
VZDELÁVANIE V POVOLANÍ: lekár 

VZDELÁVANIE MÁ VZŤAH K ŠPECIALIZAČNÉMU ŠTUDIJNÉMU PROGRAMU: 

anestéziológia a intenzívna medicína 

METÓDA VZDELÁVANIA: prezenčná dištančná kombinovaná 

   x 

Monologická slovná metóda (výklad, prednáška, inštruktáž, vysvetľovanie, opis) 

interaktívna prezentácia – prednáška v rozsahu 1 hod. 

Dialogická slovná metóda (rozhovor, diskusia) 

Demonštračná metóda 

Praktická metóda/Nácvik zručností 

CIEĽOVÁ SKUPINA VZDELÁVANIA: lekár 

CIEĽ VZDELÁVANIA: 

počas pandémie ochorenia COVID-19 za účelom mobilizovania zvýšeného počtu kvalifikovaného 

personálu 

• adaptovať vybraných lekárov z iných klinických pracovísk ústavného zdravotníckeho 

zariadenia na prostredie pracoviska / KAIM  

• oboznámiť vybraných lekárov z iných klinických pracovísk ústavného zdravotníckeho 

zariadenia so starostlivosťou o kriticky chorých na KAIM a zrealizovať nácvik starostlivosti 

o kriticky chorých  

• schopnosť vytvoriť a pracovať v zdravotníckom tíme určenom pre ošetrovanie kriticky 

chorých 

ROZSAH VZDELÁVANIA (v hodinách): 40 hodín 

Kurz v rozsahu 40 hodín, bude v jednom týždni, absolvovaný maximálne 5 lekármi. 

Po absolvovaní kurzu sa bude starostlivosť realizovať nasledujúcim modelom: 

Vedúcim lekárskej skupiny bude vždy anestéziológ a intenzivista, ku ktorému sa priradia podľa 

počtu ošetrovaných pacientov 1-2 lekári z iných špecializačných odborov, ktorí absolvovali kurz. 

Členovia personálu sa v prípade ošetrovania pacientov s ochorením COVID-19 (najvyšší stupeň 

používania OOPP) budú striedať v 8-hodinových periódach. 

OBSAH VZDELÁVANIA 

TEORETICKÁ PRÍPRAVA 

 

Monitorovanie v intenzívnej medicíne 

• pulzová oxymetria SpO2, kapnografia 

• invazívny artériový  tlak krvi, stredný artériový tlak, centrálny venózny tlak 

• artériové krvné plyny (PaO2, PCO2), frekvencia dýchania, minútová ventilácia 

• Glasgovská škála bezvedomia 



• telesná teplota jadra a periférie ľudského tela 

Dýchanie 

• liečba kyslíkom 

• dýchacie cesty: intubácia, tracheostómia 

• umelá ventilácia pľúc (protektívna ventilácia, objemová ventilácia, tlaková ventilácia, 

podporná ventilácia, PEEP, inverzná ventilácia, pronačná poloha, uzavretý systém 

odsávania) 

Analgosedácia 

• protokolizovaná sedácia, režimové opatrenia, hodnotenie hĺbky sedácie, lieky: propofol, 

midazolam, sufentanyl, ketamín, dexmedetomidín, klonidín, haloperidol, thiapridal 

Sepsa 

• sepsa, septický šok, SIRS  

• úvodná resuscitácia: makrocirkulácia, mikrocirkulácia, kryštaloidy, noradrenalín, 

vazopresín, test pasívneho zdvihnutia končatín 

• mikrobiologické odbery, hemokultúra 

• antimokrobiálna liečba 

• vybrané laboratórne parametre (laktát, CRP, PCT, IL-6, Ne/Ly, manán, galaktomanán) 

kontrola glykémie, kortikoidy, CVVH, prevencia hlbokej žilovej trombózy, prevencia 

stresového vredu 

Vnútorné prostredie a výživa 

• denná potreba živín, zmena metabolizmu v sepse 

• enterálna výživa gastrická a postpylorická, kontraindikácie 

• úplná parenterálna výživa 

• základná potreba vody, hypovolémia 

• kryštaloidy, koloidy, osmolalita séra 

• metabolická acidóza, respiračná acidóza 

 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

 

Praktická časť sa bude realizovať na posteľovej časti KAIM, zdravotné výkony pri pacientoch sa 

budú realizovať pod dohľadom školiteľa. 

• vedenie zdravotnej dokumentácie 

• demonštrácia u konkrétneho pacienta - monitorovanie a liečba 

• základná obsluha prístrojovej techniky, bedside monitor 

• starostlivosť o invazívne vstupy - CVK, artériová linka, močový katéter, dávkovače liekov, 

ventilátor, NGS 

• umiestňovanie kriticky chorého pacienta do pronačnej polohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ochorenie COVID-19 a osobné ochranné pracovné prostriedky 

 

Aktualizované usmernenie pre pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve na používanie 

osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pri starostlivosti o osoby so 

suspektnou alebo potvrdenou lekárskou diagnózou COVID-19. 

(Zdroj: MZ SR 19. 03. 2020) 

 

Poskytovanie priamej starostlivosti 

pacientom so suspektnou alebo potvrdenou 

lekárskou diagnózou COVID-19, vrátane 

odberu nazofaryngeálnych a 

orofaryngeálnych výterov. 

Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému 

a kvapôčkovému prenosu, ktoré zahŕňajú aj: 

• Ochranné rúško pri výkonoch 

neprodukujúcich aerosól/sekréty a vo 

vzdialenosti 2 a viac metrov po dobu 

kratšiu ako 15 min. 

• Chirurgické rúško pri výkonoch v 

bližšej vzdialenosti ako 2 metre po 

dobu kratšiu ako 15 min. 

• FFP2 respirátor prekrytý 

chirurgickým rúškom (poprípade 

môže sa použiť, ak je k dispozícii na 

dobu aerosól produkujúceho výkonu 

FFP3 respirátor bez výdychového 

filtra) 

• Ochranný plášť 

• Návleky na obuv 

• Rukavice 

• Čiapka 

• Ochrana očí (okuliare/štít) 

Zdravotnícke výkony, pri ktorých sa 

uvoľňuje aerosól (intubácia, brochoskopia, 

odsávanie, tracheostómia a pod.), 

u pacientov so suspektnou alebo 

potvrdenou lekárskou diagnózou COVID-

19. 

Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému, 

vzduchovému a kvapôčkovému prenosu, 

ktoré zahŕňajú aj: 

• Respirátor FFP2 (N95) (dobre 

priľnavý, so skontrolovaným 

tesnením) prekrytý chirurgickým 

rúškom (poprípade môže sa použiť, 

ak je k dispozícii FFP3 (N100) 

respirátor bez výdychového filtra) 

• Ochranný plášť 

• Návleky na obuv 

• Rukavice 

• Čiapka 

• Ochrana očí (okuliare/štít) 

• Podtlaková miestnosť, ak je to možné 

 
  



Zoznamy absolventov kurzu 

 

Kurz 

Dátum 

Lekári  

meno + priezvisko 

Sestry  

meno + priezvisko 

poznámka, kontakt 

    

    

    

    

    

 

 
 


