
 
 

Vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania  

v rámci odboru PEDIATRICKÁ PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA 

 

Názov vzdelávacej aktivity:   Funkčné vyšetrenie dýchania u detí 
Stručný popis vzdelávacej aktivity a cieľ: Oboznámenie sa s FVD po stránke teoretickej 

a praktickej, pre začínajúcich lekárov 
oboznámenie sa s problematikou, pre 
skúsenejších rozšírenie vedomostí a praktických 
skúseností s novými metódami 

Zodpovedný lektor:    MUDr. Jaroslav Fábry, PhD. 
Dĺžka trvania:  počet hodín   16  
Podmienky účasti:   pre sestry so stredoškolským a vyšším 

vzdelaním, pre lekárov s atestáciou z pediatrie 
alebo pediatrickej pneumológie a ftizeológie 

Program - 
1. deň 
8.00 – 12.00 hod. teoretická časť 
Prínos funkčného vyšetrenia dýchania 
Osobitosti FVD v detskom veku 
Spirometrické vyšetrenie, krivka prietok-objem 
Kvalifikácia ventilačných porúch (obštrukčná ventilačná porucha, reštrikčná ventilačná 
porucha, kombinovaná obštrukčno-reštrikčná porucha) 
13.00 – 15.00 hod. teoretická časť 
Bronchomotorické testy (bronchokonstrikčné, bronchodilatačné) 
Vyšetrenie pľúcnej difúzie 
Impulzná oscilometria 
Rozbor vydychovaného vzduchu (FENO) 
2. deň 
8.00 – 12. 00 hod. praktická časť 
Nácvik a realizácia vyšetrení: 

krivka prietok – objem 
bronchokonstrikčný test metacholínom, fyzickou námahou 

 bronchodilatačný test (salbutanol, berodual) 
13.00 – 15.00 hod. praktická časť 
 bodypletyzmografia 
 pľúcna difúzia 

oscilometria 
FeNO 

3. deň 
8.00 – 10.00 hod  praktická časť 
Hodnotenie vyšetrení 
10.00 – 12.00 hod zhrnutie a vyhodnotenie vzdelávacej aktivity 



Ukončenie vzdelávacej aktivity: 
zápis do indexu odbornosti – špecializačného indexu a potvrdenie JLF UK o absolvovaní 
aktivity sústavného vzdelávania 
 
počet kreditov: 
v súlade s vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z. v platnom znení 
 
výška úhrady za jednu aktivitu sústavného vzdelávania: 
50,00 EUR (potvrdením o úhrade je potrebné sa preukázať najneskôr v deň začatia 
vzdelávacej aktivity); úhrada poplatku sa poukazuje na účet JLF UK vedený v Štátnej 
pokladnici, číslo účtu: SK58 8180 0000 0070 0013 4502, SWIFT: SUBASKBX; variabilný 
symbol 201; do správy pre prijímateľa účastník uvedie svoje meno a názov vzdelávacej 
aktivity. 
 
prihláška na aktivitu sústavného vzdelávania: 
formulár č. F-103, nájdete na webovej stránke JLF UK 

 
termín konania: 
Priebežne počas roka podľa možností kliniky na základe dohovoru  s prednostom kliniky 
na tel. č. 0903 905 575. 
Záväznú prihlášku na vzdelávaciu aktivitu je potrebné zaslať na sekretariát kliniky 
(KDTaRCH, NÚDTaRCH, n.o. 059 81 Dolný Smokovec) najneskôr 14 dní pred nástupom na 
aktivitu. 

 

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/oddelenie-pre-dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/Tlaciva/Prihlaska_na_VA_sustavne_vzdelavanie.pdf

