
Informácie pre medikov k stážam z ANGIOLÓGIE 
 

Miesto:  Klinika angiológie LFUK a NÚSCH a.s.  
                 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1 
Garant:  doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD. MPH 
Čas konania:  utorok a streda od 8:00 hod. do 13:30 (niektoré skupiny štvrtok a piatok) 
 
Medici sa ráno hlásia na -2 poschodí u sekretárky Kliniky angiológie LF UK Mgr. Hartonovej (knižnica 
NÚSCH). 
 
Sylabus stáží:  

 Organizácia práce angiologických pracovísk 

 Anamnéza a základy neinvazívnej diagnostiky pacientov s cievnymi ochoreniami 

 Základné spektrum arteriálnych, venóznych a lymfatických vaskulárnych ochorení  

 Farmakoterapia cievnych ochorení 

 Základné indikácie a postupy invazívnej diagnostiky a endovaskulárnej liečby cievnych 
ochorení 

 Demonštrácie pacientov 
 

PROGRAM STÁŽÍ: 
 
Deň 1 
08:30 – 09:30 Úvodná prednáška – teória 
 
09:30 – 11:00 Polovica skupiny: Lôžkové angiologické oddelenie, angio JIS – základy diagnostiky 

a liečby cievnych ochorení, akútny vaskulárny pacient 
Polovica skupiny: Katetrizačná angio sála – základy invazívnej diagnostiky 
a endovaskulárnej liečby cievnych ochorení / Angiologická ambulancia 

 
11:30 – 13:00    Polovica skupiny: Katetrizačná angio sála – základy invazívnej diagnostiky 

a endovaskulárnej liečby cievnych ochorení / Angiologická ambulancia 
Polovica skupiny: Lôžkové angiologické oddelenie, angio JIS – základy diagnostiky 
a liečby cievnych ochorení, akútny vaskulárny pacient 

 
13:00 – 13:30 Záverečné zhrnutia, diskusia 
 
Deň 2 
08:30 – 09:30 Úvodná prednáška – teória 
 
09:30 – 11:00 Polovica skupiny: Lôžkové angiologické oddelenie, angio JIS – základy diagnostiky 

a liečby cievnych ochorení, akútny vaskulárny pacient 
Polovica skupiny: Katetrizačná angio sála – základy invazívnej diagnostiky 
a endovaskulárnej liečby cievnych ochorení / Angiologická ambulancia 

 
11:30 – 13:00    Polovica skupiny: Katetrizačná angio sála – základy invazívnej diagnostiky 

a endovaskulárnej liečby cievnych ochorení / Angiologická ambulancia 
Polovica skupiny: Lôžkové angiologické oddelenie, angio JIS – základy diagnostiky 
a liečby cievnych ochorení, akútny vaskulárny pacient 

 
13:00 – 13:30 Záverečné zhrnutia, diskusia 



 
Vyučujúci:  
Doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH. 
MUDr. Ľubomír Fľak, PhD. 
MUDr. David Ručka, PhD. 
MUDr. Petr Vařejka 
MUDr. Andrej Džupina 
 
 
 

 
 


