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Ponuka individuálnych odborných stáží   na KAIM VÚSCH a.s. Košice 

 

1. Lekárom , ktorí sa chcú zdokonaliť v metodike hemodynamického monitoringu 
a monitoringu kyslíkového metabolizmu. 
Stáž je určená lekárom v príprave na KA,  ako aj ako kontinuálne vzdelávanie pre už kvalifikovaných 
lekárov v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. 
Dĺžka trvania: 1 týždeň 
Cena:  podľa cenníka VÚSCH a.s. 
Náplň:  Získanie nových vedomostí z monitorovania hemodynamiky a O2 metabolizmu 
Školiteľ:  Doc. MUDr. Pavol Török, CSc. 
            MUDr. Peter Čandík, PhD. 
Garant:  Doc. MUDr. Pavol Török, CSc. 
 
 
2. Lekárom , ktorí sa chcú zdokonaliť v metodike aplikácie vysokofrekvenčnej ventilácie a to 
hlavne katétrovej ako aj postupu pri očisťovaní dýchacích ciest - expulziou 
Stáž je určená lekárom v príprave na KA,  ako aj ako kontinuálne vzdelávanie pre už kvalifikovaných 
lekárov v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. 
Dĺžka trvania: 1 týždeň 
Cena:  
Náplň:  Získanie nových vedomostí z oblasti VFDV 
Školiteľ:  Doc. MUDr. Pavol Török, CSc. 
            MUDr. Peter Čandík, PhD. 
           MUDr. Dušan Rybár,  MUDr. Janka Beňová 
Garant:  Doc. MUDr. Pavol Török, CSc. 
 
 
3. Lekárom , ktorí sa chcú zdokonaliť v metodike aplikácie počítačom asistovanej ventilácie, 
vrátane viachladinovej ventilácie a recruitmentu pľúc.   
Stáž je určená lekárom v príprave na KA,  ako aj ako kontinuálne vzdelávanie pre už kvalifikovaných 
lekárov v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. 
Dĺžka trvania: 1 týždeň 
Cena:  podľa cenníka VÚSCH a.s. 
Náplň:  Získanie nových vedomostí z oblasti najnovších postupov UVP 
Školiteľ:  Doc. MUDr. Pavol Török, CSc. 
           MUDr. Peter Čandík, PhD. 
           MUDr. Dušan Rybár,  MUDr. Janka Beňová,  
Garant:  Doc. MUDr. Pavol Török, CSc. 
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Ponuka odborných stáží v rámci predatestačnej prípravy  na KAIM VÚSCH a.s. 
Košice. 

4. Lekárom , v predatestačnej príprave: Anestézologické postupy a perioperačná starostlivosť  
o pacientov po kardiochirurgických výkonoch .  
Stáž je určená lekárom v príprave na KA ako časť z povinnej cirkulácie – hrudníková anestézia 
Dĺžka trvania: 2 týždne 
Cena:  podľa cenníka VÚSCH a.s. 
Náplň:  Získanie nových vedomostí z oblasti najnovších postupov v oblasti kardioanestéziológie 
a intenzívnej medicíny. 
Školiteľ:  Doc. MUDr. Pavol Török, CSc. 
            MUDr. Peter Čandík, PhD. 
            MUDr. Dušan Rybár,  MUDr. Janka Beňová, MUDr.Stanislav Saladiak 
Garant:  Doc. MUDr. Pavol Török, CSc. 
 

Ponuka odborných stáží na KAIM VÚSCH a.s. Košice, v spolupráci so SZU  
Bratislava. 

5. : Anestézologické postupy , low flow, mininal flow anestézia, zvodové znecitlivenie, 
perioperačný  manažment a monitoring 
Stáž je určená lekárom v príprave na KA  
Dĺžka trvania: 1 týždeň 
Cena:  podľa cenníka VÚSCH a.s. 
Náplň:  Získanie nových vedomostí z oblasti najnovších postupov v oblasti anestéziológie 
a monitorovania počas anestézie. 
Školiteľ:  Doc. MUDr. Pavol Török, CSc. 
            MUDr. Peter Čandík, PhD. 
            MUDr. Dušan Rybár,  MUDr. Janka Beňová, MUDr. Stanislav Saladiak 
Garant:  Doc. MUDr. Pavol Török, CSc. 
 

6. Zdokonalenie sa v metódach aplikácie počítačom asistovanej ventilácie, vrátane viac-
hladinovej ventilácie, vysokofrkvenčnej ventilácie  a recruitmentu pľúc.   
 
Stáž je určená lekárom v príprave na KA,  ako aj ako kontinuálne vzdelávanie pre už kvalifikovaných 
lekárov v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. 
 
Dĺžka trvania: 1 týždeň 
Cena:  podľa cenníka VÚSCH a.s. 
Náplň:  Získanie nových vedomostí z oblasti najnovších postupov UVP 
Školiteľ:  Doc. MUDr. Pavol Török, CSc. 
            MUDr. Peter Čandík, PhD. 
            MUDr. Dušan Rybár,  MUDr. Janka Beňová,  
Garant:  Doc. MUDr. Pavol Török, CSc. 
 

Na odborné stáže organizované VUSCH a.s. je možné sa prihlásiť individuálne na dohodnutý 
termín. Žiadosť o stáž je potrebné po telefonickej dohode doručiť na „Štúdijné odd“. ÚSCH a.s. 
a kópiu na sekretariát KAIM VÚSCH a.s. Košie. 

Na odborné stáže organizované v spolupráci so SZU Bratislava, je potrebné sa prihlásiť cez SZU 
podľa v kalendári akcií SZU uvedených termínoch. 


