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TLAČOVÁ   SPRÁVA 
 

      Košice, 24. november 2014 

 

I. KAIM organizuje posledný kurz CEEA zo šesťročného cyklu 

venovaného rôznym témam v anestéziológii 
 

 V dňoch 26. - 28. novembra 2014 sa v Košiciach uskutoční šiesty kurz CEEA, ktorý 

predstavuje záver šesťročného cyklu vzdelávania slovenských anestéziológov. Odborné 

podujatie má prispieť k zvýšeniu kvality a bezpečnosti anestézie, intenzívnej starostlivosti 

a resuscitácie na Slovensku. Zúčastní sa ho takmer šesťdesiat anestéziológov z celého 

Slovenska, z ktorých polovica získa záverečné diplomy Európskej anestéziologickej 

spoločnosti za absolvovanie všetkých šiestich kurzov. Dvadsiatim siedmym lekárom ich 

odovzdá prezidentka Európskej anestéziologickej spoločnosti (ESA) prof. Daniela Filipescu. 

Šiesty  kurz CEEA organizuje I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej 

fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice, Slovenské centrum CEEA (Committee 

for European Education in Anaesthesiology), Slovenská spoločnosť anestéziológie a 

intenzívnej medicíny a Spoločnosť pre kriticky chorých pri I. KAIM. 
 

 „Mimoriadne nás teší, že prezidentka ESA, napriek pracovnej vyťaženosti v závere 

roka, navštívi aktívne naše podujatie. Považujem to za ocenenie činnosti I. kliniky 

anestéziológie a intenzívnej medicíny, zvlášť v štruktúrach ESA, ale aj v následných 

aktivitách na Slovensku, medzi ktoré patrí napríklad Helsinská deklarácia bezpečnej 

anestézie a operácie,“ hovorí koordinátor Slovenského centra CEEA v Košiciach MUDr. 

Štefana Trenkler, PhD, odborný asistent  I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny 

Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý je aj členom komisie CEEA Európskej 

anestéziologickej spoločnosti a skúšajúcim pre európsky diplom z anestéziológie.  
 

 Slovenské centrum CEEA v Košiciach je súčasťou siete centier v Európe, ale aj  

v Južnej a Strednej Amerike a Ázii, ktoré organizujú v jednotnom štýle cyklus šiestich 

postgraduálnych inovačných kurzov venovaných rôznym témam v anestéziológii. Kurzy 

zastrešuje Európska anestéziologická spoločnosť. Na Slovensku sa kurzy organizujú 

každoročne od roku 1996 a od roku 2009 výlučne v Košiciach. Lektormi kurzov sú okrem 

odborníkov z I. KAIM aj ďalší špičkoví odborníci zo Slovenska, Českej republiky a ďalších 

európskych krajín.  
 

Podľa prednostu I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny doc. MUDr. Jozefa 

Firmenta, PhD. predstavujú kurzy CEEA jeden z najdôležitejších zdrojov pre získavanie 

informácií pre anestéziológov v príprave na získanie odbornej špecializácie v odbore 

anestéziológia a intenzívna medicína. „Keďže sú uskutočňované v šesťročných cykloch, 

účastníci ostatných ročníkov sú už vo väčšine prípadov špecialistami v odbore. Podujatie je 

teda pre nich zároveň doplnkovým kurzom pre vyprofilovanie ich vedomostí a keďže počas 

kurzu máme často aj bloky vo forme workshopov, sú tu tiež príležitosti na nadobudnutie 

nových zručností. Podujatie má na Slovensku už dlhoročnú tradíciu a vynikajúci ohlas  
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v odbornej komunite, preto chcem vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa na ňom 

organizačne a prezentačne podieľajú,“ poznamenáva doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.  

 

Témami záverečného kurzu CEEA, konaného v priestoroch Inštitútu vzdelávania 

veterinárnych lekárov v Košiciach, sú okrem iného predanestetické vyšetrenie, poskytovanie 

anestézie pri rôznych ochoreniach a chirurgických zákrokoch, či poskytovanie anestézie 

obéznym alebo geriatrickým pacientom. Profesorka Daniela Filipesku predstaví nové 

odporúčania Európskej anestéziologickej spoločnosti pre predoperačné vyšetrenie a  prípravu 

pacientov s ochorením srdca, ako aj možnosti európskeho vzdelávania v anestéziológii.  
  

 „Hlavným cieľom CEEA je udržiavať a zvyšovať štandard anestéziologickej 

starostlivosti na najvyššej možnej úrovni s využitím kontinuálneho medicínskeho 

vzdelávania. Koncepcia všetkých jej kurzov dodržiava pokyny uvedené v Dublinskej 

deklarácii UEMS, predovšetkým v článku 9, podľa ktorého pre plne kvalifikovaného lekára 

prichádza ďalšie vzdelávanie spravidla formou interakcie s informovanými a trénovanými 

kolegami, pričom veľmi dôležité sú diskusie v malých skupinách, konané prípadne  

za prítomnosti expertov,“ vysvetľuje MUDr. Štefan Trenkler, PhD., podľa ktorého bude  

aj záverečný kurz, podobne ako tie predošlé, veľmi intenzívny. Na prezentácie prednášajúcich 

je ale vyhradený dostatočný čas, vrátane očakávanej diskusie účastníkov s odborníkmi 

o aktuálnych témach, pričom veľmi prínosné budú aj vzájomné výmeny skúseností 

anestéziológov. 
 

 

 

 
Foto: Záber z predošlého kurzu CEEA v Košiciach – diskusia účastníkov 

 

 

   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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