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Rozvrh stáží pre 4. ročník VL na zimný semester 2022/2023 
 
Predmet : Anestéziológia a intenzívna medicína 
 
Stáže sa vykonávajú na pracoviskách AIM a Ústave simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LFUK: 

1. I.KAIM LFUK UNB Nemocnica Ružinov – I.KAIM_Ru 
2. OAIM UNB Nemocnica Staré Mesto – OAIM_ SM 
3. DKAIM DFN DFNsP Kramáre – DKAIM_Kr 
4. KAIM SZU Kramáre – KAIM_Kr 
5. OAIM NOU Klenová – OAIM_Kl 
6. ÚSVMVz LFUK_Sas 

 
V súlade s rozhodnutím vedenie LFUK sa výučba predmetu AIM v ZS uskutoční nasledovne: 
 

1. Prednášky budú dištančne v online prostredí MS TEAMS a/alebo MOODLE. 
 

2. Praktická výučba bude realizovaná prezenčne alebo kombináciou dištančnej/prezenčnej výučby (stáže 
z resuscitácie) pri dodržiavaní príslušných hygienicko-epidemiologických opatrení. 
  

3. Protiepidemické opatrenia:  
Vo všetkých vnútorných priestoroch LFUK a priestoroch zdravotníckych zariadení, v ktorých prebieha praktická výučba je povinné 
nosenie ochranných rúšok (respirátorov), dezinfekcia rúk pri vstupe do výučbových priestorov a dodržiavanie rozostupov (princíp 
ROR: rúško-odstup-ruky). Prípadné ďalšie hygienické opatrenia určí príslušné pracovisko AIM. 
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V zimnom semestri sú stáže 3x po 5 vyučovacích hodín. 
Rozpis tém:  
 
deň 1.  
Anestéziológia – prezenčne: 
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 – prezenčne: 
Multidisciplinárna intenzívna  medicína vrátane perioperačnej starostlivosti o kriticky chorých. Úlohy a ciele IM, 
etiológia a všeobecné princípy liečebnej starostlivosti o kritické stavy. 
Študentská vizita. 
 
deň 3.   
Resuscitológia – dištančne/prezenčne* 
Aplikovaná fyziológia v resuscitačných postupoch. Vzorec prežitia, Reťaz prežitia. Základná resuscitácia a AED. 
*Teoretická časť témy bude k dispozícii v predstihu pre samovzdelávanie v MS Teams (nahovorená prezentácia – 
príprava na praktickú časť). Praktická časť pre krúžok bude rozdelená pre ŠS „a“ od 8:30 do 10:50 hod., pre ŠS „b“ od 
11:00 do 13:20 hod.  
 
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. Poradie tematického celku vychádza z kombinácie prevádzkových možností jednotlivých pracovísk a spoločného výučbového 
pracoviska v Ústave simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LFUK. 
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Učitelia – odborní asistenti I.KAIM LFUK 
MUDr. Juraj Koutun, CSc. 
MUDr. Karol Kálig, CSc. 
 
Učitelia – zdravotnícki pracovníci na výučbových pracoviskách I. KAIM LFUK 

 
 
17.9.2021.          
         MUDr. Juraj Koutun, CSc. 
         Prednosta I. KAIM LFUK UNB Nemocnica Ružinov 


