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              TLAČOVÁ  SPRÁVA 
 
      Košice, 2.  júl  2015 
 

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ 
v Košiciach zorganizovala jedinečný workshop venovaný 

nácvikom zvládania sťaženej intubácie u pacientov 
 

Pracovisko patrí medzi lídrov v oblasti ďalšieho vzdelávania 
anestéziológov a intenzivistov na Slovensku 

 
 

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Košiciach a UNLP Košice zorganizovala v závere júna pozoruhodný Medzinárodný airway 
workshop pre anestéziológov a intenzivistov spojený s výučbou a nácvikom zvládania 
sťaženej intubácie. Zúčastnilo sa ho  54 lekárov z celého Slovenska, ktorých školilo  
12 skúsených lektorov z Difficult Airway Society vo Veľkej Británii pod vedením  
jej predsedu Dr. Jairaja Rangasamiho z Wexham Park Hospital. Táto spoločnosť sa venuje 
zvládaniu pacientov, u ktorých sú sťažené podmienky zabezpečenia ich dýchacích ciest 
v kritických situáciách a jej členovia pripravili v spolupráci pracovníkmi I. KAIM  
4 prednášky venované danej téme a 8 praktických stanovíšť s rôznymi špeciálnymi 
pomôckami, na ktorých slovenskí lekári trénovali pod vedením lektorov rôzne postupy 
intubácie s využitím výučbových modelov. 

 

„Zorganizovaný kurz bol z viacerých hľadísk jedinečným podujatím. Britská 
spoločnosť, ktorá nám poskytla lektorov, je vďaka svojim školiacim aktivitám uznávaná na 
celom svete, pričom realizuje takéto výjazdové workshopy v rôznych krajinách.  
Pre podujatie v Košiciach sa nám podarilo získať až 12 britských odborníkov, ktorí prišli 
odovzdať svoje skúsenosti slovenským kolegom,“ hovorí  prednosta I. KAIM Lekárskej 
fakulty UPJŠ a UNLP doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. 
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Podujatie bolo výnimočné aj množstvom špeciálnych pomôcok, ktoré sa používajú  
na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a slovenskí lekári si mohli vyskúšať ich 
použitie. Boli to napríklad rôzne laryngoskopy slúžiace na kontrolu zavádzania rúrky medzi 
hlasivky a fibroskopy, ktorými sa dá nazrieť až do pľúc a umožňujú napojiť dýchacie cesty na 
dýchací prístroj. Nechýbali ani tréningové modely, ktorými sa účastníci kurzu učili zasúvať 
dýchacie hadičky na potrebné miesta. Niektoré pomôcky poskytla Lekárska fakulta UPJŠ, iné 
zo sebou priniesli buď zahraniční lektori alebo ich na podujatie zapožičali distribučné firmy.  

 

„Tréning s týmito pomôckami poskytol účastníkom workshopu neoceniteľné 
praktické zručnosti. Vo svojej práci budú trénované techniky využívať u takých pacientov, 
ktorí majú problémy s dýchaním a potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu či už pri 
hospitalizácii alebo počas operačného zákroku v narkóze. Aj keď u prevažnej väčšiny 
pacientov pri intubácii nenastanú žiadne problémy, päť až desať pacientov zo sto je 
rizikových alebo niečím komplikovaných. Ich intubácia je sťažená napríklad kvôli obezite 
či anatomickým pomerom ako sú veľký jazyk, menšia ohybnosť spánkovo-sánkového kĺbu 
alebo predchádzajúce poranením v oblasti ústnej dutiny,“  vysvetľuje docent Firment. 

 

 Lekári však musia pomôcť všetkým pacientom a preto potrebujú poznať alternatívne 
možnosti na spriechodnenie dýchacích ciest a využívať rôzne alternatívne pomôcky, 
s ktorými sa mali možnosť zoznámiť na košickom airway workshope. Na kurze sa učili 
zvládať pokročilejšie techniky, ale i zdokonaľovať sa v tých základných. 

 

„Asi 60-70 percent úkonov sa u pacienta robí v narkóze a vtedy je potrebné 
zabezpečiť jeho dýchacie cesty. Pritom sa rúrka zavádza buď nad alebo pod hlasivky  
do priedušnice. V prípade, že tento postup z rôznych dôvodov nie je možný, musíme 
používať alternatívne metódy, pretože keď by sa nám nepodarilo zabezpečiť dýchacie cesty, 
hrozilo by, že sa pacient udusí. Anestéziológovia preto musia u pacienta v bezvedomí alebo 
pri operácii vedieť, či je dýchanie zabezpečené a pokiaľ nie je, postarať sa o to.  
Stať sa môže napríklad situácia, že sa rúrka nezavedie správne, teda do priedušnice,  
ale do pažeráka, kedy hrozí poškodenie zdravia pacienta kvôli nedostatočnej ventilácii. 
Preto je nutné poznať postupy, ako tento problém zistiť a urýchlene vyriešiť či už správnym 
zavedením rúrky alebo iným spôsobom, napríklad pomocou zavedenia rúrky do priedušnice 
cez otvor v oblasti krku (tracheotómiou), čím sa dá dusiacemu sa pacientovi zachrániť 
život,“ zdôrazňuje doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., podľa ktorého neexistuje pacient, 
ktorému sa nedajú zabezpečiť dýchacie cesty – existuje len veľa spôsobov,  
ako sa to dá urobiť.  

 

Medzinárodný airway workshop na I. klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny 
bol prvým svojho druhu na Slovensku. Reakcie účastníkov naň boli veľmi pozitívne  
a  vyžiadali si realizáciu aj ďalších takýchto podujatí v budúcnosti, preto bude mať toto 
podujatie podľa všetkého aj ďalšie pokračovanie. Účastníci kurzu by pritom mali vedieť 
získané vedomosti nielen bežne využívať vo svojej praxi, ale aj odovzdať získané skúsenosti 
svojim kolegom.  

 

Podobných podujatí pre profesionálov organizuje I. KAIM Lekárskej fakulty UPJŠ 
a UNLP viacero. Okrem výučby medikov a špecializačného štúdia lekárov totiž organizuje 
viaceré špecializované workshopy pre anestéziológov zamerané na intenzívny tréning 
niektorej z oblastí anestéziológie a intenzívnej medicíny. Venované sú napríklad regionálnej 
anestézii, preriférnym nervovým blokom, spinálnej a epidurálnej anestézii, ďalej inhalačnej 
anestézii (teda narkóze) za pomoci prchavých látok, či nácvikom prvej pomoci v rámci 
oživovania zlyhaného krvného obehu a dýchania kardiopulmonárnou resuscitáciou. Vďaka 
takýmto aktivitám patrí I. KAIM Lekárskej fakulty UPJŠ k lídrom v oblasti ďalšieho 
vzdelávania lekárov - anestéziológov a intenzivistov na Slovensku, ktorých školí 
v špičkových moderných postupoch. 
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Foto: zábery z praktických stanovíšť počas airway workshopu v Košiciach 
 
 
 
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a UNLP sa v klinickom 

výskume zameriava na diagnostiku a liečbu ťažkej sepsy,  na optimalizáciu umelej ventilácie  
u kriticky chorých, na podporu nutričného stavu kriticky chorých parenterálnou a enterálnou 
výživou, a špeciálne anestéziologické postupy pri operačných zákrokoch. 

 
V prípade záujmu o bližšie informácie alebo osobný rozhovor kontaktujte doc. MUDr. Jozefa 
Firmenta, PhD. na mobilnom telefónnom čísle: 0905 522 146 alebo e-mailom  
na jozef.firment@upjs.sk . 
 
 

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

         
RNDr. Jaroslava Oravcová 

 PR manažérka 
 
 
 

 


