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Rozvrh prednášok a stáží pre 4. ročník  VL na zimný semester 2020/2021 – dištančná výučba  
(zmena pre pandémiu Covid 19) 

 
Vedenie LF UK dňa 28. 9. 2020 rozhodlo, že vzhľadom na riziká z narastajúcej druhej vlny pandémie Covid 19, bude od 
29.9.2020 až do odvolania teoretická a praktická výučba na LF UK pre 1. – 5.r. VL realizovaná výlučne dištančnou on-line 
metódou. 
 
I.KAIM LFUK v súlade s týmto rozhodnutím Vedenia LFUK pripravila pre študentov 4. ročníka VL pre prednášky a 
stáže on-line zázemie nasledovne. 
 
Predmet : Anestéziológia a intenzívna medicína 
Prednášky  
 

Týždeň dištančne téma garant 

3. týždeň/28.09.20.  
Po MS Teams 

AIM  – úlohy a ciele v liečebnej starostlivosti. 
Perioperačná starostlivosť - predoperačné zhodnotenie a príprava pac. 
na OP; anestéziologické postupy, pooperačná starostlivosť. 

MUDr. Koutun, CSc. 

4. týždeň/05.10.20. Po MS Teams Resuscitológia – aplikovaná fyziológia transportu kyslíka;  
Základná neodkladná resuscitácia a automatická externá defibrilácia 

MUDr. Kálig, CSc. 

5. týždeň/12.10.20. Po MS Teams AIM v pediatrii – základné princípy. MUDr. Riedel, CSc. 

6. týždeň/19.10.20. Po MS Teams 
Resuscitológia – Prevencia zastavenia krvného obehu;  
Resuscitačný tím – tímová práca; základné princípy etiky 
v resuscitológii. 

MUDr. Kálig, CSc. 

7. týždeň/26.10.20.  
Po MS Teams Anestéziologické postupy, farmaká v anestéziológii, niektoré fyzikálne 

zákony vo vzťahu k anestéziológii, komplikácie. 
MUDr. Koutun, CSc. 

8. týždeň/2.11.20. Po MS Teams Základy tekutinovej liečby v anestéziológii a intenzívnej medicíny MUDr. Koutun, CSc. 
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A. Prednášky budú realizované dištančne v on-line prostredí MS TEAMS. 

1. V prostredí univerzitného MS Teams je vytvorený tím 2020ZS_LFUK AIM VL 4r. 
2. Tím tvoria učitelia a členovia – študenti. 
3. Študenti 4r. VL sú už v tíme 2020ZS_LFUK AIM VL 4r. registrovaní (262 študentov). 
4. Prístup k prednáškam - od 28.9.2020: 

a) Prihlásenie sa do MS Teams (univerzitné konto, login, heslo). 
b) Identifikácia a otvorenie tímu 2020ZS_LFUK AIM VL 4r. 
c) Kanál Všeobecné ⇒ karta Súbory ⇒ priečinok Učebné materiály. 

Prednášky k jednotlivým témam budú zverejnené v príslušnom týždni (podľa rozvrhu). 

 

B. Stáže (praktické cvičenia) budú realizované dištančne v on-line prostredí MS TEAMS – začíname 5.9.2020. 
1. V prostredí univerzitného MS Teams je pre každú študijnú skupinu (krúžok) vytvorený tím v tvare  

2020_21 LFUK AIM_stáže 4r._číslo šs.kr. 
2. Študenti sú už v jednotlivých tímoch registrovaní (kr. 1. – 27.) 
3. Prihlásenie do MS Teams (univerzitné konto, login, heslo) 
4. Výučba bude prebiehať on-line (naživo) podľa rozvrhu stáží (viď nižšie) a pozvánky na stretnutie v kanály 

„Všeobecné“ príslušného tímu (krúžku). Pozvánka bude v MS teams zverejnená pred termínom stretnutia.  
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Poznámka: Rozvrh je vytvorený do 7. týždňa. Ak bude pretrvávať požiadavka na on-line výučbu aj po 30. 10.2020, tak on-line rozvrh 
doplníme do konca semestra.  
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On-line stáže sa vykonávajú v spolupráci pracovísk AIM a ÚSVMVz LFUK: 
1. I.KAIM LFUK UNB Nemocnica Ružinov – I.KAIM_Ru 
2. OAIM UNB Nemocnica Staré Mesto – OAIM_ M 
3. DKAIM DFN DFNsP Kramáre – DKAIM_K 
4. KAIM SZU Kramáre – KAIM_K 
5. OAIM NOU Klenová – OAIM_Kl 
6. ÚSVMVz LFUK – R 

 
V zimnom semestri sú stáže 3x po 5 vyučovacích hodín. 
Rozpis tém:  
 
deň 1:  
Anestéziológia: 
predoperačné zhodnotenie (ASA klasifikácia) a príprava pacienta, premedikácia, monitoring, anestéziologické techniky, pooperačná 
starostlivosť; anestéziologické postupy vo vybraných chirurgických odboroch – pobyt na operačných sálach a prebúdzacej izbe. 
Rozhovor o poznatkoch študentov z pobytu na operačných sálach. 
 
deň 2:  
Intenzívna medicína:  
Úlohy a ciele IM, etiológia a všeobecné princípy liečebnej starostlivosti špecifických kritických stavov. 
Študentská vizita. 
 
deň 3:  Resuscitológia – základná neodkladná resuscitácia a automatická externá defibrilácia – dospelý, dieťa. 

 
Poznámka: V rozpise je deň 1, deň 2, deň 3 názvom pre obsah tematického celku na stážový deň (nie poradie stážových dní). 
Cieľom uvedeného rozpisu tém je rozdeliť a zjednotiť hlavné tematické celky predmetu na jednotlivé stážové dni na všetkých výučbových 
pracoviskách 
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Učitelia – odborní asistenti I.KAIM LFUK 
MUDr. Juraj Koutun, CSc. 
MUDr. Karol Kálig, CSc. 
MUDr. Peter Mráz 
 
Učitelia – zdravotnícki pracovníci na výučbových pracoviskách I. KAIM LFUK 

 
 
2.10.2020         
         MUDr. Juraj Koutun, CSc. 
         Prednosta I. KAIM LFUK UNB Nemocnica Ružinov 


