
Občianske 
združenie 

SAMEDI SK

prvá informácia

proJEKT 
vzdElávaniE 
pEdiaTrov 
nové možnosti zvyšovania rozvoja 
kompetencií lekárov rEalizácia  
– od 09/2018 do 06/2021

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

modul 1

EndosKopia 
horného GiTu

www.minedu.sk www.esf.gov.sk



Príprava kurzu Upresnenie termínu Realizácia

informácie o registrácii
Maximálny počet účastníkov je 10. Kurz sa uzatvorí po naplnení počtu.
Prihlášky posielajte mailom na info@ozsamedi.sk alebo si vytlačte 
registračný formulár a pošlite poštou na adresu občianske združenie 
samEdi sK, Kupeckého 3, 821 08 Bratislava.

Miesto konania:  Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
 (14. pavilón, 4. poschodie + 1. poschodie endoskopická sála)

10/2018 11/2018 12/2018 28 – 31. 1. 2019

Termín:

Gastrofibroskopia je endoskopické vyšetrenie pažeráka, žalúdka 
a dvanástnika za účelom diagnostiky a liečby ochorení uvedených 
orgánov zavedením ohybného optického prístroja (gastrofibroskopu) 
cez ústa do žalúdka, resp. tenkého čreva). Modul poskytuje informácie 
o metodike vyšetrenia, indikáciách, kontraindikáciách a možnostiach 
využitia v širšej pediatrickej praxi u detí s poruchami trávenia 
a vstrebávania z tráviaceho traktu, bolesťami žalúdka, neprospievaním, 
opakovaným zvracaním a pod. Hlavným cieľom modulu endoskopia 
horného GITu je poskytnúť účastníkom najnovšie vedecké poznatky 
týkajúce sa vybraných ochorení tráviaceho traktu u detí, indikácií na 
endoskopické vyšetrenie horného GITu, metodiky, prípravy pacienta, 
benefitov vyšetrovacej metódy a rád pri riešení potenciálnych komplikácií 
počas výkonu. Taktiež je dôležité umožniť účastníkom praktický nácvik 
endoskopie pomocou simulátorov pod dohľadom skúsených inštruktorov.

lektori
Doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. 
MUDr. Zuzana Michnová, PhD., MBA
MUDr. Peter Lietava
MUDr. Denisa Raffajová
Ing. Eva Kvaltínyová



ID v SLK: ..........................................................

Priezvisko, meno a titul:  ...............................................................................................

Pracovisko:  ...........................................................................................................................

Adresa pracoviska: ...........................................................................................................

......................................................................................................................................................

tel.: .....................................................................  

e-mail: ..............................................................
.........................................................

podpis

Týmto dávam súhlas spoločnosti OZ SAMEDI SK, na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto formu-
lári. Dáta budú spracované v súlade legislatívou platnou pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je 
dobrovoľné, avšak určité služby a funkcie, ktoré vyžadujú pre svoje fungovanie poskytnutie osobných údajov, nebudú 
bez ich poskytnutia fungovať.  Súhlas možno kedykoľvek odvolať mailom zaslaným na info@ozsamedi.sk. Doporuču-
jeme Vám starostlivo preštudovať naše Prehlásenie o ochrane súkromia, kde je podrobne opísané, prečo a ako spraco-
vávame Vaše osobné údaje.

obsah
1. Definícia obsahu modulu, jeho náplne, cieľov a výstupov.
2. Inštruktáž – práca s endoskopom, manipulácia, dezinfekcia, údržba 

prístroja a príslušenstva.
3. Základná metodika endoskopie horného GITu v pediatrii (simulátor).
4. Indikácie a kontraindikácie endoskopického vyšetrenia horného GITu  

v pediatrii.
5. Príprava, premedikácia, analgosedácia/celková anestézia pri 

endoskopických výkonoch.
6. Interpretácia najčastejších nálezov pri endoskopii horného GITu – video 

ukážky s následnou interpretáciou nálezov.
7. Najčastejšie komplikácie endoskopického vyšetrenia a ich manažment 

– interaktívna prednáška a peer-learning – učenie sa na „omyloch“  
a chybách kolegov.

8. Metodika bioptického odberu biologického materiálu počas 
endoskopie.

9. Metodika endoskopickej hemostázy.
10. Praktická činnosť – štandardizovaný pacient – nácvik získania 

informovaného súhlasu k výkonu, komunikácia s dieťaťom a rodičmi.
11. Test.
12. Spätná vazba účastníkov modulu - sumatívne a formatívne hodnotenie 

vzdelávacieho programu s cieľom zabezpečiť čo najkvalitnejšie 
vzdelávanie pomocou najmodernejších vzdelávacích postupov.

10. Metodika endoskopickej polypektómie. 
11. Metodika endoskopickej dilatácie stenóz.
12. Perkutánna endoskopická gastrostómia 



OZ Samedi SK
Kupeckého 3, 821 08 Bratislava

email: info@ozsamedi.sk
www.ozsamedi.sk

modul 1
Endoskopia horného GiTu
výučba bude prebiehať v mesiacoch 10/2018-01/2019

modul 2

Bronchoskopia
výučba bude prebiehať v mesiacoh 02/2019-05/2019

modul 3
Kardiopulmonálna resuscitácia v pediatrii 
(Kpr)
výučba bude prebiehať v mesiacoch 10/2019-01/2020

modul 4
polysomnografia v detskom veku
výučba bude prebiehať v mesiacoh 02/2020-05/2020

modul 5
Kardiodiagnostika
výučba bude prebiehať v mesiacoch 10/2020-01/2021

modul 6
sledovanie ciliárnej aktivity respiračného 
traktu (ciliE)
výučba bude prebiehať v mesiacoch 02/2021-05/2021


