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Lekársky workshop zameraný na intubácie 

 

KOŠICE – I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ zorganizovala jedinečný workshop 
venovaný nácvikom zvládania sťaženej intubácie u pacientov  

 
Docent Jozef Firment 

Medzinárodný airway workshop pre anestéziológov a intenzivistov spojený s výučbou a nácvikom 
zvládania sťaženej intubácie sa konal koncom júna. 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 Jozef Firment. 

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. 

Medzinárodný airway workshop na I. klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny bol prvým svojho 
druhu na Slovensku. Účastníci kurzu by mali vedieť získané vedomosti nielen bežne využívať vo svojej 
praxi, ale aj odovzdať získané skúsenosti svojim kolegom. 

 

Čítajte na: http://www.kosickespravy.sk/lekarsky-workshop-zamerany-na-intubacie 
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