
  
 

Informácie pre medikov k stážam z KARDIOLÓGIE 
 

Miesto:  Kardiologická klinika LFUK a NÚSCH a.s.  
                 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1 
Garant:  doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC 
Čas konania:  štvrtok a piatok od 8:00 hod. (niektoré skupiny v utorok a stredu) 

 
Medici prídu ráno do novej budovy NUSCH (vpravo od staršej  - pod lesom). Na prízemí  ich bude čakať 
sekretárka (p. E. Walterová)  a odvedie do šatne sa prezliecť.  Budú mať dve teoretické prednášky na 
aktuálne témy korešpondujúce sylabami štátnej skúšky. Bude ich viesť asistent alebo docent, ktorý 
práve nie je poverený neodkladnou liečebno-preventívnou činnosťou.  
Prednášky budú obohatené predovšetkým o vysvetlenie možností intervenčnej a chirurgickej liečby 
ochorení srdca.  
Potom budú rozdelení na menšie skupiny maximálne po troch študentoch a asistentmi absolvujú 
prezentáciu aktuálnych zaujímavých pacientsky prípadov alebo  invervenčných výkonov        
Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu žiadame, aby si priniesli čisté prezuvky plášte a rúška.  
V NÚSCH  dostanú v prípade potreby rukavice, dostupná bude hygiena rúk a každý pri pobyte na 
oddelení alebo katetrizačnej sále dostane vydezinfikovaný návštevnícky plášť.   
 
PROGRAM 
 
ŠTVRTOK      8:30 – 9:30  Teória I  + diskusia  
                   9:45 – 10:45 Rozdelenie na skupiny – stáž na oddelení / simulátor klinických situácií 
                   11:00 – 12:00 Rozdelenie na skupiny – stáž na oddelení / simulátor klinických situácií 

12:30 – 13:30    Teória II + diskusia  
 
PIATOK        8:30 – 9:30        Základy kardiochirurgie       
                  9:45 – 10:45     Rozdelenie na skupiny – stáž na oddelení / simulátor klinických situácií                  
  11:00 – 12:00    Teória III – rozbor klinických prípadov  
                   12:30 – 13:30    Teória IV + diskusia 
 
 
Vyučujúci  sú všetci skúsení kardiológovia s  bohatou klinickou praxou a akademickými titulmi: doc. 

MUDr. Eva Goncalvesová, CSc; MUDr. Milan Luknár, PhD; MUDr. Peter Lesný, PhD; MUDr. Marcela 

Danková; PhD;  MUDr. Anna Vachulová, PhD;  prim. MUDr. Marek Orban;  MUDr. Ondrej Beňačka, 

PhD; MUDr. Ivan Vranka, PhD  

Písomne spracované podklady s bohatou obrazovou dokumentáciou, ktoré budú postupne dopĺňané 
študenti nájdu  https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=448  

https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=448

