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TLAČOVÁ   SPRÁVA 
 

      Košice, 1. december 2014 

 

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny uzavrela 

šesťročný cyklus kurzov CEEA pre anestéziológov 
 

 

 V dňoch 26. - 28. novembra 2014 sa v Košiciach uskutočnil 6. kurz CEEA, ktorým sa 

uzavrel šesťročný cyklus vzdelávania slovenských anestéziológov.  

 

      Odborné podujatie organizované I. klinikou anestéziológie a intenzívnej medicíny 

Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice, Slovenským centrom CEEA 

(Committeefor European Education in Anaesthesiology), Slovenskou spoločnosťou 

anestéziológie a intenzívnej medicíny a Spoločnosťou pre kriticky chorých pri I. KAIM 

prispelo k zvýšeniu kvality a bezpečnosti anestézie, intenzívnej starostlivosti a resuscitácie  

v SR. Zúčastnilo sa ho takmer šesťdesiat anestéziológov z celého Slovenska, z ktorých  

27 získalo záverečné diplomy Európskej anestéziologickej spoločnosti za absolvovanie 

všetkých šiestich kurzov. Odovzdala im ich prezidentka Európskej anestéziologickej 

spoločnosti (ESA) prof. Daniela Filipescu, ktorá napriek svojej pracovnej vyťaženosti 

v závere roka navštívila toto podujatie, čo považuje koordinátor Slovenského centra CEEA 

v Košiciach a pracovník I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny MUDr. Štefan 

Trenkler, PhD. za veľké ocenenie činnosti I. KAIM v oblasti ďalšieho vzdelávania 

anestéziológov.  

 

      „Aj vďaka kurzom CEEA organizovaným I. KAIM dokáže slovenská  anestéziológia  

a intenzívna medicína držať krok s vyspelým svetom. Problémom našej krajiny je malá 

podpora vzdelávania, preto takéto postgraduálne vzdelávanie vo veľkej miere závisí  

od entuziazmu a obetavosti ľudí, akými sú organizátori týchto kurzov. Klobúk dolu pred 

vašou obetavosťou a schopnosťou zorganizovať takéto výnimočné podujatia, na ktoré 

dokážete pritiahnuť skvelých prednášateľov z Európy, Čiech i Slovenska a zabezpečiť jeho 

hladký priebeh po všetkých stránkach,“ konštatoval účastník kurzu MUDr. Jozef Wallenfels, 

anestéziológ z Považskej Bystrice, ktorý ocenil možnosť vypočuť si skvelých odborníkov 

z odboru a navzájom si vymeniť skúsenosti z rôznych pracovísk. „Počas šiestich rokov 

to bola vždy výborná príležitosť na stretnutie kolegov a priateľov naprieč celým 

Slovenskom, ale aj tých, ktorí pôsobia v zahraničí,“ dodal.  

 

      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 - ESA. 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 iných 

európskych krajín.  
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      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. „Toto podujatie má na Slovensku už dlhoročnú 

tradíciu a vynikajúci ohlas v odbornej komunite. Pre anestéziológov v praxi predstavuje 

doplnenie ich vedomostí a príležitosť na nadobudnutie nových zručností,“ poznamenal. 

  

 Ako vysvetľuje koordinátor Slovenského centra CEEA v Košiciach MUDr. Štefan 

Trenkler, PhD., hlavným cieľom CEEA je udržiavať a zvyšovať štandard anestéziologickej 

starostlivosti na najvyššej možnej úrovni s využitím kontinuálneho medicínskeho vzdelávania 

a koncepcia všetkých jej kurzov dodržiava pokyny uvedené v Dublinskej deklarácii UEMS. 

 

     „Témami záverečného kurzu CEEA, konaného v priestoroch Inštitútu vzdelávania 

veterinárnych lekárov v Košiciach, boli okrem iného predanestetické vyšetrenie, 

poskytovanie anestézie pri rôznych ochoreniach a chirurgických zákrokoch, či poskytovanie 

anestézie obéznym alebo geriatrickým pacientom. Profesorka Daniela Filipesku na tomto 

podujatí predstavila nové odporúčania Európskej anestéziologickej spoločnosti  

pre predoperačné vyšetrenie a prípravu pacientov s ochorením srdca, ako aj možnosti 

európskeho vzdelávania v anestéziológii,“ dodáva MUDr. Štefan Trenkler, PhD. 

 

 
 

 

 

 
Foto: Diskusia účastníkov na jednom z kurzov CEEA v Košiciach 

 

 

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

 

  V prípade záujmu o bližšie informácie alebo rozhovor kontaktujte MUDr. Štefana Trenklera, 

PhD. na telefónnom čísle: 0902 925 277, 055/ 640 2522, 2918 alebo e-mailom - 

stefan.trenkler@upjs.sk 
 

 

 

 

 

 

RNDr. Jaroslava Oravcová 

 PR manažérka 
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