a podobne. Taktiež veľa ľudí nepoužíva medzizubné
pomôcky, ktoré ústnej hygiene výrazne napomáhajú, alebo ich používajú nesprávne, a preto aj neúčinne,“ skonštatoval študent LF UPJŠ
a národný koordinátor Slovenského spolku študentov zubného lekárstva pre prevenciu Samuel Tkáč.

Autor: TASR
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Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach má najmodernejšie Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny na Slovensku

Pridajte komentár

4 min. čítania

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach uviedla 9.septembra do prevádzky najväčšie a najmodernejšie Centrum simulátorovej a virtuálnej
medicíny na Slovensku pre potreby pregraduálnej aj postgraduálnej výučby.

Za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., riaditeľov košických nemocníc ako výučbových základní Lekárskej
fakulty UPJŠ v Košiciach a ďalších hostí sa dnes predpoludním uskutočnilo slávnostné otvorenie Centra simulátorovej a virtuálnej
medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1, ktorého vybudovanie stálo cca 2,8 milióna EUR.

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF prináša novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a výrazne
zvýši štandard výučby na Lekárskej fakulte UPJŠ. Svojim vybavením predstavuje najväčšie simulátorové centrum v oblasti medicíny na
Slovensku.

CSVM nateraz disponuje viac ako tridsiatimi interaktívnymi výučbovými pomôckami pre výučbu teoretických aj klinických predmetov a
špičkovými modelmi pre nácvik ošetrovateľských techník.

CSVM umožňuje aj:

nácvik život zachraňujúceho úkonu defibrilácie

tréning základnej resuscitácie a rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie na figuríne so softvérovým vyhodnotením

interaktívnu výučbovú pomôcku približujúcu virtuálnym spôsobom reálnu anatómiu

multimediálny stôl so softvérom obsahujúci virtuálnych pacientov pre nácvik a riešenie scenárov z nemocničného a ambulantného
prostredia a multimediálne stoly so softvérom pre nácvik a riešenie rôznych situácií u virtuálnych pacientov

pokročilý ošetrovateľský model dospelého človeka umožňujúci nácvik základných fyzikálnych vyšetrení a ošetrovateľských postupov

súbor zariadení pre simuláciu zraneného obsahujúci krvácajúce a simulujúce zranenia

simulátor pre nácvik zavádzania a starostlivosti o pacientov s nasogastrickou a orogastrickou sondou a perkutánnou endoskopickou
gastrostómiou

nácvikové prostredie pre gastrointestinálnu endoskopiu a flexibilnú bronchoskopiu

virtuálny laparoskop ponúkajúci prostredie virtuálneho operačného sálu

interaktívne výučbové pomôcky využívajúce klinické prípady pre rozvinutie myslenia pri kritických situáciách počas klinického nácviku a
mnohé ďalšie pomôcky

CSVM je investíciou do budúcnosti

„Každá investícia do vybavenia slúžiaceho vzdelávaniu našich študentov je zároveň investíciou do budúcnosti nás všetkých.
Uvedomujeme si potrebu neustáleho zlepšovania podmienok pre študentov medicíny azdravotníckeho personálu. Využitie kvalitného
materiálneho vybavenia ide ruka v ruke so svedomitou výučbou zabezpečenou našimi pedagógmi. Je mi potešením byť pri slávnostnom
otvorení Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny LF UPJŠ, ktoré prináša najmodernejšie technológie do každodennej pedagogickej
praxe,“ hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Simulátory na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach pomáhajú pri výučbe už dlhšiu dobu, no doteraz sa používali iba na praktickú výučbu 
na jednotlivých pracoviskách, napríklad na Ústave ošetrovateľstva, I. klinike anestéziológie aintenzívnej medicíny či 
Gynekologicko-pôrodníckej klinike. Vybudovanie samostatného simulátorového centra so špičkovým vybavením posunie praktickú 
výučbu klinických predmetov realizovanú bez zaťaženia pacientov a tiež výučbu predklinických predmetov za pomoci simulátorov a 
virtuálnej reality na celkom inú úroveň. Dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., ktorý bol tvorcom 
tejto myšlienky, preto vybudovanie CSVM napĺňa veľkou radosťou. „Toto centrum bude pomáhať pri výučbe viacerých predmetov v rámci 
všetkých ročníkov v rôznych študijných programoch, pričom zmodernizuje, skvalitní a zatraktívni výučbu predklinických aj klinických
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predmetov. Použitie kvalitných simulátorov a modelov predstavuje najmodernejšie trendy vo výučbe medicíny a ďalších zdravotníckych
odborov a umožní študentom získať mimoriadne atraktívnou formou mnohé vedomosti a praktické návyky,“ konštatuje dekan prof. MUDr.
Daniel Pella, PhD.

Ako ozrejmuje prodekanka UPJŠ LF pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., náklady na
vybudovanie Centra simulátorovej a virtuálnej reality „predstavovali takmer 2,8 milióna EUR, z toho stavebná úprava priestorov a
vybavenie pracoviska nábytkom, počítačovou technikou a kamerovým systémom vyšli fakultu na viac ako 97-tisíc EUR a celkové náklady
na zakúpenie simulátorov s príslušenstvom, vrátane zaškolenia personálu, predstavovali 2,5-milióna EUR.“

Takmer všetky finančné prostriedky na budovanie CSVM boli použité z vlastných zdrojov fakulty – predovšetkým z platieb zahraničných
študentov za výučbu v anglickom jazyku a tiež z účelovej štátnej dotácie poskytnutej na dofinancovanie nákladov v súvislosti s
novoprijatými študentami všeobecného lekárstva v akademickom roku 2020/2021 nad rámec pôvodne plánovaného počtu, ktoré sa
Lekárska fakulta UPJŠ rozhodla investovať práve do vybudovania špičkového simulátorového centra.

Okrem toho sa UPJŠ LF podarilo získať ďalšie finančné prostriedky na vytvorenie virtuálnej anatomickej učebne v rámci výzvy na
podávanie rozvojových projektov VVŠ v roku 2020 „Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom
vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier“. Vďaka úspešnému projektu snázvom „Podpora budovania
praktických zručností študentov medicínskych azdravotníckych študijných odborov pomocou simulačných nástrojov“ získala fakulta
finančnú čiastku bezmála 200-tisíc EUR, ktorú použila na nákup virtuálnej anatomickej učebne, vrátane softvéru a technickej podpory.
Virtuálna učebňa výborne dopĺňa spektrum využitia simulátorového centra s aktuálnym počtom 34 hi-tech simulátorov a modelov, ktoré
má fakulta ambíciu v budúcnosti ešte rozšíriť.

Študentom fakulty začne centrum oficiálne slúžiť na začiatku tohto akademického roka, teda od 20. septembra. Prvé ohlasy však fakulta
zaznamenala už v auguste. Niektorí dobrovoľníci sa totiž mali možnosť zúčastniť školenia praktických nácvikov špecifickej práce so
simulátormi a tvorby konkrétnych scenárov a výučbových hodín pod vedením doktora Mariána Sedláka.

tlačová správa
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Čítané 19x

Košice 13. septembra (TASR) – Na správnu starostlivosť o zuby a ústnu dutinu bola zameraná aj tohtoročná celoslovenská roadshow s
názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev. V rámci nej študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach
zaškolili v 18 mestách takmer 8000 ľudí rôzneho veku.Išlo 9. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia pre širokú
verejnosť na Slovensku, ktorá vyvrcholila v metropole východu v nedeľu (12. 9.). Akcia odštartovala 2. septembra v Bratislave a
pokračovala v ďalších mestách vrátane všetkých krajských miest. Informovala o tom hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.„Hlavnou
myšlienkou podujatia bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame dodržiavania ústnej hygieny a prevencie vzniku zubného kazu,
zápalu ďasien a ďalších ochorení ústnej dutiny v dôsledku nedostatočnej starostlivosti. Tieto predstavujú neprenosné infekčné choroby s
negatívnym vplyvom na celkové zdravie človeka, pričom môžu dokonca spôsobovať ochorenia rôznych orgánov,“ uviedla študentka
zubného lekárstva Katarína Vendeľová, ktorá je tajomníčkou Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Za úspech považuje
počas akcie zaškolenie celkovo 7945 ľudí.Študenti školili záujemcov v používaní klasickej zubnej kefky, jednozväzkovej kefky aj
medzizubnej kefky či zubných nití, pričom tento rok priniesli ako novinku aj použitie sonických elektrických kefiek, ktoré je takisto treba
používať správnym spôsobom. Pre staršiu generáciu mali k dispozícii fixačné krémy na protézy a odborne sa venovali aj starostlivosti o
ústne zdravie pacientov bez chrupu alebo s čiastočne snímateľnými náhradami. Študentov tešil zvlášť záujem malých detí a ich rodičov o
mliečny chrup. Potešujúce bolo zistenie, že sa teoretické znalosti ľudí v oblasti ústnej každým rokom zlepšujú. „Avšak pomerne veľké
medzery majú stále v praktickej časti. Či už je to nesprávne držanie kefky, zlý sklon štetiniek a podobne. Taktiež veľa ľudí nepoužíva
medzizubné pomôcky, ktoré ústnej hygiene výrazne napomáhajú, alebo ich používajú nesprávne, a preto aj neúčinne,“ skonštatoval
študent LF UPJŠ a národný koordinátor Slovenského spolku študentov zubného lekárstva pre prevenciu Samuel Tkáč.
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Košice 13. septembra (TASR) – Na správnu starostlivosť o zuby plus ústnu dutinu bola zameraná aj tohtoročná celoslovenská roadshow
s názvom Spolu za zdravý plus krásny úsmev. V rámci nej študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach zaškolili v 18 mestách takmer 8000 ľudí rôzneho veku.

Išlo 9. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia pre širokú verejnosť na Slovensku, ktorá vyvrcholila v metropole…
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Košice 13. septembra (TASR) – Na správnu starostlivosť o zuby a ústnu dutinu bola zameraná aj tohtoročná celoslovenská roadshow s
názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev. V rámci nej študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach zaškolili v 18 mestách takmer 8000 ľudí rôzneho veku.

Išlo 9. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia pre širokú verejnosť na Slovensku, ktorá vyvrcholila v metropole
východu v nedeľu (12. 9.). Akcia odštartovala 2. septembra v Bratislave a pokračovala v ďalších mestách vrátane všetkých krajských
miest. Informovala o tom hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

„Hlavnou myšlienkou podujatia bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame dodržiavania ústnej hygieny a prevencie vzniku
zubného kazu, zápalu ďasien a ďalších ochorení ústnej dutiny v dôsledku nedostatočnej starostlivosti. Tieto predstavujú neprenosné
infekčné choroby s negatívnym vplyvom na celkové zdravie človeka, pričom môžu dokonca spôsobovať ochorenia rôznych orgánov,“
uviedla študentka zubného lekárstva Katarína Vendeľová, ktorá je tajomníčkou Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Za
úspech považuje počas akcie zaškolenie celkovo 7945 ľudí.

Študenti školili záujemcov v používaní klasickej zubnej kefky, jednozväzkovej kefky aj medzizubnej kefky či zubných nití, pričom tento rok
priniesli ako novinku aj použitie sonických elektrických kefiek, ktoré je takisto treba používať správnym spôsobom. Pre staršiu generáciu
mali k dispozícii fixačné krémy na protézy a odborne sa venovali aj starostlivosti o ústne zdravie pacientov bez chrupu alebo s čiastočne
snímateľnými náhradami. Študentov tešil zvlášť záujem malých detí a ich rodičov o mliečny chrup.

Potešujúce bolo zistenie, že sa teoretické znalosti ľudí v oblasti ústnej každým rokom zlepšujú. „Avšak pomerne veľké medzery majú
stále v praktickej časti. Či už je to nesprávne držanie kefky, zlý sklon štetiniek a podobne. Taktiež veľa ľudí nepoužíva medzizubné
pomôcky, ktoré ústnej hygiene výrazne napomáhajú, alebo ich používajú nesprávne, a preto aj neúčinne,“ skonštatoval študent LF UPJŠ
a národný koordinátor Slovenského spolku študentov zubného lekárstva pre prevenciu Samuel Tkáč.
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Košice 13. septembra (TASR) – Na správnu starostlivosť o zuby a ústnu dutinu bola zameraná aj tohtoročná celoslovenská roadshow s
názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev. V rámci nej študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach zaškolili v 18 mestách takmer 8000 ľudí rôzneho veku.

Išlo 9. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia pre širokú verejnosť na Slovensku, ktorá vyvrcholila v metropole
východu v nedeľu (12. 9.). Akcia odštartovala 2. septembra v Bratislave a pokračovala v ďalších mestách vrátane všetkých krajských
miest. Informovala o tom hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

„Hlavnou myšlienkou podujatia bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame dodržiavania ústnej hygieny a prevencie vzniku
zubného kazu, zápalu ďasien a ďalších ochorení ústnej dutiny v dôsledku nedostatočnej starostlivosti. Tieto predstavujú neprenosné
infekčné choroby s negatívnym vplyvom na celkové zdravie človeka, pričom môžu dokonca spôsobovať ochorenia rôznych orgánov,“
uviedla študentka zubného lekárstva Katarína Vendeľová, ktorá je tajomníčkou Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Za
úspech považuje počas akcie zaškolenie celkovo 7945 ľudí.

Študenti školili záujemcov v používaní klasickej zubnej kefky, jednozväzkovej kefky aj medzizubnej kefky či zubných nití, pričom tento rok
priniesli ako novinku aj použitie sonických elektrických kefiek, ktoré je takisto treba používať správnym spôsobom. Pre staršiu generáciu
mali k dispozícii fixačné krémy na protézy a odborne sa venovali aj starostlivosti o ústne zdravie pacientov bez chrupu alebo s čiastočne
snímateľnými náhradami. Študentov tešil zvlášť záujem malých detí a ich rodičov o mliečny chrup.

Potešujúce bolo zistenie, že sa teoretické znalosti ľudí v oblasti ústnej každým rokom zlepšujú. „Avšak pomerne veľké medzery majú
stále v praktickej časti. Či už je to nesprávne držanie kefky, zlý sklon štetiniek a podobne. Taktiež veľa ľudí nepoužíva medzizubné
pomôcky, ktoré ústnej hygiene výrazne napomáhajú, alebo ich používajú nesprávne, a preto aj neúčinne,“ skonštatoval študent LF UPJŠ
a národný koordinátor Slovenského spolku študentov zubného lekárstva pre prevenciu Samuel Tkáč.
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Košice 13. septembra (TASR) – Na správnu starostlivosť o zuby a ústnu dutinu bola zameraná aj tohtoročná celoslovenská roadshow s
názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev. V rámci nej študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach zaškolili v 18 mestách takmer 8000 ľudí rôzneho veku.

Išlo 9. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia pre širokú verejnosť na Slovensku, ktorá vyvrcholila v metropole
východu v nedeľu (12. 9.). Akcia odštartovala 2. septembra v Bratislave a pokračovala v ďalších mestách vrátane všetkých krajských
miest. Informovala o tom hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

„Hlavnou myšlienkou podujatia bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame dodržiavania ústnej hygieny a prevencie vzniku
zubného kazu, zápalu ďasien a ďalších ochorení ústnej dutiny v dôsledku nedostatočnej starostlivosti. Tieto predstavujú neprenosné
infekčné choroby s negatívnym vplyvom na celkové zdravie človeka, pričom môžu dokonca spôsobovať ochorenia rôznych orgánov,“
uviedla študentka zubného lekárstva Katarína Vendeľová, ktorá je tajomníčkou Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Za
úspech považuje počas akcie zaškolenie celkovo 7945 ľudí.

Študenti školili záujemcov v používaní klasickej zubnej kefky, jednozväzkovej kefky aj medzizubnej kefky či zubných nití, pričom tento rok
priniesli ako novinku aj použitie sonických elektrických kefiek, ktoré je takisto treba používať správnym spôsobom. Pre staršiu generáciu
mali k dispozícii fixačné krémy na protézy a odborne sa venovali aj starostlivosti o ústne zdravie pacientov bez chrupu alebo s čiastočne
snímateľnými náhradami. Študentov tešil zvlášť záujem malých detí a ich rodičov o mliečny chrup.

Potešujúce bolo zistenie, že sa teoretické znalosti ľudí v oblasti ústnej každým rokom zlepšujú. „Avšak pomerne veľké medzery majú
stále v praktickej časti. Či už je to nesprávne držanie kefky, zlý sklon štetiniek a podobne. Taktiež veľa ľudí nepoužíva medzizubné
pomôcky, ktoré ústnej hygiene výrazne napomáhajú, alebo ich používajú nesprávne, a preto aj neúčinne,“ skonštatoval študent LF UPJŠ
a národný koordinátor Slovenského spolku študentov zubného lekárstva pre prevenciu Samuel Tkáč.
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Štartuje 24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

Pondelok, 13.09.2021 08:00 redakcia

Správy pre študentov

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) už 24-krát spúšťa krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), na
ktoré srdečne pozýva žiakov so svojimi vedátorskými projektami.

Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl z celého Slovenska môžu svoje vedátorské projekty prihlasovať do 6. októbra
2021. Môžu tak urobiť so svojimi projektami v rámci jedenástich kategórií - Biológia, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo,
Chémia, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Fyzika a astronómia, Geovedy, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo a
Spoločenské vedy.

Žiaci prezentujú projekt formou postera odbornej hodnotiacej komisii individuálne alebo v dvojčlenných tímoch. Tí najúspešnejší z
krajských kôl postupujú na Celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 8. do 14. novembra
2021.

Termíny a miesta konania prezenčných krajských kôl FVAT AMAVET:

Nitriansky kraj: 15.10.2021, Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

Trenčiansky kraj: 15.10.2021, Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, Partizánske

Banskobystrický kraj: 15.10.2021, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

Bratislavský a Trnavský kraj: 21.10.2021, Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava

Žilinský kraj: 21.10.2021, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1 (rektorát), Žilina

Košický a Prešovský kraj: 22.10.2021, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice

Formu realizácie súťaže prispôsobia organizátori z Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) aktuálnym podmienkam COVID
automatu a budú o nej informovať na webovej stránke súťaže www.festivalvedy.sk.

Ako informoval výkonný riaditeľ súťaže Dávid Richter, „Krajské kolá súťaže pripravujeme s ohľadom na podmienky, no najmä bezpečnosť
všetkých zúčastnených. Keďže na podujatiach dochádza k miešaniu žiakov z rôznych škôl, rozhodli sme sa pre režim OTP: očkovaní,
testovaní, po prekonaní COVID-19. Verím, že sa mladí vedátori v regiónoch budú môcť konečne stretnúť a aspoň čiastočne si vynahradiť
všetky online podujatia, ktoré sme im doteraz v AMAVET-e prinášali. O podmienkach a forme podujatí budeme informovať všetkých
prihlásených vedátorov na základe vývoja v ďalších týždňoch.“

Podrobné informácie o krajských kolách a registrácia sú dostupné na www.festivalvedy.sk .
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Košice 13. septembra (TASR) – Na správnu starostlivosť o zuby a ústnu dutinu bola zameraná aj tohtoročná celoslovenská roadshow s
názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev. V rámci nej študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach zaškolili v 18 mestách takmer 8000 ľudí rôzneho veku. Išlo 9. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia pre
širokú verejnosť na Slovensku, ktorá vyvrcholila v metropole východu v nedeľu (12. 9.). Akcia odštartovala 2. septembra v Bratislave a
pokračovala v ďalších mestách vrátane všetkých krajských miest. Informovala o tom hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová. „Hlavnou
myšlienkou podujatia bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame dodržiavania ústnej hygieny a prevencie vzniku zubného kazu,
zápalu ďasien a ďalších ochorení ústnej dutiny v dôsledku nedostatočnej starostlivosti. Tieto predstavujú neprenosné infekčné choroby s
negatívnym vplyvom na celkové zdravie človeka, pričom môžu dokonca spôsobovať ochorenia rôznych orgánov,“ uviedla študentka
zubného lekárstva Katarína Vendeľová, ktorá je tajomníčkou Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Za úspech považuje
počas akcie zaškolenie celkovo 7945 ľudí. Študenti školili záujemcov v používaní klasickej zubnej kefky, jednozväzkovej kefky aj
medzizubnej kefky či zubných nití, pričom tento rok priniesli ako novinku aj použitie sonických elektrických kefiek, ktoré je takisto treba
používať správnym spôsobom. Pre staršiu generáciu mali k dispozícii fixačné krémy na protézy a odborne sa venovali aj starostlivosti o
ústne zdravie pacientov bez chrupu alebo s čiastočne snímateľnými náhradami. Študentov tešil zvlášť záujem malých detí a ich rodičov o
mliečny chrup. Potešujúce bolo zistenie, že sa teoretické znalosti ľudí v oblasti ústnej každým rokom zlepšujú. „Avšak pomerne veľké
medzery majú stále v praktickej časti. Či už je to nesprávne držanie kefky, zlý sklon štetiniek a podobne. Taktiež veľa ľudí nepoužíva
medzizubné pomôcky, ktoré ústnej hygiene výrazne napomáhajú, alebo ich používajú nesprávne, a preto aj neúčinne,“ skonštatoval
študent LF UPJŠ a národný koordinátor Slovenského spolku študentov zubného lekárstva pre prevenciu Samuel Tkáč. hol mia
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Denné správy

Košice 13. septembra (TASR) – Na správnu starostlivosť o zuby a ústnu dutinu bola zameraná aj tohtoročná celoslovenská roadshow s
názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev. V rámci nej študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach zaškolili v 18 mestách takmer 8000 ľudí rôzneho veku.Išlo 9. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia pre
širokú verejnosť na Slovensku, ktorá vyvrcholila v metropole východu v nedeľu (12. 9.). Akcia odštartovala 2. septembra v Bratislave a
pokračovala v ďalších mestách vrátane všetkých krajských miest. Informovala o tom hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.„Hlavnou
myšlienkou podujatia bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame dodržiavania ústnej hygieny a prevencie vzniku zubného kazu,
zápalu ďasien a ďalších ochorení ústnej dutiny v dôsledku nedostatočnej starostlivosti. Tieto predstavujú neprenosné infekčné choroby s
negatívnym vplyvom na celkové zdravie človeka, pričom môžu dokonca spôsobovať ochorenia rôznych orgánov,“ uviedla študentka
zubného lekárstva Katarína Vendeľová, ktorá je tajomníčkou Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Za úspech považuje
počas akcie zaškolenie celkovo 7945 ľudí.Študenti školili záujemcov v používaní klasickej zubnej kefky, jednozväzkovej kefky aj
medzizubnej kefky či zubných nití, pričom tento rok priniesli ako novinku aj použitie sonických elektrických kefiek, ktoré je takisto treba
používať správnym spôsobom. Pre staršiu generáciu mali k dispozícii fixačné krémy na protézy a odborne sa venovali aj starostlivosti o
ústne zdravie pacientov bez chrupu alebo s čiastočne snímateľnými náhradami. Študentov tešil zvlášť záujem malých detí a ich rodičov o
mliečny chrup. Potešujúce bolo zistenie, že sa teoretické znalosti ľudí v oblasti ústnej každým rokom zlepšujú. „Avšak pomerne veľké
medzery majú stále v praktickej časti. Či už je to nesprávne držanie kefky, zlý sklon štetiniek a podobne. Taktiež veľa ľudí nepoužíva
medzizubné pomôcky, ktoré ústnej hygiene výrazne napomáhajú, alebo ich používajú nesprávne, a preto aj neúčinne,“ skonštatoval
študent LF UPJŠ a národný koordinátor Slovenského spolku študentov zubného lekárstva pre prevenciu Samuel Tkáč.

Štítky :
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Študenti školili záujemcov v používaní klasickej zubnej kefky, jednozväzkovej kefky aj medzizubnej kefky či zubných nití, pričom tento rok
priniesli ako novinku aj použitie sonických elektrických kefiek.

Košice 13. septembra (TASR) – Na správnu starostlivosť o zuby a ústnu dutinu bola zameraná aj tohtoročná celoslovenská roadshow s
názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev. V rámci nej študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach zaškolili v 18 mestách takmer 8000 ľudí rôzneho veku.

Išlo 9. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia pre širokú verejnosť na Slovensku, ktorá vyvrcholila v metropole
východu v nedeľu (12. 9.). Akcia odštartovala 2. septembra v Bratislave a pokračovala v ďalších mestách vrátane všetkých krajských
miest. Informovala o tom hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

„Hlavnou myšlienkou podujatia bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame dodržiavania ústnej hygieny a prevencie vzniku
zubného kazu, zápalu ďasien a ďalších ochorení ústnej dutiny v dôsledku nedostatočnej starostlivosti. Tieto predstavujú neprenosné
infekčné choroby s negatívnym vplyvom na celkové zdravie človeka, pričom môžu dokonca spôsobovať ochorenia rôznych orgánov,“
uviedla študentka zubného lekárstva Katarína Vendeľová, ktorá je tajomníčkou Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Za
úspech považuje počas akcie zaškolenie celkovo 7945 ľudí.

Študenti školili záujemcov v používaní klasickej zubnej kefky, jednozväzkovej kefky aj medzizubnej kefky či zubných nití, pričom tento rok
priniesli ako novinku aj použitie sonických elektrických kefiek, ktoré je takisto treba používať správnym spôsobom. Pre staršiu generáciu
mali k dispozícii fixačné krémy na protézy a odborne sa venovali aj starostlivosti o ústne zdravie pacientov bez chrupu alebo s čiastočne
snímateľnými náhradami. Študentov tešil zvlášť záujem malých detí a ich rodičov o mliečny chrup.

Potešujúce bolo zistenie, že sa teoretické znalosti ľudí v oblasti ústnej každým rokom zlepšujú. „Avšak pomerne veľké medzery majú
stále v praktickej časti. Či už je to nesprávne držanie kefky, zlý sklon štetiniek a podobne. Taktiež veľa ľudí nepoužíva medzizubné
pomôcky, ktoré ústnej hygiene výrazne napomáhajú, alebo ich používajú nesprávne, a preto aj neúčinne,“ skonštatoval študent LF UPJŠ
a národný koordinátor Slovenského spolku študentov zubného lekárstva pre prevenciu Samuel Tkáč.
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Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach má najmodernejšie Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny na Slovensku

Pridajte komentár

4 min. čítania

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach uviedla 9.septembra do prevádzky najväčšie a najmodernejšie Centrum simulátorovej a virtuálnej
medicíny na Slovensku pre potreby pregraduálnej aj postgraduálnej výučby.

Za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., riaditeľov košických nemocníc ako výučbových základní Lekárskej
fakulty UPJŠ v Košiciach a ďalších hostí sa dnes predpoludním uskutočnilo slávnostné otvorenie Centra simulátorovej a virtuálnej
medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1, ktorého vybudovanie stálo cca 2,8 milióna EUR.

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF prináša novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a výrazne
zvýši štandard výučby na Lekárskej fakulte UPJŠ. Svojim vybavením predstavuje najväčšie simulátorové centrum v oblasti medicíny na
Slovensku.

CSVM nateraz disponuje viac ako tridsiatimi interaktívnymi výučbovými pomôckami pre výučbu teoretických aj klinických predmetov a
špičkovými modelmi pre nácvik ošetrovateľských techník.

CSVM umožňuje aj:

nácvik život zachraňujúceho úkonu defibrilácie

tréning základnej resuscitácie a rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie na figuríne so softvérovým vyhodnotením

interaktívnu výučbovú pomôcku približujúcu virtuálnym spôsobom reálnu anatómiu

multimediálny stôl so softvérom obsahujúci virtuálnych pacientov pre nácvik a riešenie scenárov z nemocničného a ambulantného
prostredia a multimediálne stoly so softvérom pre nácvik a riešenie rôznych situácií u virtuálnych pacientov

pokročilý ošetrovateľský model dospelého človeka umožňujúci nácvik základných fyzikálnych vyšetrení a ošetrovateľských postupov

súbor zariadení pre simuláciu zraneného obsahujúci krvácajúce a simulujúce zranenia

simulátor pre nácvik zavádzania a starostlivosti o pacientov s nasogastrickou a orogastrickou sondou a perkutánnou endoskopickou
gastrostómiou

nácvikové prostredie pre gastrointestinálnu endoskopiu a flexibilnú bronchoskopiu

virtuálny laparoskop ponúkajúci prostredie virtuálneho operačného sálu

interaktívne výučbové pomôcky využívajúce klinické prípady pre rozvinutie myslenia pri kritických situáciách počas klinického nácviku a
mnohé ďalšie pomôcky

CSVM je investíciou do budúcnosti

„Každá investícia do vybavenia slúžiaceho vzdelávaniu našich študentov je zároveň investíciou do budúcnosti nás všetkých.
Uvedomujeme si potrebu neustáleho zlepšovania podmienok pre študentov medicíny azdravotníckeho personálu. Využitie kvalitného
materiálneho vybavenia ide ruka v ruke so svedomitou výučbou zabezpečenou našimi pedagógmi. Je mi potešením byť pri slávnostnom
otvorení Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny LF UPJŠ, ktoré prináša najmodernejšie technológie do každodennej pedagogickej
praxe,“ hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Simulátory na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach pomáhajú pri výučbe už dlhšiu dobu, no doteraz sa používali iba na praktickú výučbu 
na jednotlivých pracoviskách, napríklad na Ústave ošetrovateľstva, I. klinike anestéziológie aintenzívnej medicíny či 
Gynekologicko-pôrodníckej klinike. Vybudovanie samostatného simulátorového centra so špičkovým vybavením posunie praktickú 
výučbu klinických predmetov realizovanú bez zaťaženia pacientov a tiež výučbu predklinických predmetov za pomoci simulátorov a 
virtuálnej reality na celkom inú úroveň. Dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., ktorý bol tvorcom 
tejto myšlienky, preto vybudovanie CSVM napĺňa veľkou radosťou. „Toto centrum bude pomáhať pri výučbe viacerých predmetov v rámci 
všetkých ročníkov v rôznych študijných programoch, pričom zmodernizuje, skvalitní a zatraktívni výučbu predklinických aj klinických
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predmetov. Použitie kvalitných simulátorov a modelov predstavuje najmodernejšie trendy vo výučbe medicíny a ďalších zdravotníckych
odborov a umožní študentom získať mimoriadne atraktívnou formou mnohé vedomosti a praktické návyky,“ konštatuje dekan prof. MUDr.
Daniel Pella, PhD.

Ako ozrejmuje prodekanka UPJŠ LF pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., náklady na
vybudovanie Centra simulátorovej a virtuálnej reality „predstavovali takmer 2,8 milióna EUR, z toho stavebná úprava priestorov a
vybavenie pracoviska nábytkom, počítačovou technikou a kamerovým systémom vyšli fakultu na viac ako 97-tisíc EUR a celkové náklady
na zakúpenie simulátorov s príslušenstvom, vrátane zaškolenia personálu, predstavovali 2,5-milióna EUR.“

Takmer všetky finančné prostriedky na budovanie CSVM boli použité z vlastných zdrojov fakulty – predovšetkým z platieb zahraničných
študentov za výučbu v anglickom jazyku a tiež z účelovej štátnej dotácie poskytnutej na dofinancovanie nákladov v súvislosti s
novoprijatými študentami všeobecného lekárstva v akademickom roku 2020/2021 nad rámec pôvodne plánovaného počtu, ktoré sa
Lekárska fakulta UPJŠ rozhodla investovať práve do vybudovania špičkového simulátorového centra.

Okrem toho sa UPJŠ LF podarilo získať ďalšie finančné prostriedky na vytvorenie virtuálnej anatomickej učebne v rámci výzvy na
podávanie rozvojových projektov VVŠ v roku 2020 „Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom
vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier“. Vďaka úspešnému projektu snázvom „Podpora budovania
praktických zručností študentov medicínskych azdravotníckych študijných odborov pomocou simulačných nástrojov“ získala fakulta
finančnú čiastku bezmála 200-tisíc EUR, ktorú použila na nákup virtuálnej anatomickej učebne, vrátane softvéru a technickej podpory.
Virtuálna učebňa výborne dopĺňa spektrum využitia simulátorového centra s aktuálnym počtom 34 hi-tech simulátorov a modelov, ktoré
má fakulta ambíciu v budúcnosti ešte rozšíriť.

Študentom fakulty začne centrum oficiálne slúžiť na začiatku tohto akademického roka, teda od 20. septembra. Prvé ohlasy však fakulta
zaznamenala už v auguste. Niektorí dobrovoľníci sa totiž mali možnosť zúčastniť školenia praktických nácvikov špecifickej práce so
simulátormi a tvorby konkrétnych scenárov a výučbových hodín pod vedením doktora Mariána Sedláka.
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Čítané 19x

Košice 13. septembra (TASR) – Na správnu starostlivosť o zuby a ústnu dutinu bola zameraná aj tohtoročná celoslovenská roadshow s
názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev. V rámci nej študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach zaškolili v 18 mestách takmer 8000 ľudí rôzneho veku.Išlo 9. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia pre
širokú verejnosť na Slovensku, ktorá vyvrcholila v metropole východu v nedeľu (12. 9.). Akcia odštartovala 2. septembra v Bratislave a
pokračovala v ďalších mestách vrátane všetkých krajských miest. Informovala o tom hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.„Hlavnou
myšlienkou podujatia bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame dodržiavania ústnej hygieny a prevencie vzniku zubného kazu,
zápalu ďasien a ďalších ochorení ústnej dutiny v dôsledku nedostatočnej starostlivosti. Tieto predstavujú neprenosné infekčné choroby s
negatívnym vplyvom na celkové zdravie človeka, pričom môžu dokonca spôsobovať ochorenia rôznych orgánov,“ uviedla študentka
zubného lekárstva Katarína Vendeľová, ktorá je tajomníčkou Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Za úspech považuje
počas akcie zaškolenie celkovo 7945 ľudí.Študenti školili záujemcov v používaní klasickej zubnej kefky, jednozväzkovej kefky aj
medzizubnej kefky či zubných nití, pričom tento rok priniesli ako novinku aj použitie sonických elektrických kefiek, ktoré je takisto treba
používať správnym spôsobom. Pre staršiu generáciu mali k dispozícii fixačné krémy na protézy a odborne sa venovali aj starostlivosti o
ústne zdravie pacientov bez chrupu alebo s čiastočne snímateľnými náhradami. Študentov tešil zvlášť záujem malých detí a ich rodičov o
mliečny chrup. Potešujúce bolo zistenie, že sa teoretické znalosti ľudí v oblasti ústnej každým rokom zlepšujú. „Avšak pomerne veľké
medzery majú stále v praktickej časti. Či už je to nesprávne držanie kefky, zlý sklon štetiniek a podobne. Taktiež veľa ľudí nepoužíva
medzizubné pomôcky, ktoré ústnej hygiene výrazne napomáhajú, alebo ich používajú nesprávne, a preto aj neúčinne,“ skonštatoval
študent LF UPJŠ a národný koordinátor Slovenského spolku študentov zubného lekárstva pre prevenciu Samuel Tkáč.
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Košice 13. septembra (TASR) – Na správnu starostlivosť o zuby plus ústnu dutinu bola zameraná aj tohtoročná celoslovenská roadshow
s názvom Spolu za zdravý plus krásny úsmev. V rámci nej študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach zaškolili v 18 mestách takmer 8000 ľudí rôzneho veku.

Išlo 9. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia pre širokú verejnosť na Slovensku, ktorá vyvrcholila v metropole…
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