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Predhovor
Nemocnice tvoria dôležitú súčasť zdravotníckych systémov. V nemocniciach sa počas hospitalizácie
poskytuje nepretržitá zdravotná starostlivosť najmä pacientom s najťažšími akútnymi ochoreniami,
úrazmi, alebo ak je potrebná náročnejšia operácia. V nemocniciach je v rámci ústavnej
pohotovostnej služby nepretržite dostupná možnosť vyšetrenia pacientov s akútnymi zdravotnými
ťažkosťami, diagnostiky bezprostredne ohrozujúcich ochorení a ich bezodkladnej liečby.
Absolventi lekárskych fakúlt pokračujú v príprave na povolanie lekára špecializačným štúdiom. Po
ukončení pregraduálneho tradične viac akademicky ako prakticky zameraného štúdia na univerzite
získavajú praktické klinické skúsenosti v nemocniciach, kde pracujú pod dohľadom starších lekárov
až do získania odbornej spôsobilosti („atestácie“) na vykonávanie samostatnej (často už
ambulantnej) klinickej praxe. Nemocnice tak plnia dôležitú vzdelávaciu úlohu, ktorá je úzko
previazaná s vedecko – výskumnou činnosťou.
Skriptá sú pripravené ako doplnková literatúra k učebniciam internej propedeutiky, internej
medicíny, urgentnej medicíny, ale aj sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva (a príručky
„Stáže do vrecka pre každého medika“ pripravenej študentami Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského spolu s ich pedagógmi). Pokúšajú sa priniesť na jednom mieste sústredené základné
informácie o nemocniciach a v nemocniciach poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Venujú sa
zásadám bezpečného poskytovania zdravotnej starostlivosti hospitalizovaným pacientom, ktorí sú
v dôsledku akútneho ochorenia, pridružených chronických ochorení, po operácii, alebo vo vyššom
veku oslabení („krehkí“, „fragilní“) a teda rizikoví (ohrození). Pre bezpečnosť pacientov je dôležitá
profesionalita a dodržiavanie štandardných postupov zdravotníckymi pracovníkmi, tiež na
bezpečnosť zamerané riadenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a kontrolné mechanizmy
implementované v zdravotníckom zariadení.
Obsah predložených skrípt neslúži iba na rýchlu orientáciu, predstavuje aj stručný zoznam
najdôležitejších konceptov v nemocničnej medicíne. Pre študentov tak môže postačovať na
základné porozumenie problematike. Vlastný text prináša zjednodušený opis stavu poznania a
predstavenie štandardnej praxe pre zvedavejších čitateľov.
Inšpiráciou k napísaniu skrípt je formovanie samostatného špecializačného odboru Nemocničná
medicína v niektorých krajinách, ďalej „manuály“ medicíny (vrátane kníh „iba fakty“ – „just the
facts“, „rýchle fakty“ – „fast facts“, „ako prežiť cirkulácie“ ...) tradične vydávané v zahraničí
(najznámejšie sú zaradené v zozname literatúry).
Skriptá by nemohli vzniknúť bez obetavosti svetových autorov, editorov a recenzentov odbornej
literatúry, vrátane odbornej literatúry publikovanej elektronicky. Odborná literatúra je
v informačnom veku široko akceptovaným, najspoľahlivejším (kriticky preverným) zdrojom
aktuálneho (neustále sa vyvíjajúceho) vedeckého poznania (porozumenia, pochopenia) v medicíne,
ale aj v ďalších odboroch ľudského bádania. Všeobecne sa očakáva, že práca lekára, jeho
rozhodovanie, je založené na čo najlepších dôkazoch získaných z vedeckého výskumu.
Skriptá sú súhrnom poznatkov a skúseností autora pracujúceho v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda
v Bratislave – Petržalke (v súčasnosti je nemocnica súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava) s
diagnostikou chorôb a liečbou pacientov na IV. Internej klinike Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského, vrátane skúseností autora s dlhoročnou prácou na jednotke intenzívnej starostlivosti
9

(JIS), oddelení urgentnej medicíny (OUM) resp. centrálnom príjmovom oddelení (CPO), v záchrannej
zdravotnej službe (ZZS) a skúseností z konziliárnej činnosti na ostatných oddeleniach nemocnice.
Skriptá by nemohli vzniknúť bez inšpirujúceho príkladu a podpory učiteľov autora skrípt na
Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a kolegov na pracovisku, ktorým patrí autorova vďaka.
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1 Nemocničná medicína
Nemocničná medicína (v angličtine „hospital medicine“) sa formuje ako odbor zameraný na
zdravotnú starostlivosť poskytovanú hospitalizovaným pacientom približne od 90-tych rokov
20. storočia. Nemocničná medicína je prvý špecializačný odbor orientovaný na starostlivosť podľa
dispozície pacienta (zameraný na starostlivosť o pacientov hospitalizovaných v nemocniciach) a nie
podľa orgánového systému.
Nemocničný lekár (v angličtine zjednodušene „hospitalista“) je lekárom, ktorý sa primárne venuje
poskytovaniu zdravotnej starostlivosti hospitalizovaným pacientom prijatým do nemocnice
s vážnym akútnym ochorením, komplikovanejším zdravotným problémom, alebo na vykonanie
zložitejšej operácie. Nemocničný lekár teda poskytuje aj všeobecnú perioperačnú starostlivosť.
Súčasťou odboru nemocničná medicína sa prirodzene stala akútna diagnostika bezprostredne
ohrozujúcich stavov (komplikujúcich ochorení) u už hospitalizovaných pacientov, v reálnej praxi ale
aj na ambulanciách ústavnej pohotovostnej služby (oddeleniach urgentnej medicíny, nemocničných
„príjmových“ ambulanciách, v angličtine „emergency“).
Všeobecné zásady zdravotnej starostlivosti poskytovanej hospitalizovaným pacientom, základné
postupy, procesy sú na jednotlivých oddeleniach nemocnice (chirurgických aj nechirurgických)
podobné. Súčasne existujú rozdiely v každodenných skúsenostiach lekárov pracujúcich na
ambulanciách mimo nemocníc a pracujúcich na nemocničných oddeleniach. Ambulantní lekári
pracujúci mimo nemocníc sa tak často nestretávajú s pacientami s najťažšími akútnymi
ochoreniami. Pacienti s akútne vzniknutými príznakmi potenciálne rýchlo ohrozujúceho ochorenia
bývajú častejšie hospitalizovaní po vyšetrení v ústavnej pohotovostnej službe na oddeleniach
urgentnej medicíny, ako po vyšetrení v riadnom pracovnom čase na poliklinických ambulanciách.
Zabezpečenie nepretržitej zdravotnej starostlivosti hospitalizovaným pacientom lekármi
špecialistami vo všeobecnej nemocničnej medicíne umožňuje presunúť pozornosť ostatných
nemocničných špecialistov na špecializované diagnostické a liečebné výkony napr. chirurgické
operácie, ďalšie intervencie – špecializované diagnostické vyšetrenia, špecializované intervenčné
výkony a podobne. Znamená tiež dočasné prevzatie zodpovednosti za poskytovanú zdravotnú
starostlivosť počas prechodného obdobia hospitalizácie od všeobecného, ambulantne pracujúceho
lekára (všeobecného lekára pre dospelých resp. lekára pre deti a dorast) a s ambulantným lekárom
spolupracujúcich ambulantných špecialistov.
Pre úspešnú liečbu zvlášť polymorbídneho (často staršieho) pacienta je počas hospitalizácie
optimálne poskytnutá všeobecná zdravotná starostlivosť (lekárska, ale aj odborná ošetrovateľská
a všeobecná opatrovateľská) neraz dôležitá rovnako, ako samotný časovo ohraničený výkon
operácie, intervencie.
V súčasnosti vo väčšine nemocníc poskytujú všeobecnú zdravotnú starostlivosť hospitalizovaným
pacientom tradične ich ošetrujúci („izboví“, „lôžkoví“) lekári, teda špecialisti pracujúci na
jednotlivých nemocničných oddeleniach (internisti, chirurgovia, gynekológovia, psychiatri,
neurológovia, traumatológovia, ortopédi ...)
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1.1 Zdravotná starostlivosť v nemocniciach
Zdravotná starostlivosť poskytovaná počas časovo kratšie vymedzeného obdobia hospitalizácie
býva zvyčajne zameraná na jeden hlavný (obyčajne akútny) zdravotný problém s cieľom bezpečne
dosiahnuť rýchle zlepšenie zdravotného stavu pacienta, alebo bezpečne vykonať operačný zákrok.
Zdravotnú starostlivosť po prepustení pacienta z hospitalizácie opäť poskytuje všeobecný
ambulantný lekár v spolupráci s ambulantnými špecialistami. Zameranie ambulantne poskytovanej
primárnej (všeobecnej) zdravotnej starostlivosti je širšie. Súčasne na viaceré (paralelné) zdravotné
problémy. V ambulantnej praxi je popri krátkodobých rovnako dôležité aj stanovenie dlhodobých
cieľov zdravotnej starostlivosti.
Organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti vo veľkých koncových („terciárnych“) napr.
univerzitných alebo fakultných nemocniciach a špecializovaných ústavoch s početným personálom
úzko špecializovaných zdravotníckych pracovníkov má svoje špecifiká pri porovnaní s menšími
periférnymi (primárnymi, „regionálnymi“, „rajónnymi“) zdravotníckymi zariadeniami („nemocnice
prvého a druhého typu“, „terciárne centrá“) s menším počtom viac všeobecnejšie zameraných
lekárov. Lekári najmä v menších nemocniciach často užšie spolupracujú s ambulantne pracujúcimi
špecialistami a so špecialistami „vyšších“ pracovísk – koncových nemocníc. Rozdiely v organizácii
poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocniciach teda vyplývajú aj z rôzneho postavenia
jednotlivých zdravotníckych zariadení v zdravotníckom systéme určitej oblasti (okresu, kraja).
V praxi býva aj v nemocniciach ošetrených viac pacientov ambulantne, ako je celkový počet v tom
istom období hospitalizovaných pacientov. Nemocnice, zvlášť veľké (koncové), bývajú vybavené
špeciálnymi diagnostickými, alebo intervenčnými prístrojmi, ktorými ambulantní špecialisti v tom
ktorom regióne bežne nedisponujú (napr. klasické veľké MRI prístroje). Vo všetkých nemocniciach
sú nepretržite dostupné aj najdôležitejšie („základné“) laboratórne a zobrazovacie (RTG, USG,
v súčasnosti aj CT) vyšetrenia využívané pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti
v ústavnej pohotovostnej službe. Teda napr. pri zhodnotení zdravotného stavu pacientov s rôznymi
akútnymi zdravotnými ťažkosťami mimo bežného pracovného času ambulantných lekárov.

1.2 Zameranie nemocničnej medicíny
Zameranie všeobecnej nemocničnej medicíny možno vymedziť na prechodnú (skôr krátkodobú)
najmä farmakologickú liečbu najťažších akútnych ochorení a s týmito ochoreniami súvisiacich
stavov. Popri tom je všeobecná nemocničná medicína zameraná aj na liečbu zo základného
ochorenia vyplývajúcich porúch orgánových funkcií (CNS, srdce, pľúca, pečeň, obličky), porúch
vnútorného prostredia, akútnych dekompenzácii pridružených chronických ochorení a na
neodkladnú diagnostiku (potvrdenie resp. vylúčenie) širokej palety bezprostredne ohrozujúcich
akútnych ochorení (akútnych zdravotných problémov neúrazovej príčiny) vyžadujúcich liečbu
v nemocnici počas hospitalizácie. Odbor Nemocničná medicína sa cielene zameriava aj na prevenciu
komplikácií počas hospitalizácie, teda na bezpečnosť hospitalizovaného pacienta.
1.2.1

Intenzívna a urgentná medicína

Vzhľadom k špecifikám zdravotnej starostlivosti poskytovanej v nemocniciach na jednotkách
intenzívnej starostlivosti (JIS) a na oddeleniach urgentnej medicíny (OUM) sa už skôr, ako sa
v súčasnosti formuje samostatný odbor Nemocničná medicína, osamostatnili a dnes sú aj na
Slovensku akreditované odbory Intenzívnej medicíny (na Slovensku odbor Anestéziológia
a intenzívna medicína, v angličtine „intensive care“, „critical care“) a Urgentnej medicíny (v
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angličtine „emergency medicine“). Zameranie spomenutých odborov sa so zameraním všeobecnej
nemocničnej medicíny prirodzene prekrýva. Organizačné (resp. personálne) zabezpečenie
nepretržitej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach na JIS, urgentných príjmoch a ostatných najmä
„akútnych“ nemocničných oddeleniach tak môže byť v jednotlivých nemocniciach rôzne.
Odbor Anestéziológia a intenzívna medicína okrem práce na anestéziologicko resuscitačných
oddeleniach (ARO) a JIS zahŕňa aj prednemocničnú lekársku starostlivosť, teda prácu v záchrannej
zdravotnej službe („v záchrankách“, „vo výjazdoch“). Anestetickou starostlivosťou sa zabezpečuje
bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej aj neoperačnej povahy.
Intenzívna medicína znamená zabezpečenie starostlivosti a liečbu kriticky chorých, u ktorých hrozí
zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov.
Odbor Urgentnej medicíny a medicíny katastrof sa primárne orientuje na akútne stavy. Obsahom
je včasné stanovenie diagnózy a liečenie všetkých stavov ohrozujúcich život, orgány alebo
končatiny, znižovanie počtu bezprostredných i neskorších úmrtí a utrpenia (napr. bolesti). Lekári
urgennej medicíny sa na rozdiel od všeobecných nemocničných lekárov okrem akútnych ochorení
zameriavajú aj na ošetrenie pacientov s úrazmi, drobné chirurgické výkony a pod.
Všeobecní nemocniční lekári sú v porovnaní s lekármi urgentnej medicíny zameraní skôr na
starostlivosť poskytovanú pacientom v priebehu viacerých dní, nie iba prvých minút resp. hodín po
príchode pacientov na OUM samostatne resp. po ich privezení záchrannou zdravotnou službou. Na
urgentnom príjme sú pacienti akútne vyšetrení a na základe iniciálneho zhodnotenia zdravotného
stavu okamžite akútne liečení už priamo na oddelení urgentnej medicíny do ich prijatia na
nemocničné lôžko v prípade, že vyžadujú zdravotnú starostlivosť v nemocnici viac ako 24 hodín.
Pacienti môžu byť priamo z urgentného príjmu prepustení aj do ambulantnej starostlivosti.
V porovnaní s lekármi intenzívnej medicíny (lekári JIS, ARO) poskytujú všeobecní nemocniční lekári
starostlivosť pacientom skôr ešte pred zlyhaním orgánového systému s potrebou jeho podpory,
akou je napr. umelá pľúcna ventilácia (UPV) pre akútne respiračné zlyhanie, akútna hemodialýza
pre renálne zlyhanie, mechanická podpora funkcie srdca pre farmakorezistentné srdcové zlyhanie
či dokonca extrakorporálna membránová oxigenácia (ECMO) dnes indikovaná najmä pri ťažkom
kardiorespiračnom zlyhaní.
V prípade nového akútneho zdravotného problému u pacienta už hospitalizovaného na
nemocničnom oddelení poskytuje zdravotnú starostlivosť (diagnostiku a následnú liečbu)
pacientovi zvyčajne lekár príslušného nemocničného oddelenia v spolupráci s ďalšími
konzultovanými špecialistami, teda nie lekár urgentnej medicíny pracujúci na ambulancii ústavnej
pohotovostnej služby resp. na oddelení urgentnej medicíny. Aj z tohto príkladu súčasnej
nemocničnej praxe vyplýva prekrývanie sa zamerania všeobecnej nemocničnej a urgentnej
medicíny.
1.2.2

Vnútorné lekárstvo (interná medicína)

Odbor nemocničnej medicíny vychádza najmä z praxe lekárov na interných oddeleniach nemocníc
vrátane praxe na internistických JIS. Vnútorné lekárstvo je tradičný základný odbor klinickej
medicíny, ktorý zovšeobecňovaním poznatkov ostatných medicínskych odborov zaisťuje
koordináciu a integráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti v oblasti vnútorných
chorôb. Širšie definovanou náplňou odboru vnútorné lekárstvo je prevencia, vyhľadávanie,
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diagnostika, liečba, rehabilitácia, dispenzarizácia, posudková činnosť, prognostická stratifikácia,
vedecko-výskumná činnosť a sústavné vzdelávanie v oblasti chorôb vnútorných orgánov. Zameriava
sa na diagnostiku a diferenciálnu diagnostika bežných vnútorných chorôb, komplexné posúdenie
zdravotného stavu u polymorbídnych pacientov, diferenciálnu diagnostiku komplikovanejších
stavov v ambulantných a nemocničných podmienkach, predoperačné/predanesteziologické
vyšetrenie, prípravu, prípadne indikáciu k operačnému výkonu a pooperačnú starostlivosť,
integráciu a zhodnotenie nálezov jednotlivých špecialistov, posúdenie dôležitosti jednotlivých
farmák, ako aj ich interakcií u polymorbídnych pacientov užívajúcich veľké množstvo liekov
ordinovaných jednotlivými špecialistami. Odbor nemocničnej medicíny je na rozdiel od odboru
vnútorného lekárstva zameraný viac na akútne ochorenia.
1.2.3

Hlavné klinické oblasti zamerania nemocničnej medicíny

Na nemocničných oddeleniach a ambulanciách ústavnej pohotovostnej služby (urgentných
príjmoch, príjmových ambulanciách nemocníc) sa najčastejšie vykonáva rýchla diagnostika
a následne liečba u pacientov s akútnymi bolesťami (vrátane bolestí na hrudníku, brucha, hlavy,
chrbta, končatín, pohybového aparátu a mäkkých tkanív), dušnosťou, poruchami krvného obehu
vrátane šoku, poruchami vedomia (aj krátkodobými), hybnosti, reči, rovnováhy, u pacientov s
horúčkou, celkovou slabosťou, krvácaním (aj vnútorným), zvracaním, ťažkou hnačkou. Nemocniční
lekári sa popri pacientoch s novovzniknutými (akútnymi) zdravotnými problémami stretávajú aj
s pacientami s vystupňovanými, dlhšie obdobie sa postupne zhoršujúcimi ťažkosťami a často aj
s pacientami s lekársky bezprostredne „nevysvetliteľnými“ symptómami, najčastejšie ako
nešpecifickými menej charakteristickými prejavmi častých ochorení, niekedy však aj ako prejavmi
zriedkavejších chorôb.
Všeobecní nemocniční lekári sú špecialistami na liečbu akútnych zápalových ochorení vrátane
septických stavov rôzneho origa, liečby zápalov CNS, akútnych systémových (reumatických)
zápalov, exacerbácií nešpecifických zápalových ochorení. Sú špecialistami na antimikrobiálnu
liečbu, majú skúsenosti s akútnou imunosupresívnou liečbou. Nemocniční lekári rutinne liečia
poruchy vnútorného prostredia (napr. hyponatriémia, hyperkaliémia), akútne dekompenzácie
cukrovky, udržujú u pacienta euvolemický stav a poskytujú liečbu pacientom s renálnym zlyhaním,
hepatálnym zlyhaním. Sú špecialistami na infúznu liečbu.
Všeobecní nemocniční lekári na Slovensku poskytujú vo väčšine všeobecných nemocníc
starostlivosť pacientom s akútnymi kardiovaskulárnymi a pľúcnymi ochoreniami vrátane iniciálnej
farmakologickej liečby infarktu myokardu, arytmií, tromboembolickej choroby, zlyhania srdca,
akútnych porúch krvného tlaku, astmy a exacerbácií chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Súčasťou
všeobecnej nemocničnej medicíny je aj diagnostika a základná liečba akútnych ochorení
uropoetického, tráviaceho a hepatobiliárneho systému. Dôležitou úlohou nemocničných lekárov je
neodkladná (prípadne základná) orgánová podpora zlyhávajúcich funkcií, najmä v nemocniciach bez
lôžkového anestéziologicko resuscitačného oddelenia s nepretržitou prítomnosťou lekára
anestéziológa intenzivistu.
Odbor Nemocničná medicína sa špecificky sústreďuje na prevenciu komplikácií počas hospitalizácie.
Nemocniční lekári sa rovnako ako ambulantní lekári snažia o včasnú, účinnú, bezpečnú, ekonomicky
únosnú teda kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Zaoberajú sa preto aj organizáciou poskytovania
zdravotnej starostlivosti.
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1.2.4

Ďalšie oblasti zamerania nemocničnej medicíny

Nemocniční lekári sa musia aspoň čiastočne orientovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti
pacientom s akútnymi neurologickými chorobami vrátane základnej diagnostiky a neodkladnej
farmakologickej liečby cievnej mozgovej príhody, liečby epileptického záchvatu, diagnostiky a liečby
akútnych polyneuritíd. Stretávajú sa s pacientami s akútnou duševnou poruchou ako delírium,
psychomotorický nepokoj, syndróm odňatia (abstinenčný syndróm), ale aj s poruchou správania pri
akútnej psychóze.
Nemocničný lekári majú skúsenosti so základnou stratégiou starostlivosti o pacientov s akútnymi
hematologickými ochoreniami (anémia, neutropénia, trombocytopénia) vrátane porúch
koagulácie. Ovládajú zásady starostlivosti u pacientov s intoxikáciami rôzneho druhu, liečbu
akútnych alergických reakcii. Nemocniční lekári sa u pacientov stretávajú aj s onkologickými
ochoreniami, napr. pri pravidelných hospitalizáciách pacientov na podanie chemoterapie, alebo
z dôvodu akútnych komplikácií základnej choroby, komplikácií onkologickej liečby.
Nemocniční lekári musia poznať základy paliatívnej starostlivosti u chorých v pokročilých –
terminálnych fázach onkologických, ale aj srdcovo-cievnych, pľúcnych, neurologických ochorení,
ochorení tráviaceho traktu a ďalších. Poskytujú starostlivosť bezprostredne zomierajúcim
pacientom.
Nemocničná medicína je zameraná aj na liečebnú výživu pri akútnych ochoreniach vrátane
parenterálnej výživy. Pre nemocničných lekárov je dôležité poznať základy rehabilitačnej medicíny,
následnej starostlivosti o dlhodobo chorých a sociálneho lekárstva, čo umožňuje plánovať
zdravotnú a sociálnu starostlivosť u pacientov po prepustení. Nemocniční lekári sú často postavení
pred špecifické etické otázky vrátane otázok dotýkajúcich sa konca života.
Všeobecní nemocniční lekári môžu poskytovať starostlivosť pacientom po operáciách, po
intervenčnom prípadne chirurgickom ošetrení pre akútne vnútorné krvácanie. Môžu vykonávať
diagnostiku a poskytovať podpornú liečbu pacientom s akútnymi brušnými príhodami (napr. s
akútnou pankreatitídou, cholecystitídou, renálnou kolikou ...). Vo všeobecných nemocniciach je
popri akútnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti nepretržite zabezpečená možnosť neodkladnej
operácie u pacientov s náhlymi chirurgickými príhodami (resp. náhlymi brušnými príhodami, napr.
peritonitídou, perforáciou tráviaceho traktu, obštrukčným ileom ...) a úrazmi. Operácie vykonávajú
nemocniční chirurgovia na operačných sálach. Starostlivosť pacientom s úrazmi poskytujú vo
veľkých nemocniciach úrazoví chirurgovia – traumatológovia. Podobne gynekologicko – pôrodnícku
starostlivosť poskytujú lekári so špecializáciou v tomto odbore.
Nemocničná medicína sa vo všeobecnosti iba okrajovo venuje akútnym očným, ušným,
stomatologickým a kožným ochoreniam. Oční lekári, otorinolaryngológovia, stomatológovia
a čiastočne aj dermatológovia používajú pri vyšetrení a ošetrení pacientov špeciálne prístrojové
vybavenie (štrbinová lampa, mikroskop, prístroj na meranie vnútroočného tlaku, laryngoskop,
dermatoskop ...) na Slovensku zvyčajne dostupné na špecializovaných ambulanciách.

1.3 Základné výkony všeobecných nemocničných lekárov
Zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú
jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zoznam zdravotných výkonov je súhrn zdravotných
výkonov, ktoré sa vykonávajú pri chorobách uvedených v medzinárodnej klasifikácii chorôb.
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V zozname zdravotných výkonov sú zaradené výkony, ktoré vedú k záchrane života, vyliečeniu
choroby, zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií, zabráneniu zhoršenia závažnosti
choroby alebo jej prechodu do chronického štádia, účinnej prevencii, zisteniu choroby, zmierneniu
prejavov choroby.
Základné výkony všeobecných nemocničných lekárov sú najmä hodnotenie EKG, indikácia a
interpretácia laboratórnych vyšetrení, „čítanie“ RTG snímok, diagnostická a odľahčovacia
paracentéza, torakocentéza (prípadne aj diagnostická artrocentéza, punkcia kostnej drene
a lumbálna punkcia), zabezpečenie cievneho prístupu, ale aj ďalšie bezprostredne život
zachraňujúce výkony ako resuscitácia (podpora vitálnych funkcií, v angličtine „life support“),
vrátane umelej pľúcnej ventilácie (a orotracheálnej intubácie), akútna hemodialýza, akútna dočasná
kardiostimulácia (napr. aj externá).
Nemocniční lekári v praxi často využívajú akútne ultrazvukové vyšetrenia vrátane brušného USG
(indikovaného aj na vylúčenie náhlej brušnej príhody), cievneho USG (diagnostika resp. vylúčenie
hlbokej žilovej trombózy, uzáveru arteria carotis, aneuryzmy abdominálnej aorty) a základného
echokardiografického vyšetrenia (základné posúdenie funkcie srdca a chlopní, vylúčenie srdcovej
tamponády). Základné USG (prípadne orientačnú echokardiografiu) pri lôžku pacienta vykonávajú
nemocniční lekári čoraz častejšie aj samostatne. Častým vyšetrením indikovaným
u hospitalizovaných pacientov je CT, ktoré je popisované lekárom špecialistom rádiodiagnostikom.
Nemocničný lekár ale hodnotí („číta“) CT snímky podobne ako RTG snímky aj samostatne.
1.3.1

Bezprostredne život zachraňujúce výkony

Niektoré zdravotné výkony sú bezprostredne život zachraňujúce a je preto potrebné zabezpečiť ich
dostupnosť v nemocniciach nepretržite, bezodkladne aj počas ÚPS, kedy je dostupnosť personálu
v nemocniciach redukovaná. Medzi takéto výkony stabilizujúce základné vitálne funkcie patrí
napríklad orotracheálna intubácia ako súčasť rozšírenej resuscitácie, zavedenie centrálneho
venózneho katétra v prípade šokového stavu u pacientov, u ktorých sa nepodarí zabezpečiť iný
žilový prístup, ventilácia pacienta so supraglotickou prekážkou s potrebou urgentnej tracheostómie
prípadne punkčnej koniotómie, drenáž tenzného pneumotoraxu (prípadne masívneho
hydrotoraxu), akútna kardiostimulácia (dnes možná dočasne aj transtorakálne), výkony na
zastavenie krvácania do hornej časti tráviaceho traktu (akútna gastrofibroskopia, zavedenie
balónovej Blakemoreovej – Sengstakenovej sondy) a ďalšie vrátane akútnych operácii
vykonávanými chirurgami na operačných sálach pri úrazoch a náhlych príhodách brušných.
Preklad nestabilného pacienta vyžadujúceho okamžitý život zachraňujúci výkon na vyššie
pracovisko (do koncového zdravotníckeho zariadenia) môže byť kontraindikovaný respektíve
možný až po vykonaní výkonu stabilizujúceho (aspoň prechodne) základné vitálne funkcie.
1.3.2

Dôležité diagnostické vyšetrenia dostupné v nemocniciach

K diagnostickým výkonom umožňujúcim vylúčiť závažné bezprostredne ohrozujúce napr.
bezprostredne pacienta ohrozujúce cievne príhody, iné závažné potenciálne rýchlo progredujúce
akútne ochorenie vrátane ťažkých zápalových stavov, dnes patrí najmä CT (vrátane CT hrudníka,
brucha, mozgu, CT angiografie, CT pulmoangiografie, CT aortografie, CT koronarografie ...).
Spolupráca nemocničných lekárov s lekármi rádiodiagnostických oddelení v súčasnosti realizujúcimi
väčšinu zobrazovacích vyšetrení (popri akútnom CT vyšetrení aj USG vyšetrenia v rôznych
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anatomických oblastiach, základné RTG vyšetrenia s popisom ...) je veľmi úzka a dôležitá
(rádiodiagnostici sú „očami“ nemocničných lekárov).
V nemocniciach sa za účelom vylúčenia bezprostredne ohrozujúcej koronárnej choroby srdca popri
stále kľúčových štandardnom 12-zvodovom EKG a vyšetrení kardiomarkerov pred prepustením
pacienta často realizuje ergometrický test, v rámci diferenciálnej diagnostiky synkop 24 hodinové
(Holterovo) monitorovanie EKG, elektroencefalografické vyšetrenie na potvrdenie/vylúčenie
epilepsie ...
V nemocniciach s akútnymi lôžkami a potrebou širokej akútnej diagnostiky rozsiahlej palety
potenciálne ohrozujúcich akútnych ochorení je zabezpečená dostupnosť diagnostickej
a terapeutickej gastrofibroskopie (najmä z dôvodu vyšetrenia a bezodkladnej liečby pacientov
s hematemézou, melénou), rektoskopické resp. kolonoskopické vyšetrenie (napríklad v rámci
akútnej diagnostiky ischemickej kolitídy, príčiny enterorágie).
V diagnostike ochorení je popri špeciálnych laboratórnych vyšetreniach a ďalších diagnostických
testoch, zobrazovacích vyšetreniach, často dôležité histologické vyšetrenie vzorky tkaniva
odobratého počas diagnostickej punkcie vnútorných orgánov (pečene, obličky, prípadne pľúc, kože
...), počas endoskopických vyšetrení, resp. počas operácie a pod. Výkony odberu vzorky tkanív
väčšinou patria k výkonom lekára špecialistu úzko odkázaného na závery histologického vyšetrenia
odobratej vzorky tkaniva lekárom diagnostického laboratória (patológa – lekára so skúsenosťami
s histologickým vyšetrením).
1.3.3

Výkony všeobecného nemocničného lekára a výkony lekára špecialistu

Pri zdravotných výkonoch, ktoré je možné podľa doterajších zvyklostí označiť ako základné
(všeobecné), prípadne výkony bezprostredne život zachraňujúce, sa očakáva, že ich je schopný po
absolvovaní predpísanej odbornej prípravy realizovať na požadovanej úrovni každý lekár, resp. aj
iný zdravotnícky pracovník podľa stupňa dosiahnutého vzdelania. Klinické kompetencie lekári
získavajú v prvých mesiacoch po začatí výkonu povolania v nemocniciach. Klinické kompetencie
v neodkladnej podpore vitálnych (životných) funkcií si lekári udržiavajú aj v rámci kontinuálneho
(medicínskeho) lekárskeho vzdelávania.
Kompetencie jednotlivých zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach vyplývajú primárne z
dosiahnutého vzdelania a skúseností s tým ktorým výkonom. Rozsah vzdelania je podrobne
popísaný v obsahových náplniach vysokoškolského štúdia zvlášť v študijnom odbore všeobecné
lekárstvo, jednotlivých odborov po doktorskom štúdiu nasledujúceho špecializačného štúdia
a prípravy na výkon certifikovaných pracovných činností. V minimálnych štandardoch
pregraduálneho a špecializačného štúdia na Slovensku sú zapracované požiadavky vyplývajúce
z európskej legislatívy.
Zdravotné poisťovne môžu od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vyžadovať, aby boli zmluvné
výkony vykonávané zdravotníckymi pracovníkmi s dohodnutou kvalifikáciou (napr. výkony ako
terapeutická gastrofibroskopia, koronárna angioplastika a pod.)
Bežná prax všeobecne očakávanej odbornej kvalifikácie na výkon odborných zdravotníckych
činností je ďalej regulovaná stanoviskami hlavných odborníkov Ministerstva zdravotníctva,
odborných spoločností alebo komôr zdravotníckych pracovníkov. Kompetencie jednotlivých
zdravotníckych pracovníkov môžu byť v budúcnosti definované presnejšie vychádzajúc z potrieb
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zdravotníckeho systému, zohľadňujúc však počet (dostupnosť) zdravotníckych pracovníkov
s všeobecnejšie a užšie zameranou odbornou kvalifikáciou. V budúcnosti sa predpokladajú
jednoznačnejšie definované minimálne a prípustné výkonové kompetencie absolventov lekárskych
fakúlt a výkonové kompetencie lekárov po absolvovaní jednotlivých špecializačných
a certifikačných študijných programov.
Rozdelenie výkonov (a analogicky aj operácii) na základné (všeobecné) a špeciálne sa môže v rámci
zvyklostí toho ktorého pracoviska odlišovať aj podľa odborného zamerania jednotlivých pracovísk.
Niektoré vo všeobecne zameraných nemocniciach „špeciálne“ výkony na vysokošpecializovaných
pracoviskách vykonávajú v dostatočnom objeme všetci lekári. Na udržanie potrebnej úrovne
zručnosti je okrem tréningu v rámci odbornej prípravy potrebné aj pravidelné vykonávanie
jednotlivých výkonov v určitom objeme. Preto ani v riadnom pracovnom čase nevykonáva určitý
výkon výlučne iba najskúsenejší zdravotnícky pracovník.
Ultrazvukové vyšetrenia
Ultrazvukové vyšetrenia vykonávajú už aj lekári bez ukončenia samostatnej prípravy na výkon tejto
na Slovensku samostatne certifikovanej pracovnej činnosti. Ultrazvukové vyšetrenie je výkon, ktorý
je možno v mnohých špecializačných odboroch vnímať ako základné vyšetrenie. Zdravotnícky
pracovník by mal byť v súčasnosti pripravený na vykonávanie ultrazvukového vyšetrenia už počas
špecializačnej prípravy v základnom špecializačnom odbore.
Najmä akútne základné cielené (na akútny problém zamerané) ultrazvukové zobrazovacie
vyšetrenie (vrátane základnej echokardiografie) pri lôžku pacienta využívajú internisti, chirurgovia,
lekári urgentných príjmov, anestéziológovia, ale aj lekári ostatných špecializácií.
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2 Nemocničný lekár
Nemocničný lekár koordinuje všetky aspekty starostlivosti o pacienta od jeho prijatia do nemocnice
(vrátane akútnej diagnostiky na ambulanciách ústavnej pohotovostnej služby) po jeho prepustenie.
V priebehu hospitalizácie pacienta spolupracuje ošetrujúci (zjednodušene „izbový“) nemocničný
lekár s ďalšími lekármi – špecialistami. Iniciuje konzíliá, konzultácie, zabezpečuje prípravu na
intervenčné výkony a operácie a starostlivosť po týchto výkonoch. Nemocničný lekár sa podieľa aj
na zabezpečení následnej starostlivosti po prepustení pacienta z nemocnice. Objednáva pacienta
na kontrolné vyšetrenia po prepustení, komunikuje (najmä telefonicky) s ambulantnými
ošetrujúcimi lekármi pacienta. Nemocničný lekár poskytuje starostlivosť pacientom
hospitalizovaným na nemocničných lôžkach, v ústavnej pohotovostnej službe však často aj
pacientom na ambulanciách „nemocničnej“ pohotovosti. Dôležitou úlohou nemocničných lekárov
je pregraduálna a postgraduálna výučba základných (bazálnych, všeobecných) klinických zručností
študentov a absolventov lekárskych fakúlt. Povolanie lekára pracujúceho v nemocnici je spojené
s vykonávaním nočných služieb, služieb počas víkendov a sviatkov, neraz tiež s prácou „nadčas“.
Väčšina všeobecne zameraných nemocničných lekárov má vzhľadom k širokej palete zdravotných
problémov (otázok) u hospitalizovaných pacientov základnú špecializáciu z internej medicíny
respektíve v detských nemocniciach zo všeobecnej pediatrie. V niektorých nemocniciach poskytujú
všeobecnú zdravotnú starostlivosť pacientom po operačných výkonoch lekári z „nechirurgických“
špecializačných odborov už aj dnes (na Slovensku napr. na niektorých chirurgických oddeleniach v
národných ústavoch srdcových a cievnych chorôb). Všeobecní nemocniční lekári spolupracujú (teda
napr. konzultujú užšie definované klinické otázky) s ostatnými nemocničnými špecialistami,
chirurgami, a ďalšími odbornými zdravotníckymi pracovníkmi.
Doménou chirurgov (resp. lekárov „operačných odborov“) sú operačné výkony vykonávané na
operačných sálach. Súčasne sa aj niektorí ďalší lekári z tradične „nechirurgických“ odborov
špecializujú najmä na intervenčné výkony. Intervenčné výkony (liečebné aj diagnostické)
vykonávajú v súčasných (najmä koncových) nemocniciach napr. kardiológovia (perkutánne
koronárne angioplastiky, implantácie trvalých kardiostimulátorov), intervenční rádiológovia
(periférne cievne intervencie, biopsie orgánov, drenáže abscesov), krvácanie do tráviaceho traktu
endoskopicky zastavujú gastroenterológovia a pod.
Všeobecne zameraní nemocniční lekári, rovnako ako aj ostatní nemocniční špecialisti, pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti hospitalizovaným pacientom, ale aj pacientom akútne
vyšetreným na ambulanciách ústavnej pohotovostnej služby (urgentných príjmoch) bezprostredne
využívajú najmodernejšie diagnostické a terapeutické metódy vrátane moderných technológií
a „agresívnejších“ („aktívnejších“) postupov. Takýto aktívny (očakávaný, predpokladaný) prístup
nemocničných lekárov môže byť sprevádzaný zvýšeným rizikom komplikácií vyplývajúcich nie iba zo
samotného akútneho ochorenia, ale aj z väčšieho počtu neraz invazívnych diagnostických vyšetrení
a aktívnejších liečebných postupov.
Na Slovensku dnes poskytujú zdravotnú starostlivosť na ambulanciách ústavnej pohotovostnej
služby (urgentných príjmoch, oddeleniach urgentnej medicíny, „nemocničných pohotovostiach“
resp. centrálnych príjmových oddeleniach) aj vo veľkých nemocniciach prevažne lekári z iných
špecializačných odborov (teda napr. internisti a chirurgovia, prípadne úrazoví chirurgovia,
traumatológovia). Podobne poskytujú zdravotnú starostlivosť na JIS často lekári špecialisti pracujúci
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na bežných nemocničných oddeleniach, v prípade chirurgických odborov pracujúcich veľkú časť
riadneho pracovného času na operačných sálach. Lekári so špecializáciou z urgentnej medicíny dnes
na Slovensku pracujú najmä v záchrannej službe. Lekári so špecializáciou anestéziológia a intenzívna
medicína pracujú najmä na operačných sálach a anestéziologicko-resuscitačných oddeleniach.

2.1 Ambulantná prax nemocničných lekárov
Nakoľko v zdravotníckom systéme nemocnice zabezpečujú nepretržité poskytovanie zdravotnej
starostlivosti je v každodennej praxi obvyklé, že nemocniční lekári na ambulanciách ústavnej
pohotovostnej služby často vykonávajú zhodnotenie zdravotného stavu aj u pacientov s bežnými
a menej závažnými zdravotnými problémami, ktorí nevyžadujú každodenné sledovanie resp. liečbu
počas hospitalizácie a môžu byť ďalej liečení ambulantne. Nemocniční lekári tak v reálnej praxi plnia
aj niektoré úlohy typické pre primárnu všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Pacientom,
ktorí po zhodnotení zdravotného stavu nie sú hospitalizovaní, nemocničný lekár vystaví správu
o ambulantnom vyšetrení (lekársku správu – nález) s doporučením liečebného režimu. Odporučenú
farmakoterapiu predpíše na lekársky recept.
Nemocniční lekári so špecializáciou z jednotlivých špecializačných odborov poskytujú v rámci
určitého vyhradeného času špecializovanú zdravotnú starostlivosť aj na špecializovaných
ambulanciách nemocnice. Ambulantnú starostlivosť poskytujú nemocniční špecialisti najčastejšie
pacientom po predchádzajúcej hospitalizácii, operácii, alebo pacientom, u ktorých sa plánuje
hospitalizácia, resp. ich zdravotný stav opakovane vyžaduje liečbu v nemocnici.

2.2 „Mäkké“ zručnosti nemocničných lekárov
K prvým zručnostiam vyžadovaným už od študentov medicíny patria „dobré“ spôsoby pri lôžku
chorého. Dôležitá je profesionálna komunikácia, vystupovanie, vonkajší postoj (vrátane úpravy
zovňajšku), správne klinické uvažovanie.
K charakteristikám lekára patrí vysoká inteligencia, súcit, zvedavosť. Podstatnou vlastnosťou
nemocničného lekára je zodpovednosť za zdravotný stav (v prípade najťažších akútnych ochorení
za život) chorého. Každý zdravotnícky pracovník musí vystupovať primerane sebavedome, sebaisto,
prirodzene (autenticky, dôveryhodne), starostlivo a láskavo, empaticky. Typickou charakteristikou
nemocničného lekára je nezávislosť (v pohotovostných službách lekár vykonáva rozhodnutia
okamžite a samostatne) a silná vôľa, silná osobnosť. Od zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach
sa očakáva proaktívny prístup a odvaha („guráž“), rozhodnosť. Nevyhnutná je citlivosť
k odlišnostiam, flexibilita. Zdravotnícky pracovník musí porozumieť „širšiemu kontextu“
poskytovanej starostlivosti. Musí vedieť pracovať v tíme a v neistote. Prekážkou efektívnej práce
lekára v nemocniciach je prílišná úzkostlivosť (pedantnosť). Lekárova ľahkovážnosť je ďalším veľkým
rizikom pre akútne chorého pacienta.
Profesionalizmus v medicíne stále znamená aj podriadenie záujmov lekára záujmom pacienta,
adherenciu k vysokým etickým a morálnym štandardom, odozvu lekára na potreby spoločnosti
resp. komunity. Lekári vyznávajú kľúčové humanistické princípy, altruizmus, empatiu, rešpekt
k druhým a dôveru. Sú zodpovední za seba, ale v určitej miere vždy aj za svojich kolegov (v rámci
„autoregulácie“ lekárskeho povolania túto úlohu plnia napr. lekárske komory). Snažia sa
o excelentnosť, pokrok v oblasti medicíny. Pracujú na vysokej úrovni komplexnosti a neistoty.
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2.2.1

Prirodzená ľudskosť, „emocionálna inteligencia“, psychologická a duchovná
podpora

Prirodzená ľudskosť je dôležitou súčasťou vzťahu medzi lekárom a pacientom aj v dobe medicíny
založenej na poznatkoch, vedeckých metódach práce, technicko – biologického a ekonomického
pohľadu na chorobu, jej diagnostiku a liečbu. Emocinálna podpora je potrebná nie len
u hospitalizovaných pacientov, ale aj pacientov vyšetrených na ambulanciách ústavnej
pohotovostnej služby (urgentných príjmoch nemocníc), s úzkosťou, strachom v dôsledku akútnych
zdravotných ťažkostí.
Pri akútnom ochorení sú prognózy týkajúce sa bezprostredného vývoja zdravotného stavu často
neisté. Lekár aj pacient si spoločne, vedome či nevedome, uvedomujú riziko možných komplikácii.
Pri akútnom ochorení tiež dochádza aj k náhlej (niekedy iba dočasnej) zmene pacientových
životných rolí, postojov, hodnôt. U pacientov s akútnym (vopred neočakávaným) najmä vážnym
ochorením (spojeným s obavami o život) môže byť ovplyvnená pacientova osobná autonómia,
schopnosť racionálneho rozhodovania.
Mnohé rozhodnutia pri poskytovaní akútnej zdravotnej starostlivosti sú teda pacient spolu
s lekárom nútení robiť pod časovým tlakom a v neistote. Plná neobviňujúca akceptácia a prirodzene
ľudská podpora hospitalizovaného pacienta (a jeho rodiny) zdravotníckymi pracovníkmi je preto
veľmi dôležitá. Pacient by nemal pociťovať nedostatok času lekára.
Okrem racionálneho uvažovania o diagnostike a terapii je vo vypätých situáciách súvisiacich s
akútnym ochorením, alebo s operáciou pacienta dôležité cieľavedomé zameranie sa zdravotníckeho
personálu aj na pacientove emócie (pocity). Emocionálna inteligencia predstavuje schopnosť byť si
vedomý, kontrolovať a vyjadriť emócie, zvládať medziľudské vzťahy rozumne, uvážlivo, súdne a
empaticky. Emočná kapacita znamená schopnosť konať konštruktívne aj v „emočne nepohodlných“
situáciách.
Napriek zvyšujúcej sa miere pragmatizmu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je prístup
„vykonať len čo je potrebné“ nedostatočný. K vyjadreniu prirodzenej ľudskej podpory je dôležitou
vlastnosťou aj empatia. Psychológovia v súčasnosti rozlišujú medzi empatiou afektívnou (vnímavosť
pocitov a schopnosť vlastných pocitov odrážajúcich emócie pacienta) a kognitívnou empatiou
(schopnosť identifikovať a pochopiť iného emócie, ale aj jeho celkovú situáciu), ktorá umožňuje
hľadať najvhodnejšie riešenie pre pacienta.
Pacientom sa v nemocniciach okrem zdravotnej starostlivosti poskytuje aj špecializovaná
psychologická podpora (klinickými psychológmi) a duchovná služba (pracovná pozícia
nemocničného duchovného, privolanie duchovného k lôžku).
2.2.2

Komunikačné schopnosti

Pre nemocničných lekárov je dôležité byť profesionálom v komunikácii nie iba s pacientom a jeho
príbuznými, ale aj s kolegami, nadriadenými, či dokonca so širšou verejnosťou, napr.
prostredníctvom zástupcov masovokomunikačných médií (aj keď v takýchto prípadoch
zdravotnícke zariadenia dnes komunikujú skôr prostredníctvom hovorcu).
Komunikácia je jedným z dôležitých nástrojov v práci lekára. Cieľom profesionálnej komunikácie
lekára s pacientom nie je iba získať informácie z anamnézy, ale poskytnúť pacientovi informácie
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k autonómnemu rozhodovaniu, poučenie o ochorení, prognóze a liečbe. Komunikácia je tiež
prostriedkom na vyjadrenie ľudskej a emočnej podpory. Pacient sa pri komunikácii povzbudzuje
k zdieľanému rozhodovaniu, medzi pacientom a lekárom tak prebieha aj istá forma vyjednávania
(negociácia) so záverečným overením súhlasu pacienta napr. s plánom starostlivosti.
Medzi lekárom a pacientom sa vždy musí vytvárať signifikantný vzťah. Pre zmysluplný vzťah je
dôležité porozumenie, rovnosť a rešpekt, empatia a podpora, nesúdenie. Pri profesionálnej
komunikácii v medicíne je dnes možno popri doteraz zdôrazňovanej úlohe empatie vnímať
dôležitosť autenticity. Úlohou starostlivosti zameranej na pacienta nie je iba liečiť chorobu, ale
zohľadniť aj pacientove emócie, históriu, psychosociálnu situáciu a budúce plány a všetky tieto
aspekty autenticky vyjadriť pri komunikácii. Dôležitá je aj neverbálna komunikácia.
Štandardne komunikácia s pacientom začína pozdravom, predstavením sa, vysvetlením svojej role
v nemocnici a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Je vhodné vopred označiť čas, ktorý je
k dispozícii, priebežne identifikovať prekážky v komunikácii, prispôsobiť používaný jazyk. Pri
odoberaní anamnézy patrí k základným princípom začať s otvorenými otázkami, pozvať pacienta
k vypovedaniu „príbehu“ ochorenia chronologicky, bez prerušenia, aktívne počúvať, povzbudiť
k dokončeniu – pridaniu detailov. Počas rozhovoru je potrebné riadiť smer, aby bol rozhovor
organizovaný a logický, časovo efektívny. Dôležitá je aj priebežná sumarizácia toho, čo bolo
povedané na overenie správneho porozumenia. Na zlepšenie porozumenia je možné použitie
pomôcok – diagramov, schém, náčrtov, fotografií, video prezentácii (napr. prostredníctvom
aplikácií pre mobilné telefóny).
Pacienti považujú lekárove správanie, schopnosť komunikácie a počúvania za dôležitejšie, ako
dobrý lekársky úsudok. Nedostatky v komunikácii sú tak dôležitým faktorom vedúcim k sťažnostiam
pacientov, alebo ich blízkych na prácu nemocničného lekára. Nedostatky v komunikácii sú zdrojom
nespokojnosti aj so správne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.
Chyby v komunikácii sú aj zdrojom konfliktov v rámci kolektívu zdravotníckych pracovníkov, čo má
nepriaznivý dopad na „atmosféru“ celého zdravotníckeho zariadenia. Komunikačné nedostatky sú
tak jedným zo zdrojov chýb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
2.2.3

Tímová práca

Zdravotná starostlivosť v nemocniciach je poskytovaná kolektívne. Nemocniční lekári pracujú v
tímoch zložených z lekárov rôznych špecializácií spolu so sestrami, zdravotníckymi technikmi a
ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi. Jednotlivý členovia tímu prinášajú špecifický pohľad na
problém pacienta. Súčasne predstavuje správne organizovaná práca v tíme aj formu kontroly
rozhodnutí a tak znižuje riziko omylu / chyby.
Pre prácu v tímoch je dôležitá schopnosť kritickej diskusie vrátane schopnosti posúvať diskusiu
vpred, prezentovať myšlienky, teda logicky a racionálne odôvodniť svoj názor, ale aj prijať iný názor,
dobre zvládať spätnú väzbu, byť otvorený kompromisu. Tímová práca vyžaduje byť profesionálne
kolegiálny a otvorený práci v skupine so spravodlivým delením si pracovných povinností a zdieľaním
spoločnej zodpovednosti. Vyžaduje aj dôveru, rešpekt a akceptáciu všetkých zdravotníckych aj
nezdravotníckych pracovníkov navzájom s poznaním vlastnej časti zodpovednosti a zodpovednosti
ostatných členov tímu.
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Výsledky tímovej práce môžu (aj podľa rozsiahlych skúseností z „biznisu“) viac závisieť od osobností
členov tímu, ako od ich skúseností. Tím má svoj vlastný charakter odlišný od vlastností jednotlivých
členov. Členovia tímu by mali zohľadňovať individuálny pohľad ostatných členov. Podstatná je
uisťujúca, súhlasná atmosféra (kultúra oddelenia, organizácie), na rozdiel od disruptívnej, teda
urážlivej, nerešpektujúcej, nahnevanej, kritickej, negatívnej, neprimeranej, neetickej. Nevhodný je
profánny jazyk, výbuchy hnevu, nedotklivosť, či kritika ostatných členov tímu pred pacientom,
ďalšími zamestnancami, nadriadenými ale aj podriadenými. „Diktátorský“ resp. autoritatívny
spôsob vedenia tímov, s ktorým sa stále možno stretnúť, pozitívny potenciál kolektívnych
rozhodnutí o zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientovi znižuje.
2.2.4

Líderstvo

Medzi dôležité zručnosti nemocničných lekárov v súčasnosti patria aj vlastnosti lídra. Líderstvo vo
všeobecnosti znamená predstavenie vízií, kreatívne určovanie smeru, motivovanie iných k jej
dosiahnutiu, vyrovnávanie sa so zmenami. Nejedná sa o synonymum manažmentu.
Individualizovaná moderná zdravotná starostlivosť vyžaduje kreatívne plánovanie poskytovanej
starostlivosti, odhad aj včasné reakcie na zmeny v zdravotnom stave pacienta.
V praxi kolektívne poskytovanej starostlivosti môže nemocničný lekár zohrávať úlohu lídra skupiny
spolupracujúcich zdravotníckych pracovníkov poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť pacientovi,
a to tak skupiny ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov nemocničného oddelenia (lekár, sestra,
pomocný pracovník v zdravotníctve), ako aj tímu nemocničných lekárov špecialistov s rôznou
špecializáciou spolupodieľajúcich sa (čiastkovo) na zdravotnej starostlivosti poskytovanej
pacientovi .
Nemocničný lekár musí byť iniciatívny (lídrom) v implementácii a trvalom zlepšovaní spôsobov
bezpečného poskytovania efektívnej, modernej, kvalitnej a ekonomicky udržateľnej zdravotnej
starostlivosti. Vlastnosti lídra sú dôležité aj v ošetrovateľskom procese. Vedúcu úlohu môžu
postupne prebrať absolventi študijných odborov verejné zdravotníctvo, resp. študenti programov
MPH (Master of Public Health), MHA (Master of Health Administration).
2.2.5

Časový manažment

Nemocničný lekár musí efektívne plánovať svoj pracovný čas a vedieť sa vyrovnať s únavou, najmä
počas nočnej práce (práce „nad ránom“), bez dopadu na štandardne, stabilne a dlhodobo
poskytovanú kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
Lekár pracujúci v nemocnici je takmer nepretržite pod stresujúcim časovým tlakom pre množstvo
neraz súčasne naliehavo potrebných činností (preťaženie) súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti, z ktorých mnohé nie je možné dostatočne plánovať vopred (nedostatok kontroly).
Tlak na lekára vyplýva z aktuálnej situácie na pracovisku, meniaceho sa zdravotného stavu pacienta,
potreby poskytnúť zdravotnú starostlivosť akútne chorým novoprijatým pacientom resp.
pacientom prichádzajúcim v ústavnej pohotovostnej službe na príjmové ambulancie.
2.2.6

Práca v neistote

Neistota v ére „precíznej“ medicíny pri akútnych zdravotných problémoch je zdrojom úzkosti tak
pacienta a jeho blízkych, ako aj zdravotníckych pracovníkov. Hľadanie istôt je centrálnou súčasťou
ľudskej psychológie. Lekár si musí byť vedomý hraníc vedeckého poznania, obmedzení
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diagnostických a terapeutických metód, vo svojom rozmýšľaní musí byť schopný prijať (tolerovať)
neistotu.
Neistota pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je vo všeobecnosti potláčaná a ignorovaná
(vedome či podvedome). Vnímanie neistoty je sprevádzané pocitom zraniteľnosti. Lekári neistotu
internalizujú a maskujú. Racionalistická tradícia vedie lekárov k mysleniu v rámcoch zdanlivej istoty.
Ťažkosti s akceptovaním neistoty sú spojené s predpisovaním množstva vyšetrení, iatrogénneho
poškodenia pacienta a skotomizovaním informácií od pacienta. Osler charakterizuje medicínu ako
vedu neistoty a umenie pravdepodobnosti. Je možné zhrnúť, že v medicíne je jedine neistota istá,
a istota v medicíne je často ilúziou.
Racionálnym spôsobom vyrovnávania sa s vysokou mierou neistoty a cestou k dosiahnutiu čo
najvyššej miery istoty správneho postupu je aplikácia štandardov, štandardných postupov. Lekár sa
súčasne musí naučiť správne odhadovať a vedomými krokmi kontrolovať riziko.
2.2.7

Poznanie hraníc poznatkov, schopností

Lekár musí dobre poznať (s pokorou si priznať) hranice svojich poznatkov, schopností (skúseností).
Vnútorné prijatie svojich hraníc (obmedzení) je ťažké aj z dôvodu, že pacienti dôverujú vzdelaniu
a schopnostiam lekára, jeho povolaniu (službe) pomôcť s každým zdravotným problémom, v každej
situácii, za každých okolností. Priznanie týchto hraníc pred pacientom je spojené s obavou zo straty
potrebnej dôvery v profesionálnom vzťahu medzi lekárom a pacientom. Neistota je jedným
z dôvodov rastúceho dôrazu na autenticitu v komunikácii.
Nemocničný lekár pod časovým tlakom vykonávajúci komplexné, neraz závažné rozhodnutia v
poskytovanej zdravotnej starostlivosti, musí dokázať vnútorne kriticky prehodnocovať a vedome
kontrolovať svoje rozhodnutia s cieľom minimalizovať riziko nesprávneho rozhodnutia. V prípade,
že lekár prichádza na hranice svojich poznatkov, schopností, je vo väčšine prípadov možná aspoň
telefonická konzultácia s iným nemocničným lekárom napr. lekárom s inou špecializáciou,
nadriadeným lekárom, lekárom vyššieho pracoviska. Kontinuálne prehodnocovanie hodnotenia
stavu pacienta a stanoveného postupu je súčasťou štandardnej klinickej praxe a je formou
zavedených kontrolných mechanizmov z dôvodu rôznych skúseností lekárov zúčastňujúcich sa na
poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi.
2.2.8

Práca s vyhľadávacími systémami, informačnými technológiami

Správne rozhodnutia najmä v zriedkavejších klinických situáciách vyžadujú schopnosť rýchleho
vyhľadania potrebných informácií (poznatkov, skúseností iných lekárov) v informačných systémoch.
V akútnych situáciách lekár často vykonáva rýchle preverenie stavu súčasného poznania pri
aktuálnom probléme, pričom sa spolieha na štandardné postupy, odporúčania, prehľadové práce
resp. práce z posledného obdobia. Hĺbkové (systematické a komplexné) štúdium problematiky
prináša spoľahlivejšie poznatky, ale je časovo oveľa náročnejšie.
Pre nemocničného lekára je preto dôležité ovládať správne formulovanie klinických otázok a výber
kľúčových slov pre vyhľadávanie, hodnotenie kvality zdroja informácií. Nevyhnutná je znalosť
anglického jazyka.
Aj v súčasnosti je už v klinickej praxi implementovaná podpora expertných systémov (napr.
automatické analyzovanie EKG). V najbližších rokoch možno očakávať prudký rozvoj informačných
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systémov („umelej inteligencie“) podporujúcich rozhodnutia lekára. V modernom zdravotníctve sa
predpokladá oveľa širšia podpora (kontrola) rozhodnutí lekára prostredníctvom expertných
(vedomostných) systémov implementovaných priamo do informačných systémov zdravotníckeho
zariadenia.
Vzhľadom k povinnosti podrobného dokumentovania zdravotnej starostlivosti musia nemocniční
lekári dobre ovládať formulovanie štandardných odborných textov v odborne zrozumiteľnom
jazyku a písanie na klávesnici počítača (respektíve dobre ovládať zrozumiteľné diktovanie pre
neskorší zápis zapisovateľmi, na Slovensku je zápis zapisovateľom zriedkavý).
2.2.9

Zvládanie stresu

Medzi stresujúce faktory patrí popri časovom tlaku samotná práca s ľuďmi, pacientom a jeho
príbuznými, ale aj kolegami na pracovisku, najmä v prípade zlých medziľudských vzťahov. K napätej
situácii na pracovisku môže prispievať nespravodlivé vedenie.
Stresujúca je neistota vyplývajúca z nedokonalosti diagnostických metód (nejasnosť,
nejednoznačnosť), možností nepriaznivého vývoja zdravotného stavu pacienta. S tým súvisí stres
z možnosti právneho postihu.
Stresujúcim faktorom je nenaplnenie očakávania pacienta v prípade ochorení, kde sú možnosti jeho
ovplyvnenia liečbou obmedzené. Stretávanie sa s umieraním a smrťou je ďalším významným
zdrojom stresu zdravotníckych pracovníkov v nemocnici.
Pre lekára (pomáhajúca profesia) je stresorom konflikt medzi prácou a rodinnými úlohami
a zodpovednosťou. K všeobecným stresorom patrí nedostatok podpory na pracovisku a nedostatok
možností profesionálneho rastu.
Na Slovensku ale aj celosvetovo patrí k najvýznamnejším stresujúcim faktorom nedostatok
nemocničného personálu (lekárov, sestier, asistentov, sanitárov) a z neho vyplývajúce preťaženie,
neraz nedostatok času na pokojné zvládnutie jednotlivých úkonov.
Medzi psychologické metódy „zvládania“ stresu patrí koping, teda vyrovnanie sa zo zložitou
situáciou, relaxačné techniky, „biofeedback“, kognitívne – behaviorálne techniky, „osobnostné“
zmeny, časový manažment, interpersonálne zručnosti. Dôležitú úlohu má vedenie zdravotníckeho
zariadenia resp. pracoviska, v hlavnej miere zodpovedné za organizáciu práce.
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3 Nemocnica
3.1 Postavenie nemocníc v spoločnosti
Nemocnice popri lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti oddávna poskytovali chorým základné
sociálne služby. Príkladom sú stredoveké nemocnice poskytujúce chorým (ale aj cestovateľom)
základnú starostlivosť, stravu, oddych na lôžku a samozrejme duchovnú službu. Historické zmienky
o prvých centrách poskytujúcich zdravotné služby sú z obdobia starovekého Egypta, neskôr
starovekého Grécka a obdobia Rímskej ríše. Inšpiráciou stredovekých nemocníc, podobne ako
stredovekej medicíny, boli v západnom svete (Európe) aj arabské kalifáty, kde v mestách vznikali
prvé nemocnice ako verejné inštitúcie. Centrá poskytujúce zdravotnícke služby sa špecificky vyvíjali
aj v Indii, Číne.
Ešte v 18. storočí bol rozvoj nemocníc najmä charitatívnou činnosťou. Profesionalizácia lekárskej
starostlivosti a reorganizácia nemocníc začala v 19. storočí. Významný podiel na vzniku moderných
nemocníc mali sestry (zvlášť Florence Nightingaleová). Najväčší pokrok nastal paralelne s prudkým
vývojom vedeckej a neskôr na dôkazoch založenej vedecko – technickej medicíny v 20. a ďalej
v súčasnom 21. storočí. Najnovšie technické zariadenia sa začali používať najskôr v nemocniciach.
V tomto období je badateľný odklon od sociálnych úloh nemocníc v modernej spoločnosti určených
primárne na liečbu akútne chorých a zranených. V modernej spoločnosti prevzali sociálne úlohy
nemocníc ďalšie inštitúcie.
Napriek tomu zostáva nemocnica na mnohých miestach sveta dôležitou inštitúciou poskytujúcou
chorým okrem liečebnej starostlivosti, vrátane operácií aj podpornú starostlivosť – zdravú výživnú
stravu, čistú vodu a pobyt v čistom prostredí na nemocničnom lôžku vrátane emocionálnej
a duchovnej podpory. Voda, sanita a hygiena (WASH - water, sanitation, hygiene) je podľa WHO
základom poskytovania kvalitnej na ľudí zameranej starostlivosti. Je predpokladom zníženia
infekčných komplikácií, zvýšenia efektivity a zníženia nákladov na zdravotníckej služby.
Postavenie (úloha) nemocníc v spoločnosti a v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti sa
mení a vyvíja. Nemocničnú a ambulantnú starostlivosť podobne ako zdravotnú a sociálnu
starostlivosť nie je možné striktne oddeliť. Nemocnice vo všeobecnosti v určenej oblasti poskytujú
aj širšie, ako výlučne zdravotné služby vo verejnom záujme. Sú napr. okrem iného dôležitým
zamestnávateľom.

3.2 Základné charakteristiky zdravotníckych zariadení
Nemocnica je zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotná starostlivosť je v slovenskej
legislatíve definovaná ako súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci,
vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia
života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná
starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum,
ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.

3.3 Druhy nemocníc
Nemocnice môžeme rozdeliť na všeobecné a špecializované. Podľa regionálneho významu ďalej na
primárne, sekundárne a veľké regionálne terciárne (koncové) zdravotnícke zariadenia.
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3.3.1

Národné ústavy

Vysokošpecializovaná starostlivosť sa na Slovensku poskytuje v špecializovaných ústavoch ako
Národné ústavy srdcových a cievnych chorôb, Národný onkologický ústav, Národný
endokrinologický a diabetologický ústav, Národný ústav reumatických chorôb, Národný ústav
tuberkulózy pľúcnych chorôb a hrudnej chirurgie, Národné rehabilitačné centrum, Národný ústav
detských chorôb.
3.3.2

Špecializované nemocnice

Okrem národných ústavov sú na Slovensku zriadené viaceré špecializované nemocnice, napr.
psychiatrické nemocnice, nemocnica pre ortopedickú protetiku, kardiocentrá, nemocnica pre
obvinených a odsúdených, Ústredná vojenská nemocnica atď.
3.3.3

Nemocničné polikliniky

Súčasťou nemocníc sú zvyčajne aj ambulancie. Súbor ambulancií tvorí polikliniku. Poliklinika býva
vo všeobecnosti samostatné zdravotnícke zariadenie, ale aj súčasť väčšiny nemocnice (nemocnica
s poliklinikou, NsP). V ambulanciách je poskytovaná zdravotná starostlivosť bez pobytu pacienta na
lôžku. Aj pri ambulancii však môže byť zriadený denný stacionár na podávanie infúzií alebo
expektačná miestnosť s monitorovanými lôžkami pre pacientov počas nevyhnutného obdobia
pozorovania vývoja zdravotného stavu, prípadne do uvoľnenia štandardného nemocničného lôžka
na nemocničnom oddelení.
3.3.4

Charakteristika ďalších zdravotníckych zariadení

Charakteristické znaky nemocníc a ostatných zdravotníckych zariadení sú tiež určené právnymi
predpismi. Pre pacientov s poruchou zdravia chronického charakteru so zdĺhavým priebehom
liečenia je určená liečebňa. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe s nevyliečiteľnou
pokročilou a zhoršujúcou sa chorobou je určený hospic. Cieľom starostlivosti poskytovanej v hospici
je zlepšenie kvality života, zmiernenie utrpenia a stabilizácia zdravotného stavu.
Nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje v domoch ošetrovateľskej starostlivosti ak
stav pacienta nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom. Komplexnú
domácu ošetrovateľskú starostlivosť je možné poskytovať cestou agentúry domácej ošetrovateľskej
starostlivosti.
Medzi nemocnice a ambulancie ešte možno včleniť zdravotnícke zariadenia na poskytovanie
jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Opakované denné poskytovanie ambulantnej zdravotnej
starostlivosti je možné aj v tzv. stacionároch. Kúpeľná liečba je zameraná najmä na regeneráciu a
prevenciu vzniku chorôb.
3.3.5

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

Medzi zdravotnícke zariadenia patria aj zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
(SVaLZ), ktoré zabezpečujú vykonávanie vyšetrení a to najmä laboratórnych a zobrazovacích (RTG,
USG, CT, MRI). SVaLZy sú preto takmer vždy aj v priestoroch nemocnice, aj keď môžu a mávajú
iného prevádzkovateľa, ako je prevádzkovateľ nemocnice.
Rádiologické oddelenia poskytujúce rádiodiagnostické (zobrazovacie) vyšetrenia a ultrazvukové
vyšetrenia sú okrem nemocníc aj vo väčšine samostatných polikliník.
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Laboratórne vyšetrenia pre lekárov ambulujúcich v poliklinikách, ktoré nie sú súčasťou nemocníc,
bývajú zabezpečované zvozom odobratých vzoriek biologického materiálu do centrálnych
laboratórií. Výsledky aj základných laboratórnych vyšetrení v ambulanciách na rozdiel od nemocníc
preto nebývajú k dispozícii na počkanie, ak sa nevykoná testovanie priamo na ambulancii (napr. CRP
test semikvantitatívne/kvantitatívne z kapilárnej krvi, rýchly streptokokový test, test na chrípku
z faryngeálneho steru, tehotenský test, určenie hladiny kardiošpecifického troponínu,
DDimérov, NTproBNP a pod.)

3.4 Úhrada nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
Náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť hospitalizovanému pacientovi (vrátane nákladov za
lieky, zdravotnícke pomôcky ...) sú na Slovensku nemocnici najčastejšie hradené z povinného
verejného zdravotného poistenia zdravotnou poisťovňou pacienta. Výnimkou sú niektoré výkony,
ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Ďalšou výnimkou bývajú niektoré vopred
zmluvne dohodnuté diagnostické laboratórne, alebo zobrazovacie vyšetrenia preplácané
zdravotnou poisťovňou priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (napr. vyšetrovaciemu
laboratóriu, s prevádzkou v prenajatých priestoroch nemocnice).
Menšie nemocnice niekedy uzatvárajú so samostatne pracujúcimi ambulantnými špecialistami
zmluvy o poskytovaní špecializovanej starostlivosti (výkonov, prípadne vyšetrení ...) aj u pacientov
hospitalizovaných v nemocnici. Výkony u pacientov počas hospitalizácie zdravotné poisťovne
ambulantným lekárom ináč zvyčajne priamo nepreplácajú. Nemocnice poskytujú aj niektoré
nadštandardné služby (napr. nemocničná izba s lepším vybavením, výber lekára, operatéra a pod),
za ktoré je pacientom uhrádzaná cena podľa cenníka.

3.5 Základné štatistické údaje
Údaje o počte nemocníc, lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov na Slovensku sú
zverejňované v Zdravotníckej ročenke vydávanej Národným centrom zdravotníckych informácii.
V posledných rokoch (2014-2016) bolo na Slovensku registrovaných približne 18 tisíc lekárov, z nich
v nemocniciach pracuje približne tretina. V uvedenom období bolo ročne evidovaných takmer
milión hospitalizácii, ktoré trvali v priemere 8 dní. Na Slovensku existuje približne 70 všeobecných
a 40 špecializovaných nemocníc. Posteľový fond je približne 30 tisíc lôžok.
Štátnych nemocníc je približne polovica, medzi nimi sú najväčšie fakultné a univerzitné nemocnice,
národné ústavy. Ostatné všeobecné nemocnice možno označiť za nemocnice s „regionálnou“
pôsobnosťou. Všeobecné nemocnice v minulosti označované aj ako „krajské“, „okresné“ prípadne
dnes už zaniknuté „mestské“ majú dnes často neštátneho (súkromného alebo verejného – mesto,
kraj) vlastníka (zriaďovateľa) a prevádzkovateľa. Rovnako aj viaceré špecializované nemocnice
vlastnia a prevádzkujú súkromné spoločnosti.

3.6 Organizácia práce v nemocniciach
Hlavné procesy v nemocniciach priamo (nevyhnutne) súvisia s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti. Jedná sa o „realizačné“ procesy spojené vyšetrením pacienta na príjmovej
ambulancii, prijatím na nemocničné oddelenie, liečbou pacienta počas hospitalizácie, teda najmä
procesy spojené s každodennou starostlivosťou na oddelení počas hospitalizácie a procesy pri
prepustení pacienta. K zabezpečeniu funkcie zdravotníckeho zariadenia sú však nevyhnutné aj
ďalšie – podporné a riadiace procesy. Podporné procesy možno rozdeliť na „medicínske“ (napr.
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pomocné vyšetrenia, liečebná rehabilitácia) a „nemedicínske“ – administratívne spolu prevádzkovo
technickými. Podporné procesy zaisťujú podmienky pre chod (prevádzku) nemocnice a jej
jednotlivých súčastí, fungovanie hlavných procesov.
Nemocnice sa organizačne tradične vnútorne členia na oddelenia a ambulancie. Súčasťou nemocníc
je podobne ako aj v iných väčších organizáciách administratívny, technicko-hospodársky,
ekonomický, právny a personálny úsek, úsek kontroly, bezpečnosti pri práci, úsek informatiky
a ďalšie úseky typické pre komplexné organizácie. Špecifické pre zdravotnícke zariadenia sú ďalej
úseky zdravotechniky, zdravotníckej štatistiky, oddelenie pre styk s poisťovňami, nemocničná
lekáreň.
Jednotlivé nemocničné oddelenia a ambulancie v nemocniciach nie sú iba vnútornými
organizačnými jednotkami, ale aj subjektami (poskytovateľmi) zdravotnej starostlivosti so zmluvami
medzi jednotlivými oddeleniami a ambulanciami nemocnice a zdravotnými poisťovňami.
Nemocniční lekári môžu napr. vypísať lekársky predpis ambulantným pacientom len na
nemocničných ambulanciách (na lekárskej pečiatke majú kód ambulantného poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti).
3.6.1

Nemocničné oddelenia

S výnimkou najmenších nemocníc sa jednotlivé nemocnice vnútorne členia na oddelenia, vo
výučbových zariadeniach (fakultných a univerzitných nemocniciach) nazývané kliniky. Medzi
základné oddelenia všeobecných nemocníc patrí interné a chirurgické oddelenie. Deti bývajú
hospitalizované na detskom oddelení. Samostatne sa zriaďujú aj pôrodnice a oddelenia
gynekológie. Ďalšie špecializované oddelenia sú napr. oddelenie infektológie (infekčné), pľúcne,
neurologické, psychiatrické, úrazové (traumatologické), ortopedické, urologické, geriatrické,
otorinolaryngologické (ORL), očné, hematologické, oddelenie dermatovenerológie a oddelenie
fyziatrie a liečebnej rehabilitácie (FBLR). Pacienti po prekonaní najťažších akútnych ochorení, v
pokročilých fázach ochorení, vyžadujúci dlhšiu liečbu v nemocnici, bývajú hospitalizovaní na
oddelení dlhodobo chorých (ODCh) resp. doliečovacích oddeleniach.
V univerzitných a fakultných nemocniciach sa zriaďujú aj užšie špecializované oddelenia napr.
oddelenie (klinika) kardiológie, gastroenterológie, nefrológie, endokrinológie, reumatológie,
onkológie, cievnej chirurgie a ďalšie podľa jednotlivých špecializačných odborov.
V nemocniciach sú ďalej zriaďované oddelenie liečebnej výživy, oddelenie centrálnej sterilizácie
(OCS), komplex operačných sál (KOS) a ďalšie oddelenia, ktoré priamo vlastným lôžkovým fondom
nedisponujú. Tieto oddelenia poskytujú služby ostatným oddeleniam nemocnice resp. pacientom
hospitalizovaným na oddeleniach s „vlastnými“ lôžkami“. Takým sú aj oddelenie klinickej
hematológie (KHT – klinickej hematológie a transfuziológie), biochémie (OKB – oddelenie klinickej
biochémie), mikrobiológie (OKM – oddelenie klinickej mikrobiológie), rádiodiagnostické oddelenie
(RDO), oddelenie funkčnej diagnostiky (OFD) a podobne.
Nemocničné oddelenia možno neformálne rozdeliť na „chirurgické“ a „nechirurgické“, teda
oddelenia, kde sa u hospitalizovaných pacientov vo väčšine prípadov realizuje operačný výkon na
operačnej sále a oddelenia, kde sú pacienti liečení bez operácie, liekmi („konzervatívne“). Podobne
možno nemocničné oddelenia neformálne rozdeliť na „akútne“ (pacienti sú prijímaní neplánovane
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podľa potreby pre náhle zhoršenie zdravotného stavu) a „neakútne“ (pacienti sú prijímaní podľa
objednania, predchádzajúceho dohovoru).
Aké špecializované oddelenia sú v nemocnici zriadené ovplyvňuje nariadenie vlády o verejnej
minimálnej sieti poskytovateľov, ktoré určuje aj koncovú sieť poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti.
3.6.2

Jednotky intenzívnej
oddelenie (ARO)

starostlivosti

(JIS)

a anestéziologicko-resuscitačné

Jednotky intenzívnej starostlivosti sú špecializované súčasti (oddelenia) zdravotníckych zariadení
charakterizované možnosťou intenzívnej starostlivosti najmä vďaka vyššiemu pomeru medzi
počtom členov personálu a počtom ošetrovaných pacientov, špecializovanej odbornej príprave
a špecifickým skúsenostiam personálu, kontinuálnemu monitoringu stavu pacienta,
technologickému (prístrojovému) vybaveniu, organizácii práce a priestorovému usporiadaniu JIS. V
praxi má na JIS/ARO jedna sestra v starostlivosti jedného alebo dvoch pacientov, jeden lekár má
v starostlivosti štyroch (výnimočne až desiatich) pacientov.
Na JIS bývajú hospitalizovaní vysokorizikoví pacienti, najmä kriticky chorí, vyžadujúci kontinuálny
monitoring a intenzívnu liečbu, kde možno od aktívneho dynamicky individuálne prispôsobovaného
liečebného postupu očakávať zlepšenie prognózy akútneho (základného) ochorenia.
Personál JIS môže pozornejšie sledovať a analyzovať monitorované parametre, výsledky vyšetrení
a presnejšie prispôsobovať liečbu v priebehu dňa sa meniacim individuálnym potrebám pacientov
(napr. dávku noradrenalínu zmenám krvného tlaku, dávku inzulínu zmenám glykémie a pod.) Pobyt
pacienta na JIS umožňuje aj intenzívnejšiu a teda časovo náročnejšiu ošetrovateľskú starostlivosť.
Napr. frekvencia očisty dýchacích ciest, frekvencia polohovania imobilného pacienta býva na JIS
vyššia.
Komplexný monitoring vitálnych funkcii, zariadenia podporujúce vitálne funkcie, pľúcne ventilátory,
zariadenia na kontinuálnu hemodialýzu, zariadenie na dočasnú externú kardiostimuláciu bývajú
v zdravotníckych zariadeniach dostupné väčšinou iba na JIS, kde je okrem monitorovania
prostredníctvom prístrojov možný aj stály vizuálny dohľad zdravotníckymi pracovníkmi. Na
vysokošpecializovaných pracoviskách (napr. národné ústavy srdcových chorôb) môže byť na JIS
dostupné zariadenie podporujúce činnosť ľavej komory, intraortálna balónová kontrapulzácia,
extrakorporálny membránový oxygenátor (ECMO). Zariadenie na „pečeňovú“ dialýzu je napr. na
Slovensku v súčasnosti možné v prípade potreby previesť na priamo na pracovisko, kde je pacient
hospitalizovaný.
Potrebné lieky a technické vybavenie sú na JIS pripravené na okamžité použitie v blízkosti pacienta
podobne, ako je k dispozícii ultrazvukové a RTG vyšetrenie priamo na lôžku pacienta bez potreby
jeho transportu.
Intervenčné výkony u pacientov na JIS (napr. častejšie zavádzanie centrálneho venózneho katétra,
invazívne monitorovanie krvného tlaku či srdcového výdaja a pod.) spolu so špecifickou
mikrobiologickou situáciou na JIS (vyššia prítomnosť rezistentných nozokomiálnych kmeňov,
katétre, cievne vstupy) predstavujú časť rizík spojených s hospitalizáciou pacienta na JIS v porovnaní
s hospitalizáciou na bežnom oddelení. Na bežnom oddelení sa intervenčné postupy indikujú
s väčšou obozretnosťou ako na JIS.
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JIS sú v súčasnosti v nemocniciach na Slovensku často využívané aj na samotné monitorovanie
vitálnych funkcii u rizikového pacienta (hospitalizácia pacienta na tzv. „monitorovanom lôžku“).
Pacienti sú teda niekedy prijatí na JIS aj v prípadoch, kedy ich zdravotný stav ešte nemusí
bezprostredne vyžadovať intenzívnu liečbu. Telemonitoring vitálnych funkcii na bežnom oddelení,
prechodné monitorovanie pacienta na tzv. „monitorovanom“ lôžku zriadenom napr. na/pri
oddelení urgentnej medicíny, ako alternatívy hospitalizácie pacienta ešte nevyžadujúceho
intenzívnu liečbu na JIS, vo väčšine zdravotníckych zariadení na Slovensku zatiaľ nie je k dispozícii.
V zahraničí za účelom niekoľkohodinového monitorovania rizikových pacientov vznikli
špecializované jednotky pre pacientov napr. s bolesťou na hrudníku, po synkope, po celkovej
anestézii a pod. Stupňom medzi JIS a bežným oddelením môžu byť jednotky pre pacientov
s vysokou „závislosťou“ na pozornom sledovaní zdravotného stavu a intenzívnej ošetrovateľskej
starostlivosti, ktorá nemôže byť primerane poskytnutá na bežnom oddelení (v angličtine napr. „High
Dependency Unit“ – HDU, „step-down“, „intensive care recovery unit“ ...) V zahraničí sa namiesto
termínu JIS (z anglického ICU – „Intensive Care Unit“) začína používať na označenie pracovísk
poskytujúcich intenzívnu liečbu aj presnejší názov ITU – „Intensive Treatment Unit“.
Na anestéziologicko-resuscitačných oddeleniach (ARO) sú na Slovensku zvyčajne hospitalizovaní
pacienti s polytraumou, s potrebou opakovaných operácii, v ťažkom šoku, sepse, a s potrebou
dlhodobej umelej pľúcnej ventilácie. Starostlivosť poskytovanú na modernej JIS a ARO možno vo
všeobecnosti vnímať ako podobnú, na ARO sú pacienti hospitalizovaní najmä v bezprostrednom
pooperačnom období. Normatívy personálneho obsadenia na ARO sú na Slovensku stanovené
vyššie, ako normatívy určené pre JIS. Intenzívnu liečbu je v obmedzenejšom rozsahu možné
poskytovať aj na oddeleniach urgentnej medicíny (či dokonca prednemocnične vo vozidlách
záchrannej zdravotnej služby).
3.6.3

Urgentné príjmy

Na Slovensku sa v súčasnosti zavádza systém urgentných príjmov I. a II. typu. Urgentný príjem II.
typu je podobný súčasným JIS/ARO, disponuje vlastnými lôžkami (vyšetrovacími, expektačnými,
miestnosťou určenou na zákroky, operácie ...) Je ďalej samostatným oddelením s viacerými
špecialistami (lekár urgentnej medicíny, chirurg, traumatológ) a vyšším počtom sestier, sanitárov
resp. zdravotníckych asistentov. K dispozícii je jednotka neodkladnej úrazovej starostlivosti,
sadrovňa, zákroková miestnosť, jednotka neodkladnej všeobecnej starostlivosti, izolačná
miestnosť, expektačné lôžka pre viac ako dvoch pacientov, čakáreň, registrácia resp. recepcia
určená na triedenie pacientov, oddychová miestnosť pre personál, skladový priestor, očistná
miestnosť pre pacienta a toalety pre pacientov a personál. Urgentný príjem I. typu tvorí odborná
ambulancia a priestor pre 1-2 expektačné (pozorovacie) lôžka, izolačná miestnosť, čakáreň,
prípadne registrácia – recepcia.
Pacienti na urgentných príjmoch I. typu a v prípade, že v nemocnici nie je zriadený urgentný príjem
na príjmových ambulanciách jednotlivých oddelení nemocníc (príjmová ambulancia interného,
chirurgického, traumatologického, neurologického, psychiatrického, detského oddelenia resp.
kliník), zostáva v starostlivosti ambulancie len po nevyhnutný čas prvotného vyšetrenia vrátane
EKG, laboratórnych testov a zobrazovacích vyšetrení. Následne sa podľa diagnostického záveru
vychádzajúceho z akútneho vyšetrenia rozhoduje o akútnom príjme na bežné nemocničné oddeleni
resp. JIS. Personálne a prístrojové vybavenie urgentných príjmov I. typu resp. samostatných
príjmových ambulancií zriadených pri nemocničných oddeleniach neumožňuje poskytovanie
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dlhodobejšej napr. niekoľko hodín trvajúcej zdravotnej starostlivosti (vrátane infúznej liečby) a
dlhodobejšieho pozorovanie zdravotného stavu pacienta (vrátane napr. kontrolných vyšetrení).
3.6.4

Kategórie zdravotníckych pracovníkov

Zdravotnú starostlivosť v nemocniciach poskytujú zdravotnícki pracovníci. Zdravotnícki pracovníci
sú na Slovensku takmer vždy zamestnancami zdravotníckeho zariadenia na rozdiel od samostatne
pôsobiacich ambulantných lekárov, ktorí sú často súčasne vlastníkmi (majiteľmi) poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti – ambulancie. Medzi zdravotníckych pracovníkov nemocníc dnes možno
zaradiť najmä lekárov, sestry, zdravotníckych asistentov (po novom praktické sestry), sanitárov
a pomocných pracovníkov v zdravotníctve. Zdravotnícky pracovníci sú zaradení do presnejšie
vymedzených kategórií podľa dosiahnutého vzdelania. Pre obsadenie jednotlivých nemocničných
oddelení zdravotníckymi pracovníkmi v jednotlivých kategóriách sú legislatívne určené personálne
normatívy určujúce minimálny počet zamestnancov v riadnom pracovnom čase a v ústavnej
pohotovostnej službe.
Na klinikách ako výučbových základniach zdravotníckych vysokých škôl pracujú aj zamestnanci
vysokých škôl poskytujúcich zdravotnícke vzdelávanie. Títo sa súčasne podieľajú na zdravotnej
starostlivosti pacientom a na vedecko – pedagogickej činnosti. K zamestnancom vysokých škôl na
klinikách patrí prednosta kliniky, profesori, docenti, odborní asistenti a asistenti.
V nemocniciach je možné zdravotníckych pracovníkov identifikovať aj podľa farebného motívu
pracovného oblečenia. Oblečenie sestier máva tradične modrý motív, sanitárov žltý, pracovné
oblečenie pracovníkov JIS a operačných sál býva zelené prípadne tiež modré a nemalo by sa
používať mimo určeného pracovného priestoru so špeciálnym hygienickým režimom.
Kompetencie zdravotníckych pracovníkov
Lekári sú v nemocniciach zodpovední za diagnostiku chorôb a liečbu pacientov. Diagnostika je
zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu osoby a v prípade zistenia poruchy zdravia alebo
choroby určenie závažnosti poruchy zdravia alebo choroby; jej výsledkom je určenie choroby.
Liečba je vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu osoby s cieľom navrátiť jej zdravie, zabrániť
ďalšiemu zhoršovaniu jej zdravotného stavu alebo zmierniť prejavy a dôsledky jej choroby.
Sestry (zdravotné sestry) poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť metódou ošetrovateľského
procesu. Sestry pri prijatí a v priebehu hospitalizácie pacienta určujú skutočné alebo predpokladané
problémy pacientov v súvislosti so starostlivosťou o zdravie, každodenne plánujú uspokojenie
zistených potrieb a vykonávajú špecifické ošetrovateľské zásahy.
Paleta zdravotných výkonov vykonávaných počas hospitalizácie v zdravotníckych zariadeniach je
široká. Zdravotnícke zariadenia, určite v prípade menších (napr. regionálnych) nemocníc, nemôžu
efektívne zabezpečiť nepretržitú dostupnosť zdravotníckych pracovníkov úzko špecializovaných na
jednotlivé základné výkony (napr. pracovníka špecializovaného výlučne na odbery venóznej krvi,
lekára špecializovaného na pleurálne a abdominálne punkcie, na zavádzanie centrálnych venóznych
katétrov, či vytvoriť špecializovaný resuscitačný tím a pod).
Kompetencie sestier
Kompetencie sestier (a zdravotníckych asistentov – praktických sestier) sú na Slovensku určené
Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej
praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom.
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Na základe indikácie lekára napr. sestra samostatne podáva lieky všetkými dostupnými formami;
intravenózne aplikovať lieky a parenterálnu výživu môže podávať na základe písomného poverenia
lekára. Sestra ďalej na základe indikácie lekára samostatne pripravuje pacientov na diagnostické
výkony a terapeutické výkony a poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť počas týchto výkonov a po
ich skončení, meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie, odoberá biologický materiál, preväzuje a
ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré svojím priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára, zavádza
žalúdočné sondy a dvanástnikové sondy, permanentné močové katétre u žien a rektálne rúrky,
aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klystíry, liečivé kúpele, vykonáva funkčnú diagnostiku.
Medzi výkony ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré poskytuje sestra samostatne (teda bez ordinácie
lekárom) patrí identifikovanie potreby ošetrovateľskej starostlivosti osoby, rodiny alebo komunity,
zabezpečenie uspokojovania potrieb súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním, podpora
presadzovania a obhajovania potrieb a práv pacientov.
Sestra zabezpečuje a vykonáva viaceré činnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preložením a
úmrtím osoby a podobne ako lekár vedie vlastnú ošetrovateľskú dokumentáciu. Sestra podobne
ako lekár vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky. Sestra edukuje pacientov
o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť, riadi a koordinuje prácu členov
ošetrovateľského tímu, najmä zdravotníckeho asistenta a sanitára.
Sestra zabezpečuje dodržiavanie príslušných hygienických predpisov, zabezpečuje hygienu
prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a
zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Zabezpečuje dodržiavanie
bezpečného prostredia a ochranu intimity pacienta pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti.
Sestra vykonáva ošetrovateľskú rehabilitáciu a podieľa sa na prevencii porúch z imobility. Odsáva
sekréty z dýchacích ciest, ošetruje drény, periférne katétre a centrálne katétre, epidurálne katétre,
permanentné močové katétre, kanyly a stómie.
Sestra vykonáva aj ďalšie ošetrovateľské výkony, ktoré súvisia s diagnostickými a liečebnými
výkonmi uskutočňovanými lekárom (výkony sestry v spolupráci s lekárom). Príkladom sú
ošetrovateľské výkony sestry pri zavádzaní epidurálneho katétra, močového katétra u detí a mužov,
pri chirurgických výkonoch, pri endoskopických vyšetreniach, pri invazívnych výkonoch a
neinvazívnych výkonoch, pri podávaní kontrastných látok intravenóznou formou, pri podávaní
transfúznych liekov a transfúznych prípravkov.
Dobrá profesionálna spolupráca medzi lekárom a sestrou je pre efektívne, bezpečné poskytovanie
kvalitnej zdravotnej starostlivosti zameranej na všetky potreby pacienta nevyhnutná.
3.6.5

Vedenie oddelení v nemocniciach

Vedúcim oddelenia v nemocnici je primár, ktorého zastupuje zástupca primára. Priamym
nadriadeným zdravotníckych pracovníkov „nelekárov“ je na Slovensku vedúca (v minulosti vrchná)
sestra, ktorá úzko spolupracuje s manažérkami dennej zmeny (v minulosti úsekové, staničné
sestry). Okrem riadenia ošetrovateľskej starostlivosti riadi vedúca sestra na oddelení aj viaceré
prevádzkové, operatívne, ekonomické a technicko-hospodárske činnosti (procesy), napríklad
objednávanie liekov a zdravotníckeho materiálu, opravy poškodených prístrojov a podobne. Na
klinikách univerzitných a fakultných nemocníc býva najvyšším vedúcim pracovníkom prednosta
kliniky (profesor prípadne docent vysokej školy). Systém riadenia oddelení, zdravotníckeho
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zariadenia môže prechádzať zmenami a je popísaný v organizačnom poriadku toho ktorého
zdravotníckeho zariadenia. Čoraz väčšiu úlohu v riadení zdravotníckych zariadení ale aj jednotlivých
oddelení (najmä v menších nemocniciach) možu zohrávať manažéri s nelekárskym vzdelaním (napr.
absolventi vzdelávacích programov riadenie, administrácia zdravotníctva a podobne).
3.6.6

Vnútorná organizácia oddelení

Väčšie oddelenia nemocnice bývajú vnútorne členené na ošetrovateľské jednotky respektíve úseky.
Príkladom je rozdelenie na mužskú a ženskú časť oddelenia. Ošetrovacia jednotka (úsek, v minulosti
stanica) môže byť definovaná ako priestor v nemocnici, kde sú zoskupení pacienti s rovnakými
potrebami na využitie poskytovania starostlivosti zdravotníckymi pracovníkmi so vzdelaním
v príslušnom špecializačnom odbore. Ide o rôzne usporiadaný súbor izieb pacientov spolu
s vyšetrovňou, pracovňou sestier a lekárov, čistiacou miestnosťou, kuchynkou, jedálňou a dennou
časťou a skladovacími priestormi.
Štandardnú ošetrovaciu jednotku tvorí približne 25-30 lôžok. Pokiaľ má oddelenie viac ošetrovacích
jednotiek, pre každú býva zvyčajne určený vedúci lekár. Existujú aj overené modely iného napr.
flexibilného ("tekutého") vnútorného usporiadania lôžkového fondu nemocníc bez striktného
členenia na jednotlivé oddelenia podľa špecializácie. Komplexný manažment lôžok zjednodušuje
príjem pacientov v záťažových obdobiach (epidémie respiračných infekcii, obdobie početnejších
úrazov a pod.), týka sa však najmä menších zdravotníckych zariadení.
3.6.7

Manažment lôžok v nemocnici

Zabezpečenie voľného lôžka v nemocnici pre potreby novoprijatých akútnych pacientov
vyžadujúcich hospitalizáciu patrí medzi dôležité každodenné úlohy vedenia nemocničných
oddelení. Od prijatia pacienta do nemocnice je potrebné plánovať jeho prepustenie do ambulantnej
starostlivosti.
Pacienti zotavujúci sa po akútnom ochorení (v období rekonvalescencie) naďalej dlhodobejšie
odkázaní na lekársku, odbornú ošetrovateľskú, opatrovateľskú starostlivosť, alebo rehabilitáciu
(mobilizáciu) sú prekladaní do liečební dlhodobo chorých, prípadne do domovov ošetrovateľskej
starostlivosti. Umiestnenie pacienta po prepustení do iného zariadenia vyžaduje určitý čas a preto
je potrebné včas kontaktovať sociálnu sestru nemocnice a pripraviť potrebné podklady k žiadosti
o prevzatie pacienta po ukončení akútnej liečby v nemocnici. Rovnako je potrebné plánovať
preloženie pacientov z jednotiek intenzívnej starostlivosti alebo ARO na bežné oddelenia
nemocnice.
V prípade, že nemocnica nemá voľné lôžko na príslušnom oddelení alebo JIS, je možné sledovať stav
pacientov (vrátane monitoringu vitálnych funkcii) a poskytovať neodkladnú liečbu určitý čas
(zvyčajne nie viac ako 24 hodín) na ambulancii ústavnej pohotovostnej služby (urgentnom príjme),
ak to organizácia práce v nemocnici umožňuje.
Pred prijatím nového pacienta na uvoľnené nemocničné lôžko je každá posteľ vyčistená
a dezinfikovaná, často v centrálnej úpravovni postelí. Rovnako prebieha aj očista uvoľnenej izby
pacientov vrátane sociálneho zariadenia.
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3.6.8

Ošetrujúci lekár pacienta

Každý pacient hospitalizovaný v nemocnici má určeného ošetrujúceho (v bežnej reči „izbového“,
„lôžkového“) lekára prípadne vo väčších nemocniciach (na klinikách zdravotníckych vysokých škôl)
tím ošetrujúcich lekárov. Ošetrujúci lekár respektíve tím lekárov máva na starosti zvyčajne 10-15
pacientov na pridelených nemocničných izbách. Tím ošetrujúcich lekárov na klinikách ako
výučbových základniach tvorí starší lekár so špecializáciou v odbore (často zamestnanec vysokej
školy v pracovnom zaradení profesor, docent, odborný asistent) a mladší lekár v špecializačnej
príprave resp. ako zamestnanec vysokej školy v pracovnom zaradení asistent.
Na oddelení sa pacienti stretávajú aj s lekármi v špecializačnej príprave vykonávajúcimi predpísanú
prax („cirkuláciu“) na iných oddeleniach, ako je ich základný špecializačný odbor, so študentami
lekárskych, alebo nelekárskych študijných odborov a lekármi špecialistami z iných špecializačných
odborov prichádzajúcimi na vyžiadané konzultácie.
S výnimkou JIS nebývajú sestry v zmene na bežných oddeleniach nemocníc vyčlenené pre
jednotlivých pacientov tak, ako to býva u lekárov. Tím sestier a asistentov v zmene má obyčajne na
starosti všetkých pacientov v rámci ošetrovacej jednotky, ktorú tvorí viac izieb pacientov s rôznymi
ošetrujúcimi lekármi na jednotlivých izbách. Zodpovednosť sestier v dennej zmene za jednotlivé
denné činnosti môže by hierarchicky rozdelená.
V prípade neočakávanej zmeny v zdravotnom stave hospitalizovaného pacienta po skončení riadnej
pracovnej doby a za zdravotnú starostlivosť novo prijatého pacienta zodpovedá službukonajúci
lekár, ktorý podľa potreby telefonicky konzultuje pacientovho ošetrujúceho lekára alebo vedenie
pracoviska.
V systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku nebýva ošetrujúci ambulantný
všeobecný lekár alebo ambulantný špecialista zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
počas hospitalizácie pacienta, túto zodpovednosť počas hospitalizácie preberá a o poskytovanej
zdravotnej starostlivosti rozhoduje zdravotnícke zariadenie.
3.6.9

Práca na zmeny

Práca lekárov v nemocniciach je v súčasnosti na Slovensku väčšinou organizovaná v jednozmennej
prevádzke s ústavnými pohotovostnými službami (UPS). Riadny pracovný čas býva zvyčajne od 7:00
do 15:30 (s prestávkou na obed).
Nepretržitá zdravotná starostlivosť je zabezpečená ústavnými pohotovostnými službami (UPS)
respektíve pracovnou pohotovosťou na pracovisku. Po skončení riadneho pracovného času zostáva
určený lekár v UPS v nemocnici bez opustenia pracoviska do rána nasledujúceho dňa. Cez víkend,
sviatok a ostatné dni pracovného pokoja začína ústavná pohotovostná služba ráno o 7 resp. 8
hodine a trvá obyčajne 24 hodín do rána nasledujúceho dňa.
Po službe má lekár nariadený odpočinok, do zmeny môže nastúpiť opätovne najskôr v nasledujúci
deň (v prípade 12 hodinových zmien výnimočne už po 12 hodinách). Po 24 hodinovej službe v deň
pracovného pokoja má lekár nárok na nepretržitý odpočinok (a na náhradné voľno), do práce
opätovne nastupuje obyčajne až na tretí deň.
Nepretržitá dostupnosť niektorých špecializovaných výkonov (endoskopické metódy na zastavenie
akútneho krvácania do žalúdka, koronarografia s balónovou dilatáciou pri infarkte myokardu,
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špecializované operácie a pod.) býva v koncových zdravotníckych zariadeniach zabezpečovaná aj
pohotovosťou mimo pracoviska (tzv. „telefonická príslužba“). Špecialista sa urýchlene dostaví do
nemocnice na vykonanie akútneho vyšetrenia respektíve výkonu po telefonickej žiadosti lekára
v UPS na pracovisku.
Na niektorých oddeleniach typicky oddeleniach urgentnej medicíny vo veľkých nemocniciach je
práca lekárov organizovaná podobne ako práca väčšiny sestier v nemocnici pracujúcich na
nemocničných oddeleniach vo viac zmennej prevádzke. Pracovná zmena trvá obyčajne 12 hodín.
Denná a nočná zmena sa v základnej schéme striedajú v rade nasledujúcich zmien „denná – nočná
– po službe – voľno“. Pracovný čas je ale možné rozdeliť aj na tri či štyri zmeny (denná,
popoludňajšia a nočná zmena, prípadne večerná zmena).
Prekrytie pracovných zmien umožňuje pracovníkom, ktorí končia zmenu, zúčastniť sa napr.
spoločnej rannej vizity resp. rannej porady so spolupracovníkmi nastupujúcim do nasledujúcej
zmeny. V nemocniciach nie je možné úplne vylúčiť, že lekár zostáva v práci z rôznych dôvodov aj po
skončení plánovanej zmeny. Operatér v prípade dlhých operácií resp. v prípade predĺženia
plánovaného času operácie (a iných výkonov) túto ukončuje niekedy až skončení pracovnej zmeny.
Vedenie operácie nepreberá bez vážneho dôvodu iný lekár iba z dôvodu ukončenia zmeny
operatéra, ktorý operáciu začal.

3.7 Ďalšie úlohy nemocníc
Nemocnice plnia dôležité úlohy na úseku civilnej ochrany a obrany obyvateľstva a podľa krízových
plánov (trauma plánov) sú pripravená aj na plnenie úloh vo výnimočných situáciách, pri
hromadných nešťastiach a podobne.
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4 Hospitalizácia
Hospitalizácia pacienta v nemocnici je spojená s predpokladaným pobytom na lôžku viac ako
24 hodín. Hospitalizovaní sú pacienti, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie
zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ústavná starostlivosť sa poskytuje na základe
odporúčania ošetrujúceho lekára, alebo na základe žiadosti osoby aj bez odporúčania ošetrujúceho
lekára, ak si zmena zdravotného stavu osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej
starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Pacienti sú skôr zriedkavo a zvyčajne výlučne na psychiatrických
oddeleniach hospitalizovaní z dôvodu rozhodnutia súdu.
Priemerná dĺžka hospitalizácie pacientov sa na jednotlivých oddeleniach nemocníc odlišuje.
Orientačne trvajú hospitalizácie pacientov približne jeden týždeň. Na oddeleniach s vysokým
obratom pacientov trvajú kratšie hospitalizácie iba niekoľko dní. Naopak na oddeleniach pre
starších pacientov s dlhšou dobou rekonvalescencie, fyziatricko-rehabilitačných oddeleniach
a psychiatrických oddeleniach trvajú aj akútne hospitalizácie niekedy aj viac týždňov.

4.1 Nepretržité poskytovanie zdravotníckej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť hospitalizovaným pacientom nepretržite, po skončení
riadneho pracovného času, v noci, počas víkendov a sviatkov. Vo všeobecných nemocniciach
s regionálnou pôsobnosťou je nepretržite zabezpečený príjem nových akútne chorých pacientov.
Nemocnice na príjem akútne chorých vytvárajú ambulancie ústavnej pohotovostnej služby
s nepretržitou prevádzkou zriadené buď pri jednotlivých oddeleniach nemocnice, alebo ako
organizačne samostatné oddelenia urgentnej medicíny (OUM, urgentné príjmy, centrálne príjmové
oddelenia – CPO, v angličtine „emergency“).
V nemocniciach je teda pre akútne chorých, pacientov s akútnym úrazom a pacientov vyžadujúcich
akútnu operáciu dostupná odborná špecializovaná zdravotná starostlivosť aj mimo riadneho
pracovného času. Nakoľko akútne vyšetrenie pacienta s akútnym zdravotným problémom
a vylúčenie akútneho bezprostredne ohrozujúceho ochorenia vyžaduje popri zabezpečeniu
dostupnosti základných laboratórnych testov, EKG, RTG, USG často zabezpečenie dostupnosti
vyšetrení ako CT, GFS a podobne, menšie nemocnice nemusia zabezepčovať prevádzku ambulancie
zriadenej na akútny príjem nových pacientov a pacientov prijímajú len v riadnom pracovnom čase,
po predchádzajúcom dohovore resp. prekladom z iných nemocníc.

4.2 Základné (všeobecné) indikácie na hospitalizáciu
Nemocnice nie sú vždy zamerané iba na liečbu najťažších, alebo akútnych ochorení, úrazov. Napr.
plánované chirurgické operácie majú nižšie riziko ako akútne neodkladné a preto sa, ak je to možné,
preferujú. Plánovane sa vykonáva väčšina operácií zhubných nádorov, ďalej napr.
cholecystektómie, operácie hernií, ortopedické operácie ako náhrady kĺbov, urologické operácie
prostaty, očné operácie šedého zákalu a mnohé ďalšie. Na všeobecných interných respektíve
nechirurgických oddeleniach s regionálnou pôsobnosťou býva väčšina pacientov prijatých akútne,
teda neplánovane pre náhle a vopred často neočakávané zhoršenie zdravotného stavu. Ďalším
dôvodom hospitalizácie býva zložitosť diagnostického procesu u pacientov s komplexnými
zdravotnými resp. potenciálne závažnými zdravotnými problémami.
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V praxi predstavuje potreba nepretržitého poskytovania zdravotnej starostlivosti počas
hospitalizácie napr. potrebu každodenného sledovania vývoja zdravotného stavu pacienta lekárom,
vrátane merania vitálnych funkcií, fyzikálneho vyšetrenia, kontrolných krvných testov, EKG,
zobrazovacích (napr. RTG) vyšetrení s cieľom včas spozorovať progresiu ochorenia, alebo vývoj
ďalších komplikácií a následne včas upraviť liečbu pacienta. Hospitalizovaní sú pacienti vyžadujúci
parenterálne podávanú liečbu (injekcie, infúzie ...) a pacienti, u ktorých je indikovaná operácia
v celkovej anestézii s výnimkou tzv. jednodňovej chirurgie.
K ohrozeným rizikovým skupinám pacientov, u ktorých sa po vyšetrení pre akútne zmeny
v zdravotnom stave indikuje ambulantná liečba s väčšou opatrnosťou patria napr. deti, starší alebo
ťažko zdravotne postihnutí pacienti, pacienti s pokročilým pľúcnym, kardiálnym, pečeňovým,
obličkovým ochorením, po transplantáciách, alebo na imunosupresívnej liečbe a z iných dôvodov.
U ohrozených skupín pacientov sa hospitalizácia indikuje niekedy aj za účelom pozorovania
a včasného rozpoznania progresie ochorenia prípadne vzniku komplikácií. Okrem samotného
zdravotného problému sa teda zohľadňuje odhadované celkové riziko pacienta vyplývajúce
z celkového stavu a pridružených ochorení, ale aj sociálnej situácie pacienta. Bezpečnosť
ambulantnej liečby pri rôznych ochoreniach umožňujú presnejšie posúdiť špecifické skórovacie
systémy. Takto je napríklad možné ambulantne liečiť pacientov s embóliou do pľúc s nízkym
rizikom, zápalom pľúc a pod.
Jednoznačné (záväzné) kritériá určujúce, či má byť pacient hospitalizovaný, alebo sa môže
zdravotná starostlivosť poskytovať naďalej ambulantne, nie je možné určiť úplne presne. Pri
rozhodnutí o hospitalizácii pacienta sa vychádza aj zo všeobecne známeho doterajšieho
(zaužívaného) postupu. U pacientov sa o potrebe hospitalizácie rozhoduje vždy individuálne
a o akútnej hospitalizácii rozhoduje lekár príjmovej ambulancie jednotlivých nemocničných
oddelení, často na základe kvalifikovaného odhadu celkového rizika pacienta. Rámcovo môže
dôvody na hospitalizáciu určovať aj zmluva medzi platcom a poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti.
Niekedy, napríklad v prípade plne vyťaženej lôžkovej kapacity nemocničného oddelenia s vlastnými
lôžkami, dokáže nemocnica zabezpečiť (výnimočne) kontroly zdravotného stavu pacienta vrátane
pomocných vyšetrovacích metód na ambulanciách ústavnej pohotovostnej služby (oddeleniach
urgentnej medicíny, príjmových ambulanciách).
Odôvodnenie hospitalizácie
V nejednoznačných prípadoch je vhodné, napr. na účely kontroly opodstatnenia vykázaných
nákladov za hospitalizáciu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti platcami zdravotnej
starostlivosti, zaznamenať jasné odôvodnenie akútnej hospitalizácie v zdravotnej dokumentácii.
Podobne je vhodné, napr. pre potrebu spätného preverenia postupu lekára, zdôvodniť zápisom
v zdravotnej dokumentácii aj dôvody, ktoré viedli lekára k rozhodnutiu pokračovať v poskytovaní
zdravotnej starostlivosti ambulantne.
Hospitalizovaní niekedy bývajú aj pacienti s komplexnými zdravotnými problémami, ktoré nemusia
byť po prvotnom zhodnotení rozpoznané ako závažné bezprostredne ohrozujúce. Počas
hospitalizácie majú nemocniční lekári širší priestor na identifikáciu zdravotných problémov, analýzu
príčin a vzťahov medzi viacerými zdravotnými problémami, komplexnejšie zhodnotenie
zdravotného stavu. Dôležité rozhodnutia v zdravotnej starostlivosti sa počas hospitalizácie môžu
38

urobiť tímovo počas konzílií resp. odborných schôdzí širšieho kolektívu (vrátane tzv. indikačných
seminárov), čo sa pri ambulantne poskytovanej zdravotnej starostlivosti dosahuje ťažšie. Počas
hospitalizácie sú rýchlejšie dostupné odborné (konziliárne) vyšetrenia, pomocné vyšetrenia (napr.
CT, echokardiografia, gastrofibroskopia atď.) a diagnostické závery je preto možné urobiť
rýchlejšie.
Akútna odkázanosť na odbornú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť
Podporným dôvodom na hospitalizáciu pacienta býva aj v súčasnosti akútna odkázanosť na
ošetrovateľskú starostlivosť (napr. starostlivosť o rany, preležaniny, močový katéter ...)
a opatrovateľskú starostlivosť (podávanie stravy, tekutín, liekov orálne, polohovanie, hygienická
starostlivosť a toaleta, dohľad ...) počas náhleho ochorenia, ak pacienti nemajú starostlivosť
spoľahlivo zabezpečenú v domácom prostredí. Pacientov akútne odkázaných na opateru (náhle
imobilných, zmätených) možno objektívne z hľadiska celkového zdravotného stavu považovať za
ohrozených („krehkých“). V prípade náhlych výrazných zmien v celkovom stave pacienta (vrátane
jeho sebestačnosti) je oddôvodnené prechodné každodenné sledovanie zdravotného stavu lekárom
v nemocnici na spoľahlivé odhalenie a liečbu prípadnej reverzibilnej príčiny zhoršenia stavu (zápal,
porucha vnútorného prostredia, dehydratácia, bolesť ...), včasné rozpoznanie komplikácií akútneho
ochorenia, ale tiež liečbu nepokoja a snahu o opätovnú mobilizáciu (resp. „reaktiváciu“).
Blízke osoby pacienta v prípade náhlej nečakanej („skokovej“) zmeny celkového stavu pacienta
v dôsledku akútneho ochorenia, alebo úrazu, alebo v dôsledku progresie chronického ochorenia do
pokročilého štádia obyčajne nemajú dostatok skúseností s poskytovaním kvalitnej opatrovateľskej
starostlivosti. Zabezpečenie opatrovateľskej starostlivosti o pacienta v domácom prostredí, resp.
mimo zdravotníckeho zariadenia v sociálnych zariadeniach si vyžaduje určitý čas. Rovnako si určitý
čas vyžaduje aj zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí napr.
prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS. Nemocnice takto niekedy
musia popri zdravotnej starostlivosti poskytovať aj istú formu odľahčovacej sociálnej služby.

4.3 Plánovaná hospitalizácia
V prípade plánovaných hospitalizácií, či už za účelom operačného (prípadne iného intervenčného)
výkonu, alebo za účelom diagnostiky sa vopred informuje zdravotná poisťovňa pacienta a pacient
je v niektorých prípadoch zaradený na tzv. čakaciu listinu. Prijatí je v určenom termíne po schválení
hospitalizácie revíznym lekárom zdravotnej poisťovne.

4.4 Paliatívna starostlivosť a liečba, starostlivosť o zomierajúcich
Dôvodom na hospitalizáciu môže byť potreba paliatívnej starostlivosti a liečby. Na Slovensku nie je
dostatočne rozvinutá sieť hospicových (resp. mobilných hospicových) zariadení ani sieť oddelení
paliatívnej medicíny (s možnosťou nepretržitého príjmu pacientov). Tieto úlohy dnes preto na
Slovensku tiež musia plniť aj oddelenia internej medicíny.
V rámci paliatívnej starostlivosti sa popri liečbe bolesti a kontrole symptómov poskytuje aj
intenzívne ošetrovateľské, psychosociálne a duchovné sprevádzanie a starostlivosť až do smrti.
Oddelenia paliatívnej medicíny sú na základe svojho základného poslania zamerané hlavne na
stabilizáciu vo veľmi komplexných situáciách a na obmedzené obdobie. Zmeny v celkovom stave
zomierajúceho pacienta často vedú k žiadosti o akútny prevoz pacienta z miesta bydliska do
nemocnice a jeho hospitalizácii.
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4.5 Priebeh hospitalizácie
Pri prijatí pacienta do nemocnice príjmový lekár na základe anamnézy, klinického vyšetrenia,
vstupných pomocných vyšetrení (EKG, RTG, USG, CT, základné laboratórne testy ...) vykonaných na
oddelení urgentnej medicíny (OUM) respektíve príjmovej ambulancii opätovne zhodnotí zdravotný
stav novoprijatého pacienta, potvrdí pracovnú príjmovú diagnózu a stanoví základný diagnostický a
terapeutický plán.
Stanovený plán vyšetrení a liečbu pacienta na základe vývoja zdravotného stavu pacienta priebežne
(každodenne) upravuje ošetrujúci („izbový“) lekár pacienta. V priebehu hospitalizácie sa pravidelne
overuje prípadne prehodnocuje správnosť stanovených diagnóz, tieto sa ďalej spresňujú.
Zhodnotenie zdravotného stavu je zvlášť dôležité pred víkendom, pri preklade pacienta v rámci
oddelenia napr. z JIS na bežné oddelenie.

4.6 Denný režim na oddelení
Po nočnom odpočinku pacientov začína každodenná práca na oddelení ráno medzi 6 a 7 hodinou.
Vykonávajú sa ranné toalety pacientov odkázaných pri rannej hygiene na pomoc personálu,
naplánované odbery krvi, podáva sa predpísaná ranná terapia. Ráno o 7 hodine sa striedajú
v zmene pracovníci (lekári, sestry), ktorí mali nočnú službu, so zdravotníckymi pracovníkmi dennej
zmeny, prebieha tzv. „odovzdávanie služby“.
Čas striedania zdravotníckych pracovníkov nemusí byť jednotný. Sanitári pomáhajúci pacientom
s rannými toaletami sa môžu v zmene striedať už skôr (napr. už o 6 hod). Ranné toalety pacientov
tak vykonáva už denná zmena sanitárov. Na niektorých oddeleniach (napríklad na detskom
oddelení) realizujú ranné odbery až sestry dennej zmeny.
Účasť lekárov, ale aj zdravotných sestier nočnej zmeny na ranných vizitách a poradách umožnená
prekrytím zmien je prínosom na všetkých oddeleniach a zvlášť na ARO a JIS. Pozorovania zmien
v celkovom stave pacienta sestrou, pozornosť sesry k detailom je pre hodnotenie vývoja
zdravotného stavu pacienta veľmi dôležité.
4.6.1

Ranné toalety

Ranné toalety znamenajú umývanie tváre, zubov, tela, holenie, aplikovanie kozmetiky, prebalenie
respektíve pomoc s presunom na misu alebo prenosné WC, obliekanie a podobne. V určených
intervaloch a podľa potreby sa vymieňa nemocničné posteľné prádlo. Jedná sa o aktivity bežného
života. Odkázanosť pacientov na dopomoc personálu s toaletami je rôzneho stupňa a teda aj
náročnosti.
4.6.2

Ranné vizity

Lekári ráno každý deň vrátane dní pracovného voľna vykonávajú po príchode na pracovisko ranné
(„malé“) vizity na izbách pacientov. Ošetrujúci lekári respektíve v dni pracovného pokoja
službukonajúci lekári priebežne sledujú zmeny v zdravotnom stave hospitalizovaných pacientov.
Súbežne s rannými vizitami lekárov vykonávajú každodenne kontrolu stavu pacientov v rámci úloh
vyplývajúcich z ošetrovateľského procesu aj sestry.
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4.6.3

Ranné porady

Po ranných vizitách počas raňajok pacientov sa stretáva kolektív lekárov oddelení na ranných
poradách. Na ranných poradách sa informuje o priebehu UPS, o novoprijatých pacientoch,
o najdôležitejších zmenách v zdravotnom stave hospitalizovaných pacientov. Plánuje sa
prepustenie pacientov z hospitalizácie. Vedenie pracoviska kontroluje prepúšťacie správy
pacientov. Informuje sa o plánovaných príjmoch nových pacientov.
Počas ranných porád sa môžu urobiť rozhodnutia týkajúce sa poskytovanej zdravotnej starostlivosti
zohľadňujúce názor širšieho kolektívu pracoviska vrátane subšpecialistov oddelenia podobne, ako
neskôr na veľkých vizitách alebo seminároch. Kolektívne sa vyhodnocujú zobrazovacie vyšetrenia
(RTG, CT, MRI, prípadne USG nálezy).
Na rannej porade sa môže rozhodnúť o aktuálnych organizačných veciach. Na chirurgických
pracoviskách sa informuje o dennom operačnom programe plánovaných operácií. Môže sa
rozhodovať o dennom zaradení lekárov na výkon konziliárnej služby, na prácu na ambulancii, na
vykonávanie odborných diagnostických a liečebných výkonov. Na niektorých obyčajne na
chirurgických pracoviskách s veľkým obratom pacientov respektíve na pracoviskách, kde dochádza
v zdravotnom stave pacientov k rýchlym zmenám, býva každodenná porada kolektívu lekárov aj
popoludní pred koncom riadneho pracovného času po skončení operačného programu. Výnimočne
existujú pracoviská, na ktorých prebieha porada aj uprostred pracovného dňa počas obeda.
4.6.4

Organizácia bežného pracovného dňa

Odlišnosti priebehu bežného pracovného dňa na jednotlivých oddeleniach nemocnie vyplývajú
najmä z operačného programu na chirurgických oddeleniach. Operačný program začína na
chirurgických oddeleniach ráno hneď po veľkej vizite kolektívu lekárov s vedúcimi pracovníkmi
u všetkých na chirurgickom oddelení hospitalizovaných pacientov.
Na nechirurgických oddeleniach dopoludnia tiež prebiehajú veľké vizity ošetrujúceho lekára
respektíve tímu lekárov s vedúcimi pracovníkmi. Na nechirurgických oddeleniach trvajú veľké vizity
dlhšie a rozbor stavu pacientov priamo pri lôžku býva podrobnejší. V jednotlivé dni môže na
nechirurgických oddeleniach veľká vizita prebehnúť iba na časti oddelenia, napr. u skupiny
pacientov v starostlivosti jedného ošetrujúceho lekára respektíve jedného tímu ošetrujúcich
lekárov. Na nechirurgických oddelenia býva veľká vizita u jedného pacienta obyčajne dva krát do
týždňa.
Po rannom sedení vykonávajú určení lekári diagnostické a liečebné výkony. Chirurgovia vykonávajú
podľa operačného programu operácie na operačných sálach. Určení lekári vykonávajú odbornú
špecializovanú konziliárnu činnosť pre iné oddelenia nemocnice, pracujú na odborných
špecializovaných ambulanciách pričlenených k nemocničnému oddeleniu.
Ošetrujúci lekári priebežne zohľadňujú výsledky vyšetrení a zmeny v zdravotnom stave pacientov.
Po každodennom zhodnotení vývoja zdravotného stavu pacientov lekári upravujú dennú liečbu
pacientov a plánujú ďalšie (kontrolné, doplňujúce, rozširujúce ...) vyšetrenia.
Lekári denne pracujú so zdravotnou dokumentáciou, pripravujú prepúšťacie správy pacientov a
prijímajú nových pacientov. Súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je aj veľa ďalších
administratívnych činností (rôzne druhy hlásení, evidencia nákladov a pod.)
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Pred ukončením dennej zmeny a začiatkom ústavnej pohotovostnej služby býva krátka
popoludňajšia vizita ošetrujúceho lekára. Na chirurgických oddeleniach býva opätovne
popoludňajšia vizita tímu chirurgov za účasti vedúceho lekára. Službukonajúci chirurg je
oboznámený so zdravotným stavom pacientov, u ktorých môže hroziť reoperácia. Rovnako sú
o zdravotnom stave pacientov oboznámení aj službukonajúci lekári na nechirurgických
oddeleniach.
V priebehu dňa sa u pacientov okrem liečby a vyšetrení vykonávajú aj ďalšie úkony ošetrovateľskej
zdravotnej starostlivosti. U pacientov sa vykonáva liečebná rehabilitácia.
4.6.5

Príprava a podávanie liečby počas hospitalizácie

Hospitalizovaným pacientom býva liečba podávaná štandardne ráno, v období obeda a večer.
Kontinuálne podávanie liekov parenterálne môže značiť potrebu hospitalizácie pacienta na
jednotke intenzívnej starostlivosti. Infúzie sa ale podávajú aj na bežných oddeleniach. Infúzie sa
podávajú počas dlhšieho obdobia, preto sa podávajú aj mimo základnej schémy „ranná – obedná –
večerná“ liečba. Mimo základnej schémy sa podávajú aj lieky s presne určeným dávkovacím
intervalom (napríklad antibiotikum každých 6, 8, 12 alebo 24 hodín).
Lieky – tablety (kapsle a pod.) sú v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku tradične rozdeľované
zo skladových zásob oddelenia do denných liekoviek sestrami priamo na oddeleniach v priebehu
dopoludnia. Lieky sú rozdeľované podľa denného dekurzu, ktorého súčasťou je denný predpis
(ordinácia) liečby. Model prípravy skladby liekov dopoludnia na obdobie obeda a večera toho istého
dňa a rána nasledujúceho dňa znamená, že v prípade zmeny ordinácie skladby liekov v priebehu
dňa už po ich rozdelení do liekoviek je potrebné, aby sestra (osobitne upozornená ošetrujúcim
lekárom) upravila pripravenú skladbu liekov podľa novej ordinácie. Sestra môže aplikovať lieky
a parenterálnu výživu intravenózne na základe písomného poverenia lekára.
Sestry pripravujú hospitalizovaným pacientom lieky primárne z objednaných zásob v lekárničke
a sklade liekov na oddelení. Nemocničná lekáreň bežne vydáva lieky objednané oddeleniami
nemocnice v riadnom pracovnom čase. V niektorých zdravotníckych zariadeniach sa využíva
nemocničná lekáreň aj na zabezpečenie správnej prípravy napr. parenterálne podávaných roztokov,
onkologických liekov. V budúcnosti sa možno aj na Slovensku širšie presadí model centrálnej
prípravy rannej, obednej a večernej medikácie pacienta v nemocničnej lekárni. Nemocničná lekáreň
dnes zabezpečuje najmä objednávanie, skladovanie a výdaj liekov do lekárničiek a skladov liekov na
jednotlivých oddeleniach.
4.6.6

Liekový formulár a schvaľovanie antibiotickej liečby

Zdravotnícke zariadenia mávajú vytvorený liekový formulár – zoznam liekov, ktoré sú v
zdravotníckom zariadení obvykle k dispozícii. V prípade predpisu lieku mimo liekového formulára
schvaľuje ordináciu ošetrujúceho lekára určený pracovník nemocnice. Informačné systémy
nemocnice môžu lekárovi zobrazovať aspoň orientačné ceny predpisovaných liekov.
Predpisovanie antibiotík sa väčšinou riadi vnútorným predpisom zdravotníckeho zariadenia.
Niektoré antibiotiká schvaľuje antibiotická komisia. Cieľom je vedome ovplyvňovať riziko nárastu
rezistentných (napr. nemocničných) bakteriálnych kmeňov v jednotlivých zdravotníckych
zariadeniach. V komplikovaných prípadoch je vo veľkých nemocniciach možné konzultovať aj
klinického farmakológa.
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4.6.7

Ústavná pohotovostná služba

Ústavná pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá
dostupnosť ústavnej starostlivosti v nemocnici. Po skončení riadnej pracovnej doby zostáva na
nemocničných oddeleniach a ambulancii ústavnej pohotovostnej služby resp. za účelom
poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme lekár, ktorý má podľa vopred
pripraveného plánu služieb ústavnú pohotovostnú službu. V ústavnej pohotovostnej službe –
popoludní a večer a v nočnej zmene býva oproti bežnému dňu redukovaný aj počet sestier
a sanitárov. V ÚPS sú pre obmedzené personálne kapacity v porovnaní s bežným pracovným dňom
vykonávané iba základné a neodkladné činnosti. Nakoľko je v UPS redukovaný aj personál SVaLZov,
sú vykonávané iba neodkladné (akútne, „CITO“, „STATIM“) laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia.
Večerná a víkendová terapia je pacientom v UPS podávaná podľa vopred pripravených ordinácií
ošetrujúcimi izbovými lekármi. V prípade zmeny zdravotného stavu môže službukonajúci lekár
terapiu zmeniť. Stav hospitalizovaných pacientov je v UPS kontrolovaný službukonajúcim lekárom
počas večernej a v dni pracovného voľna aj rannej vizity, ktorú vtedy nevykonáva riadny ošetrujúci
izbový lekár, ale lekár v UPS.
Sledovanie zdravotného stavu pacientov v UPS
Stav pacientov je v UPS pravidelne (priebežne) sledovaný sestrami aj službukonajúcimi lekármi.
Sestry v určených intervaloch zaznamenávajú u určených pacientov vitálne funkcie vrátane stavu
vedomia, telesnej teploty, dýchania, krvného tlaku, bilancie tekutín, vylučovania stolice a moču.
Medzi ďalšie monitorované parametre patrí napr. pravidelná kontrola glykémií („malý“ a „veľký“
glykemický profil). U pacientov, ktorí nie sú hospitalizovaný na JIS, sa kontrolné laboratórne testy
realizujú zvyčane nie častejšie ako jeden krát za 24 (výnimočne za 12) hodín, častejšie však iba jeden
krát za 2 – 3 dni. V prípade zmeny v zdravotnom stave pacienta sa samozrejme vykonajú potrebné
neodkladné vyšetrenia (EKG, RTG, laboratórne testy, USG, CT a ďalšie) podľa ordinácie lekára
kedykoľvek.
Stav pacientov vrátane stavu vedomia a vitálnych funkcii, glykémie a podobne je v určitých
intervaloch kontrolovaný podľa ordinácie lekára aj v priebehu noci, a to aj na bežných oddeleniach
nemocníc. Príkladom je sledovanie pacienta po úraze hlavy s otrasom mozgu, ktorý je v noci za
účelom kontroly vedomia pravidelne prebudený, alebo meranie glykémie o 3. hodine v noci.
Lekár v ústavnej pohotovostnej službe okrem sledovania zdravotného stavu hospitalizovaných
pacientov a včasnej reakcie na zmeny v zdravotnom stave plní aj úlohy ošetrujúceho lekára
novoprijatých pacientov (vypíše prijímaciu správu, dekurz z 1. dňa hospitalizácie, poskytne
neodkladnú liečbu ...).
V období medzi jednotlivými pracovnými aktivitami zostáva lekár v pohotovosti na pracovisku
pripravený na ďalšiu aktívnu prácu. Počas tohto obdobia „pripravenosti“ na prácu sa zdržiava
v miestnosti určenej na oddych, ktoré bývajú súčasťou jednotlivých nemocničných oddelení.
4.6.8

Neodkladná a urgentná zdravotná starostlivosť

Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene
jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných
životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie,
spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod
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ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj
zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná
preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi
zariadeniami a neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na
transplantáciu; neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.
Urgentná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť nepresahujúca 24 hodín poskytovaná
osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú
zo základných životných funkcií.
Po poskytnutí urgentnej zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme (alebo zdravotnej
starostlivosti na ambulancii ústavnej pohotovostnej služby) je pacient podľa zdravotného stavu
prijatý do nemocnice alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti z urgentného príjmu prepustený.
Každému na urgentnom príjme ošetrenému pacientovi sa vyhotoví správa o poskytnutí urgentnej
starostlivosti podobne, ako sa vyhotoví správa o poskytnutí zdravotnej starostlivosti na ambulancii
ústavnej pohotovostnej služby. Rozdiel medzi ambulanciou ústavnej pohotovostnej služby
a urgentným príjmom je tak najmä v tom, že urgentné príjmy môžu disponovať vlastnými lôžkami
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti nepresahujúcej 24 hodín.
4.6.9

Stravovanie hospitalizovaných pacientov

Hospitalizovaní pacienti majú zabezpečenú stravu, ktorá je na Slovensku pripravovanú podľa
jednotného diétneho systému. Hlavné jedlá sa podávajú 3x denne, pacienti dostávajú desiatu,
olovrant a podľa predpísanej diéty niekedy aj druhú večeru. Medzi základné diéty patrí: 0 – tekutá,
1 – kašovitá, 2 – šetriaca, 3 – racionálna (resp. normálna strava), 4 – s obmedzením tukov (pri
chorobách žlčníka a 4 S s prísnym obmedzením tukov pri pankreatitíde), 5 – bielkovinová bez
zvyšková (pri chorobách hrubého čreva), 6 – nízko bielkovinová (pri chorobách obličiek), 8 –
redukčná, 9 – diabetická, 10 – nesolená šetriaca, 11- výživná, 12 a 13 – strava batoliat a detí.
K špeciálnym diétam patrí diéta pri vyšetrení okultného krvácania, pred diagnostickým vyšetrením
tráviaceho traktu, bezlepková, bezlaktózová a ďalšie. Individuálnu diétu zabezpečuje diétna sestra
po dohode s lekárom, zdravotnou sestrou a pacientom.

4.7 Práva a povinnosti hospitalizovaných pacientov
Práva pacienta sú vo všeobecnosti garantované Ústavou Slovenskej republiky. Každý má právo na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na
bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok ustanovených
zákonom.
Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti vrátane cezhraničnej zdravotnej starostlivosti je zaručené rovnako každému v súlade
so zásadou rovnakého zaobchádzania. Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zákona musí byť v
súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie svoje práva a povinnosti zneužívať na škodu inej osoby.
Každý má právo na výber poskytovateľa.
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách
poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách
odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s
poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa zákona. Informovaný
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súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému
predchádzalo odmietnutie poučenia.
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených zákonom na
ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity, informácie
týkajúce sa jeho zdravotného stavu, informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia
zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia
poskytnutia zdravotnej starostlivosti, odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem
prípadov, v ktorých podľa zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného
súhlasu, rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume, zachovanie
mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich
s jeho zdravotným stavom, zmiernenie utrpenia, humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych
pracovníkov. Pacient alebo jeho zákonný zástupca má právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie
a robiť si z nej na mieste výpisky.
Popri existujúcej legislatíve sú ďalšími dokumentami charakterizujúcimi práva pacientov Charta
práv pacientov v Slovenskej republike vychádzajúca z Európskej charty pacientov a širšie
z Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Charty práv pacientov síce nie sú právne záväzná, viaceré
z týchto práv sú zapracované v regulujúcej Slovenskej a Európskej legislatíve, alebo z existujúcej
legislatívy vyplývajú nepriamo.
Charty práv pacientov obsahujú napr. právo pacientov usilovať sa dosiahnuť najvyššiu možnú
úroveň zdravia. Pacient má právo zúčastňovať sa na procese zdravotnej starostlivosti,
spolurozhodovať o jej poskytovaní a liečení. Pacient má právo využívať podporu svojej rodiny
a priateľov počas poskytovania zdravotnej starostlivosti pri dodržiavaní podmienok ustanovených
zdravotníckym zariadením. Pacient má právo na rešpektovanie svojho času, byť ošetrený v krátkom,
vopred určenom čase. Pacient má právo na kvalitu, bezpečnosť a inovácie, zohľadnenie osobných
potrieb. Pacient má právo podať sťažnosť a na náhradu škody.

4.8 Liečebný režim, liečebný poriadok počas hospitalizácie
Pacient je povinný dodržiavať liečebný režim určený svojim ošetrujúcim lekárom. Liečebným
režimom sa má širšie na mysli aj životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár.
Počas hospitalizácie sa očakáva, že pacient bude dodržiavať stanovený liečebný poriadok
nemocnice, režim oddelenia, rešpektovať a riadiť sa inštrukciám a pokynmi ošetrujúceho
zdravotného personálu a bude spolupracovať pri diagnostike, liečbe a rehabilitácii.
V zdravotníckych zariadeniach je povinnosť dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických
nápojov.
Pacient počas hospitalizácie nemá opustiť areál nemocnice bez súhlasu zodpovedného
zdravotníckeho pracovníka. Očakáva sa, že pacient bude dodržiavať základy slušného správania,
brať ohľad na skutočnosť, že sa jedná o zdravotnícke zariadenie. Nebude napr. obťažovať svojim
správaním a prejavmi ostatných pacientov nemocnice.
Pacient je aj počas hospitalizácie povinný podľa svojich schopností a možností poskytnúť
nevyhnutnú pomoc osobe, ktorá je v nebezpečenstve alebo javí známky závažnej poruchy zdravia,
teda napr. informovať ošetrujúci personál o náhlom zhoršení zdravotného stavu iného pacienta.
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Pacient, ktorý má prenosnú chorobu je povinný správať sa tak, aby zabránil prenosu takejto choroby
na iné osoby, označiť ošetrujúcemu lekárovi zdroj nákazy, ak ho pozná, a poskytnúť mu všetky
informácie na jeho určenie, určiť okruh osôb, na ktorý mohol prenosnú chorobu preniesť.

4.9 Základné etické princípy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
počas hospitalizácie
Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ľudským správaním, skúma morálku alebo morálne
relevantné konanie a jeho normy. Základnými princípmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
nie len v nemocniciach je konanie dobra (beneficience, vždy konať v prospech pacienta), vyhýbanie
sa konaniu zla resp. ublíženiu pacientovi (non-maleficience, konanie so zlým úmyslom, poskytnutie
neefektívnej a poškodzujúcej liečby), zahrnutie pacienta do procesu spoločného rozhodovania
(rešpekt k autonómii), a tiež zabezpečenie spravodlivého rozdelenia zdrojov pre všetkých (justice).
Reálne nie je možné poskytnúť maximálnu starostlivosť všetkým pacientom v každej situácií. Aj
nemocničný lekár neustále rozhoduje o použití obmedzených zdrojov (personálnych, technických,
ale aj ekonomických) čo najúčelnejším a najefektívnejším spôsobom.
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je nevyhnutná vysoká miera vzájomnej dôvery.
Zdravotnícki pracovníci musia mať na zreteli dôstojnosť každého chorého. Rešpektovanie
dôstojnosti každého znamená aj rešpektovanie pacientových emócií, vzťahov, odôvodnených
cieľov, súkromia a telesnej integrity. Vierohodnosť rozhodovania ošetrujúceho lekára je možné
podporiť výsledkami vyšetrení, konzultáciou kolegov resp. iných špecialistov. Dôležité je dbať
a vyhnúť sa možným konfliktom záujmov. Už prijatie „malých darov, poďakovaní“ (od pacienta,
zástupcu firmy vyrábajúcej liek, špeciálny zdravotnícky materiál ...) ovplyvňuje súčasné aj budúce
rozhodnutia lekára.
Právo odmietnuť zdravotnú starostlivosť má nie len pacient, ale aj poskytovateľ, ak je riziko výkonu
podľa lekára vyššie ako možný (predpokladaný, očakávaný) prínos. Pacient musí porozumieť
dôsledkom svojho rozhodnutia na základe informácií poskytnutých ošetrujúcim personálom.
Otázkami sa posudzuje kapacita pacienta podať konzistentnú odpoveď ohľadne svojho rozhodnutia,
porozumenie podstatným informáciám, porozumenie následkom rozhodnutia, teda kapacita urobiť
racionálne rozhodnutie. Ochorenie resp. liečba (napr. analgetiká, sedatíva) môže narúšať schopnosť
pacienta vedome sa rozhodnúť. K posúdeniu schopnosti urobiť zodpovedné rozhodnutie sa
využívajú v najkritickejších otázkach konzulácie psychiatra, prípadne sociálneho pracovníka a etika.
Využíva sa aj zapojenie rodiny do hodnotenia situácie a rozhodnutia.
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5 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas hospitalizácie
a zdravotná dokumentácia hospitalizovaných pacientov
Zdravotná starostlivosť vo všeobecnosti a špecificky aj počas hospitalizácie sa podľa slovenskej
legislatívy poskytuje vo vzťahu k chorobe (teda diagnóze) určenej zdravotníckym pracovníkom,
lekárom. Pacient je väčšinou hospitalizovaný s jednou hlavnou „klinickou“ diagnózou. Určenie
jednej hlavnej a podľa zdravotného stavu pacienta niekoľkých súvisiacich vedľajších diagnóz je
dôležité aj pre potrebu vykazovania zdravotnej starostlivosti po zavedení systému DRG (diagnosisrelated group), v ktorom sa platba zdravotnej poisťovne za poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
hospitalizáciu pacienta odvíja od vykázaných diagnóz.
Diagnóza
V zdravotnej dokumentácii sa pri prijatí pacienta a aj v priebehu hospitalizácie (napr. pri
priebehových epikrízach) zaznamenávajú všetky zistené, ale aj pracovné (zvažované, možné,
suspektné) diagnózy pacienta, ktoré majú dopad na poskytovanú zdravotnú starostlivosť, voľbu
diagnostických vyšetrení a liečbu pacienta. Zvlášť pri administratívnych úkonoch (napr. vypisovanie
žiadaniek, vykazovanie do zdravotných poisťovní ...) sa diagnózy pacienta kódujú podľa
medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCh v súčasnosti používané 10. vydanie). Pre klinické potreby
sa diagnostický kód a presne určená slovná diagnóza podľa MKCh dopĺňa ošetrujúcim lekárom
voľnejšie formulovanou klinickou diagnózou často spresnenou zaužívanými (odporučenými)
klinickými klasifikáciami ochorenia, stratifikáciou rizika a podobne. U pokročilých ochorení sa okrem
základnej diagnózy (napr. ischemická choroba srdca, stav po infarkte myokardu ...) samostatne
uvádzajú aj dôsledky – komplikácie základnej choroby (napr. srdcové zlyhanie ...).
Medzinárodná klasifikácia chorôb bola pôvodne vytvorená najmä za účelom epidemiologických
(štatistických) sledovaní a pre administratívne potreby. Nakoľko sa jedná o pevne definovanú
skupinu chorôb, diagnóza podľa MKCh nemusí vystihovať klinickú situáciu tak dobre, ako lekárom
voľnejšie formulované klinické diagnózy.

5.1 Zdravotná dokumentácia hospitalizovaných pacientov
Zdravotná dokumentácia je súbor písomných, grafických a iných údajov o zdravotnom stave.
Vedenie zdravotnej dokumentácie je základnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti
v dnešných zdravotníckych zariadeniach. Znamená získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie
údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Dekurz je denný záznam o rozsahu poskytnutej
zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Súčasťou dokumentácie (chorobopisu) pacienta bývajú aj okrem prijímacej správy, denných
dekurzov, ošetrovateľských záznamov aj ďalšie dokumenty ako napríklad výsledky vyšetrení,
teplotné tabuľky, EKG a podobne.
5.1.1

Zápis do zdravotnej dokumentácie

Každý zápis do zdravotnej dokumentácie pacienta musí byť pravdivý a čitateľný. Zápis musí
obsahovať hlavne dátum a čas zápisu, dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je
odlišný od dátumu a času zápisu, rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti, identifikáciu
ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka a osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla.
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Identifikácia ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka sa preukazuje v zdravotnej dokumentácii
vedenej v písomnej forme menom a priezviskom, odtlačkom pečiatky a podpisom ošetrujúceho
zdravotníckeho pracovníka.
Oprava zápisu v zdravotnej dokumentácii sa vykonáva novým zápisom, ktorý obsahuje dátum
opravy, znenie opravy zápisu a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý opravu
vykonal. Opravu zápisu môže vykonať len zdravotnícky pracovník, ktorý vykonal pôvodný zápis.
Pôvodný zápis musí zostať čitateľný (prečiarkne sa iba jednou čiarou).
5.1.2

Elektronická zdravotná knižka občana (EZKO)

Zdravotná dokumentácia môže byť vedená v dvoch formách: elektronickej a papierovej. Reálny stav
je v súčasnoti je taký, že zdravotná dokumentácia je vedená v elektronickej podobe, v informačnom
systéme, a potom je tlačená a v papierovej podobe zakladaná do zdravotnej karty (chorobopisu)
pacienta. S existenciou papierových záznamov sa naďalej počíta aj po spustení projektu
elektronického zdravotníctva (eZdravie) na Slovensku, aj keď cieľovým stavom je, aby všetky
zdravotné záznamy boli vedené v elektronickej podobe a len v prípade potreby tlačené na papier.
Elektronická zdravotná knižka občana (EZKO) zabezpečí kontrolovaný a diferencovaný prístup k
súhrnu podstatných, zdravotne relevantných informácií čerpaných zo zdravotnej dokumentácie
osoby vedenej u jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nenahrádza primárnu
zdravotnú dokumentáciu vedenú príslušnými poskytovateľmi. Do EZKO budú údaje čerpané
automaticky z informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
5.1.3

Ochrana osobných údajov

Zdravotná dokumentácia vedená v písomnej podobe musí byť zabezpečená tak, aby sa k nej
nedostali nepovolané osoby, nedošlo k jej strate alebo zneužitiu. Pri vedení elektronickej zdravotnej
dokumentácie v informačných systémoch je potrebné zvlášť dbať na zákon o ochrane osobných
údajov. Údaje o zdravotnom stave osoby patria medzi osobitné kategórie osobných údajov, ktoré
podliehajú vyššej ochrane a prísnejším pravidlám spracovania. Za bezpečnosť osobných údajov,
zodpovedá prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia, ktorý musí prijať primerané bezpečnostné
opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, ktoré zdokumentuje v
bezpečnostnom projekte informačného systému.
5.1.4

Nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie

Právo nahliadať do dokumentácie v celom rozsahu má okrem pacienta, ktorému je zdravotná
starostlivosť poskytovaná jeho zákonný zástupca v prípade neplnoletého dieťaťa. V prípade smrti
pacienta má právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie v celom rozsahu aj manžel alebo
manželka, dieťa alebo rodič pacienta. Pacient tiež môže splnomocniť k nahliadnutiu do zdravotnej
dokumentácie aj iné osoby. Právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie pacienta majú aj ďalšie
zúčastnené strany, napr. revízny lekár zdravotnej poisťovne, lekár UDZS v rámci výkonu dohľadu,
znalec pri príprave znaleckého posudku a pod.
Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo
kópie zo zdravotnej dokumentácie.
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5.1.5

Knihy vedené v nemocniciach

Okrem zdravotnej dokumentácie jednotlivých pacientov vedie zdravotnícke zariadenie rôzne ďalšie
zoznamy (registre, knihy ...) napr. knihu ošetrených pacientov, knihu omamných látok, transfúznu
knihu, register nozokomiálnych nákaz, evidenciu zomretých, knihu hlásení o priebehu ústavných
pohotovostných služieb atď.

5.2 Príjem pacienta
Pacient môže byť prijatý do nemocnice na hospitalizáciu cestou príjmovej nemocničnej ambulancie
s akútnym ochorením, úrazom, alebo plánovane po predchádzajúcom objednaní a schválení
hospitalizácie zdravotnou poisťovňou pacienta (podľa poradia v čakacej listine). Akútne prijatí
pacienti bez predchádzajúceho objednania bývajú privezení záchrannou zdravotnou službou, alebo
sú na hospitalizáciu odoslaní so žiadosťou ošetrujúceho ambulantného lekára. Pacienti sú často
prijatí do nemocnice počas ústavných pohotovostných služieb po tom, ako samostatne požiadali
o vyšetrenie a pomoc pre akútne zdravotné ťažkosti.
Pacient je pri prijatí informovaný o spôsobe poskytovania zdravotnej starostlivosti, rizikách
a alternatívach v poskytovanej starostlivosti, cieľoch poskytovanej starostlivosti. Pokročilé
plánovanie starostlivosti, napr. využitie život – podporujúcich zariadení (umelej pľúcnej ventilácie
...) u pacientov s vážnymi ochoreniami (v prípade zhoršenia zdravotného stavu terminálne chorého
pacienta) by malo byť súčasťou diskusie ošetrujúceho lekára s pacientom resp. jeho blízkymi už pri
prijatí. Následne pacient podpíše informovaný súhlas. Pacient je informovaný o dennom režime
nemocničného oddelenia a o svojich právach a povinnostiach počas hospitalizácie.
Na príjmovej ambulancii sa vystaví príjmový lístok, na základe ktorého sa vytvorí nový chorobopis
pacienta. Zaznamenávajú kontakty na blízke osoby pacienta. Akútna hospitalizácia pacienta sa
podľa zmluvne dohodnutých podmienok hlási zdravotnej poisťovni pacienta. Príjmový lístok
obsahuje identifikačné údaje pacienta a príjmového lekára, dôvod hospitalizácie – príjmovú
diagnózu pacienta. Na príjmovom lístku sa eviduje meno lekára resp. názov poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, ktorý pacienta na hospitalizáciu odoslal spolu s dátumom odoslania.
5.2.1

Hospitalizácia bez súhlasu pacienta

Pacientovi bezprostredne v dôsledku duševnej poruchy ohrozujúcemu seba, alebo okolie sa môže
poskytnúť bezodkladná život zachraňujúca liečba aj bez jeho jednoznačne vyjadreného
informovaného súhlasu, o vyjadrenie súhlasu s poskytovaním liečby bez súhlasu pacienta je však
potrebné požiadať súd.
Odmietnutie súhlasu s navrhovanou zdravotnou starostlivosťou musí byť udelené osobou
spôsobilou na právne úkony, ktorá nekoná v duševnej poruche, a ktorá udeľuje tento tzv. negatívny
reverz slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne. Rozhodnutiu pacienta o odmietnutí zdravotnej
starostlivosti tiež musí predchádzať poučenie poskytnuté zdravotníckym pracovníkom
zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku s možnosťou a dodatočným časom slobodne sa rozhodnúť
pre neudelenie informovaného súhlasu. Poučenie má byť udelené zdravotníckym pracovníkom
primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má zdravotnícky
pracovník poučiť. Odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu je
súčasťou zdravotnej dokumentácie.
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5.2.2

Vyšetrenie pacienta pri prijatí

Príjmový lekár pri prijatí pacienta do nemocnice zaznamenáva detailnú (úplnú, čo najpodrobnejšiu)
anamnézu a vykonáva celkové fyzikálne vyšetrenie novoprijatého pacienta. Okrem potvrdenia
príjmovej diagnózy, prípravy plánu vyšetrení a predpisu iniciálnej liečby určuje príjmový lekár
pohybový režim a diétu pacienta počas hospitalizácie.
Úkony spojené s príjmom pacienta vykonáva v riadnom pracovnom čase ošetrujúci („izbový“) lekár,
ktorý zostáva ošetrujúcim lekárom pacienta aj počas nasledujúcich dní hospitalizácie. V UPS vykoná
príjem pacienta službukonajúci lekár. Doplnenie niektorých detailov anamnézy, detailnejšie
fyzikálne vyšetrenie pacienta a úpravu diagnostického plánu a iniciálnej liečby pacienta vykoná
ošetrujúci izbový lekár v najbližší pracovný deň. Sestry pri prijatí pacienta plánujú ošetrovateľskú
starostlivosť.
Plánovanie prepustenia pacienta, ošetrovanie a opatera po prepustení
Už pri prijatí sa začína plánovať prepustenie pacienta a následná starostlivosť po prepustení. Včas
sa analyzuje potreba a rôzne možnosti zabezpečenia opatrovateľskej starostlivosti po prepustení.
U pacientov akútne odkázaných na úplnú opatrovateľskú starostlivosť v súvislosti s akútnym
ochorením, alebo operáciou sa do prieskumu a plánovania zabezpečenia starostlivosti po
prepustení zapája sociálna sestra zdravotníckeho zariadenia. Pacienti s potrebou dlhšej liečby a
rekonvalescencie pod každodenným dohľadom lekára bývajú po dohovore preložení na oddelenie
dlhodobo chorých, doliečovacie oddelenie, do liečební.
Ošetrovateľská starostlivosť je odborná činnosť, ktorú vykonáva sestra – zdravotnícky pracovník
s príslušným vzdelaním. Po prepustení pacienta z hospitalizácie k ošetrovaniu v domácom prostredí
patrí napr. starostlivosť o nehojace sa rany, preležaniny, alebo vredy predkolenia. Ošetrovateľskú
starostlivosť v domácom prostredí zabezpečujú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
(ADOS). Opatrovanie (opatrovateľská služba) je činnosť, ktorá nevyžaduje zdravotnícke vzdelanie
(patrí k sociálnym službám) a môžu ju popri rodinných príslušníkoch vykonávať napr. agentúrni
pracovníci po absolvovaním opatrovateľského kurzu. V rámci opatrovania sa napr. zabezpečuje
pomoc s polohovaním, pohybom po byte, prípravou a podávaním stravy, toaletou, osobnou
hygienou a celkovým kúpeľom, vykonáva sa dohľad. K opatrovateľskej starostlivosti patrí aj pomoc
s nákupmi, alebo upratovaním v domácnosti.
5.2.3

Prijímacia správa, dekurz z prvého dňa hospitalizácie

Prijímacia správa (zápis lekára o príjme osoby) je štruktúrovaný dokument so zápisom jednotlivých
súčastí kompletnej anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a predbežných (pracovných) diagnostických
záverov. Súčasťou prijímacej správy môže byť aj krátka diferenciálno-diagnostická úvaha a krátke
zdôvodnenie navrhnutej liečby. Súčasne s prijímacou správnou sa pripraví denný dekurz z prvého
dňa hospitalizácie, ktorý obsahuje plán vyšetrení a úvodnú liečbu pacienta.
V anamnéze terajšieho ochorenia by nemalo chýbať krátke vyjadrenie pacienta jeho vlastnými
slovami (až vo forme citácie v úvodzovkách, v anglickej literatúre označované ako „chief complaint“)
o dôvode, pre ktorý je zdravotná starostlivosť poskytovaná. Nasledovať by mal detailný opis
okolností vzniku a prejavov ochorenia vrátane času, intenzity, lokalizácie, vývoja a sprievodných
príznakov, faktorov, ktoré ťažkosti zmierňovali a naopak zhoršovali, liečby, ktorú pacient doteraz
užíval.
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V osobnej anamnéze by nemal chýbať zápis o položených otázkach zameraných na ochorenia a
príznaky ochorení jednotlivých systémov (v anglickej literatúre označované ako „review of systems“
– ROS). Doteraz nerozpoznané ochorenie srdca, nerozpoznaná renálna insuficiencia, pokročilé
endokrinné ochorenie (porucha funkcie štítnej žľazy, nadobličky) a pod. môžu komplikovať priebeh
hospitalizácie pre akéhokoľvek iné základné ochorenie, ktoré bolo dôvodom hospitalizácie.
Plánované vyšetrenia a iniciálnu liečbu príjmový lekár zaznamená do denného dekurzu z prvého
dňa hospitalizácie (analógia tzv. „admission notes“, v ďalších dňoch hospitalizácie „progress
notes“). Popri kauzálnej liečbe hlavného (základného) ochorenia, ktoré bolo dôvodom
hospitalizácie, sa predpisuje aj podporná respektíve symptomatická napr. analgetická liečba (aj
počas hospitalizácie niekedy podávaná na žiadosť pacienta, podľa potreby). Zvyčajne sa pokračuje
aj v doterajšej ambulantnej liečbe ostatných chronických ochorení pacienta, ak je to po akútnej
zmene zdravotného stavu možné.
Krátke hospitalizácie
U pacientov hospitalizovaných krátko (1-3 dni) za účelom vykonania vopred indikovaného
jednoznačne určeného diagnostického, alebo terapeutického výkonu na oddeleniach s veľkým
obratom pacientov, alebo v prípade naliehavej operácie bývajú niekedy úkony vykonávané pri
prijatí a prepustení pacienta z dôvodu ich časovej náročnosti skrátené na nevyhnutné zaužívané
(obvyklé, štandardné) minimum. Pri krátkych hospitalizáciách sa preto nemusia vždy zaznamenať
všetky s aktuálnym výkonom priamo nesúvisiace údaje z anamnézy (napríklad rodinná anamnéza
u pacienta prijatého na implantáciu kardiostimulátora). Nemusí sa vždy vykonať ani kompletné, ale
iba na aktuálny problém zamerané fyzikálne vyšetrenie.
Počas všeobecného vyšetrenie pacienta pri prijatí do nemocnice sa však lekár aj pri krátkych
hospitalizáciách musí zamerať na objektívne skutočnosti sledované po výkone z pohľadu možných
širších komplikácii výkonu, alebo hospitalizácie (napr. zaznamenať do zdravotnej dokumentácie
u každého pacienta aj nález na dolných končatinách z dôvodu možnosti vzniku hlbokej žilovej
trombózy, auskultačný nález pri dýchaní z dôvodu možnosti vzniku bronchopneumónie, alebo
srdcového zlyhávania, zaznamenať základný neurologický status z dôvodu možnosti vzniku cievnej
mozgovej príhody a pod.)
5.2.4

Pohybový režim a rehabilitácia na oddelení

Základné pohybové režimy na oddelení bývajú pobyt na lôžku, pobyt na lôžku s vysádzaním
pacienta do kresla v priebehu dňa, voľný pohyb po izbe s možnosťou ísť na WC (strava sa prináša
priamo na izbu), voľný pohyb na oddelení resp. v nemocnici (stravovanie v jedálni oddelenia).
Rehabilitácia na nemocničnom oddelení
Základná rehabilitácia na bežnom nemocničnom oddelení spravidla znamená mobilizáciu pacienta
po dlhom pobyte na lôžku v dôsledku akútneho ochorenia, nácvik sebaobslužných aktivít
(stravovanie, hygiena, toaleta ...), nácvik vstávania a chôdze, často špecifickým spôsobom
v dôsledku zdravotného postihnutia (prípadne s použitím pomôcok). U ležiacich pacientov sú
dôležité aj dychové cvičenia, dychová rehabilitácia. Včasná rehabilitácia je obzvlášť dôležitá po
úraze, pri novom neurologickom postihnutí po cievnej mozgovej príhode.
Mobilizácia v dôsledku akútneho ochorenia dlhšie obdobie ležiaceho pacienta spravidla začína
pasívnymi uvoľňovacími cvikmi vykonávanými rehabilitačným pracovníkom, na ktorú včas
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nadväzujú fázy aktívnych cvikov na lôžku, v sede a v stoji pri posteli s istením a dopomocou
rehabilitačného pracovníka. Na rehabilitácii (mobilizácii) sa podieľa aj ďalší personál nemocničného
oddelenia. Pokiaľ pacient nie je hospitalizovaný na špecializovanom fyziatricko-rehabilitačnom
oddelení prebieha rehabilitácia na oddelení väčšinou v riadnom pracovnom čase a počas kratších
období.
Špecifická je včasná (akútna) rehabilitácia pacientov po prekonaní cievnej mozgovej príhody.
Cieľom je zlepšiť funkčný deficit – hybnosť postihnutej časti tela, prípadne čo najlepšie
kompenzovať pretrvávajúcu funkčnú poruchu. Súčasne prebieha nácvik reči (logopedická
starostlivosť). Mimoriadne dôležitá je aj rehabilitácia u pacientov po operácii pohybového aparátu,
po úraze. K obnovenie funkcie v bedrovom kĺbe, kolennom kĺbe, po operácii (napr. totálnej
endoprotéze) je možné použiť špeciálne (automatické) zariadenia ako napr. motodlahu. Po
transverzálnych léziách miechy s paraparézou dolných končatín, ale aj po mozgových príhodách
s pretrvávajúcou hemiplégiou je možné pacienta mobilizovať pomocou exoskeletu. Použitie
komplexných kompenzačných pomôcok vyžaduje nácvik (rehabilitáciu) na špecializovaných
oddeleniach, už pri prijatí sa preto plánuje preklad pacienta za účelom ďalšej starostlivosti.
V prípade potreby aktívnej rehabilitácie počas dlhšieho obdobia je pacient po stabilizácií
základného ochorenia resp. úrazu preložený na fyziatricko – rehabilitačné oddelenie (FRO).
Každodenná aktívna rehabilitácia na FRO je možná u spolupracujúcich pacientov s dostatočnou
kardiorespiračnou rezervou. Pacient môže po rehabilitácii na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení
pokračovať v aktívnej rehabilitácii v Národnom rehabilitačnom centre.
5.2.5

Analýza rizík komplikácii počas hospitalizácie

Pri prijatí pacienta sa analyzujú (odhadujú) riziká komplikácií počas hospitalizácie. Odhadujú sa
najmä riziko pádov počas hospitalizácie, riziko prenosu respektíve vzniku infekcie
(bronchopneumónia u ležiacich pacientov, pacientov s poruchou prehĺtania, hnačky pri
antibiotickej liečbe, ranové infekcie, infekcia močových ciest pri zavedenom močovom katétri,
infekcia súvisiaca so zavedenou intravenóznou kanylou a všeobecne akákoľvek iná infekcia
s bakteriémiou ...), riziko náhlych kardiovaskulárnych a tromboembolických príhod (infarkt
myokardu, hlboká žilová trombóza a embólia do pľúc), riziko nežiadúcich účinkov liečby (napríklad
liekové poškodenie funkcie obličiek, prípadne pečene), riziko vývoja (resp. dekompenzácie)
orgánového zlyhávania počas hospitalizácie (napríklad kardiálna dekompenzácia), riziko vzniku
poruchy vnútorného prostredia (napríklad dekompenzácia cukrovky, vznik hyponatriémie,
hypokaliémie, dehydratácia), riziko malnutrície (katabolizmu), riziko zmätenosti respektíve vzniku
syndrómu odňatia s poruchami správania počas hospitalizácie (napr. u pacientov s pravidelným
príjmom alkoholu), riziko vzniku dekubitov a "stresového" vredu žalúdka respektíve krvácania do
žalúdka.
U každej hospitalizovanej pacientky je nutné spoľahlivými metódami vylúčiť tehotnosť s rizikom
poškodenia plodu pri RTG vyšetrovacích metódach, alebo v dôsledku nežiadúceho vplyvu liekov
v jednotlivých fázach gravidity.
Analýza rizika prenosu mikrobiálnych kmeňov rezistentných na antibiotiká
V zdravotníckych zariadeniach sa u pacientov opakovane hospitalizovaných resp. z domovov
sociálnej starostlivosti odoberajú stery a ďalší materiál na kultiváciu na posúdenie kolonizácie
pacienta multirezistentnými mikrobiálnymi kmeňmi. V prípade pozitívneho výsledku sa realizujú
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opatrenia na zabránenie šírenia rezistentných kmeňov v zdravotníckom zariadení (program aktívnej
detekcie a izolácie, bariérová ošetrovateľská technika). V prípade zistenia osídlenia pacienta
multirezistentnými bakteriálnymi kmeňmi sa zdravotnícke zariadenia snažia o ponechanie pacienta
na oddelení, na ktorom je pacient prvotne prijatý, až do jeho prepustenia z nemocnice. Takíto
pacienti sú len výnimočne prekladaní na iné oddelenia nemocnice resp. medzi rôznymi
zdravotníckymi zariadeniami.
5.2.6

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti

U hospitalizovaných pacientov sa na príjmovej ambulancii vypíše Potvrdenie o dočasnej pracovnej
neschopnosti. Potvrdenie má 5 strán (4 diely) .
Diel I. – legitimácia dočasnej pracovnej neschopnosti ostáva počas celej dočasnej pracovnej
neschopnosti pacientovi. Po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti je pacient povinný
odovzdať tento diel svojmu ošetrujúcemu lekárovi.
Diel II. – slúži ako Žiadosť o nemocenské. Zamestnanec ho predkladá svojmu zamestnávateľovi,
ktorý ho v prípade, ak dočasná pracovná neschopnosť trvá viac ako desať dní, odstúpi príslušnej
pobočke Sociálnej poisťovne. Diel IIa. – Žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca tiež odovzdá zamestnanec svojmu zamestnávateľovi, u ktorého si
uplatňuje nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.
Diel III. – Hlásenie pre pobočku Sociálnej poisťovne o začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti
posiela ošetrujúci lekár do Sociálnej poisťovne.
Diel IV. – Hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanec ihneď po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti odovzdá
zamestnávateľovi.
Poistenec je povinný podpísať II. a IV. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti a vyplniť
vyhlásenie poistenca na zadnej strane.
Ku koncu kalendárneho mesiaca sa vystavuje potvrdenie o trvaní dočasnej práceneschopnosti
(laicky nazývaný „lístok na peniaze“).

5.3 Ranná lekárska vizita
Ošetrujúci lekári respektíve v dni pracovného pokoja službukonajúci lekári priebežne sledujú zmeny
v zdravotnom stave hospitalizovaných pacientov, ktoré nastali od prijatia pacienta do nemocnice
a počas predchádzajúcej UPS s cieľom posúdiť vývoj ochorenia a včas zaregistrovať prípadný vznik
komplikácií.
U všetkých hospitalizovaných pacientov sa pri rannej vizite sledujú základné vitálne funkcie, stav
vedomia (jasné vedomie, somnolencia, zmätenosť), dýchania (eupnoe, dyspnoe, prípadne aj
kvantitatívne meranie saturácie krvi kyslíkom pulzoximetricky), hydratácie, často tiež 24-hodinová
bilancia tekutín (príjem tekutín, diuréza a celkový výdaj tekutín), tlak krvi a srdcová frekvencia,
telesná teplota, vyprázdňovanie stolice a príjem stravy.
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Pri auskultácii pľúc sa sleduje možný vývoj stázy v malom obehu v dôsledku zvýšenej záťaže
akútnym ochorením alebo navodenej iatrogénne neadekvátnou infúznou liečbou, vývoj pneumónie
v bazálnych častiach pľúc komplikujúcej zdravotný stav ležiacich pacientov.
Krátke vyšetrenie brucha vrátane palpácie je zamerané na rozpoznanie vývoja stresového vredu
žalúdka, oslabenia peristaltiky s rozvojom ileózneho stavu pri inom ochorení alebo v dôsledku
poruchy vyprázdňovania u ležiacich pacientov so zmeneným príjmom potravy počas hospitalizácie.
Každodenné vyšetrenie dolných končatín počas rannej vizity je zamerané hlavne na včasné
rozpoznanie vzniku hlbokej žilovej trombózy u ležiacich pacientov, alebo akútnej končatinovej
ischémie u pacientov v kritickom stave.
Pri rannej vizite sa sleduje vývoj novej neurologickej symptomatológie (porucha hybnosti, mobility,
rovnováhy, reči a pod.). Kontroluje sa, či napriek ošetrovateľskej starostlivosti nedochádza k vzniku
dekubitov.
Na chirurgických oddeleniach sa sleduje hojenie operačných rán, sekrécia do drénov. Pri rannej
vizite sa kontroluje miesto zavedenej intravenóznej kanyly (riziko vývoja flebitídy), dĺžka zavedenia
močového katétra. Ďalšie vyšetrenia, ktoré vykonáva ošetrujúci lekár pri rannej vizite, sú špecifické
pre ochorenie, pre ktoré je pacient hospitalizovaný.
Meranie vitálnych funkcií a časti vyšetrenia tradične vykonávaného ošetrujúcimi lekármi počas
ranných vizít môžu v rámci kontrol zdravotného stavu respektíve sesterských vizít vykonávať aj
sestry.
5.3.1

Zápis z rannej vizity

Subjektívne ťažkosti uvádzané pri rannej vizite pacientom a objektívne zistenia pri základnom
fyzikálnom vyšetrení počas rannej vizity ošetrujúceho lekára sa zapisujú do zdravotnej
dokumentácie – denného dekurzu hospitalizovaného pacienta. Po úvodnom zápise z rannej vizity
sa do denného dekurzu priebežne chronologicky zapisujú ďalšie (väčšinou už kratšie) záznamy
o poskytnutej zdravotnej starostlivosti v priebehu dňa hospitalizácie.
Zápis z rannej vizity býva typicky štruktúrovaný nasledovne:
Subj.: subjektívne ťažkosti pacienta;
Obj.: základný všeobecný objektívny nález – vedomie, orientácia, hydratácia, príjem výdaj tekutín,
telesná teplota, krvný tlak, srdcová frekvencia, dýchanie (eupnoe/dyspnoe), nález pri auskultácii
pľúc, srdca, palpačný a auskultačný nález na bruchu, vyšetrenie dolných končatín;
Záver: záverečné zhodnotenie zistení pri rannej vizite respektíve krátke zhrnutie stavu pacienta
doplnené podľa potreby krátkou diagnosticko-terapeutickou úvahou so zhodnotením aktuálnych
výsledkov vyšetrení s diagnostickým a terapeutickým plánom na nasledujúci deň (denná ordinácia)
so zdôvodnením zmien v liečbe.
V anglosaských krajinách sa takýto štruktúrovaný zápis označuje ako SOAP note (Subjective,
Objective, Assessment, Plan).
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5.3.2

Denný dekurz

Súčasťou zápisu z rannej vizity je aj ordinácia vyšetrení a liečby v tomto (ale aj nasledujúcom) dni.
Podľa priebehu ochorenia teda podľa vývoja zdravotného stavu pacienta počas hospitalizácie sa
plán vyšetrení, kontrolných vyšetrení a liečba pacienta každodenne prehodnocuje. Najmä pri
zaťažujúcich, rizikových, alebo ekonomicky nákladnejších vyšetreniach a liečebných postupoch je za
účelom možnosti rekonštruovať diagnosticko-terapeutickú rozvahu lekára súčasťou ordinácie
vyšetrení a liečby ich písomné odôvodnenie.
Zvýraznením zmeny liečby v dennom rozpise – ordinácií liečby, ktorá je súčasťou denného dekurzu,
sa upozorňuje sestra na potrebu upraviť pripravenú skladbu liekov už v deň zmenenej ordinácie
a tiež upraviť kópiu zoznamu (rozpis) predpísaných liekov, ktorú používa sestra pri každodennej
príprave liekov pre pacienta. Do zdravotnej dokumentácie je vhodné zaznamenávať aj dôvody
zmeny liečby.
Po zápise z rannej vizity sa do denného dekurzu v chronologickom poradí zapisujú ďalšie záznamy
o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosť v priebehu
dňa (v angličtine „hospital progress notes“). Takými sú zápisy lekára z ďalších vizít v priebehu dňa z
dôvodu zmien v zdravotnom stave pacienta respektíve v rámci naplánovaného sledovania
zdravotného stavu pacienta, zápis z veľkej vizity, zápis z vykonaného invazívneho výkonu, zápis
lekára z konziliárneho vyšetrenia. Zápis o vykonanom konzíliu odborným lekárom môže byť
vypracovaný samostatne, ako zápis lekára špecialistu pracujúceho v ambulantnom zdravotníckom
zariadení.
Na bežnom oddelení sa stručne zapisujú dôležité zistenia z kontroly zdravotného stavu pacientov
počas popoludňajšej vizity ošetrujúcim izbovým lekárom a večernej vizity vykonanej
službukonajúcim lekárom v UPS. Podrobnejšie vyšetrenie a zhodnotenie aktuálneho zdravotného
stavu pacienta a rozsiahlejší zápis z večernej vizity je štandardnou súčasťou zdravotnej starostlivosti
poskytovanej pacientom hospitalizovaným na JIS a ARO.
Denný dekurz je teda denný záznam o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Je súčasťou zdravotnej dokumentácie. Zápis
terapie a zápis o zmene terapie je výlučne v kompetencii lekára. V zdravotnej dokumentácii sa
nepoužívajú odvolávky, odkazy a opakovacie znaky (ako predchádzajúci chorobopis, Th. idem, bpn).
V dekurze, pri popise nálezu nezmeneného zdravotného stavu je možné použiť formuláciu ,,stav
rovnaký ako“ s odvolaním sa na presný dátum a hodinu. Denný dekurz pripravuje ošetrujúci lekár
pre každý deň hospitalizácie, v deň prijatia pacienta súčasne s príjmovou správou.

5.4 Veľká vizita
Veľké vizity sú tradičnou súčasťou denného programu v nemocniciach na všetkých oddeleniach. Na
veľkých vizitách sa zúčastňujú ošetrujúci izboví lekári s vedúcimi pracovníkmi oddelenia spolu
s ďalšími špecialistami oddelenia, lekármi v špecializačnej príprave a študentami.
Ošetrujúci izboví lekári vopred pripravení na veľkú vizitu zhrnú dôvod hospitalizácie, predstavia
najdôležitejšie výsledky vyšetrení, pracovné diagnózy a doterajšiu liečbu pacienta, plán ďalšej
starostlivosti.
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Na veľkej vizite sa priamo pri lôžku pacienta hodnotí doterajší priebeh hospitalizácie a rozhoduje
o najdôležitejších (kľúčových) otázkach týkajúcich sa ďalšej diagnostiky a liečby pacientov.
Rozhodnutia o ďalších vyšetreniach pacienta a jeho liečbe sa môžu urobiť aj bez priamej
prítomnosti lekárov špecialistov pri lôžku pacienta napr. počas každodenných ranných lekárskych
porád na oddelení, alebo na poradách lekárov nemocnice – príkladom sú celonemocničné indikačné
semináre. Hodnotenia zdravotného stavu pacientov na veľkej vizite, alebo na indikačných
seminároch, rozhodnutia o ďalšej diagnostike a liečbe sa tiež zapisujú do zdravotnej dokumentácie,
denného dekurzu.
Veľká vizita je v súčasnosti čiastočne nahrádzaná lekárskymi poradami, pri ktorých sa v širšom
kolektíve prediskutuje zdravotný stav pacientov. Veľká vizita priamo pri lôžku pacienta však stále
zostáva dôležitým nástrojom odovzdávania skúseností starších lekárov mladším lekárom
a podporuje dôveru pacienta, kde bezprostredne prítomný tím zdravotníckych pracovníkov
rozhoduje o poskytovanej zdravotnej starostlivosti priamo pri pacientovi a so zohľadnením jeho
názoru. Kolektív lekárov spolupodieľajúcich sa na zdravotnej starostlivosti pacientovi, či už v rámci
kolektívnych rozhodnutí na lekárskych poradách, alebo v ústavných pohotovostných službách je na
veľkých vizitách informovaný a môže priamo pozorovať zmeny v celkovom zdravotnom stave
ostatných pacientov hospitalizovaných na oddelení, ktorí sú v starostlivosti ich ošetrujúcich
izbových lekárov.
Závery z veľkej vizity sa zapíšu do zdravotnej dokumentácie. Súčasťou zápisu z veľkej vizity môže
byť zápis z aktuálneho fyzikálneho vyšetrenia pacienta vedúcim lekárom, krátka priebehová epikríza
formulovaná vedúcim lekárom, diagnostické závery a rozhodnutie o ďalšej zdravotnej starostlivosti.

5.5 Konzultácia, konzílium, komanažment
Konzílium je spoločná porada lekárov o ďalšej starostlivosti poskytovanej pacientovi. Slovenská
legislatíva definuje konzílium ako poradný orgán ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka. Dnes sa
v nemocnici tradičný pojem konzílium nepresne používa najmä na označenie konzultácie odborného vyšetrenia pacienta lekárom špecialistom iného špecializačného odboru z dôvodu
komplikujúcich komorbidít, nejasného stavu (ochorenia, diagnózy) pacienta, alebo z dôvodu
uvažovania o optimálnej liečbe.
Požiadavka ošetrujúceho lekára s jasne položenou otázkou (dôvodom konzultácie) a zhrnutím
podstatných faktov je súčasťou žiadanky o vykonanie konzultácie. Dôvod konzultácie sa často
vysvetlí aj ústne. Zdravotný problém pacienta je predstavený konzultovanému lekárovi špecialistovi
či už počas telefonického oznámenia požiadavky, alebo osobne po príchode špecialistu na
oddelenie, kde je pacient hospitalizovaný. Konzultácia zdravotného stavu pacienta si vyžaduje od
ošetrujúceho lekára žiadajúceho konzultáciu dôkladné naštudovanie (zopakovanie) problematiky,
anamnézy, výsledkov kľúčových vyšetrení a doterajšieho priebehu ochorenia. Konzultujúci lekár
musí vždy rešpektovať čas často zaneprázdneného konzultovaného lekára.
Zápis lekára z konzultácie (konziliárneho) vyšetrenia obsahuje okrem identifikačných údajov
pacienta, vyšetrujúceho lekára, dátumu a času vyšetrenia údaje o subjektívnych ťažkostiach
pacienta, objektívny fyzikálny nález, zhodnotenie najdôležitejších výsledkov doterajších
laboratórnych, zobrazovacích a konziliárnych vyšetrení, diagnózu (aj pracovnú, alebo diferenciálnu
diagnózu), odporučenú terapiu (vrátane zdôvodnenia zmeny) a navrhované ďalšie vyšetrenia. Zápis
lekára špecialistu pri prvom vyšetrení obsahuje aj údaje o rodinnej anamnéze, osobnej anamnéze,
56

pracovnej anamnéze, sociálnej anamnéze, alergologickej anamnéze, liekovej anamnéze, úrazoch,
operáciách, abúzoch, ak ide o ženu aj údaje o gynekologickej anamnéze.
Konzultácia špecialistu z iného špecializačného odboru na žiadosť ošetrujúceho lekára
hospitalizovaného pacienta poskytne stanovisko k aktuálnemu stavu pacienta s návrhom vyšetrení
a liečby v bezprostredne nasledujúcom období. Zdravotnú starostlivosť môžu hospitalizovaným
pacientom (podobne ako pacientom liečeným ambulantne) priebežne počas určitého obdobia
hospitalizácie poskytovať súčasne aj viacerí lekári špecialisti. Spoluprácu lekárov s rôznou
špecializáciou v prostredí moderných nemocníc možno označiť za „komanažment“. V súčasnosti sa
najčastejšie stretávajú s požiadavkami lekárov chirurgických špecializačných odborov o prevzatie
zodpovednosti za ďalšiu (nechirurgickú) každodennú všeobecnú zdravotnú starostlivosť
poskytovanú pacientom internisti, prípadne lekári ARO, JIS. U týchto pacientov sa potom aj zvažuje
oddelenie nemocnie, na ktorom môže byť podľa aktuálnych potrieb pacienta zdravotná
starostlivosť poskytovaná najlepšie.

5.6 Indikačné semináre, rádiodiagnostické semináre, zasadnutia etickej
komisie, patologicko anatomické semináre, odborné klinické
semináre
Kolektívne poskytovanie zdravotnej starostlivosti znamená aj spoluprácu špecialistov z rôznych
špecializačných odborov na rozhodovaní (plánovaní) a poskytovaní optimálnej zdravotnej
starostlivosti jednotlivým pacientom vrátane spolupráce medzi lekármi z nechirurgických odborov
a chirurgov. Na základe výsledkov vyšetrení, celkového stavu pacienta vyplývajúceho aj
z pridružených ochorení sa na indikačných seminároch zvažuje prínos a riziko operačných resp.
intervenčných výkonov, alebo rôznych alternatív v poskytovanej zdravotnej starostlivosti
jednotlivým pacientom.
Na rádiodiagnostických seminároch ošetrujúcich lekárov s lekármi rádiodiagnostických oddelení sa
spoločne interpretujú (reinterpretujú) nálezy zo zobrazovacích vyšetrení začlenené do širšej
klinickej situácie pacienta.
Zložité rozhodnutia pri voľbe z rôznych alternatív v zdravotnej starostlivosti môžu vyžadovať
posúdenie etickou komisiou. Etická komisia posudzuje aj všetky plánované klinické štúdie.
Patologicko-anatomické semináre spätne umožňujú klinickým lekárom spresniť resp. niekedy
kriticky prehodnotiť porozumenie zdravotnému stavu pacientov, ktorí v nemocnici napriek
poskytnutej zdravotnej starostlivosti zomreli.
Odborné klinické semináre jednotlivých oddelení, alebo celonemocničné, sú podobne ako
patologicko-anatomické semináre súčasťou kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov. Kredity sa zdravotníckym pracovníkom prideľujú len za účasť na seminári
akreditovanom lekárskou komorou, alebo inou odbornou spoločnosťou.
V zdravotníckych zariadeniach sa organizujú aj ďalšie porady (zasadnutia), napríklad zasadnutia
antibiotickej komisie, komisie účelnej (racionálnej) farmakoterapie, epidemiologickej komisie
a ďalších komisií. Zasadnutia môžu prebiehať aj na okresnej, krajskej respektíve celoslovenskej
úrovni (napr. zasadnutia transplantačnej komisie).
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V zdravotníckych zariadeniach sa ako súčasť riadenia pravidelne organizujú prevádzkové
(gremiálne) porady vedúcich pracovníkov.

5.7 Diagnostické a liečebné výkony
Diagnostické a liečebné výkony sa vykonávajú na základe ošetrujúcim lekárom písomne vystavenej
žiadanky. Vyšetrenia sa vykonávajú podľa vytvoreného diagnostického plánu v postupných krokoch
smerujúcich k určeniu (potvrdeniu) diagnózy pacienta a vylúčeniu ostatných, diferenciálne
diagnosticky zvažovaných pracovných diagnóz. Ďalšou indikáciou kontrolných diagnostických
vyšetrení je sledovanie zmien v zdravotnom stave pacienta (napr. zápalové markery, sérové ióny,
kreatinín, kontrolné RTG vyšetrenia ...). Nemocniční aj ambulantní lekári musia každodenne
sledovať výsledky vykovaných vyšetrení a včas (okamžite) reagovať na „kritické“ výsledky
vyžadujúce okamžitú zmenu liečebného postupu (ambulantní lekári musia v prípade kritických
výsledkov kontaktovať pacienta bezodkladne telefonicky).
5.7.1

Žiadanky

Žiadanka o vyšetrenie, alebo liečebný výkon obsahuje identifikačné údaje pacienta, identifikačné a
kontaktné údaje oddelenia, na ktorom je pacient hospitalizovaný (prípadne kontaktné údaje
pacienta), informáciu o mobilite pacienta resp. požiadavku o vykonanie vyšetrenia / výkonu priamo
na nemocničnej izbe pri lôžku pacienta, vyjadrenie či sa jedná o vyšetrenie / výkon, ktoré znesie
odklad, alebo je naopak potrebné vykonať ho okamžite (CITO, STATIM a pod.) Žiadanka obsahuje
diagnózu pacienta (niekedy doplnenú o zhrnutie zdravotného stavu), zdôvodnenie indikácie
vyšetrenia / výkonu, jasne formulovanú otázku, ktorú má vyšetrenie zodpovedať resp. presne
formulovanú požiadavku na liečebný výkon.
Žiadanka obsahuje aj ďalšie potrebné doplňujúce údaje (napr. údaj o antimikrobiálnej liečbe pri
kultivačných vyšetreniach, údaj o antikoagulačnej liečbe pri koagulačných testoch, plánovaných
intervenčných výkonoch a pod.) Žiadanky o laboratórne vyšetrenie obsahujú údaje o odbere (dátum
a čas odberu a ďalšie). Žiadanka o vyšetrenie / výkon je podpísaná lekárom. Niektoré vyšetrenia /
výkony sa vykonávajú iba na žiadosť lekára so špecializáciou v určenom špecializačnom odbore.
5.7.2

Plánovanie vyšetrení a výkonov

Vyšetrenia a diagnostické / terapeutické výkony sa obvykle plánujú počas riadneho pracovného
času v bežné pracovné dni. Vyšetrenia / výkony indikuje obyčajne ošetrujúci lekár pacienta,
ordináciu vyšetrení zaznamenáva v dennom dekurze. Presný termín vyšetrenia / výkonu počas
hospitalizácie často objednáva sestra. V čase ústavnej pohotovostnej služby býva riadna prevádzka
zdravotníckeho zariadenia utlmená. K dispozícií sú iba neodkladné základné kľúčové diagnostické
vyšetrenia a najdôležitejšie neodkladné terapeutické výkony. Uvedené sa týka tak laboratórnych
vyšetrovacích metód, ako aj zobrazovacích a ďalších. Dôvodom je okrem redukovaného počtu
personálu v UPS možnosť v prípade zložitých situácií pri výkonoch rozhodovať v riadnom
pracovnom čase kolektívne.
5.7.3

Výsledky vyšetrení

Výsledky laboratórnych a ostatných vyšetrení prichádzajú z laboratórií v podobe výsledkového listu.
Výsledkový list obsahuje jednoznačné identifikačné údaje pacienta, nahlásené údaje o okolnostiach
odberu vzorky (napr. dátum odberu), použitú diagnostickú metódu, dátum vyšetrenia, cenu
vyšetrenia, rozsah normálnych (referenčných) hodnôt a pod.
58

Ak sú hodnoty laboratórnych testov vysoko abnormálne (mimo normálneho rozsahu hodnôt),
kritické, bývajú nahlásené z laboratória priamo objednávajúcemu zdravotníckemu pracovníkovi.
Telefonicky nahlásené laboratórne výsledky sa zapisujú do denného dekurzu s vyznačením dátumu
a času nahlásenia výsledkov a označením zdravotníckeho pracovníka, ktorý zápis do zdravotnej
dokumentácie vykonal.
Niektoré laboratórne testy sa vykonávajú iba v určité dni v týždni alebo mesiaci. Preto sa môže stať,
že sú výsledky počas hospitalizácie objednaných vyšetrení / testov dostupné až po prepustení
pacienta z hospitalizácie. Pacientovi sa vydajú pri ambulantnej kontrole, alebo sa zašlú poštou.
Výsledok zobrazovacích a ďalších vyšetrení (RTG, CT, USG, MRI ale aj EKG, GFS, kolonoskopie,
histologického vyšetrenia ...) obsahuje okrem obrazovej dokumentácie popis pozorovaných
štruktúr a diagnostický záver niekedy s doporučením ošetrujúcemu lekárovi doplniť ďalšie
diagnostické vyšetrenia. Výsledok zobrazovacieho vyšetrenia rovnako ako výsledkové listy
z laboratórií obsahuje aj ďalšie najmä identifikačné údaje pacienta, objednávajúceho lekára ...
Potvrdenie oboznámenia sa s výsledkom
Potvrdením oboznámenia sa s výsledkom vyšetrenia je čas a dátum, podpis ošetrujúceho lekára s
pečiatkou na výsledkovom liste. Rovnako sa potvrdzuje oboznámenie sa ošetrujúceho lekára so
záverom a odporučením konzultovaného špecialistu, oboznámenie sa lekára so zápisom špecialistu
o vykonanom výkone. Súčasťou správnej praxe je vedomá každodenná kontrola a zodpovedajúca
reakcia na postupne prichádzajúce výsledky objednaných vyšetrení. Každé EKG je v zdravotnej
dokumentácii popísané ošetrujúcim lekárom.
Konzultácie s lekármi laboratórií
Ošetrujúci lekári môžu ďalší diagnostický postup telefonicky konzultovať s odbornými pracovníkmi
laboratória, SVaLZu (lekármi, niekedy laborantami). Môžu požiadať o ďalšie doplnkové vyšetrenia
z už odobratej biologickej vzorky uchovávanej po určitý čas v laboratóriu. Môžu požiadať
o reinterpretáciu výsledku zobrazovacích vyšetrení podľa klinického obrazu ochorenia respektíve
výsledkov ďalších pomocných vyšetrení, vrátane výsledku z iných zobrazovacích modalít. Lekár
môže požiadať o „druhé“ čítanie histologických preparátov. Klinický mikrobiológ laboratória môže
poskytnúť konzultáciu v otázke voľby antimikrobiálnej terapie.
5.7.4

Zápis lekára z vykonaného výkonu

Zápis lekára z vykonaného invazívneho zdravotného výkonu, ktorý nemá charakter operačného
výkonu, v dennom dekurze obsahuje tak ako každý zápis v zdravotnej dokumentácii dátum a čas
výkonu, objektívny nález podľa charakteru výkonu, podľa potreby a charakteru výkonu zhodnotenie
laboratórnych výsledkov (napr. testy koagulácie pred intervenciou), druh výkonu, druh anestézy a
popis invazívneho zdravotného výkonu, údaje o podanej terapii, údaje o indikovaných
laboratórnych vyšetreniach a iných vyšetreniach, meno, odtlačok pečiatky a podpis lekára, ktorý
invazívny zdravotný výkon vykonal.

5.8 Priebehové a záverečné epikrízy
Vývoj ochorenia respektíve priebeh hospitalizácie sa sumarizuje v priebehových epikrízach
pripravovaných pred víkendom, pri prekladoch pacienta v rámci oddelenia na inú ošetrovaciu
jednotku, pri zásadnejších zmenách v diagnostickom pláne, pri zmenách v liečbe pacienta, alebo pri
veľkej vizite s vedúcim lekárom. Zhrnutie doterajšieho priebehu hospitalizácie je aj súčasťou
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žiadostí o konziliárne vyšetrenie lekárom špecialistom iného špecializačného odboru a slúži ako
predstavenie pacienta konzultovanému lekárovi. Záverečná epikríza je súčasťou prepúšťacích správ
pacientov.
Základná štruktúra epikrízy obsahuje opis základných charakteristík pacienta (vek, najdôležitejšie
ochorenia z anamnézy), dôvod prijatia, najdôležitejšie nálezy z fyzikálneho vyšetrenia pri prijatí,
najdôležitejšie výsledky vstupných vyšetrení nasledované opisom dynamiky najdôležitejších
sledovaných parametrov počas hospitalizácie, diagnostické úvahy, opis najdôležitejšej liečby s jej
odôvodnením, a vývoj zdravotného stavu pacienta počas hospitalizácie pri nasadenej liečbe. Záver
epikrízy opisuje zdravotný stav pacienta pri prepustení.

5.9 Operácia, záznam o priebehu operácie a anestézie
Operácie pacientov sa vykonávajú na operačných sálach. Operačné sály majú špecifický hygienickoepidemiologický režim vyplývajúci z požiadaviek na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska
ochrany zdravia (riziko infekcie otvorenej operačnej rany). Pred vstupom do priestoru operačných
sál prechádza personál cez tzv. hygienický filter, kde si pracovníci oblečú určené jednorazové
pracovné oblečenie. Niektoré menšie výkony (napríklad cievne intervencie, zavádzanie
kardiostimulátorov a pod.) sa vykonávajú na samostatných pracoviskách (zákrokovniach, "malých"
operačných sálach, „laboratóriách“) umiestnených aj mimo priestoru komplexu operačných sál.
Operačný tím má hlavného operatéra, asistujúcich chirurgov a sestru - inštrumentárku. Súčasťou
tímu je anestéziológ s asistujúcou anestetickou sestrou a ďalší asistujúci zdravotnícki pracovníci.
Pred operáciou sa už priamo na operačnej sále overí správnosť indikácie operačného výkonu,
potvrdí sa správna strana tela. Priebeh (popis) operácie sa zaznamená v zápise lekára z vykonaného
operačného zdravotného výkonu v operačnom zázname. Súčasťou zápisu je operačný nález resp.
operačná diagnóza a charakteristika druhu vykonaného operačného výkonu. Anestéziológ
zaznamená priebeh anestézie do záznamu o anestézii, jeho kópia je súčasťou operačného záznamu.
Zároveň sa pripraví dekurz o pooperačnej starostlivosti a liečbe, určí diéta, pohybový režim a
vyšetrenia po operácii. Súčasťou zápisu z vykonaného operačného výkonu býva aj overenie počtu
nástrojov a ďalšieho materiálu pred a po operácii.

5.10 Prepustenie pacienta
Pri prepustení pacienta z nemocnice sa vystavuje lekárska a ošetrovateľská prepúšťacia správa,
ktorú pacient odovzdáva ošetrujúcemu všeobecnému lekárovi. Pacientovi sa vydávajú lieky na tri
dni – teda do doby, kým je odporučená farmakoterapia predpísaná všeobecným lekárom na
lekársky recept. Pacientovi sa vydá civilné oblečenie pri príjme dočasne uskladnené v nemocničnej
šatni. Podľa potreby môže byť pacient prepravený zo zdravotníckeho zariadenia domov dopravnou
zdravotnou službou („prepravné sanitky“). Najmä diaľkovú prepravu pacienta je potrebné objednať
minimálne jeden deň vopred.
Včasné prepúšťanie hospitalizovaných pacientov je dôležitou súčasťou riadenia voľných lôžok
(postelí) na oddeleniach, tak aby bola zabezpečená možnosť prijatia nových akútnych pacientov,
aby sa nemusel meniť určený termín hospitalizácie pacientov plánovaných na prijatie. Pacient môže
byť prepustený, ak už zanikli dôvody na pokračovanie v zdravotnej starostlivosti poskytovanej počas
hospitalizácie. Teda už nie sú ďalej potrebné každodenné sledovanie stavu pacienta lekárom, časté
laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia, parenterálne podávaná terapia a podobne.
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Druhé originály prepúšťacích správ zostávajú založené v chorobopise pacienta. Súčasne s prípravou
prepúšťacej správy lekár doplní údaje o prepustení pacienta na tlačive hlásenia o prijatí do ústavnej
starostlivosti (záznam o hospitalizácii), ktorý zdravotnícke zariadenie odosiela do Národného centra
zdravotníckych informácií. Záznam o hospitalizácii obsahuje základné identifikačné údaje pacienta
a zdravotníckeho zariadenia, údaje o príjme pacienta (dátum a čas prijatia, meno príjmového
lekára, príjmová diagnóza), pri prepustení sa do hlásenia dopĺňa základná prepúšťacia diagnóza,
choroba, ktorá najviac ohrozuje zdravie alebo život, zoznam ďalších ochorení, druh vykonanej
liečby, deň a hodina prepustenia a ďalšie údaje o prepustení pacienta (prepustenie domov, do
zariadenia soc. starostlivosti, preklad na iné oddelenie ...).
Uvedené postupy pri prepustení sa menia v súvislosti so všeobecným zavádzaním elektronického
zdravotníctva na Slovensku. Lekárska prepúšťacia správa je v legislatíve definovaná ako výpis zo
zdravotnej dokumentácie, ktorú vedie ošetrujúci lekár pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.
Ošetrovateľská prepúšťacia správa je výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktorú vedie ošetrujúca
sestra alebo ošetrujúca pôrodná asistentka pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.
Pri prepustení osoby z ústavnej starostlivosti je ošetrujúci lekár povinný bezodkladne vytvoriť
elektronický záznam o prepustení osoby z ústavnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke.
Na základe dohody s pacientom ošetrujúci lekár po vytvorení záznamu o prepustení osoby z
ústavnej starostlivosti lekársku prepúšťaciu správu v listinnej podobe nevyhotoví; o tejto možnosti
je ošetrujúci lekár povinný informovať pacienta.
5.10.1 Skompletizovaná zdravotná dokumentácia
Súčasťou skompletizovanej zdravotnej dokumentácie v zdravotníckom zariadení ústavnej
starostlivosti sú okrem prijímacej správy, denných dekurzov, prepúšťacej správy aj záznamy o
poučení osoby a informovanom súhlase, spôsobe poučenia, obsahu poučenia, odmietnutí
poučenia, odmietnutí informovaného súhlasu a odvolaní informovaného súhlasu, výsledky
laboratórnych vyšetrení v chronologickom poradí (biochemické, hematologické, histologické,
mikrobiologické a iné), výsledky zobrazovacích techník, funkčných vyšetrení a iných v
chronologickom poradí, záznamy z konziliárnych vyšetrení, ak boli vykonané, v chronologickom
poradí, údaje o vystavení potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti alebo údaje o vystavení
žiadosti o vyrovnávaciu dávku, žiadosti o materské, žiadosti o ošetrovné.
5.10.2 Lekárska prepúšťacia správa
Záverečným zhrnutím priebehu hospitalizácie určeným pre ošetrujúceho (všeobecného) lekára je
prepúšťacia správa.
Prepúšťacia správa je podobne ako prijímacia správa štruktúrovaný dokument. Prepúšťacia správa
popri identifikačných údajoch pacienta a o období hospitalizácie zvyčajne obsahuje anamnézu,
záznam z objektívneho vyšetrenia pri prijatí, výsledky počas hospitalizácie realizovaných vyšetrení
(laboratórne testy, zobrazovacie vyšetrenia ...), údaje o podanej liečbe, vykonanej operácii, epikrízu
teda zhrnutie najdôležitejších údajov o ochorení respektíve o priebehu hospitalizácie, prepúšťacie
diagnózy, odporučenie ďalšej zdravotnej starostlivosti a liečby po prepustení (odporučenie
liečebného režimu a farmakoterapie). V prepúšťacej správe sa odporúčajú napr. kontrolné
vyšetrenia, dispenzarizácia pacienta lekármi špecialistami. Prepúšťacia správa je podpísaná
ošetrujúcim lekárom a vedúcim lekárom. Prepúšťaciu správu pacient odovzdáva do 3 dní
ošetrujúcemu všeobecnému lekárovi.
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Prepúšťacia správa má podobne ako aj ostatné lekárske správy charakter právneho dokumentu.
Pacient ju môže predložiť poisťovniam, ktoré na základe diagnóz posudzujú vznik nároku na výplatu
poistného plnenia. Údaje z prepúšťacej správy zohľadňuje posudkový lekár pri posudzovaní
zdravotného stavu napr. pri žiadosti o invalidný dôchodok, pri žiadosti o vydanie preukazu ťažko
zdravotne postihnutého a pod. Lekárska prepúšťacia správa by preto mala obsahovať klasifikáciu
diagnostikovaných ochorení vrátane zrozumiteľného opisu (klasifikácie) funkčného stavu pri
prepustení v epikríze, alebo v diagnostických záveroch. Klasifikácia a funkčný stav sa v prepúšťacej
správe popisuje pri stanovených diagnózach v závislosti od špecializácie nemocničného oddelenia
resp. od špecializácie ošetrujúceho lekára, aj keď sa v prepúšťacej správe evidujú všetky zistené
diagnózy pacienta. Popis funkčného stavu je najdôležitejší pri prepúšťaní pacientov z fyziatrickorehabilitačného, geriatrického, doliečovacieho, psychiatrického, neurologického prípadne
neurochirurgického oddelenia, ale aj interného a chirurgického oddelenia.
5.10.3 Ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská dokumentácia
Ošetrovateľská starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra s predpísanou
odbornou spôsobilosťou metódou ošetrovateľského procesu v rámci ošetrovateľskej praxe.
Ošetrovateľská prax zahŕňa najmä vyhodnocovanie ošetrovateľských potrieb a zdrojov ich
zabezpečovania, vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, ktorá je súčasťou zdravotnej
dokumentácie. Ošetrovateľská prax zahŕňa výchovu pacienta k podpore, udržiavaniu a obnove
zdravia, poskytovanie informácií o potrebnej ošetrovateľskej starostlivosti, výchovu zdravotníckych
pracovníkov k profesionálnej etike, spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a s inými
odbornými pracovníkmi v zdravotníctve príslušného zdravotníckeho zariadenia a spoluprácu s inými
fyzickými osobami a právnickými osobami pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní
ošetrovateľskej starostlivosti.
Ošetrovateľský proces je systematická, racionálna a individualizovaná metóda plánovania,
poskytovania a dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie. Jeho cieľom je
určovať skutočné alebo predpokladané problémy osoby v súvislosti so starostlivosťou o zdravie,
naplánovať uspokojenie zistených potrieb, vykonať, dokumentovať a vyhodnotiť špecifické
ošetrovateľské zásahy na ich uspokojenie. Súčasťou ošetrovateľského procesu je určenie sesterskej
diagnózy.
Zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach
vedie ošetrujúca sestra alebo ošetrujúca pôrodná asistentka. Tvoria ju zápis vstupného posúdenia
zdravotného stavu osoby, zápisy o poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti v dennom dekurze a
ošetrovateľská prepúšťacia správa, teda vyhodnotenie výsledkov ošetrovateľskej starostlivosti.

5.11 Klasifikačný systém DRG (Diagnosis Related Group)
DRG systém je ekonomicko-medicínsky klasifikačný systém, ktorý umožňuje zaradiť hospitalizačné
"prípady" podľa diagnóz, diagnostických a liečebných výkonov do skupín s podobným klinickým
priebehom a s podobnými ekonomickými nákladmi. DRG (Diagnosis Related Group) je skratka pre
označenie „skupiny súvisiacich diagnóz“. DRG systém je vo svete považovaný za najobjektívnejší,
najtransparentnejší a najspravodlivejší systém financovania nemocníc. Pre DRG má vedenie
konzistentnej a kompletnej zdravotnej dokumentácie kľúčový význam. Kódovať je možné iba to, čo
je v zdravotnej dokumentácii riadne zaznamenané, podložené a zdôvodnené.
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Klasifikačný systém je založený na pravidle, že hospitalizácie pacientov ("prípady") klasifikované do
jednej DRG by mali byť z klinického hľadiska podobné. Jednotlivé DRG skupiny však musia byť v
reálnej praxi dostatočne obsiahle a tak sa v praxi do jednej DRG skupiny môžu dostať aj prípady,
ktoré lekár z klinického hľadiska za podobné na prvý pohľad považovať nemusí. Pri finalizácii
hospitalizačných prípadov (výber hlavnej a vedľajšej diagnózy, zdravotného výkonu ako aj ďalších
klinických parametrov) sa preto odporúča spolupráca ošetrujúceho lekára, klinického "kódera" a
odborne spôsobilej osoby za účelom dosiahnutia kvality "kóderských" procesov. Okrem diagnóz
sa kódujú aj zdravotnícke výkony - DRG markery.
Systém DRG vyžaduje označenie - kódovanie jednej hlavnej niekoľkých (zvyčajne najviac dvoch)
vedľajších diagnóz.
Hlavná diagnóza
Hlavná diagnóza je definovaná ako: „diagnóza, ktorá je po analýze stanovená ako tá, ktorá bola
hlavnou príčinou hospitalizácie pacienta“. Pojem „po analýze“ znamená vyhodnotenie výsledkov
vyšetrení pri ukončení hospitalizácie za účelom stanovenia toho ochorenia, ktoré vyvolalo potrebu
hospitalizácie. Hlavná diagnóza, stanovená po analýze, sa nemusí zhodovať s diagnózou,
stanovenou pri odoslaní alebo pri prijatí. Nie je vylúčené, že takto postavená definícia hlavnej
diagnózy v ojedinelých prípadoch v DRG systéme neumožní zodpovedajúce hodnotenie
zdravotných výkonov hospitalizačného prípadu. V rámci neustálej aktualizácie úhradového systému
DRG sa takéto hospitalizačné prípady analyzujú pre potrebu ďalšieho vývoja.
Vedľajšia diagnóza
Vedľajšia diagnóza je definovaná ako: „Choroba alebo obtiaže, ktoré buď existujú spolu s hlavnou
diagnózou alebo sa prejavia počas hospitalizácie“. Pre kódovanie sa vedľajšie diagnózy musia
interpretovať ako choroby, ktoré ovplyvňujú manažment pacienta tak, že sa uplatňuje jeden z
nasledujúcich faktorov: liečebné opatrenia, diagnostické opatrenia, zvýšená ošetrovateľská
starostlivosť a/alebo monitorovanie navyšujúce náklady.
U pacientov, pri ktorých sa jedno z vyššie uvedených opatrení vzťahuje na viaceré diagnózy, môžu
byť kódované všetky tieto diagnózy. Komplikácie a komorbidity sú vedľajšie diagnózy, ktoré
spravidla vedú k signifikantne vyššej spotrebe zdrojov.
Pravidlá kódovania
Pravidlá kódovania je metodika pre zdravotníckych pracovníkov, popisujúca pravidlá pre kódovanie
diagnóz a výkonov hospitalizačného prípadu. Pravidlá kódovania neurčujú poradie vedľajších
diagnóz. Napriek tomu by mali byť dôležitejšie vedľajšie diagnózy, predovšetkým komplikácie,
kódované prednostne, pretože počet polí pre vedľajšie diagnózy je obmedzený. Hierarchia v použití
pravidiel kódovania je nasledovná: špeciálne pravidlá kódovania → všeobecné pravidlá kódovania
→ formálne konvencie a usmernenia v MKCH (10 vydanie, slovenský verzia). Ak existuje špeciálne
pravidlo kódovania, tak sa uprednostňuje pred všeobecným pravidlom.
V praxi sa v informačnom systéme zdravotníckeho zariadenia priebežne počas hospitalizácie
zaznamenávajú jednotlivé výkony realizované u pacienta počas hospitalizácie. Pri príprave
prepúšťacej správy sa označí jedna hlavná a viac vedľajších diagnóz pacienta. Informačný systém
nemocnice následne komunikuje s tzv. DRG – grouperom, ktorý podľa vykázaných diagnóz
a výkonov zaradí pacienta do skupiny podľa klinickej a nákladovej podobnosti. Pred uzavretím
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hospitalizačného prípadu sa musia opraviť existujúce konflikty, prípadne zvoliť iná (alternatívna)
kombinácia hlavnej a vedľajších diagnóz.

5.12 Úmrtie pacienta
Z celkového počtu zomretých zomiera veľká časť (približne 1/3 až 1/2) v nemocniciach. Po zistení,
že je hospitalizovaný pacient v bezvedomí, nedýcha (resp. nedýcha normálne v prípade
terminálnych, agonálnych dychov, teda gaspingu) sa v nemocniciach (vrátane bežných oddelení)
pristupuje ku kardiopulmonálnej resuscitácií. Podpora vitálnych funkcii – umelá pľúcna ventilácia,
externé kompresie hrudníka nie sú indikované v prípade terminálne chorých pacientov. Zastavenie
vitálnych funkcií je v nemocnici spozorované väčšinou ešte pred nástupom istých znakov smrti.
5.12.1 Znaky smrti
Osoba sa považuje za mŕtvu, ak došlo k trvalému zastaveniu srdcovej činnosti a dýchania a aj vtedy,
ak dôjde k smrti mozgu, t. j. k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu (tzv. mozgová
smrť). Ak sa dýchacie funkcie a obehové funkcie osoby udržiavajú pomocou prístrojov (pacienti na
umelej pľúcnej ventilácii a pod.), smrť mozgu musí jednomyseľne potvrdiť konzílium neurológa a
intenzivistu. Po určení smrti mozgu konzíliom je ošetrujúci lekár povinný upustiť od ďalšej
resuscitácie okrem prípadu, ak konzílium navrhlo pokračovanie resuscitácie aj po určení smrti, ak
ide o mŕtvu osobu, ktorej sa má odobrať orgán, tkanivo alebo bunky na účely transplantácie.
Rozhodnutie konzília je pre ošetrujúceho lekára záväzné.
Lekár je povinný zisťovať smrť v súlade so súčasnými poznatkami vedy. Medzi isté znaky smrti patrí
posmrtná stuhnutosť, posmrtné škvrny, napriek resuscitačným snahám pretrvávajúca izoelektrická
línia na EKG (asystólia), dôkaz mozgovej smrti EEG, rádionuklidovými metódami alebo
angiografickým vyšetrením. V nemocniciach sa predpokladá, že ak nie sú prítomné po spozorovaní
bezvedomia a zastavení dýchania isté znaky smrti, vykonáva sa až do vyhlásenia pacienta lekárom
za mŕtveho kardiopulmonálna resuscitácia. V prípade očakávaného neodvratného úmrtia pacienta
s terminálnym – pokročilým ochorením život podporujúce opatrenia ako umelá pľúcna ventilácia
a udržiavanie krvného obehu (spontánnej cirkulácie) kompresiami hrudníka resp. iným spôsobom
nie sú indikované.
5.12.2 Prehliadka mŕtveho tela
Prehliadkou mŕtveho tela sa aj v nemocniciach zisťuje smrť, stanovuje čas úmrtia a určuje príčina
úmrtia. Dátum a čas úmrtia v nemocnici zaznamenáva ošetrujúci respektíve službukonajúci lekár,
ktorý vypíše záverečnú správu z hospitalizácie obsahujúcu diagnostické závery, ukončí chorobopis
a skompletizuje zdravotnú dokumentáciu zosnulého. Prehliadku mŕtveho tela následne vykoná
lekár poverený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, vyplní list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení
o úmrtí. Každý je povinný poskytnúť lekárovi, ktorý prehliada mŕtve telo, informácie o okolnostiach,
za ktorých došlo k úmrtiu.
Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný bezodkladne oznámiť úmrtie príslušnému
matričnému úradu; pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom alebo samovraždou,
alebo ak ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka, aj príslušnému útvaru Policajného zboru.
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Prehliadku mŕtveho v nemocniciach nevykonáva lekár, ak v rámci poslednej hospitalizácie
zomrelého bol jeho ošetrujúcim lekárom, bol lekárom na oddelení, na ktorom zomrel, bol jeho
operatérom, bol jeho anestéziológom, alebo bol konziliárom zomrelého.
5.12.3 Oznámenie úmrtia
Poskytovateľ respektíve poskytovateľom poverený ošetrujúci lekár je povinný bezodkladne oznámiť
úmrtie úmrtie v zdravotníckom zariadení. Úmrtie sa oznamuje osobám blízkym zomrelej osobe, a
ak takéto osoby nie sú známe, obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu zomrelého; ak trvalý pobyt alebo prechodný pobyt zomrelého nie je známy, obci, v ktorej
má zdravotnícke zariadenie, v ktorom k úmrtiu došlo, miesto prevádzkovania. Úmrtie sa ďalej
oznamuje úradu pre dohľad a v prípade, že nastalo úmrtie osoby v zdravotníckom zariadení, ktorá
sa liečila v súvislosti s úrazom, poškodením zdravia zavineným inou osobou alebo otravou, je
poskytovateľ povinný oznámiť aj príslušnému útvaru Policajného zboru.
5.12.4 Starostlivosť o mŕtve telo
Po úmrtí pacienta zabezpečuje sestra úpravu tela zosnulého a to tak, aby mal zomretý zavreté oči
a ústa (predtým sa vyberie odnímateľná zubná protéza). Odstránia sa všetky ozdobné predmety
(prstene, náušnice, náramky ...), odstráni sa žalúdočná sonda a močový katéter, neodstraňujú sa
však drény, centrálny žilový katéter, stimulačné elektródy. Sestra spíše zoznam všetkých vecí
zosnulého. Sestra zabezpečí identifikáciu mŕtveho tela štítkom pevne upevneným na nohe
s menom, priezviskom a dátumom úmrtia. Meno zomretého sa napíše aj priamo na ľavú dolnú
končatinu. Po úprave sa telo zakryje a ponechá na oddelené na určenom mieste 2 hodiny, následne
sa zabezpečí odvoz tela na patologicko anatomické oddelenie. Tu je telo uložené v chladiacom
zariadení do odovzdania pohrebnej službe (prípadne pitvy).
5.12.5 List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
Pri potvrdení úmrtia je nutné pred vypísaním listu o prehliadke mŕtveho spoľahlivo overiť identitu
zosnulého z občianskeho preukazu. Tlačivo vydané Štatistickým úradom Slovenskej republiky List
o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie sa dvojmo zasiela matričnému úradu, jeden krát
obstarávateľovi pohrebu a zostáva jeden krát založené v zdravotnej dokumentácii zosnulého.
V praxi sa ešte piate tlačivo odovzdáva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tlačivo
obsahuje údaje o zosnulom, meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo, adresu trvalého
pobytu a údaj o zdravotnej poisťovni. Evidované sú údaje o úmrtí, dátum a čas, miesto úmrtia. Na
druhej strane sa uvádzajú príčiny smrti podľa klinického nálezu a záverečná diagnóza podľa
vykonanej pitvy. Vyplnené tlačivo je podpísané ošetrujúcim lekárom zosnulého a prehliadajúcim
lekárom, ktorý navrhuje vykonanie pitvy. V prípade vykonanej pitvy tlačivo podpisuje aj lekár, ktorý
vykonal pitvu.
Diagnózy na liste o prehliadke mŕtveho sa uvádzajú v poradí a) choroba (stav), ktorá (ktorý) priamo
privodila smrť, b) predchádzajúce príčiny, c) prvotná príčina. V II. a III. odstavci sa uvádzajú iné
závažné chorobné stavy a či išlo o pracovný úraz, náhodný úraz, vraždu.
U zosnulých v nemocniciach v praxi často vypĺňa list o prehliadke mŕtveho ošetrujúci lekár.
Prehliadku vykoná a list na určenom mieste podpíše prehliadajúci lekár poverený Úradom pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v najbližší pracovný deň. Správny výber príčin smrti
uvádzaných na liste o prehliadke mŕtveho je pre potreby štatistického sledovania a vykazovania
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úmrtnosti veľmi dôležitý. Štatistika príčin smrti poskytuje významné informácie pre riadenie sektoru
zdravotníctva.
5.12.6 Príčina smrti
V riadku a) odstavca I. listu o prehliadke mŕtveho sa uvádza bezprostredná príčína smrti. V prípade
viacerých príčin smrti sú ďalšie klinické diagnózy uvedené v príčinnej (na seba nadväzujúcej)
postupnosti v riadkoch b) a c). Poradie, v akom sú diagnózy uvedené, je dôležité. V riadku b) sa
uvádza stav, ktorý bezprostrednú príčiu smrti uvedenú v riadku a) spôsobil. V komplikovaných
situáciách sú niekedy uvedené v riadku b) aj viaceré diagnózy. V prípade priameho príčinného
vzťahu medzi základnou diagnózou uvedenou v riadku c) a bezprostrednou príčinou smrti
uvedenou v riadku a) môže zostať riadok b) nevyplnený, respektíve je na celom liste o prehliadke
mŕtveho uvedená iba diagnóza v riadku a).
V riadku c) sa uvádza základná príčina, ktorá vyvolala reťazec udalostí vedúcich k smrti (napríklad
cukrovka ako príčina uroinfektu, ateroskleróza ako príčina infarktu myokardu, ale napr. aj
onkologické ochorenie ako príčina zlyhania srdca ...). Uroinfekt u staršieho pacienta s cukrovkou
(prvotná príčina smrti) môže byť aj predchádzajúcou príčinou smrti, ak sa ako bezprostredná príčina
smrti určí zlyhanie srdca pri urosepse.
V riadku a) bezprostredná príčina smrti sa teda uvádza napríklad fibrilácia komôr, ruptúra komory
pri infarkte myokardu, bronchopnemónia, sepsa a pod. Nejedná sa o mechanizmus smrti, v riadku
a) sa neuvádza ako príčina smrti zastavenie dýchania alebo srdca, ktoré je prítomné pri väčšine
úmrtí. Ak je ako príčina smrti uvedené orgánové zlyhanie, uvádza sa medzi diagnózami ochorenie,
ktoré k orgánovému zlyhaniu viedlo.
V odstavci II. listu o prehliadke mŕtveho tiež možno uviesť viac ochorení, napríklad artériovú
hypertenziu a cukrovku ako stavy vedúce k ateroskleróze koronárnych ciev (riadok c) ods. I.) ako
stav vedúci k zlyhaniu srdca ako bezprostrednej príčiny smrti (riadok a) ods. I.).
Onkologické ochorenie a ďalšie časté príčiny smrti
Aj v prípade, že bezprostrednou príčinou smrti je srdcové zlyhanie po onkologickej operácii alebo
u pacienta s diseminovaným ochorením (hypermetabolizmus tiež zvyšuje nároky na srdcovocievny
systém), je za prvotnú (základnú) príčinu smrti možné označiť aktívne onkologické ochorenie (ináč
by pacient nebol operovaný resp. by nedošlo k zlyhaniu srdca). Aktívne onkologické ochorenie by
malo byť v každom prípade evidované aspoň v odstavci II. listu o prehliadke mŕtveho. V prípade, že
má pacient viac onkologických chorôb, uvedená by mala byť jedna, ktorá bola príčinou smrti.
Onkologické ochorenie môže zapríčiniť smrť rôznym spôsobom. Onkologické ochorenie zvyšuje
riziko embólie do pľúcnice, mozgové metastázy môžu postihnúť dychové centrum, pečeňové
metastázy môžu spôsobiť zlyhanie pečene, ochorenie môže spôsobiť krvácanie. Za častú príčinu
smrti onkologických pacientov možno označiť infekciu alebo kachexiu.
Infekcie sú častými príčinami smrti aj u ostatných hospitalizovaných pacientov (bronchopneumónia,
uroinfekt, iná sepsa ...). Ako predchádzajúcu príčinu infekčných chorôb je vhodné uviesť aj imobilitu.
Ďalšími častými príčinami úmrtia sú kardiovaskulárne ochorenia, napr. zlyhanie srdca pri
ischemickej chorobe srdca, respiračné zlyhanie alebo infekcia pri cievnej mozgovej príhode,
krvácanie pri ochorení pečene alebo úraze, zlyhanie pečene pod.
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V prípade, že sa jedná o úmrtie pacienta vo vysokom veku bez jednoznačne zisteného iného
akútneho ochorenia, je možné ako pravdepodobnú príčinu smrti uviesť celkovú aterosklerózu,
úplne výnimočne smrť z nezistených príčin. Uvedenie klinickej diagnózy ateroskleróza je ale
z pohľadu štatistických sledovaní nedostatočne presné resp. príliš všeobecné. Uvedenie smrti
z nezistených príčin väčšinou znamená potrebu pitvy. Určenie príčiny smrti vyžaduje racionálnu
klinicko-diagnostickú úvahu.
Štatistické spracovanie príčin smrti
Diagnózy uvádzané na liste o prehliadke mŕtveho tvoria podklad k definitívnemu určeniu príčiny
smrti vykazovanej v ďalších štatistických spracovaniach. Z vyplnených údajov na liste o prehliadke
mŕtveho vyberie príčinu smrti Štatistický úrad Slovenskej republiky a validuje ju NCZI. V otázke
pravidiel výberu príčin smrti sa pritom zohľadňujú stanoviská (metodika, odporúčania) WHO
a Eurostatu. Klinický a obhliadajúci lekár by mal dbať, aby v zozname diagnóz uvádzaných na liste
o prehliadke mŕtveho nechýbala žiadna podstatná klinická diagnóza, ktorá je v možnom súvise
s úmrtím pacienta. Poradie diagnóz by malo poskytovať uvedeným inštitúciám čo najsprávnejší
pohľad na príčinu (priebeh) smrti pacienta. V období starnúcej populácie sa objavuje kritika princípu
jednej hlavnej príčiny smrti. Jedna príčina smrti neposkytuje realistický pohľad na príčiny smrti
polymorbídnych pacientov, preto sa podporuje evidencia viacerých spolupôsobiacich príčin smrti a
zavedenie automatického kódovacieho systému IRIS.
Európsky zoznam príčin smrti
List o prehliadke mŕtveho by mal určite obsahovať informácie o špeciálne sledovaných diagnózach
podľa Európskeho zoznamu príčin smrti.
V Európskej únii sa sledované hlavné príčiny smrti kódujú podľa skráteného zoznamu vybraných
príčin smrti. Z infekčných ochorení sa podľa tohto zoznamu špecificky evidujú tuberkulóza, AIDS,
vírusové hepatitídy. Z onkologických ochorení zhubné nádory podľa jednotlivých lokalizácii.
Poruchy krvi a imunitných mechanizmov sú kódované v jednej spoločnej skupine. Z endokrinných
ochorení sa eviduje diabetes mellitus. Z duševných chorôb demencia, abuzus alkoholu,
toxikománie. Z neurologických ochorení Parkinsonova a Alzheimerova choroba. Pri ochoreniach
kardiovaskulárneho systému sa kladie dôraz na ischemickú chorobu srdca s presnejšou
špecifikáciou a cerebrovaskulárne ochorenia spoločne. Z ochorení pľúc je dôležité uviesť chrípku,
zápal pľúc, chronické ochorenia dolných dýchacích ciest a z ochorení tráviaceho systému vredovú
chorobu, cirhózu pečene. Sleduje sa aj reumatoidná artritída, ochorenia obličiek, a vonkajšie príčiny
smrti (napr. úrazy ...) Ostatné klinické diagnózy, ktoré môžu byť príčinou smrti, sa vykazujú
v spoločnej skupine podľa jednotlivých kapitol MKCh.
Pri viacerých ochoreniach diagnózy uvádzané na liste o prehliadke mŕtveho nemusia byť na rozdiel
od diagnóz uvádzaných v prepúšťacej správe úplne presne špecifikované. Na rozdiel od diagnóz
vykazovaných pre potreby DRG a evidovaných pre klinické potreby lekárov je možné používať na
liste o prehliadke mŕtveho aj diagnostické kódy pre „ostatné“ resp. „bližšie nešpecifikované“
ochorenie toho ktorého orgánového systému.
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6 Bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti
WHO odhaduje, že v rozvinutých krajinách nastane počas hospitalizácie poškodenie zdravia
u jedného z desiatich pacientov. Poškodenia zdravia nie sú iba dôsledkom medicínskych chýb.
Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne
určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo
zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a za dodržania správnych
(štandardných) postupov. Je snaha štandardizovať jednotlivé profesionálne postupy
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a aj procesy spojené s organizáciou poskytovania
zdravotnej starostlivosti v bezpečnom kontrolovanom prostredí zdravotníckeho zariadenia.
Medzi najčastejšie komplikácie hospitalizácie patria nozokomiálne infekcie. Stále je významné aj
riziko vzniku dekubitov. K ďalším chybám ohrozujúcim hospitalizovaného pacienta patrí nesprávne
podanie liečby (zámena a podanie lieku nesprávnemu pacientovi), podanie kontraindikovaného
lieku, podanie nesprávnej dávky lieku, prehliadnutie dôležitého výsledku vyšetrenia, pády pacienta
so zlomeninou resp. iným poranením, dekompenzácie chronických ochorení, rozvrat vnútorného
prostredia a malnutrícia či poškodenie funkcie obličiek. Ohrozenie hospitalizovaného pacienta
predstavuje aj tromboembolizmus a perioperačný infarkt myokardu, gastrointestinálne krvácanie.
Špecifickými rizikami sú komplikácie operácií a komplikácie intervenčných výkonov, ku ktorým sa
v nemocniciach a zvlášť u pacientov na JIS pristupuje (napr. zavádzanie centrálnych venóznych
katétrov).
Pochybením v zdravotnej starostlivosti u pacientov vyšetrených s akútnymi ťažkosťami a u
hospitalizovaných pacientov býva podľa záverov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
nevykonanie vyšetrenia, ktoré by rozhodujúcim spôsobom pomohlo v správnom určení pacientovej
choroby, ďalej oneskorená prípadne nedostatočná reakcia na zmeny v zdravotnom stave pacienta
vrátane oneskoreného spozorovania a zohľadnenia dôležitého (rozhodujúceho) výsledku
vyšetrenia, nesprávna interpretácie (diagnostické hodnotenie) pacientových ťažkostí, výsledkov
vyšetrení. Pri nesprávne určenej diagnóze hrozí aj podanie nesprávnej liečby, ktorá neovplyvní,
naopak môže zhoršiť zdravotný stav pacienta. V medicíne možno hovoriť aj o chybách klinického
myslenia (úsudku, klinického rozboru, rozvahy, analýzy ...)

6.1 Správna prax
Pojem správna klinická prax (v angličtine „good clinical practice“, so skratkou „GCP“) sa v zúženom
v minulosti zaužívanom význame nie úplne vhodne požíva na označenie vedeckých štandardov
kvality pre dizajn, zaznamenávanie a publikovanie výsledkov štúdií s účasťou ľudí. Pojem správna
klinická (medicínska) prax je ale aj synonymom správne (a štandardným spôsobom) poskytnutej
zdravotnej starostlivosti, ako jednej z kľúčvých podmienok vedeckého skúmania.
Správna prax vyžaduje vždy aktuálne teoretické poznatky v potrebnom rozsahu (po ukončení
špecializačného štúdia získavané v rámci povinného a kontrolovaného kontinuálneho vzdelávania
na akreditovaných odborných podujatiach), dostatočné vlastné klinické skúsenosti, dodržiavanie
regulačných predpisov, noriem (vrátane zdravotníckych zákonov, usmernení Ministerstva
zdravotníctva, štandardov, odporúčani – „guidelines“ a pod).
Správna klinická prax teda znamená aj dodržanie štandardných postupov (neraz nepísaných,
zaužívaných resp. dohodnutých pravidiel, zvyčajného – obvyklého postupu, štandardných
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operačných protokolov) pri jednotlivých zdravotných výkonoch. Samozrejmosťou je abstinencia od
návykových látok ovplyvňujúcich kognitívne funkcie, klinický úsudok, reakčné časy, zručnosť pri
výkone (alkohol, iné drogy).
6.1.1

Postup „lege artis“

Označenie lege artis postup nie je presne (formálne) definované. Konečné slovo v rozhodnutí, či bol
výkon vykonaný lege artis, má v prípade sporu súd. Súd pri posudzovaní vychádza zo znaleckého
posudku. Znalec v posudku hodnotí, ako by v určitej situácii postupoval iný lekár (teda čo je bežný,
zaužívaný, doterajší, štandardný postup). Samozrejme, zohľadňuje sa platná legislatíva, dohovor
(konsenzus) odborníkov publikovaný v odporúčaniach, dostupné vedecké poznanie (publikované v
zdrojoch odborných informácii), odbornosť a skúsenosť posudzovaného lekára.
Či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne posudzuje na Slovensku výkonom dohľadu Úrad
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podkladom rozhodnutí úradu sú stanoviská odborných
konzultantov.
Oporou v rozhodovaní lekára a prípadnom posudzovaní sú štandardy garantované Ministerstvom
zdravotníctva. Štandardy definujú správny (štandardný) postup pri najčastejších výkonoch,
štandardný rozsah potrebných vyšetrení pri jednotlivých ochoreniach, štandardnú terapiu
ochorení.
Možnosť odklonu lekára od zvyčajného (odporučeného) postupu či realizovaného rozsahu vyšetrení
a poskytnutej liečby (voľnosť v rozhodovaní) zostáva v odôvodnených (individuálnych) prípadoch (u
konkrétneho pacienta) aspoň čiastočne zachovaná. Príkladom je výnimočné „off-label“ (mimo
indikácie uvedenej v SPC) použitie liekov a podobne. Určitá autonómia nie len nemocničného lekára
je potrebná a výnimočná z dôvodu zamerania na potreby pacienta, dobro ktorého je „vždy na
prvom mieste“.
Zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Zdravotníckeho pracovníka zodpovedného za poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientovi
a teda aj za jednotlivé výkony určuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Jednotliví zdravotnícki
pracovníci bývajú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poverení na vykonávanie odborných
výkonov najmä podľa doterajších zvyklostí pracoviska, pričom forma poverenia obyčajne nebýva
formálna (teda napr. písomná).
Kompetencie pridelené jednotlivým zdravotníckym pracovníkom na vykonávanie jednotlivých
výkonov sa môžu v rôznych zdravotníckych zariadeniach či dokonca na jednotlivých oddeleniach tej
istej nemocnice podľa lokálnych zvyklostí odlišovať. Rozdiely môžu byť aj v kompetenciách
pridelených jednotlivým zdravotníckym pracovníkom v priebehu riadneho pracovného času
a v ÚPS. Mnohé výkony v rámci odbornej prípravy vykonávajú už aj lekári pred dosiahnutím
špecializácie, väčšinou pod vedením staršieho lekára špecialistu
Právna zodpovednosť ošetrujúceho nemocničného lekára
Ošetrujúci lekár má najväčší podiel na plánovaní a poskytovaní zdravotnej starostlivosti
hospitalizovaným pacientom. Zaužívané je zadelenie lekárov na jednotlivé nemocničné
(„pacientské“) izby. Lekár (samostatne, alebo ako člen tímu) je ošetrujúcim lekárom pacientov na
„svojich“ izbách.

69

Zodpovednosť za jednotlivé diagnostické výkony (vyšetrenia), operácie či intervencie preberá
špecialista, ktorý výkon realizoval. Je teda počas obdobia výkonu ošetrujúcim lekárom pacienta.
Rozhodnutia týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti, sa počas hospitalizácie realizujú aj
kolektívne, zápis o závere kolektívneho rozhodnutia je súčasťou zdravotnej dokumentácie.
Kolektívne rozhodovanie má svoje nesporné výhody, zohľadňuje sa názor viacerých odborníkov,
pomáha odhaliť pochybenia v rozhodovaní. Nevýhodou kolektívneho rozhodovania je napr.
zníženie pocitu zodpovednosti za rozhodnutie, ktoré je jednou z hlavných motivácii správneho
klinického uvažovania.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade výkonu dohľadu vo svojom záverečnom
rozhodnutí väčšinou neurčuje konkrétneho zdravotníckeho pracovníka zodpovedného za porušenie
zákona o zdravotnej starostlivosti, aj keď individuálna zodpovednosť jednotlivých zdravotníckych
pracovníkov z protokolu o vykonanom dohľade často priamo alebo nepriamo vyplýva.
V prípade podozrenia na trestný čin vedie vyšetrovanie polícia, ktorá v otázke zodpovednosti
konkrétneho (vždy jednotlivého) zdravotníckeho pracovníka konzultuje znalca posudzujúceho
prípad.
Sťažnosť pacienta často prešetruje aj samotné zdravotnícke zariadenie, oddelenie vnútornej
kontroly v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi dotknutých oddelení. Poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti podáva vyjadrenia k poskytnutej zdravotnej starostlivosti aj na výzvy Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
6.1.2

Príklady správnej klinickej praxe

Príkladom správnej klinickej praxe je dôsledná identifikácia pacienta pred každým výkonom,
správne odobratá anamnéza v celom (potrebnom) rozsahu, správne a včas vykonané vstupné
vyšetrenie v celom bežne zaužívanom rozsahu, správne vykonanie vyšetrení v určitom poradí
(následnosti) a rozsahu, zohľadnenie všetkých „kritických“ (dôležitých) anamnestických údajov a
výsledkov vyšetrení pri klinickom rozhodovaní, priebežná pravidelná kontrola prichádzajúcich
nových výsledkov vyšetrení, správne a včas poskytnutá správna terapia vrátane správnej
chirurgickej techniky. Opakovane sa overujú alergie pacienta, indikácie a dávky liekov podľa SPC.
Súčasťou správnej praxe je aj profesionálna atmosféra vo vzťahu medzi lekárom a pacientom. Jej
narušenie konfliktom (často vychádzajúcim zo spôsobu komunikácie zdravotníckeho pracovníka a
pacienta) môže správnemu poskytnutiu zdravotnej starostlivosti zabrániť.
K správnej klinickej praxi podstatnou mierou prispieva správne klinické rozhodovanie vychádzajúce
zo správneho klinického myslenia a odborný (profesionálny), zodpovedný, systematický, dôsledný,
obozretný (opatrný) prístup každého zdravotníckeho pracovníka.
V lekárskom uvažovaní je najmä potrebné dodržiavanie diferenciálne diagnostického prístupu,
inými slovami teda v každej situácii zvažovanie rôznych alternatív a následné testovanie
jednotlivých hypotéz. Pri liečbe sa vždy zvažuje jej prínos a potenciálne riziko, individuálne sa
prihliada na celkový zdravotný stav pacienta a pridružené ochorenia. Nevyhnutné je dôkladné
poznanie (s overovaním v čase rozhodovania) a správne porozumenie jednotlivým možnostiam
liečby (kritické posúdenie).
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K dodržaniu správnej a bezpečnej klinickej praxe prispieva diagnostický postup a príprava na výkon
s pomocou kontrolných zoznamov (v angličtine „check list“ manifest), plánovanie ďalších krokov
vopred s prípravou na možné komplikácie (náhradné – záchranné riešenie pre prípad komplikácie,
„plán B“), vrátane prípravy na najhorší možný priebeh (v angličtine „worst case“ scenár).
Dodržiavanie určeného algoritmu v diagnostike a liečbe je dôležité obzvlášť pre mladých lekárov,
kým získajú dostatočnú skúsenosť umožňujúcu voľnejšie, ale bezpečné klinické uvažovanie nad
problémom pacienta a rozhodovanie o zdravotnej starostlivosti.
6.1.3

Analýza, hlásenie a prevencia chýb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dôležitou súčasťou poskytovania kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti je hlásenie
a sledovanie chýb, omylov a následne komplexná analýza ich príčin. Systém hlásenia chýb je
funkčný iba v neobviňujúcej (netrestajúcej) atmosfére. Cieľom je prevencia podobných chýb
v budúcnosti napr. systémovými zmenami (zmenami procesov, postupov ...).
Závažná chyba pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže byť výsledkom viacerých na prvý
pohľad nezávažných pochybení, pričom zavedený systém poskytovania zdravotnej starostlivosti
v tom ktorom zdravotníckom zariadení, kontrolné (ochranné) mechanizmy neviedli k včasnému
rozpoznaniu čiastkového pochybenia pred vznikom kritických komplikácii.
Systém manažmentu kvality
Zdravotnícke zariadenia sa snažia dosahovať hlavný cieľ – správne poskytovanie zdravotnej
starostlivosti zavedením systému manažmentu kvality, ktorého súčasťou je pravidelný audit
procesov vrátane externej kontroly. Systém manažmentu kvality nemocnice je však zameraný širšie,
ako len na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti (teda na činnosti, ktoré môžu
v zdravotníckom zariadení ovplyvniť zdravie osoby alebo priebeh jej liečby) a spokojnosť pacientov.
Súčasťou systému kvality na dodržiavanie a zvyšovanie kvality je primerané personálne
zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia tak, aby zodpovedalo
najmenej požiadavkám ustanoveným podľa regulujúcej legislatívy.
Systém kvality je v legislatíve definovaný ako poskytovateľom písomne dokumentovaný systém,
ktorého základným cieľom je znižovanie nedostatkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri
súčasnom zvyšovaní spokojnosti osôb, ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytuje, a pri zachovaní
ekonomickej efektívnosti poskytovateľa.
6.1.4

Klinické myslenie

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje vo vzťahu k určenej chorobe. Klasifikácia prebiehajúcich
komplexných patologických (patofyziologických) dejov do diagnostických skupín (teda povinné
určenie diagnózy, hľadanie najpresnejšie zodpovedajúcej nozologickej jednotky) predstavuje
nevyhnutné zjednodušenie (redukcionizmus súčasnej konvenčnej západnej vedeckej medicíny),
ktoré je z istého uhla pohľadu v protiklade k druhému klasickému princípu medicíny –
individuálnemu komplexnému, avšak dnes už nie výlučne tradičnému „holistickému“ (vedeckými
metódami nedostatočne preskúmanému a teda „alternatívnemu„ resp. „nevedeckému“) pohľadu
na konkrétneho pacienta. Klinické myslenie vyžaduje hľadanie primeranej rovnováhy medzi
jednotlivými uhlami pohľadu.
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Klinické myslenie musí byť otvorené (vopred nezamietajúce žiadne možnosti), logické (hľadajúce
vzájomné súvislosti, ucelenú nadväznosť jednotlivých dejov), ale zostáva aj intuitívne (vrátane
rozpoznávania naučených „vzorov“). Dôležitá je profesionalita a dodržiavanie ustáleného
štandardného myslenia, rovnako však aj kreativita, kritická analýza, reflexia a schopnosť
sebakorekcie v prípade rozpoznania v rámci diferenciálne diagnostického myslenia alternatív
v poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Klinické myslenie musí byť realistické (v rámci reálnych
možností).
Lekár pri stanovení priorít a diagnostických záverov hodnotí (odhaduje) a kontinuálne
prehodnocuje validitu (dôležitosť, spoľahlivosť, význam) jednotlivých faktov („vstupných“
informácií) z anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, postupne v určenom slede dopĺňaných
laboratórnych, zobrazovacích a ďalších vyšetrení pacienta. Po stanovení diagnózy zvažuje rôzne
liečebné alternatívy, ich prínos a riziko (risk versus benefit), ale aj náklady na liečbu (cena versus
benefit).
Klinická prax vyžaduje rozhodnosť (odvahu urobiť rozhodnutie) napriek v rôznej miere neistým
predpokladom. Klinické myslenie vyžaduje určenie priorít v tej ktorej fáze poskytovania zdravotnej
starostlivosti.
Klinické rozhodnutie vychádza z poznatkov, odporúčaní, štandardov starostlivosti, ale aj z vlastnej
skúsenosti lekára. Vlastná skúsenosť lekára môže byť veľmi rizikovým prvkom v rozhodovaní.
V mnohých situáciách skúsený lekár „automaticky“ a pomerne spoľahlivo rozpoznáva určité vzory
(v angličtine „pattern recognition“, diagnóza „od dverí“ či už pohľadom na pacienta, pri čítaní EKG
...). Lekár však musí vyvinúť snahu preveriť systematickou analýzou závery svojho prvotného
(potenciálne chybného) klinického úsudku.
Klinické myslenie vyžaduje hľadanie primeranej rovnováhy medzi algoritmickým, vopred (napr.
v odporúčaniach, štandardoch) navrhnutým, všeobecne akceptovaným postupom a jeho
individuálnou modifikáciou v zreteľne odôvodnenom individuálnom prípade najmä s prihliadnutím
na celkový stav a individuálne komorbidity pacienta.
Diferenciálno diagnostické klinické myslenie
Zvažovanie argumentov (faktov) „pre a proti“ rôznym pracovným diagnózam v rámci diferenciálne
diagnostického procesu, „testovanie“ jednotlivých hypotéz vysvetľujúcich zdravotnú situáciu
pacienta, je určitou analógiou všeobecne akceptovanej tradičnej, kritickej vedeckej metódy.
Vedecké metódy práce sú uvedomelo kritické (neustále sa skúmajúce a preverujúce), objektívne
oznámiteľné a overiteľné.
Nakoľko je lekár v praxi (najmä pri poskytovaní akútnej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach)
z dôvodu časového tlaku (veľký počet pacientov, potreba okamžitého rozhodnutia u pacientov vo
vážnom stave) a obmedzenej dostupnosti vyšetrení (napr. v ÚPS) limitovaný v možnostiach
hĺbkových (rozsiahlych, dlhotrvajúcich) klinických analýz (testovania) podstaty (povahy)
pacientových ťažkostí (vrátane testovania všetkých potenciálnych alternatív) a každodenne
prichádza na hranice svojich poznatkov a skúseností, hranice bežných diagnostických metód
(vrátane spoľahlivosti fyzikálneho vyšetrenia, pomocných vyšetrení, zohľadňujúc aj riziko RTG
vyšetrení ...), a aj hranice liečby (jej účinok teda prínos, riziko a vedľajšie účinky liečby, cena liečby
...), v istom momente musí lekár v diagnosticko-terapeutickom zvažovaní urobiť rozhodnutie
zohľadňujúce určitú obmedzenú skupinu vybraných najpodstatnejších údajov vrátane akceptácie
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(niekedy dočasnej) pochybností, akceptácie niektorých jednoznačne ihneď nevysvetlených
abnormálnych a možno aj na prvý pohľad protichodných výsledkov vyšetrení.
V prípade diagnostických pochybností či dokonca na prvý pohľad protichodných výsledkov je
vhodné evidovať spôsob vyrovnania sa lekára s touto situáciou (klinické hodnotenie). Zdôvodnenie
zvoleného postupu, interpretácia „nešpecificky“ abnormálnych výsledkov vyšetrení a hlavne
zdôvodnenie – spôsob zohľadnenia protichodných výsledkov, ich „reinterpretácia“ a ukončenie
diagnostického procesu bez doplnenia ďalších vyšetrení by sa malo zaznamenať do zdravotnej
dokumentácie. Podrobné dokumentovanie klinických úvah lekára je však časovo náročné.
Diagnostické „zjednodušenie“ a štandardizácia postupov v klinickej praxi je v súčasnosti stále istou
„pragmatickou“ nevyhnutnosťou, a je súčasťou zaužívanej klinickej praxe. Kodifikácia štandardných
postupov lekárov na úrovni nemocníc, alebo regulačných autorít je nástrojom riadenia (politiky)
poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Occamova britva
Pojmom Occamova britva sa označuje princíp „ekonómie myslenia“, ktorý možno interpretovať
nasledovne: spomedzi kompetitívnych hypotéz by mala byť vybratá tá, ktorá vyžaduje splnenie
najmenšieho počtu predpokladov. Zjednodušene aj „ak pre nejaký jav existuje viacero vysvetlení,
je lepšie uprednostniť to najmenej komplikované.“ Jej aplikácia v medicíne znamená napr. hľadanie
zjednocujúcej diagnózy vysvetľujúcej všetky pacientove symptómy, ale tiež zamietnutie ďalších
komplikovanejších možností (zložitých konštrukcií, modelov, úvah) vysvetľujúcich zdravotný stav
pacienta.
Rizikom uvažovania podľa Occamovej britvy, teda napr. predčasného zamietnutia
komplikovanejších možností, môže byť ukončenie diagnostického procesu (nevykonanie ďalších
vyšetrení). V nie správnej aplikácii môže viesť „ekonomizované myslenie“ k pragmatickému
„odrezávaniu“ „nepodstatných“, „nezrozumiteľných“ či protichodných informácií z anamnézy,
fyzikálneho vyšetrenia, výsledkov pomocných vyšetrení.
V protiklade k Occamovej britve stojí Hickamov výrok (upravene): „pacienti môžu mať toľko chorôb,
koľko si prajú.“
Diagnostická skúposť
„Diagnostická skúposť“ (v angličtine „diagnostic parsimony“) vychádza v určitom zmysle z myslenia
podľa Occamovej britvy a tiež označuje spôsob práce lekára ako hľadanie čo najmenšieho počtu
príčin vysvetľujúcich všetky prejavy (aj abnormálne výsledky), ktoré sa u pacienta zistia.
V praxi modernej nemocničnej medicíny zameranej na diagnostiku akútnych a potenciálne
závažných zdravotných problémov sa takto chápaný princíp klinického uvažovania neukazuje ako
úplne vhodný, aj keď umožňuje lekárovi nezabudnúť na hľadanie prvotnej základnej príčiny
(podstaty) ťažkostí neraz zostávajúcej „v pozadí“. Štatisticky je však pravdepodobnejšie, že „bežný“
pacient má viac často sa v populácii vyskytujúcich ochorení, ako jedno zriedkavé ochorenie s celou
paletou príznakov. Častým problémom nemocničných lekárov sú ďalej akútne príznaky nového,
vopred nepredpokladaného ochorenia (napr. akútne trombotické príhody, cievne disekcie, akútne
zápalové ochorenia, metabolické poruchy ...) „Diagnostická skúposť“, stanovenie čo najmenšieho
počtu diagnóz, nie je popri súčasnej snahe o komplexnejší pohľad na viaceré spolu prítomné
problémy najmä staršieho pacienta správna ani z pohľadu štatistiky.
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Bežnou skúsenosťou v klinickej praxi nemocničnej medicíny je pozorovať rôznorodé prejavy tej istej
choroby (napr. „bolestivý“ a „nebolestivý“ infarkt myokardu), ale aj rovnaký prejav rôznych chorôb
(bolesť na hrudníku kardiálnej a nekardiálnej etiológie).
K diagnostickej „skúposti“ lekára vrátane nedostatočne premysleného zreteľného a neprerušeného
spojenia všetkých príznakov choroby s určenou základnou príčinou (ucelenej reťaze súvislostí)
zvádza časový tlak, ale aj neistota v interpretácii abnormálnych výsledkov v prípade realizácie
množstva vyšetrení.
Dôvodom „odrezávania“ niektorých („nepodstatných“) informácii lekárom je, že snaha o
vysvetlenie mnohých „malých“ abnormalít a spoľahlivé vylučovanie všetkých diferenciálnediagnosticky zvažovaných možností potom vedie k takmer nikdy nekončiacemu („nekonečnému“)
dopĺňaniu ďalších testov so stúpajúcou pravdepodobnosťou falošnej pozitivity (a aj negativity).
Snaha vysvetliť všetky podrobnosti zdravotného stavu pacienta tak rýchlo naráža na hranice
diagnostických možností.
Kontinuálne kritické prehodnocovanie
Aktuálne klinické myslenie je tak možné vnímať ako kontinuálny (longitudinálny) proces resp. tok
hypotéz, ich priebežné testovanie a modifikovanie. Je zamerané na určenie diagnózy
a najvhodnejšej liečby vrátane určenia priorít starostlivosti v tom ktorom momente. Pojmom
diferenciálna diagnostika a z neho vyplývajúce diferenciálno – diagnostické myslenie sa označuje
skôr zváženie rôznych alternatív v určitom konkrétnom čase. V zásade sa ale jedná o ten istý spôsob
klinického uvažovania.
Hickamov výrok podporuje uvažovanie, že by sa v žiadnom štádiu diagnostického procesu nemala
žiadna konkrétna klinická diagnóza „odrezať“ len preto, že sa zdá nepravdepodobná podľa
uvažovania spôsobom Occamovej britvy. Ani princíp Occamovej britvy však nevyžaduje sústredenie
na najjednoduchšie vysvetlenie pacientových príznakov, ale v skutočnosti hlavne vysvetlenie
príznakov bez potreby konštrukcie zložitého konceptu (modelu) založeného na širokej skupine
rôznych napr. aj zriedkavých a v klinickej medicíne často aj neistých predpokladov.
Skúsenosti nemocničných lekárov
V medicíne známe príslovie: „ak za sebou počuješ dupot koní, mysli na kone, nie na zebry“ je
podobné Suttonovmu „zákonu“ aplikovanému v medicíne – „zváž lokálne najčastejšie príčiny
skupiny príznakov pred uvažovaním o zriedkavých príčinách.“ Nemocniční lekári (lekári
pohotovostí) pod vplyvom vlastných klinických skúseností dopĺňajú, „vždy zváž aj stav, ktorý môže
pacienta usmrtiť rýchlo, aj keď sa môže vyskytovať zriedkavo (napr. disekcia aorty, akútna
trombotická príhoda či sepsa)“.
Dôsledkom pri plánovaní starostlivosti (ďalších vyšetrení, ale aj liečby) špecificky u pacientov
s akútnymi zdravotnými ťažkosťami resp. v nemocniciach je túto zacieliť na najčastejšie
a najzávažnejšie klinické diagnózy, ktoré u pacienta prichádzajú do úvahy (sú odôvodnene
predpokladané). Čo znamená aj nesnažiť sa vždy a za každú cenu okamžite vysvetliť každú napr.
„drobnú“ ale nediagnostickú resp. nepodstatnú odchýlku v laboratórnom teste a prípadnú
diferenciálnu diagnostiku nechať na neskôr po jej potvrdení kontrolným vyšetrením realizovaným
s odstupom času (čo vyplýva zo správne určených priorít v starostlivosti). Po stanovení diagnózy sa
podobne vyvažuje očakávaný prínos liečby a jej riziká.

74

Vyšetrenie pacienta s akútnym zdravotným problémom nemocničným lekárom, ktorý sa stretáva
s najťažšie chorými, často znamená v prvom rade snahu lekára o vylúčenie potenciálne
bezprostredne život ohrozujúceho stavu prejavujúceho sa akútnymi príznakmi. Až následne snahu
o potvrdenie predpokladanej príčiny, voľbu najvhodnejšej liečby podľa etiológie, symptomatickej
a podpornej liečby. Výraznejší tak môže byť rozpor medzi prvými krokmi lekára a očakávaním
pacienta o čo najrýchlejšiu úľavu od ťažkostí. Vzhľadom k obmedzeniam diagnostických testov sa
pri nemožnosti dosiahnuť úplnú istotu v diagnostike podstaty pacientových ťažkostí postupuje
podľa odhadu rizika závažných príhod (rizikovej stratifikácie) u jednotlivých pacientov.
Praktické príklady pri plánovaní diagnostického postupu
Lekár v rámci diagnostického procesu realizuje obmedzenú paletu základných a najdôležitejších
diagnostických testov vrátane vybranej obmedzenej skupiny použitých metód fyzikálneho
vyšetrenia. Diagnostické testy podľa potreby lekár dopĺňa v ďalších krokoch podobne, ako
„navyšuje“ („up-titruje“) terapiu pri nedostatočnom účinku liečby zvolenej na začiatku (iniciálnej).
Často sa odporúča vykonať najskôr vyšetrenie (test), ktoré môže potvrdiť (alebo vylúčiť)
najpravdepodobnejšiu (alebo najnebezpečnejšiu) príčinu najmä akútnych pacientových ťažkostí.
Príkladom je okamžité EKG a vyšetrenie kardiomarkerov (myoglobín, troponín, D-diméry a ďalšie)
u pacienta s akútnou bolesťou na hrudníku. Po EKG sa pristupuje aj k RTG hrudníka (prípadne CT
hrudníka), pričom vyšetrenia ako RTG chrbtice, ortopedické prípadne neurologické a rehabilitačné
vyšetrenie, gastrofibroskopické vyšetrenie ale aj ergometrický test možno na určitý čas odložiť.
Odporúča sa vykonávať testy v poradí, ktoré umožní s najvyššou pravdepodobnosťou rýchlo určiť
správnu diagnózu a tým začať včas správnu liečbu, samozrejme bez zbytočného zvýšenia nákladov
alebo vystavenia pacienta rizikovému (intervenčnému) diagnostickému testu (vrátane zohľadnenia
radiačnej záťaže RTG vyšetrení). S množstvom vykonaných testov stúpa aj riziko falošnej pozitivity
a negativity testu (a to tak laboratórneho testu, ako aj zobrazovacieho vyšetrenia).
Odporúča sa vykonať jednoduchšie testy pred komplexnejšími a drahšími. Preto sa najskôr
vykonáva vyšetrenie a prípadne testy priamo pri lôžku lekára, doplnené laboratórnymi krvnými
testami a základnými zobrazovacími vyšetreniami ako USG. Až neskôr sa zvažujú vyšetrenia ako
napríklad CT, MRI.
Niekedy sa skôr vykoná vyšetrenie zamerané na ochorenie, ktoré je možné liečiť, aj keď u pacienta
môže byť aj iné, možno závažnejšie, ale liečbou neovplyvniteľné ochorenie. Vykonávajú sa najmä
vyšetrenia, ktoré majú potenciál zmeniť ďalší postup starostlivosti.
Aj keď nemocničný lekár, zvlášť na „pohotovostnej“ ambulancii (ambulancii ústavnej pohotovostnej
služby), často vykonáva akútnu diagnostiku pre „bežné“ zdravotné ťažkosti podobne, ako
všeobecný lekár pre dospelých, vzhľadom na širokú dostupnosť pomocných vyšetrovacích metód
(vrátane laboratórnych testov, zobrazovacích vyšetrení, konzultácii so špecialistami) sa očakáva, že
tieto diagnostické metódy budú v primeranej miere využité. Príkladom môže byť akútne vyšetrenie
CRP u pacienta s horúčkami aj v situáciách, kedy by všeobecný lekár bežne vykonal iba základné
klinické vyšetrenie.
„Nevedecké“ odporučenie rozhodovať sa u každého pacienta tak, ako by sa jednalo o blízkeho
(rodinného príslušníka), vnáša do procesu racionálneho profesionálneho klinického rozhodovania
ľudský rozmer v porovnaní s čoraz výraznejším technicko – biologickým pohľadom.
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Chyby v klinickom myslení
Klinické myslenie vyžaduje vyhnúť sa predčasným záverom v diagnostickom procese, vylučovaním
jednotlivých diagnóz v rámci diferenciálne diagnostického postupu bez dostatočne spoľahlivého
dôkazu. Dôležité je zachovať si aj po rokoch klinickej praxe (a dosiahnutí určitého postavenia na
pracovisku, v nemocnici) stále pokoru v diagnostickom procese (teda nebyť „príliš“ sebavedomý).
Je potrebné nájsť si priestor najmä v zložitých prípadoch na vyhľadanie informácii v informačných
zdrojoch, konzultáciu kolegov.
Chybou v klinickom uvažovaní je spojiť náhodne (napr. časovo) korelujúce udalosti do príčinnej
súvislosti. Klinické uvažovanie je ovplyvnené nedávnou najmä dramatickou skúsenosťou. Lekár má
tendenciu „vidieť“ vzácne príčiny u každého pacienta, s ktorým sa stretne krátko po takejto
závažnej skúsenosti u iného pacienta. Klinické uvažovanie lekárov je ovplyvnené aj nepríjemnou
skúsenosťou – konfliktom, a to aj zapríčineným nezávisle od jeho vôle.
Lekár si musí napriek množstvu informácií (nie vždy bezchybných), ktoré môže „dolovať“
vyšetreniami, zachovať schopnosť v istom momente diagnostického procesu urobiť záverečné
rozhodnutie (naďalej v ďalšom priebehu prehodnocované). Vždy je vhodné zohľadniť (zvážiť) všetky
po zrelej a zodpovednej klinickej úvahe odôvodnene predpokladané možnosti, aj keď sa niektorá
z nich javí ako najpravdepodobnejšia. Úporná snaha vysvetliť každú odchýlku zistenú pri vyšetrení
pacienta je spojená so zvyšujúcim sa počtom testov ale súčasne so zvyšujúcim sa rizikom chybného
výsledku testu. Ďalšie testy, vyšetrenia zvyšujú riziko komplikácii a tiež náklady na zdravotnú
starostlivosť.
Má mať každý akútne vyšetrený pacient urobené CT?
CT vyšetrenie má dôležitú (nezastupiteľnú) diagnostickú úlohy v mnohých akútnych klinických
situáciách. Je dôležitou technikou v diagnostike cievnej mozgovej príhody zvlášť vnútrolebkového
krvácania, v diagnostike pľúcnej embólie a disekcie aorty ale aj v diagnostike náhlych príhod
brušných. Rizikami vyšetrenia sú potreba použitia kontrastnej látky s možným poškodením funkcie
obličiek (zriedkavo alergickej reakcie) a ďalej riziká spojené s radiačnou záťažou. U detí a žien
v reprodukčnom veku sa preto odporúča najmä v prípade potreby zobrazovacieho vyšetrenia
brucha realizovať namiesto CT (resp. pred vyšetrením CT) ultrazvukové vyšetrenie resp MRI. Z
hľadiska možnosti vyšších dávok sa má teda CT vyšetrenie vykonávať len po príslušnom klinickom
zdôvodnení. Požiadavku na CT vyšetrenie môže pre nevhodnosť odmietnuť aj rádiológ, ktorý môže
doporučiť iný postup bez, alebo s nížšou radiačnnou záťažou.
Pred (uvážlivou, v angličtine iniciatíva choosing wisely) indikáciou CT vyšetrenia je správne pokúsiť
sa inými diagnostickými postupmi vylúčiť závažné zdravotné príhody. Pri cievnej mozgovej príhode
alebo vnútrolebkovom krvácaní po úrazoch hlavy sa napr. očakáva prítomnosť varovných príznakov
(v angličtine „red flags“ – zvracanie, porucha rovnováhy, reči, hybnosti končatín, subfebrility ...),
alebo objektívneho zaznamenaného abnormálneho neurologického nálezu (tieto sa nemusia
vyskytnúť najmä u starších pacientov, riziko z „nevykonania“ vyšetrenia je vyššie aj u pacientov na
antikoagulačnej liečbe). Embólia do pľúcnice je nepravdepodobná v prípade nízkej hodnoty Ddimérov v krvi. Palpačný nález, laboratórne testovanie (zápalové markery ...) a ultrazvukové
vyšetrenie sú často dostatočne spoľahlivé na vylúčenie náhlych príhod brušných. Od
zobrazovacieho vyšetrenia (CT, resp. v niektorých prípadoch aj od základného RTG a USG
vyšetrenia) je možné u pacientov vyšetrovaných v nemocnici pre akútne prejavy potenciálne život
ohrozujúceho ochorenia (prípadne aj úrazu) odstúpiť v prípade, že klinická pravdepodobnosť
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závažného ochorenia je na základe obozretnej analýzy detailného opisu príznakov, fyzikálneho
vyšetrenia a výsledkov laboratórnych testov nízka. Za týmto účelom boli vytvorené rôzne modely
na odhad rizika.
Na kalkuláciu rizika je možné v jednotlivých klinických situáciách využiť niektorú z aplikácií pre
mobilné telefóny.

6.2 Základné preventívne opatrenia
6.2.1

Overenie identity pacienta, správne označenie vzoriek

K základným opatreniam na predchádzanie pochybeniam v zdravotnej starostlivosti patrí
opakované overovanie identity pacienta počas hospitalizácie vždy po príchode zdravotníckeho
pracovníka k lôžku pacienta. Overenie mena pacienta je najjednoduchšie otázkou na meno pred
každým dôležitým vyšetrením, intervenciou, operáciou. Formou overenia identity pacienta je aj
zrozumiteľné oslovenie pacienta jeho priezviskom pri každom odbere krvi a iného biologického
materiálu, pred každým podaním liečby.
V nemocniciach je zavádzaný systém elektronickej kontroly identity pacientov prostredníctvom
náramkov súčasne s označovaním pripravených liekoviek, infúzií a následnou kontrolou podávania
pripravených liekov správnemu pacientovi skenerom priamo pri lôžku pacienta. Aj v prípade, že
takýto systém overovania identity ešte nie je zavedený, sa pripravené infúzne roztoky označujú
menom pacienta a rozpisom zloženia infúzneho roztoku priamo na fľaši. Podobne sa odporúča
dodržiavať štandard označenia skúmavky určenej na transport biologického materiálu (krv, moč,
iný) menom pacienta vopred pred ešte odberom, pri lôžku pacienta overiť jeho identitu, až následne
odobrať biologický materiál.
Riziko pochybenia v identite pacienta či už pri vyšetrení, alebo podaní liečby, je vyššie u pacientov
s poruchou vedomia, na jednotkách intenzívnej starostlivosti, rušných centrálnych príjmových
oddeleniach a u detí.
6.2.2

Opakovanie kľúčového vyšetrenia s abnormálnym výsledkom, prehodnocovanie
stanovených diagnóz

V prípade vopred nečakaného abnormálneho výsledku vyšetrenia (laboratórneho ale aj
zobrazovacieho), ktorý má dôležitý dopad na liečbu pacienta, je potrebné zvážiť možnosť chyby
(chyba v identifikácii pacienta, chyba použitej metódy, merania a pod.) Overenie správnosti
výsledku vyšetrenia je možné opakovaním vyšetrenia (najlepšie s novým odberom vzorky
biologického materiálu prípadne inou metódou vyšetrenia).
V prípade RTG vyšetrení je možné zopakovať „čítanie“ uschovaného obrazového materiálu zo
zobrazovacieho vyšetrenia (druhé čítanie).
Podobne možno vnímať bežnú prax nemocničných lekárov neustále preverovať správnosť
v minulosti stanovených klinických diagnóz napr. v súvislosti s novozistenými skutočnosťami, resp.
s prihliadnutím na odlišnú skúsenosť toho ktorého ošetrujúceho lekára.
6.2.3

Využívanie ultrazvukového vyšetrenia

Ultrazvukové vyšetrenia pri lôžku pacienta zvyšujú bezpečnosť pacienta a kvalitu poskytovanej
zdravotnej starostlivosti. Znížením rizika komplikácií tak znižujú celkové náklady na hlboké punkčné
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výkony ihlou. S technologickým pokrokom je základné USG vyšetrenie čoraz dostupnejšie. Navigácia
pomocou USG pri lôžku pacienta je využívaná lekármi mnohých špecializácií. Využíva sa pri najmä
zabezpečovaní centrálneho ale aj periférneho žilového vstupu, kanyláciách artérií, torakocentéze,
paracentéze, artrocentéze, incízii a drenáži abscesov, nervových blokoch, či perikardiocentéze. Pri
zavádzaní centrálneho venózneho katétra umožňuje USG zobrazenie pohybu ihly v reálnom čase.
6.2.4

Preventívne (strategické) plánovanie, príprava vopred

Zdravotný stav pacienta, priebeh výkonu sa nemusí vždy vyvíjať predpokladaným respektíve
želaným smerom. V čase ošetrovania jedného pacienta sa môže vyskytnúť iná udalosť vyžadujúca
si okamžitú pozornosť. To sú len niektoré príklady situácií, v ktorých musí byť zdravotnícky
pracovník v nemocnici pripravený na pružnú a okamžitú zmenu (prehodnotenie) doterajších priorít
v poskytovanej zdravotnej nemocnici.
Nemocnica musí byť pripravená aj na výnimočné prípady potreby náhleho prijatia veľkého
množstva pacientov (hromadné nešťastie, epidémia a pod.) Za účelom organizácie starostlivosti
v mimoriadnych záťažových situáciách má nemocnica vypracovaný tzv. krízový plán. V krízovej
situácií spôsobenej hromadným nešťastím, ako učí medicína katastrof, je prvým krokom triedenie
pacientov.
Plánovanie ďalších krokov vopred rôznym smerom podľa rôznych možností vývoja zdravotného
stavu pacienta, aj pre prípad, že vývoj situácie nastáva neželaným smerom, je obzvlášť dôležité pri
život zachraňujúcich výkonoch resp. výkonoch s potenciálom ohrozenia životných funkcií, pri
operáciách a podobne. Príprava na možné komplikácie („plán B“, náhradné riešenie) znamená
napríklad zdvojenie kľúčových prístrojov (ventilátory na podporu dýchania), príprava na zmenu
techniky výkonu (konverzia z laparoskopickej na klasickú operáciu) ... Pri bezodkladnom
zabezpečovaní základných vitálnych funkcií to napr. znamená mať pripravený druhý laryngoskop
pre prípad vybitia batérie alebo poruchy, laryngeálnu masku pre prípad sťaženej orotracheálnej
intubácie, resp. byť pripravený na pľúcnu ventiláciu ambuvakom. U traumatických pacientov, alebo
pacientov v kritickom stave to znamená napr. zavedenie dvoch intravenóznych kanýl prípadne
centrálneho venózneho katétra.
Plánovanie vopred znamená aj oboznámenie sa s lokalizáciou a pravidelné opakovanie spôsobu
použitia prístrojov napríklad defibrilátora. Znamená zapamätanie si spôsobu kontaktovania
resuscitačného tímu (väčšinou telefonicky). Rovnako ako vo všetkých budovách by mali pracovníci
nemocnice ovládať umiestnenie hasiacich prístrojov, postup pri spozorovaní požiaru a únikové –
evakuačné cesty (mali by byť oboznámení s evakuačným plánom).
6.2.5

Prijatie všetkých pacientov

Nemocniční lekári (špecificky lekári nemocničných urgentných príjmov) sa musia riadiť mottom
„každý pacient je (bez výnimky) mojím pacientom“. Každý problém, s ktorým príde pacient za
nemocničným lekárom (resp. lekárom oddelenia urgentnej medicíny) je problémom, ku ktorému sa
nemocničný lekár (dnes často internista) musí vedieť postaviť resp. ponúknuť pomoc, riešenie.
V situácii núdze je nemocnica miestom, od ktorej pacient oprávnene očakáva poskytnutie
neodkladnej prvej pomoci za každých okolností podobne, ako od záchrannej zdravotnej služby.
Lekár, najmä nemocničný (napr. pracujúci na oddelení urgentnej medicíny, ARO, JIS) môže byť
v situácii, kedy je potrebné poskytnúť zdravotnú starostlivosť pri náhlom pôrode, resuscitácii
dieťaťa, či súčasne ošetrovať veľký počet pacientov v tom istom čase.
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Prijatie každého pacienta s akútnym zdravotným problémom, zhodnotenie jeho zdravotného stavu
a poskytnutie neodkladnej zvlášť životzachraňujúcej pomoci je súčasťou zdravotníckeho povolania,
služby, poslania a súčasne zákonom ustanovenou povinnosťou. Aj najvyšší súd Slovenskej republiky
potvrdil, že reálny výkon nepretržitej lekárskej služby prvej pomoci má pre spoločnosť zásadný
význam. Povinnosť vykonávať službu prvej pomoci znamená povinnosť venovať určitý čas (ktorý by
inak lekárovým voľným časom) vykonávaniu služby prvej pomoci vo verejnom záujme.
Ak je možné pacientovi poskytnúť špecializovanú zdravotnú starostlivosť, úlohou nemocničného
lekára je presvedčiť špecialistu (byť „advokátom“ pacienta), že špecializovaná starostlivosť (vrátane
diagnostických a liečebných výkonov) je pre pacienta v porovnaní so základnou (bazálnou) resp.
všeobecnou starostlivosťou prínosná. Úlohou nemocničných lekárov je aj presvedčiť pacienta
(rodinu pacienta), že v ďalšej zdravotnej starostlivosti je možné bezpečne pokračovať ambulantne.
Niekedy tiež, že ďalšia zdravotná starostlivosť pre pacienta nepredstavuje prínos.
Strategické plánovanie vopred znamená dôkladnú teoretickú prípravu (a aj vnútornú vizualizáciu –
predstavenie si reálnej situácie, „mentálny tréning“) a „vnútorné nastavenie“ (odhodlanie) pomôcť
každému pacientovi v akútnom ohrození (s novými ťažkosťami), vrátane poskytovania zdravotnej
starostlivosti v prípade hromadného nešťastia, hromadnej otravy, či počas epidémií závažných
infekčných ochorení. Praktická príprava (tréning) postupov v týchto veľmi rôznorodých situáciách
je väčšinou z rôznych dôvodov možná iba obmedzene. Lekár musí byť pripravený urobiť správne
veci (teda konať) v správny čas, aj keď sa s podobným problémom v minulosti doteraz nestretol a je
na takúto situáciu pripravený vopred iba teoreticky.
6.2.6

Bezpečný transport pacienta v nemocničnom zariadení

Plánovanie vopred pri transporte pacienta v rámci nemocničného zariadenia napríklad na operáciu,
CT vyšetrenie, najmä ak je pacient hospitalizovaný na JIS alebo ARO, znamená byť pripravený na
možné komplikácie počas transportu. Včasné rozpoznanie komplikácie umožňuje kontinuálny
monitoring minimálne sO2 pulzoximetricky. Preferuje sa podobne ako na JIS monitorovanie EKG
prenosným monitorom s automatickým alarmom pri rozpoznaní kritickej situácie.
Komplikáciami počas transportu pacienta na umelej pľúcnej ventilácii môže byť náhodná extubácia,
zlyhanie batérie ventilátora, preto má kriticky chorého pacienta sprevádzať lekár. Súčasťou
transportného vybavenia je ambuvak a prenosný defibrilátor. Niektorí pacienti vyžadujú
kontinuálne podávanú liečbu (vazopresory) aj počas transportu.
Stabilizovaní pacienti sú na vyšetrenia odosielaní z nemocničných oddelení aj samostatne.
V prípade rizika akútnej zmätenosti, celkovej slabosti s nízkou výkonnosťou počas akútneho
ochorenia, alebo po operácií, sú pacienti transportovaní na sedačke alebo transportnom lôžku
sanitármi resp. pomocnými pracovníkmi v zdravotníctve.
6.2.7

Monitoring vitálnych funkcií

Monitoring je základnou súčasťou starostlivosti o pacienta na ARO, JIS. Na bežných oddeleniach je
možné u pacientov, ktorí nevyžadujú intenzívnu zdravotnú starostlivosť, zabezpečiť monitoring
prostredníctvom telemetrie. Signál z EKG monitora sa bezdrôtovo prenáša na centrálu v miestnosti
sestier.
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Za štandard v monitoringu vitálnych funkcií pacienta dnes možno považovať monitoring EKG.
Dôležitou funkciou monitorovacieho systému EKG je rozpoznanie život ohrozujúcich príhod
a spustenie alarmu. Kontinuálne je možné monitorovať sO2 pulzoximetrom (metóda je málo
spoľahlivá u pacientov v šoku s centralizovanou cirkuláciou a chladnými akrami), frekvenciu
dýchania (zo zmien EKG kriviek pri dýchaní). Invazívne je možné kontinuálne monitorovať artériový
krvný tlak. Neinvazívne oscilometrické meranie krvného tlaku je intermitentné. Často sa monitoruje
hodinová diuréza (poskytujúca pomerne presný pohľad na prekrvenie vnútorných orgánov
u pacientov v šoku). Sestra monitoruje aj stav vedomia pacientov.
Nastavenie alarmov
Zaznamenávaný a analyzovaný signál EKG môže byť rušený z rôznych dôvodov. Psychomotorický
nepokoj, triaška, iný pohyb pacienta na lôžku, nedostatočný kontakt medzi elektródou a pokožkou
pri intenzívnom potení pacienta sú faktory, ktoré znižujú kvalitu signálu a vedú pri automatickej
analýze k spúšťaniu „falošného“ alarmu. Ak sa nepodarí jednoduchým opatrením (napr. výmena
nalepovacích elektród) zabrániť spúšťaniu falošného alarmu, neraz s hlasnou kritickou zvukovou
signalizáciou rušiacou aj ostatných pacientov, môže ošetrujúci personál „stratiť citlivosť“ k alarmu
(respektíve „alarmy“ vypnúť) a neskoro zaregistrovať skutočnú závažnú poruchu srdcového rytmu.
Moderné monitory umožňujú nastaviť prahy alarmov tak, aby aj v prípade menej kvalitného signálu
bol alarm v kritickej situácii (asystólia, komorová fibrilácia) správne spustený. Správnym nastavením
je možné vypnúť „falošný“ alarm komorových tachykardií, zastavenia dýchania, tachypnoe a pod.
6.2.8

Všeobecné zásady bezpečnej farmakoterapie

Bezpečná farmakoterapia znamená liečbu liekom s čo najvyšším očakávaným liečebným účinkom
a v pomere k tomuto účinku čo najmenším rizikom vedľajších účinkov jednak z pohľadu ich
frekvencie ale aj z pohľadu ich potenciálnej závažnosti. V klinickej praxi tiež znamená opakované
overovanie indikácie, dávky vzhľadom na vek, hmotnosť (povrch tela), renálne a hepatálne funkcie,
overovanie možných interakcii s ostatnými liekmi.
Ohrozenie v súvislosti s farmakoterapiou predstavuje aj chyba v komunikácii medzi ordinujúcim
lekárom a sestrou, ktorá liek podáva. K pochybeniu môže dôjsť pri podobných názvoch liekov
(Tensiomin – ACE inhibítor, Tenormin - betablokátor, Tensamin - dopamín). K pochybeniu môže
dôjsť aj v ordinovanej dávke lieku v prípade, že je liek k dispozícii v rôznych koncentráciách resp.
s rôznou dávkou účinnej látky v jednej ampulke.
Bezpečný postup komunikácie predstavuje ústne zopakovanie plnej ordinácie vrátane mena
pacienta, názvu lieku a dávky lieku (najlepšie vyjadrenej v hmotnostných jednotkách) ordinujúcemu
lekárovi (v angličtine „read back“) a uschovanie otvorených ampuliek pri striekačke s liekom na
opakovanú kontrolu. Striekačka respektíve infúzia s nariedeným liekom sa označuje napísaním
názvu a dávky lieku, menom pacienta pre ktorého je liek určený. Tieto opatrenia sú obzvlášť dôležité
na JIS, rušných oddeleniach urgentnej medicíny a pod.
Pred každým podaním lieku sa ďalej odporúča pacienta oboznámiť s názvom lieku a opätovne
overiť, že si nie je vedomý alergickej reakcie resp. iného nežiadúceho účinku v súvislosti s týmto
liekom v minulosti. U žien v reprodukčnom veku je vždy potrebné spoľahlivo vylúčiť tehotenstvo
(používanie spoľahlivej antikoncepčnej metódy alebo testom ľudského choriogonadotropínu v krvi).
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Voľba liečby môže byť pre lekára tiež časovo náročná aktivita vyžadujúca prácu s informačnými
systémami, čo môže zvádzať k liečebnej rutine s rizikom poškodenia zdravia pacienta.

6.3 Základná hygienická rutina
Objavenie pôvodcu ranových infekcií a zavedenie zásad antisepsy a asepsy znamenalo ešte pred
objavom antibiotík zásadný zlom v bezpečnosti operačných výkonov.
Antisepsa je súbor opatrení a postupov, ktoré ničia, inaktivujú alebo odstraňujú pôvodcov infekcie
na povrchu pokožky, slizníc alebo v tkanivách ľudského organizmu, základnými metódami je
dezinfekcia a sterilizácia.
Asepsa je súbor činností a opatrení zameraných na zabránenie vniknutia choroboplodných
zárodkov do organizmu. Pri ošetrovaní sa používajú sterilné pomôcky, sterilný obväzový materiál,
dezinfikuje sa prostredie, okolie rany. Je to zároveň zaistenie sterilného prostredia napr.
operačných miestností, so vstupom cez hygienický filter určený na prezlečenie personálu a so
zabezpečením proti prenosu infekcie vzduchom prostredníctvom pretlaku vzduchu na operačných
sálach vzduchotechnikou.
Dezinfekcia je proces ničenia pôvodcov infekcie, pri ktorom sa živá aj neživá hmota pôsobením
fyzikálnych, chemických, biologických alebo kombinovaných postupov privádza do takého stavu,
kedy nemôže spôsobiť vznik infekcie.
Dodržiavanie zásad (štandardov) antisepsy a asepsy je popri operáciách dôležité aj pri všetkých
intervenčných výkonoch. Aj pri menších (bežných) výkonoch s porušením kožného krytu sa
používajú sterilné rukavice, nástroje a dezinfikuje sa miesto vpichu.
V každodennej praxi je popri hygiene rúk a používaní pracovného oblečenia veľmi dôležitá
opatrnosť pri pohybe v okolí miesta (stolíka) určeného na odkladanie sterilných pomôcok, pri
manipulácii v blízkosti sterilného krytia miesta ošetrenia. Treba dbať na zamedzenie kontaktu
s dezinfikovaným miestom, napr. s miestom, v ktorom sa zavádza intravenózna kanyla. Po
dezinfekcii miesta vpichu sa nevykonáva opätovná palpácia priebehu vény. Je potrebné dodržať
správnu bezpečnú techniku pri zavádzaní močového katétra.
6.3.1

Hygiena rúk

Všeobecne sa za hlavný spôsob prenosu nozokomiálnych infekcií považujú aj na základe
realizovaných štúdií ruky ošetrujúceho personálu. Vždy na záver kontaktu s pacientom a vždy pred
kontaktom s ďalším pacientom sa vykonáva hygienická dezinfekcia rúk dezinfekčným prostriedkom
s ochranným účinkom na pokožku.
Ruky sa umývajú pod tečúcou vodou v prípade viditeľného znečistenia a ako súčasť rozsiahlejšej
očisty napríklad pred operáciou a inými intervenčnými výkonmi. Umytie rúk pod tečúcou vodou a až
následné nanesenie dezinfekčného prostriedku môže viesť k zníženiu účinku dezinfekčného
prostriedku. Časté umývanie rúk pod tečúcou vodou nepriaznivo vplýva aj na pokožku rúk
ošetrujúceho personálu.
Alkoholové dezinfekčné roztoky na ruky, ale aj niektoré ďalšie roztoky založené na inej hlavnej
účinnej látke nemusia byť účinné proti spóram Clostridium difficile. V prípade ošetrovania pacienta
kolonizovanécho clostrídiovou infekciou je na zabránenie prenosu odporúčané umývanie tečúcou
81

vodou a mydlom resp. použitie rukavíc. Účinnosť dezinfekčného roztoku používaného
v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach proti Clostridium difficile je potrebné si vždy overiť.
K hygienickej rutine patrí pravidelná dezinfekcia dávkovačov mydla a dezinfekčných roztokov
a používanie jednorazových uterákov.
Postup chirurgickej dezinfekcie rúk pred oblečením do sterilného operačného oblečenia (zástera
nepriepustná pre tekutiny, plášť) je dlhší a komplexnejší.
Pri správnej hygiene rúk by v žiadnom prípade nemal nastať prenos infekcie fekálne-orálnym
spôsobom, respiračných infekcií z kontaminovaných povrchov, ranových a ďalších infekcií.
6.3.2

Pracovné oblečenie a bariérová ošetrovateľská technika

Prenos infekcie (špecificky metylcilín rezistentného stafylokoka aureus MRSA) nastáva aj
kontaminovaným oblečením zdravotníckeho personálu. Preventívnymi opatreniami zabraňujúcimi
prenosu rezistentných kmeňov na ostatných „nekolonizovaných“ pacientov je izolácia pacienta
osídleného rezistentným kmeňom na viditeľne označených izbách so špeciálnym režimom.
Pri potrebe priameho kontaktu s pacientom osídleným rezistentným bakteriálnym kmeňom sa
používa jednorazové ochranné oblečenie teda plášť, rukavice, návleky na obuv, tvárová maska,
prípadne ochranná čiapka podobne, ako na operačných sálach (bariérová ošetrovateľská technika).
Dôležité je dôsledné plánovanie starostlivosti, aby sa obmedzil počet vstupov k pacientovi
respektíve počet priamych kontaktov s rizikom kontaminácie a prenosu rezistentných kmeňov na
iného pacienta. Dvere na izolačnom boxe, izolačnej izbe sa ponechávajú zatvorené.
Biela farba ako symbol nemocničného oblečenia umožňuje včas identifikovať jeho znečistenie.
V nemocniciach sa na rizikových oddeleniach (jednotky intenzívnej starostlivosti, operačné sály ...)
zaviedol systém každodennej výmeny oblečenia resp. sa používa jednorazové oblečenie (nohavice,
košeľa), ktoré sa dopĺňa jednorazovým plášťom a rukavicami počas kontaktu s kolonizovaným
pacientom. Rizikovými z pohľadu prenosu infekcie sú prstene, náramky, dlhé ale aj gelové nechty,
alebo starší, už popraskaný lak na nechtoch.
Bariérová ošetrovateľská technika znamená zavedenie takých režimových opatrení a používanie
takých postupov, ktorými sa zabraňuje prenosu patogénnych resp. polyrezistentných
mikroorganizmov na pacientov alebo personál. Okrem hygieny rúk, izolácii a jednorazového
pracovného oblečenia znamená dodržiavanie zásad pri manipulácii s použitou bielizňou a pri
upratovaní minimalizujúcich vznik aerosólov, dekontamináciu biologického materiálu, hygienickú
manipuláciu so stravou. Tiež používanie individualizovaných pomôcok ako tlakomer, teplomer,
fonendoskop, podložné misy, nádoby na moč, ktoré zostávajú na izbe izolovaného pacienta.
6.3.3

Zabránenie prenosu kvapôčkových infekcií a prenosu infekcií vzduchom

Na účinné zabránenie prenosu kvapôčkových infekcií vzduchom postačuje použitie bežnej
zdravotníckej tvárovej masky pri pohybe vo vzdialenosti menšej ako 2 metre od pacienta. V prípade
infekčných agensov prenášaných vzduchom (väčšinou vírusov, infekčných častíc menších ako 510 mikrometrov) je na zníženie rizika prenosu infekcie potrebné použiť špeciálnu masku s filtrom.
Malé vzduchom prenášané častice sa dostávajú do väčšej vzdialenosti od pacienta. Prenos infekcie
bežne prenášanej kvapôčkami alebo vzduchom môže nastať aj rukou kontaminovanou kontaktom
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s infikovaným povrchom v miestnosti s tvárou (sliznicami). Povrchy v miestnosti treba považovať za
kontaminované aj istý čas po opustení miestnosti pacientom.
Maska s filtrom a tesniacim okrajom na prevenciu prenosu infekcie vzduchom na rozdiel od bežnej
univerzálnej základnej tvárovej masky chrániacej pred kvapôčkovou infekciou musí mať správnu
veľkosť. Špeciálne spracovaný okraj masky zabezpečuje tesný kontakt masky s tvárou. Označenie
filtra môže byť napríklad N95 (maska zachytávajúca viac ako 95 % častíc s veľkosťou menšou ako
0,3 mikrometra), alebo HEPA (z anglického high efficiency particulate air – vysoko efektívny
časticový vzduchový filter, N100). Nosenie masky s filtrom je pre personál menej pohodlné ako
používanie bežnej tvárovej masky chrániacej pred kvapôčkovými infekciami.
Prenos pôvodcov infekčných ochorení ako chrípka, osýpky, kiahne a ovčie kiahne, vírusy SARS
(Severe Acute Respiratory Syndrome), antrax ale aj tuberkulóza nastáva popri prenosu kvapôčkami
aj vzduchom, bežná tvárová maska však aj u týchto infekcií poskytuje určitý stupeň ochrany.
V prípade vysoko virulentných nákaz napr. pri podozrení na ochorenie ebola sa používa celotelový
utesnený oblek a respirátor. Pacient je v prípade vysoko virulentných nákaz izolovaný v špeciálnom
boxe s podtlakom zabraňujúcim úniku vzduchu, aerosólu do okolia.
Pri akútnom respiračnom ochorení by sa chorý zdravotnícky pracovník mal vyhnúť kontaktu
s pacientom, resp. pri kontakte a teda riziku prenosu infekcie na pacienta je potrebné rutinné
použitie tvárovej masky zdravotníckym pracovníkom.

6.4 Ochrana zdravotníckeho personálu
Rutinné dodržiavanie základných hygienických opatrení, hygieny rúk, používanie čistého
ochranného pracovného oblečenia, tvárovej masky sú opatrenia účinné aj v prevencii prenosu
infekcie od pacienta na ošetrujúci zdravotnícky personál. V prípade hroziacej epidémie vysoko
virulentnými nákazami prenášanými vzduchom a priamym kontaktom s vysokou smrtnosťou
(hemoragické horúčky, ebola ...) sa po rozhodnutí epidemiológa používajú celotelové ochranné
obleky overené zdravotníckymi pracovníkmi v rizikových oblastiach nákazy.
Na zabránenie kontaktu kontaminovaných telesných tekutín pacienta pri ich náhodnom vystreknutí
(napr. zvratky, krv) najmä so sliznicami v oblasti tváre (oči, ústa, nos) slúži tvárový štít a ochranné
okuliare. K vystreknutiu tekutín môže dôjsť pri kardiopulmonálnej resuscitácii, orotracheálnej
intubácii, počas chirurgických zákrokov (s rizikom artériového krvácania), pri pôrode, a v mnohých
ďalších situáciách.
Dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a moderný dizajn zdravotníckych
pomôcok tiež prispieva k ochrane zdravotníckeho personálu pred poranením.
6.4.1

Poranenia ihlou

Poranenia ihlou patria k najčastejším poraneniam zdravotníckych pracovníkov. Ihly na striekačkách
sa nemajú vracať späť do transportného ochranného krytu. Pri tejto činnosti hrozí najvyššie riziko
poranenia kontaminovanou ihlou. Ihla respektíve celá striekačka s ihlou sa má vložiť do pevnej
ochrannej nádoby, ktorá sa následne znehodnotí správnym a bezpečným postupom. Bezpečnostná
intravenózna kanyla má dnes ihlu, ktorá je po zavedení kanyly „na ihle“ do žily (z anglického „over
the needle“) vytiahnutá, čím sa automaticky aktivuje mechanický ochranný kryt hrotu. Pri odberoch
krvi sa používajú uzavreté podtlakové systémy.
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6.4.2

Preventívne očkovanie

Všetci zdravotnícki pracovníci vystavení riziku poranenia ihlou alebo iného kontaktu s infekčným
biologickým materiálom, alebo prenosu infekcie vzduchom by mali byť zaočkovaní proti chorobám,
pri ktorých boli vyvinuté účinné a bezpečné očkovacie látky. Očkovanie je zvlášť dôležité pri práci
v nemocniciach, kedy je rizikový kontakt s ochorením s obmedzenou možnosťou liečby vedúcej
k úplnej eliminácie vírusu z organizmu pravdepodobnejší.
Zdravotnícki pracovníci na Slovensku v rámci programu povinného a dobrovoľného očkovania
v detstve absolvovali očkovanie proti detskej obrne, osýpkam, kiahňam a ovčím kiahňam, rubeole,
záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, tuberkulóze. Presný zoznam absolvovaných očkovaní je vhodné vo
vlastnom záujme každého zdravotníckeho pracovníka preveriť v očkovacom preukaze.
K očkovaniam zdravotníckych pracovníkov patrí očkovanie proti infekcii vírusom hepatitídy B.
Odporúča sa očkovanie proti chrípke, vtáčej chrípke, v rizikových oblastiach proti infekcii vírusom
hepatitídy A a ďalšie.
6.4.3

Postexpozičná profylaxia

Po kontakte zdravotníckeho pracovníka s pacientom chorým na niektoré infekčné ochorenie sa na
zníženie rizika prenosu ochorenia zvažuje podanie profylaktickej liečby. Prenos ochorenia môže
nastať najmä krvou pri náhodnom pichnutí sa použitým nástrojom, alebo vzduchom pri infekciách
takto prenášaných.
Prvá pomoc po kontakte s ochorením prenášaným krvou
Po náhodnom kontakte s potenciálne infekčným biologickým materiálom je potrebná očista
tečúcou vodou a mydlom a lokálna dezinfekcia zasiahnutého miesta najmä v prípade otvoreného
poranenia. Rana po poranení ihlou alebo iným ostrým predmetom sa ponechá niekoľko minút
krvácať napr. aj pod tečúcou vodou. Rutinne nie je potrebná veľkoplošná dezinfekcia zasiahnutého
miesta špeciálnym dezinfekčným prípravkom, pokiaľ nie je zasiahnutá pokožka poranená. Použitie
roztoku chlorhexidínu na zasiahnutých miestach pokožky je ale bežné.
Pri zasiahnutí sliznice dutiny úst sa tiež vykoná výplach vodou (bez jej prehĺtania), ústnu dutinu je
možné následne dezinfikovať tiež roztokom chlórhexidínu. Pri zasiahnutí sliznice očí dezinfekcia nie
je bezpečná a preto sa nevykonáva.
Pri ochoreniach prenášaných krvou sa na vylúčenie prípadne potvrdenie infekcie pacienta odoberie
krv pacienta na laboratórne (sérologické) vyšetrenie. Súčasne sa odoberie krv zdravotníckemu
pracovníkovi, ktorý sa poranil, na určenie iniciálneho infekčného statusu. S odstupom niekoľkých
týždňov sa realizuje kontrolný odber na posúdenie sérokonverzie pri najčastejších krvou
prenášaných ochoreniach ako je vírusová hepatitída (infekcia vírusom hepatitídy B, C), HIV infekcia,
syfilis.
Meningokoková meningitída
Riziko prenosu patogénnych meningokokov po kontakte s pacientom prijatým pre podozrenie na
meningokokovú meningitídu klesá po 24 hodinách od prvého podania antibiotika pacientovi.
Chemoprofylaxiou je podanie ciprofloxacinu v dávke 500 mg orálne jednorazovo, alternatívou je
podanie ceftriaxonu parenterálne.
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Infekcia HIV
Riziko prenosu HIV infekcie pri náhodnom poranenení sa zdravotníckeho pracovníka ihlou je nízke
(nižšie ako 0,5 %). Postexpozičná profylaxia by sa mala začať do 4 hodín od poranenia. V niektorých
odporúčaniach je ešte stále navrhnuté použitie dvoj kombinácie antiretrovírusových liekov
zidovudin a lamivudin. Novšie odporúčania preferujú na prevenciu infekcie po expozícii
trojkombináciu raltegravir spolu s kombináciou tenofoviru a emtricitabinu.
Infekcia vírusom hepatitídy B
Riziko prenosu infekcie vírusom hepatitídy B sa odhaduje 1,9 % - 40 %. V prípade poranenia
v minulosti zaočkovaného zdravotníckeho pracovníka s hladinou antiHBs protilátok vyššou ako 10
mIU/ml nie je ďalšie preventívne opatrenie potrebné. Ostatným zdravotníckym pracovníkom sa do
48 hodín odporúča intramuskulárne podanie imunoglobulínu proti hepatitíde B (HBIG) spolu
s dokončením očkovania proti infekcii vírusom hepatitídy B.
Infekcia vírusom hepatitídy C
Riziko prenosu infekcie sa odhaduje okolo 2 % (0-7 %). Postexpozičná profylaxia v situácii s rizikom
prenosu hepatitídy C zatiaľ nie je v praxi zavedená. Imunoglobulíny sa nepovažujú za účinné. Nie sú
dáta o efektivite interferónu alebo iných antivirotík.
6.4.4

Ochrana pred poškodením zdravia žiarením, ďalšími fyzikálnymi, chemickými
činiteľmi a látkami s teratogénnym účinkom

Pri práci s RTG žiarením sa používajú ochranné obleky, prípadne rukavice a chrániče krku. Riziko
vzniku radiačnej katarakty znižuje použitie špeciálnych ochranných okuliarov. Kontaktu
s rozptýleným žiarením sú vystavení najmä pracovníci RTG oddelení, ale aj intervenční
kardiológovia, angiológovia, rádiológovia, traumatológovia, ortopédi a urológovia používajúci
zobrazovacie RTG vyšetrenie priamo na operačnej sále.
Látky s potenciálne teratogénnym účinkom (napr. cytostatiká) sa pripravujú na podanie pacientovi
v zvlášť určenej prípravovni vybavenej špeciálnym boxom a digestorom.
6.4.5

Prevencia pracovných úrazov, chorôb z povolania

Zásady hygieny práce (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) sa týkajú aj ochrany pred úrazmi na
pracovisku a ďalšími škodlivými vplyvmi na pracovisku.
Dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci je popri prevencii poškodenia zdravia dôležité aj z pohľadu
posudzovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Napriek tomu, že zdravotnícki
pracovníci v nemocniciach pracujú vo vnútorných priestoroch budov, aj v nemocniciach môže dôjsť
k bežným úrazom. Úraz môže nastať pri pošmyknutí na vlhkej práve umytej dlážke, pri chôdzi po
schodoch. Z tohto dôvodu má napr. zamestnancom pridelená pracovná obuv zdravotníckych
pracovníkov protišmykovú úpravu podrážok.
Popri úrazoch ihlou a riziku prenosu infekčných ochorení a ostatných bežných úrazoch je u
zdravotníckych pracovníkov riziko poškodenia pohybového aparátu, zvlášť chrbtice, napr. pri
nesprávnej ošetrovateľskej technike, alebo nedostatočnom vybavení pracoviska pomôckami
znižujúcimi záťaž chrbtice pri ošetrovaní a presúvaní pacientov. Prevenciou je dodržiavanie
bezpečných techník starostlivosti o pacientov. Potrebný je aj dostatočný počet členov personálu.
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Napadnutie zdravotníckeho pracovníka
Napadnutie zdravotníckeho pracovníka môže nastať pacientom napr. pri ochorením zavinenej
kvalitatívnej poruche vedomia s poruchou správania, ale aj iným zdravotníckym pracovníkom v
emocionálne vypätej situácii. Nemocnice majú zmluvy s bezpečnostnými službami zabezpečujúcimi
ochranu objektu a pomoc pri ohrození zdravotníckych pracovníkov.
Najdôležitejším preventívnym opatrením sú správne komunikačné techniky. V prípade potreby
sedácie pacienta ohrozujúceho seba, alebo okolie pri poruche správania, môže byť potrebná fyzická
sila niekedy až 6-8 členov personálu na bezpečnú dočasnú pacifikáciu pacienta a podanie tlmiacej
farmakoterapie resp. následné použitie obmedzujúcich prostriedkov (fixáciu pacienta na lôžku).
6.4.6

Negatívny vplyv práce na zmeny a dĺžky zmeny, nadčasov

Nočná práca narúša cirkadiánne rytmy, spánok, rodinný aj sociálny život zdravotníckych
pracovníkov v nemocnici. Dôsledkom môžu byť napr. poruchy nálady, podráždenosť, depresia,
závislosti, porucha imunitného systému a zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení. Opatrením
ochrany zdravia podľa Zákonníka práce je napr. obmedzenie počtu hodín nadčasov, pravidelný
odpočinok po pracovnej zmene.

6.5 Prevencia nozokomiálnych infekcií a vzniku mikrobiálnej rezistencie
Ako nozokomiálna (získaná v nemocnici) sa označuje infekcia, ktorá vznikla počas hospitalizácie u
pacienta prijatého z iného dôvodu, ako je táto infekcia. Ochorenie sa môže prejaviť aj po prepustení
pacienta.
Nozokomiálne infekcie predstavujú jedno z najzávažnejších a aj najčastejších ohrození
hospitalizovaných pacientov, sú jednou z príčin úmrtí v nemocnici. Najmä v prípade infekcií
rezistentnými kmeňmi významne zvyšujú náklady na zdravotnú starostlivosť v dôsledku predĺženia
hospitalizácie a potreby drahších antibiotík.
Niektoré nozokomiálne infekcie sú v užšom vzťahu k poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ich
výskyt je možné cielenými opatreniami ovplyvniť. Medzi hlavné cesty prenosu nozokomiálnych
infekcií patria ruky zdravotníckeho personálu.
Základným opatrením na prevenciu prenosu infekcie je dodržiavanie hygienickej rutiny vrátane
hygieny rúk, používania pracovného oblečenia, dezinfekcie izieb vrátane používania ultrafialových
germicídnych žiaročov. K základným opatreniam patrí aj zavedenie programu aktívnej detekcie
a izolácie najmä pacientov osídlených multirezistentnými kmeňmi už pri prijatí. Výskyt infekcií
rezistentnými kmeňmi je možné na viacerých úrovniach čiastočne regulovať vhodnou antibiotickou
politikou.
6.5.1

Najčastejšie nozokomiálne infekcie

Najzávažnejšie nozokomiálne infekcie sú septikémie (horúčky s prítomnosťou baktérií v krvi) najmä
v súvislosti so zavedením centrálneho ale aj periférneho intravenózneho katétra, močového
katétra, infekcie dolných dýchacích ciest a spomedzi nich zvlášť pneumónia u ventilovaných
pacientov. Aj napriek dodržiavaniu zásad antisepsy a asepsy sa môžu vyskytnúť ranové infekcie.
Medzi dôležité nozokomiálne nákazy ďalej patrí hnačka pri infekcii Clostridum difficile (CDAD Clostridium difficile associated disease), horší priebeh má infekcia kmeňmi s vyššou ako bežnou
produkciou toxínu.
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Väčšina infekcií je v dnešnej dobe spôsobená baktériami, ktoré sa v prirodzene vyskytujú
v populácii, pričom nespôsobujú nosičom mimo nemocnice ochorenie (Stafylokokus aureus,
koaguláza negatívne stafylokoky, enterokoky, enterobaktérie). Ohrozené sú najmä malé deti
a starší pacienti. Riziko je ďalej zvýšené u pacientov s chronickými ochoreniami ako sú zhubné
nádory (zvlášť leukémia), cukrovka a renálne zlyhanie.
6.5.2

Infekcie multirezistnenými kmeňmi

Medzi najdôležitejšie multirezistentné kmene patria metylcylín rezistentné stafylokoky (MRSA),
vankomycín rezistentné enterokoky (VRE), ale aj stafylokoky (VRSA), karbapenem rezistentné
enterobaktérie (CRE), baktérie produkujúce enzým rozkladajúci betalaktámové antibiotiká (ESBL,
rezistentné na ceftriaxon), ktoré získavajú aj rezistenciu na karbapenémy (posledným účinným
antibiotikom zostáva kolistín). V súčastnosti sa infekcie multirezistentnými baktériami nedajú
označovať výlučne za „nemocničné“, nakoľko sa zvyšuje počet pacientov kolonizovaných
multirezistentnými kmeňmi už pri prijatí (v komunite získaná infekcia). Príkladom rezistentných
kmeňov vo všeobecnej populácií sú penicilín rezistentné pneumokoky, gram negatívne paličky
rezistentné na ciprofloxacín a treťogeneračné cefalosporíny.
6.5.3

Všeobecné zásady antibiotickej liečby

Použitie antibiotík v zdravotníckych zariadeniach by sa malo riadiť antibiotickým programom.
„Rezervované“ antibiotiká schvaľuje antibiotická komisia zdravotníckeho zariadenia. Použitie
antibiotík musí byť oddôvodnené klinickou diagnózou pacienta a známym resp. predpokladaným
mikroorganizmom. Pred nasadením antibiotík sa musia odobrať vzorky na bakteriologické
vyšetrenie. Výsledky vstupných kultivačných vyšetrení potvrdia správnosť zvolenej antibiotickej
liečby, prípadne umožnia jej presnejšie zacielenie.
Väčšina antibiotík má účinok proti širšiemu spektru baktérii. K všeobecným zásadám antibiotickej
liečby patrí voľba antibiotika s čo najužším spektrom účinku. Preferuje sa liečba jedným
antibiotikom. Voľba nízkej dávky antibiotika nemusí byť dostatočne účinná v liečbe infekcie a môže
viesť k selekcii rezistentných kmeňov. V prípade sepsy, v úvode liečby bez jednoznačne
identifikovaného pôvodcu a neraz aj bez jednoznačne identifikovaného zdroja infekcie, je voľba
antibiotickej stratégie ovplyvnená rizikom rýchlej progresie stavu. U najťažšch pacientov sa preto
vo väčšine prípadov začína s kombinovanou antibiotickou terapiou.
Pri voľbe antibiotika sa nezvažuje iba pôvodca ochorenia, ale aj citlivosť pacienta, tolerancia liečby,
obličkové a pečeňové funkcie, cena liečby. Presnejšia voľba antimikrobiálnej liečby je možná, ak sú
pravidelne aktualizované a ľahko dostupné prehľady o prevalencii rezistentných kmeňov
v zdravotníckom zariadení.
Hnačky pri antibiotickej liečbe
Jednoznačný konsenzus vychádzajúci zo spoľahlivých dôkazov účinnej prevencie poantibiotickej
hnačky zatiaľ nie je. Podľa zvyklostí pracoviska sa možno stretnúť s podpornou liečbou
antidiaroickými mikroorganizmami resp. produktami z nich. Najzávažnejší priebeh majú hnačky pri
infekcii Clostridium difficile. Liečbou je orálne podávaný metronidazol (indikovaný v prípade silného
podozrenia aj pred získaním dôkazu infekcie), v druhej línii vankomycín.
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6.5.4

Septikémia pri zavedenom intravenóznom katétri

Väčšina hospitalizovaných pacientov je aspoň na prechodné obdobie odkázaná na parenterálne
podávanú terapiu. U akútne prijatých pacientov je potrebné aspoň dočasné zabezpečenie
spoľahlivého žilového prístupu pre prípad náhlej potreby. Zavádzaniu intravenóznych katétrov sa
preto u hospitalizovaných pacientov väčšinou nie je možné vyhnúť.
Dodržanie zásad antisepsy a asepsy (teda dezinfekcia a sterilné krytie okolia miesta zavádzania,
použitie sterilných rukavíc, tiež plášťa, masky a čiapky) je obzvlášť dôležité pri závádzaní centrálnych
venóznych katétrov (CVK). Závažné následky vrátane neskorých komplikácii (napr. vznik septickoembolickej spondylodiscitídy) môže mať aj septikémia pri zavedenom periférnom venóznom
katétri. Liečba septikémie významne predlžuje čas hospitalizácie aj z dôvodu indikácie parenterálnej
antibiotickej liečby.
V prvých dvoch týždňoch po zavedení venózneho katétra je najčastejším miestom vstupu infekcie
miesto vpichu, v neskoršom období spoj katétra s infúznou hadičkou.
Odporúčané preventívne opatrenia sú denné prehodnocovanie potreby CVK, dezinfekcia
injekčných portov pred použitím, zazátkovanie kohútikov, používanie teflonových alebo
polyuretánových katétrov (namiesto polyvinylchloridových a polyetylénových) a vyhýbanie sa
zavádzaniu CVK vo femorálnej oblasti.
Sterilné krytie miesta vstupu CVK sa vymieňa každý druhý deň. Významnú redukciu infekcií
v súvislosti s CVK sa podarilo dosiahnuť použitím špongie napustenej chlórhexidínom v mieste
zavedenia CVK prípadne pravidelným ošetrovaním okolia vpichu chlórhexidínom.
Ak sa očakáva ponechanie CVK viac ako 5 dní, je možné použitie katétra potiahnutého
antimikrobiálnymi látkami (minocyklín-rifampicín alebo chlórhexidín-sulfodiazín), alebo zavedenie
CVK tunelovo. Venózne katétre potiahnuté striebrom jednoznačný prínos v prevencii infekcií
nepotvrdili. Nie je všeobecne odporúčané používanie lokálneho antibiotika v mieste vpichu, a ani
antibiotických zátok. Nie je všeobecne odporúčané použitie „mikrobiálnych“ filtrov v infúznom
systéme. Dôležitá je správna fixácia katétra, najlepšie fixačným systémom bez potreby stehov.
Aj zavádzanie periférneho venózneho katétra musí byť obozretné. „Repalpácia“ v mieste punkcie
už po jeho dezinfekcii je nesprávna. Miesto vpichu periférneho venózneho katétra sa cielene
kontroluje počas každodenných ranných vizít. Periférne venózne katétre sa nemajú ponechať
zavedené dlhšie ako 5 dní. V prípade potreby intravenózneho katétra počas dlhšieho obdobia sa
odporúča zvážiť zavedenie CVK. Nie je jednoznačné stanovisko k pravidelnej výmene periférnych
venóznych katétrov. Infúzne hadičky sa nemajú meniť častejšie, ako na tretí deň.
U pacienta s podozrením na septikémiu (horúčka s triaškou) pri zavedenom katétri je potrebné
odobrať hemokultúry. K odlíšeniu katétrovej septikémie pri dlhodobo zavedenom CVK od
septikémie z inej príčiny môže pomôcť použitie automatického systému na vyhodnocovanie
pozitivity hemokultúr. Rozdiel viac ako 2 hodíny do pozitivity vzorky odobratej cez CVK a z periférnej
krvi svedčí pre infekciu CVK.

88

6.5.5

Infekcie pri zavedenom močovom katétri

Rozhodnutie zaviesť močový katéter (PMK) musí byť urobené s vedomím, že zavedenie PMK je
spojené s rizikom závažného ochorenia – urosepsy. Hlavnými indikáciami zavedenia PMK sú
retencia moču a potreba monitorovať hodinovú diurézu pacienta hospitalizovaného na JIS.
Hlavnými preventívnymi opatreniami sú obmedzenie dĺžky zavedenia PMK, aseptická technika pri
zavádzaní PMK a gravitačná drenáž moču uzatvoreným systémom. Pri rannej vizite sa podobne, ako
sa prehodnocuje potreba intravenózneho katétra, má každodenne prehodnotiť aj pretrvávajúca
potreba PMK. Najčastejšími miestami vstupu infekcie sú oblasť vyústenia uretry, a podobne ako pri
cievnych katétroch miesta spojov napr. katétra s drenážnym systémom.
Pred zavedením PMK a manipuláciou s katétrom, ale aj drenážnym sáčkom, sa odporúča hygienická
dezinfekcia rúk. K technike správneho zavádzania patrí očista perinea antiseptickým roztokom
a použitie sterilných rukavíc. Vo všeobecnosti by mal byť použitý katéter s čo najmenším
priemerom. Bezpečnejšie sú silikónové ako latexové katétre.
Systémová antibiotická profylaxia všeobecne nie je odporúčaná, resp. môže mať potenciálny prínos
pri PMK zavedených na kratšie obdobie. V rámci prevencie infekcie vo všeobecnosti nie sú
odporúčané preplachy močového mechúra, pridanie antiseptika do drenážneho sáčku a ani
použitie katétrov potiahnutých antimikrobiálnymi látkami. Nepreukázal sa ani prínos denného
ošetrovania perinea antiseptickými prostriedkami.
6.5.6

Prevencia bronchopneumónie a ventilátorovej pneumónie

V nemocnici získaná pneumónia je jednou z hlavných príčin nemocničnej mortality. Vývoj
bronchopneumónie v hypoventilovaných (prípadne atelektatických) bazálnych lalokoch
s aspiráciou v ležiacej polohe na lôžku môže komplikovať priebeh hospitalizácie ktoréhokoľvek
pacienta. Zvláštnu problematiku predstavuje ventilátorová pneumónia.
Incidenciu bronchopneumónie významne redukuje dobrá ústna starostlivosť vrátane vyplachovania
dutiny ústnej roztokom chlórhexidínu (15 ml 0,12 % roztoku 2x denne). Dôležité sú tiež opatrenia
na zabránenie refluxu zo žalúdka, a to pri ventilovaných aj neventilovaných pacientoch. Pacienti
mávajú z tohto dôvodu zavedenú nazogastrickú sondu. Vhodné je udržiavať náklon celej postele
pacienta a snažiť sa o včasnú mobilizáciu.
Je potrebné včas rozpoznať poruchu prehĺtania. K opatreniam pri poruche prehĺtania patrí vhodná
diéta (kašovitá, sekaná strava) a tiež kŕmenie alternatívnym spôsobom, ako orálne (teda sondou).
Kŕmenie pacienta má prebiehať v sede.
K všeobecným preventívnym opatreniam ďalej patrí dychová rehabilitácia zahŕňajúca napr.
pravidelné hlboké nádychy viac krát za hodinu. K dispozícii je viacero pomôcok zvyšujúcich tlak
v dýchacích cestách (PEP – positive expiratory pressure) počas výdychu. K najjednoduchším patria
nafukovacie balóniky, zariadenia s odporovými guľôčkami, PEP maska a pod. Existujú aj systémy
oscilujúceho PEP (flutter, oscilujúci pozitívny výdychový tlak).
U pacientov po operácii, najmä obéznych, je ďalším faktorom limitujúcim hĺbku dýchania a včasnú
mobilizáciu a tak zvyšujúcim riziko vzniku atelektázy pooperačná bolesť.
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Prevenciou ventilátorovej bronchopneumónie je aseptická intubácia a dodržiavanie antiseptických
opatrení pri odsávaní dýchacích ciest, limitované trvanie dĺžky umelej pľúcnej ventilácie a využitie
neinvazívnej ventilácie, ak je to možné. Prínos predstavujú aj intubačnú kanyly umožňujúce
subglotickú aspiráciu. Na zvlhčovanie vzduchu sa má používať sterilná voda.
Za neefektívne opatrenia sa považuje dekontaminácia tráviaceho traktu a pravidelná výmena
okruhov ventilátora. Stanovisko k preventívnej antibiotickej liečbe (prechodnej) napríklad
u pacientov s poruchou prehĺtania pri akútnej cievnej mozgovej príhode nie je jednoznačné.

6.6 Prevencia tromboembolickej choroby
Venózny tromboembolizmus – embólia do pľúcnice sa považuje za najčastejšiu preventabilnú
príčinu smrti v nemocnici. Tromboprofylaxia potvrdila redukciu rizika smrti u pacientov po operácií,
ale aj u ostatných hospitalizovaných pacientov, aj keď výsledky u hospitalizovaných neoperovaných
pacientov nie sú úplne konzistentné.
Niektoré odhady uvádzajú výskyt embólie do pľúc u hospitalizovaných chirurgických, ale aj
nechirurgických pacientov, až v rozsahu 10 – 80 %. V starších štúdiách bola uvádzaná incidencia
embólie po operácií od menej ako 1 % u pacientov po elektívnom chirurgickom výkone až po 7 %
u pacientov po operácií pre zlomeninu krčku stehnovej kosti. Rozdiely v odhadovanej incidencii
môžu vyplývať z širokej dostupnosti základnej diagnostickej metódy v súčasnosti – CT
pulmoangiografie. Riziko hlbokej žiovej trombózy je u najviac ohrozených chirurgických pacientov
odhadované v rozsahu 25 – 50 %.
Rizikové faktory
Rizikové faktory venózneho tromboembolizmu u hospitalizovaných pacientov sú hlavne vyšší vek
(viac ako 60 rokov), výskyt embólie v rodinnej anamnéze resp. vrodený, alebo získaný
hyperkoagulačný stav, aktívny / liečený zhubný nádor, obezita (BMI viac ako 30). Riziko embólie
zvyšuje ochorenie srdca (akútny infarkt myokardu, srdcové zlyhávanie), infekcia
(bronchopneumónia, sepsa najmä predoperačná...), stav po cievnej mozgovej príhode, tiež
používanie hormonálnej substitučnej liečby, antikoncepcie s estrogénmi, fajčenie a varikoflebitída
na dolných končatinách. Venóznym tromboembolizmom sú viac ohrozené aj tehotné ženy a ženy
v šestonedelí.
Trombofilné stavy s vysokým rizikom sú najmä deficit antitrombínu III, homozygotná mutácia
faktora V Leiden a protrombínu G20210A. Za trombofílie s nižším rizikom napr. v gravidite sú
označované heterozygotné mutácie faktora V Leiden a protrombínu G20210A. Deficity proteínu C
alebo proteínu S sú zatiaľ zaraďované do nízko aj vysokorizikovej skupiny.
Popri ortopedických artroplastikách (endoprotézy bedrového, kolenného kĺbu) a operáciách pre
zlomeninu krčku stehnovej kosti patria medzi operácie s najvyšším rizikom venózneho
tromboembolizmu kolorektálna a ostatná onkologická chirurgia, polytrauma, poranenie miechy.
Všeobecné gynekologické, urologické operácie, zlomeniny členka a neurochirurgické výkony
predstavujú stredné riziko. Najnižšie riziko majú pacienti podstupujúci menšie abdominálne
a hrudníkové výkony, cievne, laparoskopické a artroskopické operácie. Z nechirurgických pacientov
majú vysoké riziko často najmä pacienti hospitalizovaní na JIS.
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Nefarmakologická prevencia
K nefarmakologickej prevencii venózneho tromboembolizmu patrí včasná mobilizácia pacientov či
už po operácií, alebo hospitalizovaných z iných príčin, intermitentná pneumatická kompresia,
v prípade jej nedostupnosti kompresívna bandáž dolných končatín (aj v kombinácii s automatickou
venóznou pumpou nôh). Tieto sú kontraindikované u pacientov s periférnym artériovým ochorením
dolných končatín.
Farmakologická prevencia
Podobne ako pri analýze prínosu a rizika prerušenia dlhodobej antikoagulačnej liečby a nasadení
premosťujúcej terapie podľa indikácie antikoagulačnej liečby, druhu operácie, a odhadovaného
rizika krvácania sú aj pri kalkulácií rizika embólie do pľúc u chirurgických a nechirurgických
pacientov a rizika komplikácií profylaktickej liečby publikované rôznymi pracoviskami skórovacie
systémy. K výpočtu rizika embólie (Caprini skóre, Padua skóre, IMPROVE skóre, Ženevské skóre ...)
a krvácania (IMPROVE riziko krvácania) je možné použiť aplikáciu pre mobilné telefóny.
Na prevenciu venózneho tromboembolizmu sa najčastejšie používajú LMWH v profylaktickej dávke
určenej pre každý preparát samostatne so zohľadnením telesnej hmotnosti pacienta (najmä
v prípade extrémnej obezity) a rizikových faktorov tromboembolizmu a krvácania. Riziko krvácania
pri liečbe LMWH je zvýšené napr. u pacientov s poruchou funkcie obličiek, alternatívou sú v takom
prípade profylaktické dávky nefrakcionovaného heparínu. Priame inhibítory trombínu („nové“
antikoagulačné lieky) sa na Slovensku používajú napr. u pacientov po ortopedických operáciách,
nahrádzajú u tejto skupiny pacientov v minulosti širšie používaný warfarin. Celková dĺžka
preventívnej liečby môže byť 5 – 6 týždňov. Použitie kyseliny acetylosalicylovej v prevencii
venózneho tromboembolizmu sa považuje za nedostatočné, jej účinok je najmä v prevencii
artériovej trombózy (infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody ...) pri ateroskleróze.

6.7 Prevencia poškodenia funkcie obličiek
Akútne poškodenie obličiek u hospitalizovaných pacientov nastáva najčastejšie v dôsledku
hypotenzie (prerenálne) vrátane hypotenzie z dehydratácie, v rámci kardiogénneho a iného napr.
septického šoku. Etiológia poškodenia obličiek v rámci šokových stavov je kombinovaná.
K akútnemu poškodeniu obličiek môže dôjsť aj vrámci kardiorenálneho a hepatorenálneho
syndrómu, crush syndrómu resp. rabdomyolýze z iných príčin (napr. epilepsia, delírium), syndrómu
z rozpadu nádoru so závažnou hyperurikémiou.
Iatrogénne poškodenie obličiek môže spôsobiť farmakoterapia (aminoglykozidy a niektoré ďalšie
antibiotiká, nesteroidné antireumatiká, imunosupresíva a cytostatiká ...). Prechodné závažné
zhoršenie glomerulárnej filtrácie môže nastať pri liečbe ACE inhibítormi. Riziko poškodenia obličiek
predstavujú diagnostické vyšetrenia s použitím kontrastnej látky (kontrastná nefropatia) napr.
u pacientov po CT vyšetrení, angiografii vrátane koronarografie resp. perkutánnej intervencii.
Pravdepodobnosť akútneho poškodenia obličiek je vyššia u pacientov s preexistujúcim obličkovým
ochorením, v praxi najmä u pacientov s diabetom (diabetickou nefropatiou), a u pacientov
s nefrosklerózou, zvyčajne vo vyššom veku. Chronické ochorenie obličiek nemusí byť vopred známe,
alebo klinicky manifestované. Dôležitú úlohu má vstupné vyšetrenie a sledovanie hladiny sérového
kreatinínu. Vzostup kreatinínu možno zaznamenať často skôr, ako pokles diurézy.
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K základným nefroprotektívnym opatreniam patrí citlivé udržiavanie euvolémie, zohľadnenie
nefrotoxického účinku liekov, najmä u rizikových pacientov. Dávky liekov sa musia individuálne
prispôsobiť stupňu renálnej insuficiencie, prípadne sa dávkovanie riadi meraním hladiny liečiva v
krvi. K dôležitým preventívnym opatreniam patrí udržiavanie krvného tlaku a včasná liečba
noradrenalínom u pacientov s hypotenziou nedostatočne reagujúcou na iniciálnu volumoterapiu.
U pacientov s crush syndrómom alebo rabdomyolýzou je indikovaná forsírovaná diuréza a snaha
o alkalizáciu moču.
6.7.1

Kontrastná nefropatia (CIN – contrast induced nephropathy)

CIN je jednou z najdôležitejších príčin akútneho zlyhania obličiek u hospitalizovaných pacientov.
Stav môže vyústiť do potreby trvalej dialyzačnej liečby. Každé diagnostické vyšetrenie resp.
intervenciu s potrebou použitia kontrastnej látky je preto potrebné indikovať veľmi obozretne
najmä u diabetikov, starších (viac ako 70 ročných) pacientov a pacientov s hodnotou sérového
kreatinínu nad 130 umol/l. U pacientov s preexistujúcim ochorením obličiek môže dosiahnuť riziko
ďalšieho poškodenia obličiek až 30 %.
K alternatívam kontrastného CT vyšetrenia patrí CT vyšetrenie bez použitia kontrastnej látky,
ultrazvukové vyšetrenie, prípadne MRI s použitím gadolínia. Riziko poškodenia obličiek pri použití
gadolínia je v porovnaní s iódovými RTG kontrastnými látkami nízke. V prípade nutnosti vyšetrenia
resp. intervencie s použitím iódovej kontrastnej látky sa má použiť čo najmenšia dávka najlepšie
izoosmolárnej kontrastnej látky.
Základné preventívne opatrenia
K preventívnym opatreniam kontrastnej nefropatie patrí najmä dostatočná hydratácia, prerušenie
nefrotoxických a vazokonstrikčných látok (vrátane nesteroidných antireumatík) aspoň 24 hodín
pred vyšetrením, podanie izotonického (fyziologického) roztoku periprocedurálne. V klinickej praxi
sa dnes používa aj N-acetylcysteín v dávke 600-1200 mg orálne dva krát denne deň pred vyšetrením
(v nevyhnutnom prípadne venózne v deň vyšetrenia). Na niektorých pracoviskách sa podáva aj
isotonický roztok bikarbonátu sodného (150 mmol bikarbonátu sodného doplneného do objemu
1000 ml vodou na infúziu).

6.8 Bezpečná infúzna terapia
Väčšina hospitalizovaných pacientov v súčasnosti dostane infúziu. Indikáciami infúzie sú
udržiavanie stavu hydratácie, elektrolytovej rovnováhy, infúzie predstavujú formu výživy (napr.
roztok glukózy) a vehikulum niektorých liečiv. Kontinuálna infúzia je jednou z možností
zabezpečenia priechodnosti intravenóznych katétrov.
Základné pravidlá bezpečnej infúznej terapie
Kontrola identity pacienta, indikácie, správneho zloženia liekov v pripravenej infúzii, alergií pacienta
pred podaním infúzie, označenie infúzie menom pacienta, kontrola interakcie liečiv súčasne
rozriedených v infúzii sú základmi bezpečnej infúznej terapie. Zvlášť v prostredí ARO a JIS, kde sa
infúzie podávajú dlhodobo a kontinuálne, je dôležité starostlivo dodržiavať hygienické opatrenia
(aseptická technika) na prevenciu krvnej infekcie spojenej so zavedeným intravenóznym katétrom.
K vstupu infekcie však môže dôjsť aj na inom mieste infúznej súpravy.
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Infúzny systém má zostávať uzavretý. Plánované rozpojenie infúzneho systému v prípade zmeny
infúzie, potreby zmeny polohy pacienta má byť čo najkratšie. Pred a počas rozpojenia infúzneho
systému je potrebné chrániť najmä koncovky pred mikrobiálnou kontamináciou.
Infúzne sety (hadičky, rampy, kohútiky) sa vymieňajú najneskôr raz za 4 dni. V prípade podávania
lipidových roztokov sa sety vymieňajú každých 24 hodín. Po podaní krvných produktov sa infúzny
set väčšinou vymieňa ihneď.
Otvorenie infúzneho systému je spojené aj s rizikom (u dospelých pacientov menším) vzduchovej
embólie, zvlášť pri paralelnej infúzii. Paralelné zapojenie infúznych súprav môže viesť k spätnému
toku liečiva z jednej infúznej súpravy do druhého setu.
Intermitentné podávanie liečiva (napr. antibiotika) do zapojenej infúznej súpravy môže viesť
k podaniu bolusu kontinuálne cez túto súpravu už podávaného liečiva, ktoré po rozpojení súpravy
stále vypĺňa spojovaciu hadičku injektomatu s intravenóznou kanylou. Podanie bolusu liečiva
zostávajúceho v spojovacej hadičke infúznej súpravy pri intermitentnom podávaní iného liečiva do
takto vyplnenej hadičky má napr. v prípade noradrenalínu, alebo dobutamínu dramatické dôsledky.
V spodnej časti infúznej fľaše môže zostať koncentrované liečivo (napr. chlorid draselný) pri jeho
„dopichnutí“ do zapojenej a podávanej infúzie bez dostatočného premiešania. U liečiv s prísnou
potrebou kontroly rýchlosti podania sa využíva infúzna pumpa.
Riziko iónovej poruchy, preťaženia tekutinami, hypovolémie
Nevhodná skladba infúzií môže viesť k poruche vnútorného prostredia, najmä hypoa hypernatriémii, hypo- a hyperkaliémii. Nevhodný objem infúzií môže viesť k hypervolémii
s preťažením krvného obehu, dekompenzáciou srdcového zlyhávania, vzostupom krvného tlaku.
Nedostatočná hydratácia predstavuje riziko poklesu krvného tlaku, posturálnej nestability a pádov,
hypoperfúzie orgánov a najmä renálnej insuficiencie.
Prevenciou infúznou liečbou vyvolanej závažnejšej poruchy vnútorného prostredia predpisom
skladby infúzií nezodpovedajúcej potrebám pacienta je najmä pravidelná laboratórna kontrola
sérového ionogramu s úpravou rozpisu liečby podľa dynamiky iónov. Laboratórna kontrola
ionogramu sa podľa klinickej situácie vykonáva raz za 12, 24, resp. 48 hodín. Zriedkavejšie
laboratórne kontroly u pacientov na infúznej liečbe sú možné u relatívne stabilizovaných pacientov
so zachovanými mechanizmami udržiavania vnútornej rovnováhy.
U pacientov s obmedzenou kardiálnou rezervou je potrebné pri opakovaných vizitách v priebehu
dňa pozorne sledovať bilanciu tekutín, stav hydratácie a vývoj znakov kongescie (opuchy dolných
končatín resp. v sakrálnej oblasti u ležiacich pacientov, zvýšená náplň jugulárnych vén), najmä
kongescie v malom obehu (krepitácie resp. chrôpky na vrchole inspíria, ťažšie rozpoznateľné
u ležiacich nespolupracujúcich pacientov).
Všeobecné zásady infúznej liečby
Presné potreby tekutín a solí u pacienta nie je vždy jednoduché spoľahlivo vopred odhadovať. Pri
príprave rozpisu infúzií sa prihliada na celkový príjem a výdaj tekutín, straty solí potením, do sond,
pri zvracaní, hnačkách.
Tradičnou stratégiou vo všeobecnej zdravotnej starostlivosti hospitalizovaných pacientov je
u pacienta predpokladať vždy skôr deficit tekutín (nemerateľné straty, únik do tretieho priestoru)
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a z obáv pred hypotenziou a orgánovou hypoperfúziou udržiavať pacienta pri dobrej tolerancii na
hranici hyperhydratácie. V prípade kongescie v malom obehu sa forsíruje diuréza podaním diuretika
(furosemid). Dnes sa na rozdiel od tradične agresívnej resuscitácie tekutinami zavádza postup
fyziologickej, hemodynamickými parametrami riadenej opatrnej liečby tekutinami. Využíva sa napr.
invazívne monitorovanie srdcového výdaja. Po dosiahnutí euvolemického stavu (fáza rehydratácie)
sa pokračuje v udržiavacej liečbe.
K základným infúznym roztokom patria fyziologický roztok (plný, FR 1/1, roztok 0,9 % NaCl),
„polovičný“ fyziologický roztok (roztok 0,45 % NaCl a 2,5 % glukózy), 5 % a 10 % glukóza, Ringer
laktát resp. Hartmanov roztok (s obsahom NaCl, KCl, CaCl2.2H2O, Na-laktát) dnes nahrádzaný
izotonickými kryštaloidnými roztokmi s neutrálnym pH (bufrované roztoky, napr. Plasma-lyte).
Postavenie tradičných koloidov (dextran, deriváty želatíny, hydroxyetylškroby, HES) je v modernej
medicíne limitované. Liečba koloidnými roztokmi (s výnimkou albumínu) môže zhoršovať prognózu
pacientov v šoku.
Hypernatriémia je rizikom u pacientov, ktorým sa podávajú veľké objemy fyziologického roztoku.
Fyziologický roztok nie je vhodnou udržiavacou infúziou. Podávanie veľkého objemu roztoku
glukózy bez adekvátneho príjmu NaCl naopak ohrozuje pacienta vznikom hyponatriémie.
Za bazálnu potrebu tekutín možno orientačne považovať 1500 ml (1000 – 2000 ml) za 24 hodín,
potreba u „chirurgických“ pacientov môže byť niekedy aj dvojnásobne vyššia. Tolerancia
parenterálnej liečby kryštaloidmi u pacientov s limitovanou kardiálnou rezervou je
nižšia. K príznakom kardiálnej dekompenzácie môže dôjsť už po niekoľkých dňoch podávania
fyziologického roztoku (napr. ako vehikula iných liečiv) v objeme 500 – 1000 ml za 24 hodín popri
aspoň čiastočne zachovanom perorálnom príjme.
Základný rozpis infúzií
V úvode rehydratačnej fázy liečby sa podáva 1-2 l fyziologického roztoku. Tradičnou stratégiou
u pacientov so zachovanou kardiálnou rezervou, ktorí nie sú v šoku (a nie sú prítomné významné
straty tekutín), je v nasledujúcej udržiavacej fáze kombinovať (striedať) roztoky kryštaloidov (FR 1/1
500 ml) s roztokmi glukózy v celkovom objeme 2000 ml za 24 hodín. Do rozpisu infúzií sa pridáva
20 ml 7,5 % KCl na liter tekutín.
V prípade poklesu sérového nátria sa zvyšuje množstvo NaCl v základnom rozpise infúzii (napr.
dopichnutím 30-50 ml 10 % NaCl do 500 ml infúzií 5 % glukózy). Ak dochádza k vzostupu sérového
nátria, fyziologický roztok sa v základnom rozpise nahrádza „polovičným“ (FR 1/2 resp 0,45 % NaCl
a 2,5 % glukóza).

6.9 Prevencia syndrómu odňatia (alkoholu, psychotropných látok),
delíria
U pacientov s chronickým príjmom alkoholu, alebo iných psychotropných látok, sa včasné
abstinenčné príznaky môžu vyskytnúť už v priebehu prvých hodín hospitalizácie. Abstinenčný
syndróm sa prejavuje v rôznej intenzite trasom, silnou túžbou, úzkosťou, nespavosťou, slabosťou,
myalgiami, agitovanosťou, iritabilitou, potením, nepokojom, tachykardiou, vzostupom krvného
tlaku, nauzeou a zvracaním. Abstinenčné príznaky, tremor, konvulzívne záchvaty sa môžu
vyskytovať v období 2 týždňov. Stav pacienta môže progredovať do delíria. Riziko ťažkého
abstinenčného syndrómu, delíria je vyššie u pacientov s akútnou pankreatitídou, úrazom, infekciou.
94

U pacientov s chronickým príjmom alkoholu sa môže vyskytnúť hypoglykémia až s poruchu
vedomia. Ďalšou komplikáciou môže byť rabdomyolýza s poškodením renálnych funkcií.
Základná preventívna liečba
Pacientom s rizikom abstinenčného syndrómu sa podávajú najmä benzodiazepíny. Základná dávka
je diazepam 5 mg orálne 3-4x denne. Dávku je podľa individuálnych potrieb možné zvýšiť na
diazepam 10 mg 3x denne orálne alebo parenterálne (inramuskulárne). U najťažších pacientov sa
preferuje oxazepam s kratším polčasom. Dávka benzodiazepínov sa každodenne prehodnocuje.
Opatrnosť je potrebná u pacientov s hepatálnou insuficienciou. Frekventný monitoring stavu
pacienta je dôležitý na zabránenie progresie abstinenčného syndrómu do delíria a súčasne na
zabránenie hlbokej sedácie, cieľom je dosiahnuť ľahkú somnolenciu. Stav pacienta môže vyžadovať
hospitalizáciu na JIS, kde je možné monitorovať saturáciu krvi kyslíkom, ostatné vitálne funkcie.
V prípade nedostatočného efektu benzodiazepínov sa zároveň na kontrolu vegetatívnych príznakov
podáva haloperidol v iniciálnej dávke 1 mg i.m. Dôležitá je úprava často prítomných porúch
vnútorného prostredia, korekcia hypokaliémie a hypomagneziémie. Častý deficit tiamínu
predstavuje rizikový faktor progresie do Wernicke-Korsakoffho syndrómu. Do infúzie fyziologického
roztoku spolu s 5 % glukózou sa pridáva tiamín, folát, prípadne aj ďalšie vitamíny. V liečbe
vegetatívnych príznakov sa používajú aj betablokátory, klonidín. Niekedy sa pristupuje aj
k podávaniu antiepileptika karbamazepínu.

6.10 Bezpečná starostlivosť o akútne zmäteného pacienta, fixácia
Zmätenosť (popletenosť) s nepokojom, poruchou myslenia (dezorganizáciou myslenia, úsudku),
vnímania (vrátane poruchy pozornosti) a následne poruchou správania predstavuje riziko zranenia
pre pacienta, niekedy aj ohrozenie personálu. Delírium je špecifický typ stavu zmätenosti
charakterizovaný zvýšenou bdelosťou, psychomotorickým nepokojom až halucináciami. Rôznorodé
prejavy delíria bývajú v priebehu dňa kolísavej intenzity, narušené sú aj pamäť, pozornosť. Delírium
sprevádza emočná porucha (náladovosť, smútok, úzkosť), paranoja. Prejavom „tichého“
(hypoaktívneho) delíria môže byť stupor až kóma.
Okrem syndrómu odňatia býva u hospitalizovaných pacientov príčinou delíria resp. akútnej
zmätenosti závažné somatické ochorenie, a to najmä u pacientov s preexistujúcou demenciou,
alebo organickým poškodením funkcií mozgu. Často sa jedná o starších pacientov. V rámci
diferenciálnej diagnostiky je potrebné u akútne zmätených pacientov podobne ako aj u pacientov
s prvotným podozrením na výrazné abstinenčné príznaky zvážiť vývoj sepsy, meningitídy,
vnútrolebkové poranenie (subdurálny hematóm) či akútnu mozgovú príhodu, metabolickú poruchu
vrátane hypoglykémie, dehydratáciu, hypoxémiu, stav nízkeho srdcového výdaja, hepatálne
zlyhanie, disekciu aorty, bolesť. Pacienti v rámci diferenciálnej diagnostiky často vyžadujú
komplexné vyšetrenia vrátane CT. Vyšetrenie u akútne zmäteného pacienta je náročné a často
možné až po adekvátnej sedácii.
Základná liečba akútne zmäteného pacienta
Agitovanosť býva u dementných pacientov provokovaná už samotnou zmenou prostredia. Liečba
agitovanosti má preto zahŕňať aj vytvorenie pokojného a usporiadaného, kľudného, primerane
stimulujúceho prostredia. Prínosom môže byť napr. aj vhodný televízny program, či „terapeutická
bábika“. U pacienta je snaha o udržanie diurnálneho rytmu, minimalizujú sa nočné stimuly
Okuliarmi a načúvacím prístrojom sa kompenzuje zmyslová porucha. Podporujú sa častejšie kratšie
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návštevy priateľov, rodiny. Personál pacienta opakovane verbálne kontaktuje a usmerňuje. Časté
verbálne uisťovanie prispieva k vytváraniu dôveryhodnej atmosféry.
Liečba je zameraná na vyvolávajúcu príčinu vrátane snahy o čo najlepšiu možnú korekciu porúch
vnútorného prostredia a stavu hydratácie. Farmakologická liečba zmätenosti, agitovanosti
u pacientov s demenciou zahŕňa nízke dávky neuroleptík (najmä tiapridal a haloperidol, k dispozícii
je aj risperidon, olanzapin, quetiapin, ziprasidon). U pacientov s Parkinsonovou chorobou sa
iniciálne upravuje anticholinergická liečba a dávka levodopy, neuroleptiká (napr. haloperidol) sú
relatívne kontraindikované. Vo všeobecnosti sa u pacientov akútne dezorientovaných v dôsledku
demencie skôr neodporúčajú benzodiazepíny a sedatíva. Na nevyhnutnú mieru sa obmedzuje
fixácia, zavedené katétre a pod.
Fixácia pacienta
Obmedzovacie prostriedky je možné použiť výnimočne, na nevyhnutnú dobu a iba v prípade, ak
pacient svojím správaním ohrozuje seba a svoje okolie. Dôvodom nesmie byť zľahčenie zdravotnej
starostlivosti či bežný nepokoj pacienta. Použitie obmedzovacích prostriedkov sa považuje za krajné
riešenie v prípadoch, kedy je to nevyhnutné na ochranu pacienta, ostatných pacientov, vecí a osôb
v okolí pacienta a personálu psychiatrického zariadenia.
Dočasná fixácia agresívnych, akútne zmätených pacientov so závažnou poruchou správania pri
delíriu, v rámci organického psychosyndrómu resp. pacientov s akútnou psychotickou poruchou sa
vykonáva pomocou popruhov na upevnenie horných a dolných končatín a v oblasti pásu. Pacienti
s akútnou psychotickou poruchou sú väčšinou hospitalizovaní na psychiatrickom oddelení, kde je
možnosť umiestniť pacienta v sieťovej posteli, izolačnej bezpečnej miestnosti. Pri fixovaní pacienta
je často potrebná fyzická sila viacerých členov personálu.
V zdravotnej dokumentácií musí byť zaznamená indikácia fixácie, čas a dátum fixácie s podpisom
a pečiatkou indikujúceho lekára. Pravidelne viac krát denne sa musí prehodnocovať trvajúca
potreba fixácie. Do zdravotnej dokumentácie sa zaznamenávajú časy pravidelnej kontroly stavu
fixovaného pacienta.
Fixácia pacienta v ľahu na chrbte môže viesť k aspirácii v prípade zvracania, respiračnej insuficiencii
pri nesprávne a príliš tesne upevnenom popruhu v oblasti pásu. Fixácia pacienta môže byť
komplikovaná poranením kože či dokonca viesť k ischémii periférnych častí končatín. Rizikom je aj
dehydratácia, podvýživa, podchladenie a vznik preležanín.
Cieľom starostlivosti o akútne dezorientovaných pacientov je snaha o ovplyvnenie nepokoja
(poruchy správania) liečbou základného ochorenia. Pred fixáciou pacienta sa za účelom ochrany
pacienta pred poranením pri poruchách správania preferuje vizuálny dohľad zdravotníckymi
pracovníkmi a opakované usmerňovanie (verbálne kontaktovanie) pacienta personálom.

6.11 Pád pacienta v nemocnici
Pády predstavujú jedno z potenciálne závažných ohrození nie len hospitalizovaného pacienta.
Najmä u starších pacientov s osteoporózou (a tiež s poruchou rovnováhy, koordinácie, svalového
tonusu, sily a rýchlosti obranných reflexov) môže dôjsť pri páde k zlomenine s potrebou operácie.
Súčasne je pri mozgovej atrofii zvýšené riziko vzniku subdurálneho hematómu, a to aj pri páde bez
priameho poranenia hlavy.
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Poranenie pacienta pri páde nemusí byť viditeľné na prvý pohľad. Aj pacient so zlomeninou
stehnovej kosti je niekedy schopný postaviť sa, či dokonca prejsť. V staršom veku môže byť znížené
vnímanie bolesti. Štandardne sa pacient po primárnom vyšetrení pre pád so zhodnotením
základných vitálnych funkcii a po vylúčení viditeľného poranenia lebky, chrbtice, hrudníka, brucha
a končatín sleduje. Pri zmene stavu pacienta sledovaného po páde resp. spozorovanej pri
kontrolnom (sekundárnom) lekárskom vyšetrení po páde je zvlášť v prípade, že pád nebol priamo
pozorovaný ošetrujúcim personálom, štandardne doplnené zobrazovacie vyšetrenie, ak
zobrazovacie vyšetrenie nebolo indikované bezprostredne po páde. RTG vyšetrenie (v prípade
úrazov hlavy CT vyšetrenie) sa za účelom vylúčenia zlomeniny, alebo iného poranenia pri páde,
vykonáva v zdravotníckych zariadeniach často už pri iniciálnom vyšetrení po páde aj z dôvodu
zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za pád pacienta v zdravotníckom zariadení.
K pádu môže dôjsť z lôžka, pri snahe postaviť sa, počas chôdze po nemocničnej izbe napr. cestou na
toaletu. Najviac sú nečakaným pádom ohrození pacienti s posturálnou hypotenziou, ktorí nestihnú
včas zareagovať na pokles krvného tlaku a pádu sa vyhnúť. Vysokorizikovú skupinu predstavujú aj
pacienti s kognitívnou poruchou, zmätení (nepokojní, agitovaní), ktorí si neuvedomia riziko pádu
napr. pri rýchlej zmene polohy.
Pacient nemusí ani po dôkladnej inštruktáži privolať ošetrujúci personál prostredníctvom
signálneho zariadenia umiestneného v jeho priamom dosahu napr. pri potrebe postaviť sa z lôžka.
Samotné použitie zábran (bočníc) na posteliach nie je v takýchto situáciách dostatočné. Použitie
zábran môže zvýšiť riziko pádu z vyššej výšky pri snahe pacienta napr. v stave nočnej zmätenosti
zábranu prekonať. Poruchu správania s rizikom pádu je často možné rozpoznať v rámci pravidelnej
kontroly stavu pacientov na oddelení ošetrujúcim personálom.
6.11.1 Prevencia pádov
Včasná mobilizácia
Intolerancia vzpriamenej polohy sa môže vyskytnúť u každého pacienta už po niekoľkých dňoch na
nemocničnom lôžku. Preventívnym opatrením je včasná mobilizácia, vysádzanie a postavovanie
pacienta v prítomnosti zdravotníckeho personálu resp. s použitím pomôcok. Dôležitá je kontrola
krvného tlaku v ľahu aj v stoji a prípadná redukcia antihypertenzívnej liečby. Dôležitým je
udržiavanie adekvátneho stavu hydratácie.
Nočné svetlo, držadlá a ďalšie úpravy prostredia
Bezpečnosť pacienta zvýši nočné svetlo, ktoré umožní lepšiu vizuálnu orientáciu v priestore. Aj
u samostatne mobilných pacientov je vhodné zabezpečiť chodítko, madlá pozdĺž cesty od lôžka na
toaletu. V ceste by nemali byť umiestnené žiadne prekážky (vrátane osobných vecí pacienta).
Okrem doprovodu na toaletu personálom oddelenia je možné využiť prenosné WC umiestnené
pri lôžku pacienta. Polohovateľnú posteľ je možné na noc znížiť do bezpečnejšej polohy, naopak cez
deň je možné lôžko zvýšiť tak, aby bolo vstávanie ťažšie pohyblivého pacienta jednoduchšie.
Dôležitým opatrením je zabezpečiť stabilitu postele a vozíka ich zabrzdením.
Na noc je možné použiť plienkové nohavičky, ktoré znížia urgenciu urýchlene prejsť od lôžka na
toaletu. Dôležitá je aj bezpečná obuv pacienta s protišmykovou podrážkou.
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6.12 Prevencia dekubitov
Dekubity (preležaniny, tlakové vredy) znamenajú poškodenie mäkkých tkanív (kože, podkožia, resp.
hlbšie uložených tkanív) pretrvávajúcim vonkajším tlakom na tkanivá najmä oproti skeletu, kostným
výčnelkom. Typickým miestom vzniku u ležiacich (imobilných) pacientov je krížová oblasť, oblasť
nad veľkými trochantermi stehnovej kosti, v pätovej oblasti. Hojenie dekubitov vyššieho stupňa je
dlhodobé a náročné. Infekcia dekubitov sa môže komplikovať sepsou.
K rizikovým faktorom vzniku dekubitov popri dĺžke a sile vonkajšieho tlaku patrí vyšší vek, obezita,
porucha výživy, vlhkosť (napr. u plienkovaných pacientov). Podiel na vzniku dekubitov má aj
porucha perfúzie (lokálne cievne ale aj celkovým stavom podmienené faktory). U rizikových
pacientov môže dôjsť k tlakovému poškodeniu pokožky už v priebehu prvého dňa hospitalizácie.
Už pri prijatí ležiaceho pacienta do nemocnice je dôležité popri odhade rizika vzniku dekubitov
evidovať stav pokožky (vrátane fotodokumentácie) v rizikových oblastiach.
Prevencia dekubitov patrí medzi výkony odbornej ošetrovateľskej a správnej opatrovateľskej
starostlivosti. K opatreniam na zabránenie vzniku dekubitov patrí prevencia malnutrície resp.
zabezpečenie adekvátnej výživy, redistribúcia tlaku, správne polohovanie, pravidelná zmena polohy
(rotácie) pacienta, starostlivosť o pokožku a včasná mobilizácia pacienta. Nevyhnutné sú špeciálne
posteľné matrace, penové podložky a ďalšie zdravotné pomôcky. Starostlivosť o ležiaceho pacienta
si okrem špeciálnych postelí, pomôcok vyžaduje aj dostatočný počet členov personálu.

6.13 Prevencia gastrointestinálneho krvácania
Postihnutie žalúdočnej sliznice v súvislosti so stresom môže viesť až k závažnému krvácaniu do
žalúdka (hornej časti gastrointestinálneho traktu). Gastroskopicky sa môže potvrdiť a súčasne
ošetriť krvácajúci žalúdočný vred, príčinou krvácania môže byť aj difúznejšie lokalizovaná
hemoragická gastritída. K postihnutiu žalúdočnej sliznice pri akútnych ochoreniach dochádza
v dôsledku narušenia ochranných slizničných mechanizmov, splanchnickej hypoperfúzii, v dôsledku
zápalových mediátorov.
Dôležitým rizikovým faktorom krvácania do žalúdka je zvlášť u pacientov s kardiálnymi ochoreniami
(akútnym koronárnym syndrómom, po perkutánnej intervencii) liečba kyselinou acetylosalicylovou
v kombinácii s ostatnými antitrombotikami a antikoagulanciami. Porucha koagulácie a umelá
pľúcna ventilácia patria medzi najvýznamnejšie rizikové faktory klinicky významného
gastrointestinálneho krvácania u hospitalizovaných pacientov. K ďalším rizikovým faktorom patrí
vyšší vek, ženské pohlavie, závažná orgánová dysfunkcia (kardiorespiračné, hepatálne zlyhávanie),
cukrovka, infekcia Helikobakter pylori.
Riziko krvácania do tráviaceho traktu u hospitalizovaných pacientov s najvyšším rizikom znižuje
antisekrečná liečba. Tradičné H2-blokátory sú dnes v praxi nahradené inhibítormi protónovej
pumpy. Antisekrečná liečba čiastočne zvyšuje riziko klostrídiových infekcií tráviaceho traktu,
pneumónie, pri dlhšom užívaní aj riziko zlomenín stehnovej kosti. S prihliadnutím na liekové
interakcie sa u pacientov liečených clopidogrelom odporúča voliť pantoprazol namiesto
omeprazolu.
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6.14 Bezpečné podávanie transfúzie
Transfúzie na Slovensku vo všeobecnosti zabezpečuje Národná transfúzna služba. Dodržiavaním
vysoko nastavených štandardov pri odbere, vyšetrení a spracovaní krvi sa predchádza najmä
prenosu infekčných ochorení podanou krvou, alebo krvnými produktami.
Základom bezpečného podania transfúzie pacientovi je vykonanie krížovej skúšky, v ktorej sa
overuje, že protilátky v krvi príjemcu nespôsobia hemolýzu erytrocytov darcu podaných do krvného
obehu pacienta (príjemcu) počas transfúzie. Pacientovi sa podáva krv rovnakej krvnej skupiny
v systéme AB0, u žien sa dodržiava aj kompatibilita v Rh systéme.
Po prinesení transfúzie erytrocytov na oddelenie resp. k lôžku pacienta sa transfúzia vizuálne
skontroluje, opätovne sa overí identita pacienta, zhoda evidovaných krvných skupín transfúzie
a pacienta, zhoda čísla transfúzie pripravenej na podanie s číslom transfúzie, vzorka ktorej sa
použila na vykonanie krížovej skúšky (kontrola dokumentácie). Zhoda krvnej skupiny v systéme AB0
vzorky krvi odobratej pacientovej a vzorky transfúzie sa pred podaním overí diagnostickým testom
priamo pri lôžku pacienta (kontrola krvných skupín priamo pri lôžku pacienta).
Pred podaním transfúzie sa zmerajú základné vitálne funkcie (tlak krvi, srdcová frekvencia a telesná
teplota) a skontroluje vzorka moču diagnostickým prúžkom na prítomnosť hemoglobínu resp.
bilirubínu a bielkoviny. Biologická skúška znamená rýchle podanie približne 20 ml transfúzneho
prípravku, počas ktorého sa overí znášanlivosť transfúzie. Transfúzia sa podáva cez transfúznu
súpravu, ktorej súčasťou je filter na zachytenie agregátov krvných buniek. Transfúzia sa má podať
čím skôr (do 30 min) od jej prevzatia. Po ukončení transfúzie sa zapíše čas ukončenia, zaznamená
sa priebeh transfúzie a vykoná sa základné vyšetrenie v rovnakom rozsahu ako pred transfúziou.
Ihneď po prevzatí z krvnej banky sa majú podať bez ďalšieho odkladu doštičky, bezodkladné
podanie vyžadujú aj ďalšie špeciálne krvné bunkové preparáty.

6.15 Prevencia malnutrície
Malnutrícia u hospitalizovaných akútne chorých, operovaných pacientov zhoršuje celkovú
prognózu. Dôsledkami malnutrície sú narušenie imunitných mechanizmov, zhoršenie hojenia rán,
celková slabosť s imobilitou a rizikom vzniku dekubitov, hypoalbuminémia so vznikom opuchov,
respiračná insuficiencia. U pacientov môže byť malnutrícia prítomná často už pri prijatí a v priebehu
akútneho ochorenia, operácie sa prejavy ďalej zvýraznia. Mnohí akútne chorí pacienti majú pre
nechutenstvo obmedzený príjem stravy. Príjem stravy sa pozastavuje u pacientov po brušných
operáciách.
Hormonálne zmeny u ťažko chorých vedú k využitiu bielkovín svalov na tvorbu energie.
U priemerne 70 kg dospelého človeka príjem 400-500 kilokalórii denne napr. v podobe 2x 500 ml
10 % glukózy postačuje na stimuláciu bazálnej sekrécie inzulínu. Napriek tomu bez podpornej výživy
aj u predtým zdravých pacientov po približne piatich dňoch dochádza k metabolickému využitiu
bielkovín svalov.
V rámci nutričnej podpory je možné použiť orálne výživové doplnky, pri poruche príjmu potravy
(poruche prehĺtania, u pacientov na umelej pľúcnej ventilácii) výživu cez nazogastrickú sondu, alebo
úplnú (totálnu) parenterálnu výživu. Dnes sú k dispozícii základné, jednoducho použiteľné vaky
obsahujúce kombináciu cukrov, bielkovín, tukov, prípadne ďalších mikronutrientov (systémy
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„všetko v jednom“ resp. v angličtine „all-in-one“). Niektoré prípravky je možné podávať aj do
periférnej žily.
Kľúčovým rozhodnutím preto je identifikovať prítomnosť malnutrície už pri prijatí a pri predpoklade
dlhšie trvajúceho obmedzenia orálneho príjmu počas hospitalizácie najmä u ťažko chorých
pacientov (po operáciách, s akútnou pankreatitídou ...) včas (niekedy už hneď v prvé dni
hospitalizácie) iniciovať nutričnú podporu resp. parenterálnu výživu.

6.16 Prevencia náhleho úmrtia
Vopred neočakávané náhle úmrtie v nemocnici môže nastať v dôsledku malígnej poruchy
srdcového rytmu, závažnej hypoventilácie, hyperakútneho ťažkého kardiorespiračného zlyhania
(akútny pľúcny edém, ťažký bronchospazmus, masívna pľúcna embólia ...), ťažkého akútneho
krvácania. Príčinami malígnych porúch srdcového rytmu sú najmä akútna ischémia myokardu
(akútny koronárny syndróm) a závažné poruchy vnútorného prostredia (hyper- a hypo- kaliémia).
Hypoventilácia môže nastať z centrálnych príčin, napr. pri cievnej mozgovej príhode s postihnutím
dychového centra, po úraze hlavy. Útlm dýchania môže byť navodený farmakologicky (sedatíva).
K útlmu dýchania dochádza aj pri vzostupe pCO2 u pacientov s chronickou obštrukčnou
bronchitídou, ktorým sa podáva kyslík. K obštrukcií dýchacích ciest a prehĺbeniu poruchy vedomia
môže dôjsť u obézneho pacienta samotnou zmenou polohy z polo sedu resp. z polohy na boku na
chrbát. Respiračné zlyhanie môže nastať v dôsledku aspirácie.
Pri včasnom spozorovaní zastavenia obehu a dýchania možno neočakávané náhle úmrtie u pacienta
v nemocnici často odvrátiť kardiopulmonálnou resuscitáciou a liečbou základného ochorenia
(príčiny). Pacienti s vysokým odhadovaným rizikom by preto mali byť monitorovaní (prijatí na
monitorované lôžko.)
K preventívnym opatreniam náhleho odvrátiteľného úmrtia počas hospitalizácie ďalej patrí včasná
liečba akútneho koronárneho syndrómu, prevencia tromboembolickej chorob, včasná korekcia
porúch vnútorného prostredia vrátane prevencie hypoglykémie. Pacientom s chronickou
obštrukčnou bronchitídou sa kyslík maskou aj nosovými okuliarmi podáva cez prietokovú redukciu
a titruje sa saturácia krvi kyslíkom (cieľová hodnota sO2 88-92%). Obzvlášť rizikové je u týchto
pacientov podanie sedatív.
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7 Bezpečná starostlivosť o chirurgického pacienta
Špecifickými chirurgickými komplikáciami operačných výkonov sú ranové infekcie, ponechanie
nástroja v mieste operácie, per- a pooperačné krvácanie, rozpad rany, presakovanie anastomóz,
náhodné punkcie, lacerácie, zlyhanie vaskulárneho štepu a ďalšie. Riziko komplikácii znižuje
správna chirurgická technika, vrátane použitia moderných operačných nástrojov. Samostatnú
problematiku predstavujú komplikácie anestézy.
Opakovaná kontrola identity pacienta, plánovaného výkonu a strany výkonu (naposledy ešte pred
úvodom do anestézy priamo na operačnej sále) znižuje riziko nesprávneho operačného výkonu.
Ponechaniu nástroja v mieste operácie predchádza kontrola nástrojov (vrátane gáz, tampónov,
špongií ...) pred a po operácií sestrou inštrumentárkou a chirurgom.
Počas operácie môže dôjsť k poraneniu (popáleniu) elektrickým prúdom. Riziko predstavujú
elektrokoagulačné nástroje najmä v spojení s ďalšími zariadeniami ako napríklad nervovými
sondami (stimulátormi), alebo laparoskopickými a inými elektricky vodivými nástrojmi.
U predisponovaných pacientov môže už aj počas kratšej operácie dôjsť k vzniku dekubitu, najmä na
operačnej posteli s tenkým penovým matracom. Aj na operačnej sále sa preto realizujú opatrenia
na zabránenie vzniku dekubitov (gélové a penové podložky, mierna zmena polohy pacienta počas
operácie ...). Pri nesprávnej polohe ramena pacienta počas operácie hrozí poškodenie plexus
brachialis.

7.1 Prevencia infekcií v mieste chirurgických zákrokov
Prevenciou ranových infekcií je dodržiavanie zásad antisepsy a asepsy. Pred vstupom na operačné
sály sa personál v hygienickom filtri prezlieka do pracovného oblečenia používaného výlučne
v priestore operačných sál. V niektorých nemocniciach sa aj u pacientov vykonáva predoperačná
toaleta (sprcha) antiseptickým prostriedkom. Dôležité postavenie má kontrolované prostredie
operačných sál vrátane mikrobiálnej čistoty vzduchu.
Chirurgické umývanie a dezinfekcia rúk sa vykonáva sterilizovaným mydlom, kefkou a trvá dlhšie (510 minút) ako pravidelná dezinfekcia rúk v rámci bežnej hygienickej rutiny. Podľa druhu výkonu sa
zvažuje antibiotická profylaxia (jednorazové parenterálne podanie antibiotika na operačnej sále).
Chirurg v pooperačnom období dohliada na hojenie operačných rán. Popri zásadách antisepsy
a asepsy je preventívnym opatrením aj zabezpečenie adekvátnej výživy a perioperačná kontrola
glykémie u diabetikov. Predoperačné holenie nepreukázalo prínos v prevencii ranových
infekcií. V prípade potreby sa môže vykonať zostrih vlasov prípadne ochlpenia v mieste operácie.

7.2 Komplikácie anestézy
Medzi najzávažnejšie komplikácie v úvode do anestézy patrí chybné zavedenie intubačnej kanyly,
sťažená (prolongovaná) intubácia s následným hypoxickým poškodením mozgu. Ďalšou závažnou
komplikáciou anestézie je anafylaktický šok, malígna hyperpyrexia, hemodynamická instabilita,
aspiračná pneumónia. Počas intubácie existuje aj riziko poškodenia zubov.
Po ukončení anestézy, zvlášť u obéznych pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe, je riziko
útlmu dýchania. Pomerne často sa možno stretnúť s pooperačným zvracaním. Najvyššie
perianestetické riziko je u pacientov s pokročilým ochorením pľúc napr. chronickou obštrukčnou
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chorobou pľúc predstavujúcou riziko bronchospazmu a u pacientov s pokročilým srdcovým
zlyhávaním.
Prevenciou závažného poškodenia zdravia pacienta pri anestézii je byť v úvode do anestézy
pripravený na ventiláciu pacienta iným, ako pôvodne plánovaným spôsobom. Dôležité je spoľahlivé
overenie správneho umiestnenia intubačnej kanyly, peri- a primerane dlhý pooperačný monitoring.
Predoperačná príprava zahŕňa aj hladovku aspoň 6 hodín pred operáciou, predoperačné vyšetrenie
a špecifickú predoperačnú prípravu v prípade závažných komorbidít pacienta.
Prevenciou pooperačnej aspirácie je udržiavať náklon postele, prípadne podopretie pacienta v
stabilizovanej (semistabilizovanej) polohe na boku, v prípade potreby podanie antiemetík.
Poooperačnému bronchospazmu predchádza inhalácia (nebulizácia) ventolínu a ventilácia
s kontinuálne pozitívnym tlakom v dýchacích cestách (CPAP – contiuous positive airway pressure).

7.3 Predoperačné vyšetrenie
Cieľom predoperačného vyšetrenia je (podobne, ako vyšetrenia pri prijatí každého pacienta na
hospitalizáciu) odhaliť významné komorbidity, odhadnúť orgánové rezervy pacienta a perioperačné
riziko pacienta, s týmto vedomím optimalizovať poskytovanú zdravotnú starostlivosť, a ak je to
možné, zvýšiť bezpečnosť operačného výkonu vhodnou predoperačnou prípravou a špecifickou
per- a pooperačnou starostlivosťou.
Predoperačné vyšetrenie pacienta, u ktorého je naplánovaná operácia, realizuje ambulantný
ošetrujúci všeobecný lekár pre dospelých v spolupráci s internistom (interné predoperačné
vyšetrenie) a ďalšími odbornými lekármi pacienta s chronickým ochorením. Predoperačné
vyšetrenie vrátane EKG, RTG hrudníka (ak je indikované) a základných laboratórnych testov by
zvyčajne nemalo byť staršie, ako 14 dní.
U pacientov akútne prijatých na akútnu operáciu zvyčajne nezostáva priestor na dlhšiu
predoperačnú prípravu a akútnu operáciu ako život zachraňujúci výkon (z vitálnej respektíve
absolútnej indikácie) je potrebné vykonať aj v prípade vysokého rizika komplikácií v krátkom
časovom intervale.
Iniciálne konzervatívny manažment s odkladom akútnej operácie je možný pri niektorých úrazoch
(napr. s možnosťou neoperačnej fixácie), prípadne sa z dôvodu vysokého celkového rizika zvolí
menej zaťažujúci druh operačného výkonu. Odklad operácie, limitovaný výkon resp. voľba iniciálne
konzervatívneho postupu u pacientov s vysokým operačným rizikom je možná aj pri niektorých
brušných príhodách. Popri plánovaní presného času a druhu operačného výkonu sa zvažuje aj
spôsob anestézy (celková anestézia, spinálna resp. epidurálna anestézia, „neuroaxiálna blokáda“,
lokálna resp. zvodová anestézia napr. pri operácii distálnych častí končatín.)
Predoperačné vyšetrenie u pacientov prijatých akútne na neodkladný operačný výkon realizuje
ošetrujúci príjmový lekár a anestéziológ. V prípade závažných ochorení v anamnéze, alebo
závažných zistení pri základnom predoperačnom vyšetrení, sa rovnako ako u pacientov
operovaných plánovane realizuje v tomto prípade akútne bezodkladné interné predoperačné
vyšetrenie. Nemocničný lekár pri akútnom vyšetrení často nemá k dispozícii kompletnú zdravotnú
dokumentáciou pacienta a ani možnosť vykonať funkčné vyšetrenia (echokardiografické vyšetrenie,
spirometrické vyšetrenie, vyšetrenie hormonálneho statusu a pod.) Zhodnotenie zdravotného
stavu a odhad perioperačného rizika je v prípade akútnych operácii vo veľkej miere založené na
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anamnéze, fyzikálnom vyšetrení a základných pomocných vyšetreniach (EKG, RTG, základné
laboratórne vyšetrenia).
Nemocničný lekár môže v riadnom pracovnom čase konzultovať ošetrujúceho ambulantného lekára
pacienta telefonicky. Z hľadiska dostupnosti spoľahlivých základných informácií o zdravotnom stave
pacienta bude prínosom naplánované všeobecné zavedenie elektronickej zdravotnej knižky ako
súčasti projektu elektronizácie zdravotníctva.
7.3.1

Pomocné vyšetrenia pred operáciou

RTG hrudníka sa vykonáva u starších pacientov a pacientov s podozrením na ochorenie srdca a pľúc.
Pomáha odhaliť stázu v malom obehu skôr, ako fyzikálne vyšetrenie. Zväčšenie tieňu srdca doľava
alebo patologické kmity Q na EKG ako znak starého infarktu myokardu upozorňujú na možnosť
zníženej funkcie ľavej komory srdca.
Základnými predoperačnými krvnými testami sú krvný obraz, základné koagulačné vyšetrenie
(protrombínový čas, aktivovaný parciálny tromboplastínový čas), základné biochemické vyšetrenie
krvi (glykémia, sérový kreatinín, Na, K, ALT), krvná skupina pacienta (pre prípad transfúzie)
a základné sérologické vyšetrenia (na vylúčenie chronických ochorení – syfilis, HIV, hepatitída B a
C).
Prínos jednotlivých pomocných vyšetrení u operácií s nižším rizikom je stále predmetom diskusie.
Pomocné vyšetrenia sa však v bežnej praxi na Slovensku rutinne realizujú.
7.3.2

Riziko podľa druhu operácie

Medzi operácie s najvyšším rizikom patria veľké otvorené cievne operácie, akútne vnútrohrudné, a
aj vnútrobrušné operácie.
Za stredne rizikové sa považujú elektívne abdominálne operácie, operácie karotíd, ostatné
endovaskulárne zákroky, neurochirurgické operácie, artroplastické operácie kĺbov (endoprotézy),
pľúcne resekcie a veľké urologické operácie.
Za operácie s nižším rizikom možno označiť operácie prsníka, štítnej žľazy, očné operácie, menšie
gynekologické, urologické a ortopedické operácie.
7.3.3

Riziko podľa komorbidít

Schopnosť vystúpať v bežnom živote dve poschodia poukazuje (anamnesticky aj u akútne prijatých
pacientov) na dostatočnú celkovú kardiorespiračnú rezervu pacienta (celková výkonnosť aspoň 4
METs). Riziko respiračných komplikácií je zvýšené u pacientov s extrémnou abdominálnou obezitou,
chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. Fajčenie by malo byť ukončené aspoň mesiac pred
operačným výkonom.
Americká spoločnosť anestéziológov (ASA) klasifikuje pacientov pred operáciou do šiestich skupín:
I. kompletne zdravý pacient, II. prítomné je ľahšie ochorenie, III. pacient s ťažším, ale ešte
závažnejšie neobmedzujúcim ochorením, IV. pacient s obmedzujúcim ochorením, ktoré
nepredstavuje bezprostredné ohrozenie zdravia, V. pacient v moribundnom stave, u ktorého sa
nepredpokladá prežitie viac ako 24 hodín.
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7.3.4

Záver predoperačného vyšetrenia

Akútne predoperačné vyšetrenie by podobne ako celkové vyšetrenie pacienta pri prijatí do
nemocnice malo odhaliť manifestné, ale aj latentné stavy najmä pokročilú kardiálnu insuficienciu,
výrazne obmedzenú koronárnu rezervu s rizikom akútnej ischémie myokardu pri operačnej záťaži,
respiračnú, ale aj renálnu alebo hepatálnu insuficienciu, anémiu a poruchu koagulácie, metabolický
rozvrat resp. poruchu vnútorného prostredia (hyperglykémia, hyper- a hypokaliémia,
hyponatriémia ...), a aj pokročilú endokrinnú dysfunkciu (pomerne zriedkavé napr.
hypokorticizmus, prípadne ťažkú hypotyreózu), neurologické postihnutie (parkinsonizmus) i
psychiatrické postihnutie (syndróm závislosti s rizikom syndrómu „z odňatia“ ale aj ďalšími
rizikami).
Pravdepodobnosť správneho rozpoznania rizikových komorbidít je vyššia, ak sa lekár v závere
predoperačného vyšetrenia zameria na zodpovedanie otázok o prítomnosti resp. naopak o nízkej
pravdepodobnosti najmä všetkých vyššie vymenovaných najčastejších a najzávažnejších stavov.
V závere predoperačného vyšetrenia sa odhaduje celkové perioperačné riziko. Zvlášť sa odhaduje
riziko infarktu myokardu resp. srdcovocievnych komplikácií (vrátane cievnej mozgovej príhody).
Ďalej sa odhaduje riziko tromboembolickej choroby.
V prípade stavov, ktoré sú kontraindikáciou operácie (akútny infarkt myokardu, pokročilé
kongestívne srdcové zlyhanie, respiračné zlyhanie, ťažká porucha vnútorného prostredia, ale aj
nekontrolovaná hypertenzia s veľmi vysokým krvným tlakom) sa môže operácia vykonať iba
v prípade vitálnej indikácie, kedy riziko z omeškania operácie prevýši riziko spojené s operáciu
u nestabilného pacienta.
V odporučení predoperačného vyšetrenia sa navrhuje špecifická predoperačná príprava
a perioperačná starostlivosť. Návrh individuálne prispôsobenej perioperačnej starostlivosti vyplýva
zo záverov predoperačného vyšetrenia.
Starší pacienti majú zníženú orgánovú rezervu a preto slabo znášajú ťažký stres spojený s operáciou
prípadne akútnym ochorením. Svedomitá pozornosť perioperačne aj pooperačne zameraná na
detaily predstavuje veľký prínos, nakoľko starší pacienti tolerujú akékoľvek komplikácie zle.

7.4 Príprava pred akútnymi operáciami
V niektorých situáciách (napr. u pacienta s polytraumou a krvácaním) je potrebné operáciu vykonať
bezodkladne. Pacient je transportovaný priamo na operačnú sálu, pričom v prípade vitálne
indikovanej okamžitej operácie nezostáva čas na podrobnejšie predoperačné vyšetrenie
a predoperačnú prípravu. Prioritou je okrem iného chirurgické zastavenie krvácania (v angličtine
tzv. „damage control“ chirurgia).
Pri mnohých ďalších akútnych (aj vitálne indikovaných) operáciách je možný odklad operácie aj
o niekoľko hodín. V rámci nevyhnutnej predoperačnej prípravy je možné v tomto bezprostrednom
predoperačnom období aspoň čiastočne stabilizovať vitálne funkcie, korigovať krvný tlak, dosiahnuť
podaním furosemidu aspoň čiastočnú „dekongesciu“ u pacientov s nekontrolovaným srdcovým
zlyhávaním a stázou v malom obehu. Snahou je tiež aspoň čiastočne korigovať stav oxygenácie,
hydratácie a parametre vnútorného prostredia (hyper- a hypokaliémia, hyponatriémia,
hyperglykémia), koagulačné parametre.
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V prípade nekontrolovanej hypertenzie s hodnotami krvného tlaku nad 180/110 mmHg napriek
analgéze a sedácií sa zvyčajne indikuje liečba parenterálne podávanými antihypertenzívami
(kontinuálne v injektomate) s cieľom znížiť krvný tlak pod 160/100 mmHg. Na Slovensku sa používa
najčastejšie parenterálne podávaný izosorbit dinitrát a urapidil (prípadne parenterálne podávaný
betablokátor napr. metoprolol). Po zvážení okolností sa pri nedostatočnom efekte parenterálnej
liečby môže podať sublingválne captopril (v zahraničí sú dostupné aj parenterálne podávané ACEi).
U pacientov na liečbe ACEi však existujú oddôvodnené obavy z hypotenzie po úvode do anestézy.
Hypotenzia nereagujúca na volumoterapiu najmä u pacientov v sepse je indikáciou k včasnému
začiatku liečby kontinuálne podávaným noradrenalínom.
U pacientov s podozrením na možnosť hypokorticizmu sa podáva empiricky hydrokortizón.
V minulosti odporučená dávka hydrokortizónu v prípade veľkých operácií 3x denne 100 mg sa
prehodnocuje. Ako postačujúca sa podľa veľkosti operačného zákroku javí už dávka 50-150 mg
denne.
U pacientov s renálnym zlyhaním (napr. v dôsledku abdominálnej sepsy) je v nevyhnutnom prípade
(najmä pri hyperkaliémii) možné vykonať ešte predoperačne akútnu hemodialýzu.
Pacientom sa podľa situácie zavádza nazogastrická sonda, centrálny venózny katéter. Na prevenciu
stresového vredu žalúdka je možné podať sukralfát prípadne inhibítor protónovej pumpy. Tradične
sa na prevenciu aspirácie zvykovo podáva aj prokinetikum.
7.4.1

Chronická liečba pacienta v období operácie

Vo všeobecnosti sa u pacientov v perioperačnom období v liečbe ponecháva kyselina
acetylosalicylová, resp. jej prerušenie sa individálne zvažuje v prípade možnosti veľkého krvácania
napr. pri operácii prostaty, ale aj v prípade rizika malého, ale závažného krvácania napr. pri operácii
sietnice, vnútrolebkových zákrokoch.
Nemala by sa prerušovať liečba bronchodilatanciami, nakoľko jej prerušenie môže viesť
k bronchospazmu.
Pokračuje sa v liečbe tyroxínom. Substitučná liečba hydrokortizónom sa podľa zvyklostí podáva aj
u pacientov na kortikosteroidnej liečbe v posledných 3 mesiacoch.
Perioperačne by mala pokračovať liečba antiepileptikami, antiparkinsonikami. Neodporúča sa náhle
prerušenie antipsychotík a ani benzodiazepínov. Antidepresíva zo skupiny selektívnych inhibítorov
spätného vychytávania serotonínu (SSRI) sa zvyčajne tiež neprerušujú, kombinácia s petidínom,
tramalom, pentazocínom ale môže vyvolať závažný serotonínový syndróm. Pred operáciou sa
odporúča postupné vysadenie tricyklických antidepresív a inhibítorov monoaminooxidázy, tiež
preparátov s obsahom lítia.
Perioperačne sa prerušuje antikoagulačná liečba. Počas obdobia prerušenia podávania orálnych
antikoagulancií sa ako premosťujúca liečba najčastejšie podávajú nízkomolekulárne heparíny
(LMWH).
V deň operácie sa zvažuje prerušenie podávania antihypertenzív zo skupiny ACE inhibítorov
a sartanov, diuretík. Podávanie uvedených liekov môže viesť k závažnej perioperačnej hypotenzii.
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Vzhľadom na zvýšené riziko tromboembolických komplikácií sa odporúča aspoň 4 týždne pred
operáciou prerušiť orálne kontraceptíva s obsahom estrogénu a hormonálnu substitučnú liečbu
v menopauze.
Hojenie rán môže komplikovať podávanie antireumatík napr. metotrexátu. Antireumatická liečba
vrátanie cyklofosfamidu, biologickej liečby zvyšuje riziko infekčných komplikácií.
V zložitých situáciách je najlepšie konzultovať ošetrujúcich lekárov napr. kardiológa, diabetológa,
reumatológa, psychiatra, neurológa a podobne.
7.4.2

Úprava koagulácie a anémie, masívne krvácanie

Pred operáciou je dôležité korigovať koagulačné parametre a to najmä u pacientov s hepatálnou
insuficienciou a na antikoagulačnej liečbe. Sekundárna koagulačná porucha sa vyvíja aj u pacientov
s veľkým krvácaním a masívnou transfúznou liečbou.
Podáva sa čerstvá zmrazená plazma resp. koncentráty koagulačných faktor (napr. protrombínového
komplexu) a fibrinogén, ktoré v porovnaní s plazmou zaťažujú krvný obeh zvlášť u pacientov
s obmedzenou kardiálnou menej. Podávajú sa aj antidotá antikoagulancií, v prípade warfarinu
vitamín K, pri nových antikoagulačných liekoch príslušné antidotum, ak je k dispozícii. U pacientov
s trombocytopéniou sa podávajú koncentráty trombocytov.
V predoperačnom období je snaha korigovať anémiu podaním koncentrátov erytrocytov. Pri
veľkých operáciách je tradične snaha dosiahnuť hodnotu hemoglobínu viac ako 100 g/l, mnohí
pacienti však dobre tolerujú hodnoty hemoglobínu už nad 70 g/l. Podávanie masívnych objemov
erytrocytov môže viesť k hypokalciémii (v dôsledku používania citrátu ako antikoagulancia)
a poruche koagulácie.
K podpornej neoperačnej liečbe veľkého najmä traumatického krvácania s potrebou masívnej
transfúznej liečby patrí korekcia hypokalcémie, podanie tranexamickej kyseliny (TXA) prípadne
epsilon amino kaprónovej kyseliny (EACA), koncentrátu doštičiek, podanie plazmy, kryoprecipitátov
koagulačných faktorov a fibrinogénu (napr. podľa výsledkov koagulačných testov). Je možné aj
podanie rekombinantného ľudského koagulačného faktora VIIa (rFVIIa), použitie je zatiaľ mimo
indikácie v SPC („off-label“).

7.5 Perioperačná starostlivosť o pacienta s cukrovkou
U diabetikov sa pre prerušený orálny príjem pred celkovou anestéziou a podľa druhu operačného
výkonu aj po operácii prerušuje liečba orálnymi antidiabetikami. Počas obdobia, kedy pacient
zostáva nalačno, najmä v prípade cukrovky 1. typu inzulín dependentnej s rizikom vzniku
ketoacidózy už po niekoľkých hodinách prerušenia podávania inzulínu, sa podáva súčasne infúzia
glukózy a inzulínu. Podľa potreby sa v infúzii glukózy podáva aj draslík podľa aktuálnej sérovej
hladiny.
Infúzia 10 % glukózy doplnená KCl (zvyčajne 10 – 20 ml 7,5 % KCl) a inzulínom v dávke podľa
glykémie (v rozpätí v priemere 10 – 20 j inzulínu v 500 ml infúzii 10 % glukózy) podávaná rýchlosťou
100 ml/hod s pravidelnými kontrolami glykémií a sérového draslíka predstavuje zjednodušený
liečebný postup u diabetika ponechaného bez orálneho príjmu („nalačno“) – tzv. „GIK resp GKI
systém“. Rovnako sa postupuje aj v prípade, že pacient zostáva nalačno z iných dôvodov (napr.
počas prípravy na špecifické vyšetrenie). V prípade, že je vzhľadom na objem podávaných tekutín
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u pacienta s ochorením srdca riziko dekompenzácie chronického srdcového zlyhávania, je možné
podávať polovičnou rýchlosťou roztok 20 % glukózy. Dlhodobejšie podávanie samostatnej infúzie
glukózy podľa GIK schémy môže viesť k hyponatriémii, preto sa u kardiálne kompenzovaných
pacientov podáva súčasne infúzia kryštaloidov (napr. fyziologického roztoku).
Hyperglykémia po operácií sa tradične považuje za rizikový faktor pooperačnej infekcie (so
sekundárnym hojením rany), ale aj úmrtnosti. Tesná kontrola glykémií (udržiavanie v rozpätí 4,4 –
6,1 mmol/l) je však spojená s rizikom hypoglykemických epizód, nepreukázala ani jednoznačný
prínos voči štandardným cieľovým hodnotám glykémií (7,8 – 10,0 mmol/l).
Udržanie glykémií pod 10,0 mmol/l vyžaduje najmä u komplikovaných pacientov (pooperačná
záťaž, zápal až sepsa, nevyrovnaný príjem stravy atď.) pravidelné kontroly glykémií (veľký
glykemický profil resp. kontrola glykémii každé 2 hodiny). Bazálna najlepšie kontinuálne
intravenózne podávaná dávka rýchlo účinkujúceho inzulínu sa v čase príjmu jedla navyšuje, alebo
dopĺňa subkutánne podávaným inzulínom. Bolusy inzulínu podané intravenózne majú krátky polčas
účinku a nepokryjú celé obdobie vstrebávania potravy. Infúzie glukózy sa „prekrývajú“ pridaním
inzulínu priamo do infúzie.

7.6 Príprava pacienta s ochorením srdca na nekardiochirurgickú
operáciu
Možnosť prípravy pacienta s ochorením srdca na nekardiochirurgickú operáciu sa odvíja od
naliehavosti operačného výkonu.
U pacientov s dobrou celkovou výkonnosťou (teda napr. bez ťažkostí v bežnom živote a pri chôdzi
do kopca resp. do schodov), po chirurgickej koronárnej revaskularizácii v období predchádzajúcich
5 rokov, bez ťažkostí, bez prejavov ischémie myokardu sa ďalšie kardiologické vyšetrenia pred
operáciou zvyčajne nevyžadujú. Tradične sa očakával minimálny odstup operácie od infarktu
myokardu aspoň 6 mesiacov. Väčší vplyv na odhadované riziko pacienta ako dĺžka obdobia od
infarktu myokardu má veľkosť prekonaného infarktu.
Z kardiologického pohľadu sú najrizikovejší pacienti s nestabilnou angínou pektoris, akútne
prebiehajúcim infarktom myokardu, stenokardiami už pri minimálnom zaťažení,
s dekompenzovaným srdcovým zlyhaním (najmä pokročilým), ťažkými chlopňovými chybami
(najmä aortálnou stenózou) a hemodynamicky významnými arytmiami vrátane bradykardie pri A-V
blokáde.
Znakmi zvýšeného kardiovaskulárneho rizika sú predchádzajúci infarkt myokardu (patologické Q
alebo QS na EKG), predchádzajúca cievna mozgová príhoda a potreba cievnej rekonštrukčnej
operácie, dekompenzované srdcové zlyhanie v minulosti, zvýšená hodnota sérového kreatinínu
a anamnéza cukrovky. V anamnéze je dôležité zamerať sa na stenokardie pri nízkom zaťažení,
prejavy srdcového zlyhávania ako sú opuchy dolných končatín, nočné záchvaty dýchavice.
V prípade, že je operáciu možné odložiť, môže k stratifikácii rizika pomôcť kvantifikácia funkcie
srdca resp. chlopňovej chyby echokardiograficky, ergometrický test.
7.6.1

Liečba betablokátormi, kyselinou acetylosalicylovou

Celkové riziko pacienta s ochorením srdca čiastočne znižuje perioperačná liečba betablokátormi.
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Podávanie kyseliny acetylosalicylovej jednoznačný (resp. univerzálny) prínos z hľadiska prevencie
kardiovaskulárnych komplikácií nepreukázalo, naopak mierne zvyšuje riziko krvácania. Prerušiť
liečbu kyselinou acetylosalicylovou je oddôvodnené pri neurochirurgických a niektorých očných
operáciách. V ostatných prípadoch sa riziko spojené ponechaním, alebo prerušením liečby zvažuje
individuálne. V prípade rozhodovania o začatí liečby kyselinou acetylosalicylovou sa táto zvyčajne
podáva až po operácii.
Odporučenie perioperačnej liečby kyselinou acetylosalicylovou vychádza aj so zváženia pozadia
koronárneho problému pacienta – rizika akútnej koronárnej trombózy (mladší pacient, fajčiar, po
nedávnom prekonaní akútneho koronárneho syndrómu) oproti nízkej frakčnej prietokovej rezerve
koronárnych artérií skôr staršieho pacienta s pokročilou, ale stabilnou koronárnou chorobou srdca.
Pacient je však ohrozený prechodnými ischemickými epizódami resp. infarktom myokardu v oboch
prípadoch.
7.6.2

Kardiologická operácia pred nekardiologickou operáciou

Odhad rizika kardiálnych komplikácií nekardiologickej operácie viedol k otázke, či pred
nekardiologickou operáciou vykonať kardiochirurgický výkon (najmä aortokoronárne premostenie,
náhradu chlopne, resp. intervenciu so stentom). Aktuálny pohľad vníma riziko kardiovaskulárnej
intervencie, ktoré môže byť vyššie, ako je riziko plánovanej nekardiologickej operácie. Indikácia
kardiochirurgického výkonu by sa preto mala zvážiť bez ohľadu na plánovanú nekardiochirurgickú
operáciu. Kardiochirurgický výkon je odôvodnený, ak dokáže významne zlepšiť dlhodobú prognózu
pacienta. Podobné stanovisko je aj k vyšetreniu prívodných mozgových ciev u pacientov po
nedávnej cievnej mozgovej príhode a prípadnej karotickej endaterektómii pred plánovanou veľkou
(zvlášť inou cievnou) operáciou.
7.6.3

Perkutánne koronárne intervencie so stentom a náhrady srdcovej chlopne

Po perkutánnej koronárnej intervencii so zavedením stentu je do „endotelizácie“ stentu potrebná
duálna antitrombotická liečby, čo vzhľadom na riziko krvácania znamená odklad
nekardiochirurgickej operácie aj o niekoľko mesiacov. Preto ani intervencia so stentom v rámci
predoperačnej prípravy na nekardiologickú operáciu nie je odporúčaný univerzálny postup. Pri
zavedení stentu nevylučujúceho liečivo (tzv. BMS – bare metal stent) sa vyžaduje odstup operácie
od intervencie minimálne 4 týždne, optimálne 3 mesiace. V prípade stentov potiahnutých liečivom
(tzv. DES – drug eluting stent), kedy trvá „endotelizácia“ stentu dlhšie, by mal byť odstup od
intervencie aspoň 6 mesiacov. Duálna antitrombotická liečba by sa mala opätovne začať do 48
hodín od operácie.
Liečba kyselinou acetylosalicylovou by sa mala v prípade prerušenia podávania clopidogrelu 5 dní
pred operáciou u pacientov indikovaných na neodkladný operačný výkon po perkutánnych
intervenciách so stentom ponechať.
Po náhradách chlopne (vrátane perkutánnej náhrady aortálnej chlopne – TAVI) je potrebná
antikoagulačná liečba. Implantácia umelej chlopne je navyše spojená s rizikom infekčnej
endokarditídy.
7.6.4

Prevencia infekčnej endokarditídy

Antibiotická profylaxia infekčnej endokarditídy by mala byť podľa najnovších odporúčaní Európskej
kardiologickej spoločnosti z roku 2015 podaná pacientom pripravovaným na operáciu, u ktorých je
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riziko vzniku infekčnej endokarditídy najvyššie. Sú to pacienti s akoukoľvek chlopňovou protézou,
alebo po operácii chlopne s použitím protetického materiálu, pacienti po prekonaní infekčnej
endokarditídy v minulosti a pacienti s vrodenými cyanotickými srdcovými chybami.
Profylaxia sa podľa dohovoru odborníkov neodporúča u pacientov pri gastroskopii, kolonoskopii,
cystoskopii alebo pôrode.
Na prevenciu infekčnej endokarditídy sa podáva amoxicilín (prípadne ampicilín) v dávke 2 g
intravenózne v čase 30-60 minút pred výkonom. Alternatívou v prípade alergie na penicilín je
podanie klindamicínu. Namiesto ampicilínu je možné podať aj cefalexín, cefazolín alebo ceftriaxon.
Profylaktické podanie cefalosporínov je zaužívané pred viacerými brušnými alebo ortopedickými
operáciami a je akceptovateľné aj z pohľadu prevencie infekčnej endokarditídy.
7.6.5

Hemodynamicky závažné arytmie

Reflexná sínusová tachykardia je základný spôsob, ako organizmus pacienta kompenzuje zvýšené
potreby v záťažových situáciách. Hemodynamicky nepriaznivá je tachykardia vo všeobecnosti až pri
viac dňovom pretrvávaní vysokých frekvencií komôr (nad 130 - 150 úderov za minútu). Spomalenie
srdcovej frekvencie pri sínusovej tachykardií je možné dosiahnuť adekvátnou hydratáciou pacienta,
znížením telesnej teploty v prípade febrilít, analgetickou liečbou.
U hemodynamicky závažných tachyarytmií, nesínusových (najmä komorová tachykardia) je
indikovaná akútna kardioverzia. Záchvat supraventrikulárnej tachykardie – A-V nodálnej reentry
tachykardie je možné ukončiť podaním adenozínu.
Spomalenie srdcovej frekvencie pri fibrilácii a flutteri predsiení ale aj pri reflexnej sínusovej
tachykardii je možné účinne dosiahnuť podaním betablokátorov. K dispozícií je parenterálny
metoprolol (iniciálne podávaný v dávke 5 mg za 5-30 min). Podanie betablokátora u pacientov
v sepse na vazopresoroch je neracionálne, v tejto situácii sa prehodnocuje podávaná dávka
katecholamínov. U pacientov s fibriláciou predsiení a tachykardiou je možné pokúsiť sa spomaliť
srdcovú frekvenciu podaním digoxinu. Spomalenie srdcovej frekvencie pri fibrilácii alebo flutteri
predsiení je možné aj podaním amiodaronu, avšak s rizikom verzie na sínusový rytmus a následnej
kardioembolickej komplikácie v prípade chronickej arytmie.
Závažné bradykardie u pacientov vyžadujú transvenózne zavedenie dočasného, alebo trvalého
kardiostimulátora. Riešením dobre tolerovanej arytmie môže byť príprava (nalepenie elektród
a pripojenie prístroja) na okamžitú dočasnú transtorakálnu kardiostimuláciu v prípade potreby
(ďalší hemodynamicky závažný pokles srdcovej frekvencie). Znakom rizika vzniku kompletnej
atrioventrikulárnej blokády so závažnou bradykardiou je prítomnosť „trifascikulárnej“ blokády na
EKG (blokáda pravého ramienka spolu s ľavou prednou fascikulárnou blokádou a predĺžením PQ
intervalu).
U pacientov s kardiostimulátorom sa odporúča použitie bipolárnej namiesto unipolárnej
elektrokoagulácie. Cesta medzi elektródou a podložkou by mala byť čo najkratšia, zároveň čo
najďalej od kardiostimulátora. Niektoré centrá odporúčajú pred chirurgickým zákrokom
deaktivovať implantované defibrilátory. Akútne je možné prepnúť kardiostimulátor počas operácie
do asynchrónneho stimulačného režimu priložením magnetu nad oblasť kardiostimulátora.
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7.6.6

Perioperačné podávanie antikoagulačnej liečby

Najčastejšie indikácie dlhodobej antikoagulačnej liečby sú prevencia kardioembolických komplikácií
u pacientov s fibriláciou predsiení, umelou chlopňou, a prevencia tromboembolickej choroby
u pacientov po pľúcnej embólií. Perioperačné prerušenie antikoagulačnej liečby (warfarin, nové
antikoagulačné lieky) je spojené so zvýšeným rizikom trombo – embolických komplikácií.
Tradične sa liečba warfarinom ukončuje 5 dní pred operáciou a opätovne začína 5 – 10 dní po
operácií. Dĺžka potrebného prerušenia liečby warfarinom do normalizácie INR závisí aj od funkcie
pečene a metabolického stavu pacienta. Nové antikoagulanciá sa prerušujú zvyčajne na 3 – 5 dní
pred operáciou, prerušenie liečby pri dobrých renálnych funkciách môže byť v individuálnych
prípadoch aj kratšie.
Indikácia premosťujúcej terapie resp. aj rozhodnutie o perioperačnom prerušení chronickej
antikoagulačnej liečby vychádza z odhadu rizika prerušenia antikoagulačnej liečby a odhadu rizika
perioperačného krvácania. Antikoagulačná liečba a premosťujúca terapia riziko perioperačného
krvácania ďalej zvyšujú.
Riziko prerušenia antikoagulačnej liečby
Špecificky u pacientov na antikoagulačnej liečbe pre fibriláciou predsiení nie je podávanie
premosťujúcej terapie založené na jednoznačných dôkazoch prínosu prevažujúceho nad rizikom.
Celkové riziko kardioembolickej komplikácie (najmä cievnej mozgovej príhody) pri perioperačnom
prerušení antikoagulačnej liečby je možné odhadnúť z CHA2DS2-VAS skóre používaného už pri
iniciácii antikoagulačnej liečby u pacienta s fibriláciou predsiení (veľmi vysoké riziko majú pacienti
so skóre 6 a viac, vysoké riziko predstavuje skóre 4-5). Zohľadňuje sa aj, či bola antikoagulačná
liečba pred jej prerušením dostatočne účinná (podľa hodnoty INR).
Riziko pacientov po embólii do pľúcnice klesá s časom od jej manifestácie, avšak aj v období od 3
mesiacov do 1 roka po embólii majú pacienti riziko recidívy stále vysoké. Dôležitým faktorom
tromboembolizmu je závažný trombofilný stav. Individuálne sa zohľadňuje habitus pacienta
(obezita), prítomnosť varixov dolných končatín druh operácie (onkologická operácia, zápalový
syndróm ...)
Najvyššie riziko kardioembolických komplikácií pri prerušení antikoagulačnej liečby majú pacienti
s umelou mitrálnou a aortálnou chlopňou.
Riziko krvácania pri operáciách
Operácie s najvyšším rizikom krvácania v období prvých dvoch dní sú kardiochirurgické operácie
najmä premostenia (bypass) a všeobecne operácie trvajúce viac ako 45 minút, neurochirurgické
operácie, tiež však napr. aj biopsie obličky. Medzi operácie s nízkym rizikom krvácania dnes možno
zaradiť napr. cholecystektómie aj hysterektómie.
Antikoagulačná liečba predstavuje tiež relatívnu kontraindikáciu k spinálnej anestézii. Spinálna
anestézia sa zatiaľ vo všeobecnosti neodporúča ani u pacientov, ktorí sú na duálnej
antitrombotickej liečbe po koronárnej intervencii, alebo z iných príčin.
Premosťujúca terapia
Obdobie prerušenia orálnej antikoagulačnej liečby sa dnes premosťuje najmä subkutánne
podávaným nízkomolekulárnym heparínom (low molecular weight heparin - LMWH). Výnimkou sú
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kardiochirurgické intervencie, kedy sa namiesto LMWH podávajú parenterálne antikoagulanciá s
kratším polčasom. Ako premosťujúca liečba sa nepoužívajú formy LMWH určené na podanie 1x
denne. Premosťujúca terapia čiastočne zvyšuje riziko krvácania.
Posledná dávka (určená podľa telesnej hmotnosti pacienta) nízkomolekulárneho heparínu, ako
premosťujúcej terapie, sa podáva najneskôr 12 hodín (večer) pred operáciou, pri operáciách
s najvyšším rizikom krvácania naposledy až 24 hodín pred operáciou. Nasledujúca dávka sa podá až
po operácií v závislosti od odhadovaného rizika pooperačného krvácania. Podľa zvyklostí pracoviska
sa redukovaná dávka LMWH u pacientov s najvyšším rizikom niekedy podá už 12 hodín (večer) po
operácií. Plná antikoagulačná liečba u pacientov s najvyšším rizikom krvácania sa začína až po 48 až
72 hodinách.
V súčasnosti sa pri rozhodovaní o prerušení antikoagulačnej liečby a najmä o nasadení
premosťujúcej terapie jedná často o veľmi rôznorodé situácie so zložitým rozhodovacím
algoritmom, ktorý sa na základe nových poznatkov (štúdií) často aktualizuje. Potrebné je preto
pravidelne sledovať aktuálne odporúčanie pre jednotlivé klinické situácie (resp. využiť aplikáciu pre
mobilné telefóny garantovanú odbornou spoločnosťou). Situácia je ešte komplikovanejšia
u pacientov po koronárnych intervenciách na duálnej antitromboticej liečbe, resp. u pacientov na
kombinovanej antitrombotickej a antikoagulačnej liečbe.
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8 Základy bezpečného vyšetrenia pacienta s akútnym zdravotným
problémom
Nemocničná medicína je popri snahe o určenie príčiny akútnych ťažkostí zameraná na vylúčenie
bezprostredne ohrozujúcich akútnych ochorení. Pacient, ktorý akútne prišiel do nemocnice na
vyšetrenie, subjektívne (a väčšinou správne) vyhodnotil svoj zdravotný problém ako potenciálne
závažný, resp. problém spojený výraznými ťažkosťami („utrpením“). Akútna (neodkladná)
zdravotná starostlivosť je v nemocniciach poskytovaná všetkým pacientom vrátane pacientov bez
zdravotného poistenia (platba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je v takýchto prípadoch
požadovaná aj spätne).
Nemocničný lekára sa prioritne snaží vylúčiť bezprostredne ohrozujúce ochorenie a navrhnúť popri
kauzálnej symptomatickú liečbu s cieľom zmierniť prejavy akútneho ochorenia. Diagnostické
vyšetrenia zamerané na presné určenie podstaty pacientových ťažkostí v prípade, že príznaky
nesvedčia pre vysokú pravdepodobnosť bezprostredne ohrozujúceho ochorenia, sa môžu realizovať
aj neskôr, v riadnom pracovnom čase. V ústavnej pohotovostnej službe je v nemocniciach
obmedzená dostupnosť viacerých pomocných vyšetrení dôležitých pre správne určenie choroby,
ktorá nie je bezprostredne ohrozujúca, a to nie iba v menších, ale aj veľkých koncových
nemocniciach.
Na rozdiel od ambulantne mimo nemocníc pracujúcich lekárov má však nemocničný lekár
nepretržite k dispozícií najdôležitejšie laboratórne aj zobrazovacie vyšetrenia (vrátane RTG, USG,
CT), ktoré pri poskytovaní akútnej zdravotnej starostlivosti využíva v potrebnej miere aj pri
zdravotných problémoch, pri ktorých všeobecný lekár stanovuje prvotný diagnostický záver na
základe anamnézy terajšieho ochorenia a fyzikálneho vyšetrenia.
Pri vyšetrení pacienta s akútnym zdravotným problémom v nemocnici, či už na ambulanciách
ústavnej pohotovostnej služby (oddeleniach urgentnej medicíny, nemocničných pohotovostiach,
príjmových ambulanciách), alebo nemocničných lôžkach sa aplikujú aj všeobecné princípy urgentnej
resp. akútnej (emergentnej) medicíny. Znamená to napr. rýchle primárne (prvotné) zhodnotenie
zdravotného stavu pacienta s novými ťažkosťami a určenie stupňa naliehavosti akútneho
zdravotného problému (analógia triedenia pacientov pri hromadných nešťastiach v urgentnej
medicíne), resp. snahu o vylúčenie bezprostredne vitálne funkcie ohrozujúceho ochorenia ešte
pred určením presnej príčiny ťažkostí zložitejším a dlhšie trvajúcim diagnostickým postupom.
V praxi modernej medicíny sa pri vyšetrení pacienta na nemocničnej ambulancii zvažuje aj potreba
včasnej diagnostiky niektorých ochorení, ktoré síce bezprostredne ešte nemusia ohrozovať
zdravotný stav pacienta, ale ho môžu ohroziť v časovom horizonte niekoľkých dní, alebo týždňov.
Jedná sa napríklad o zhubné nádory s indikáciou k včasnej operačnej liečbe (v počiatočnom štádiu
ochorenia). Organizácia vyšetrení ambulantne môže v podobných prípadoch trvať neadekvátne
dlhé obdobie.

8.1 Primárne a sekundárne vyšetrenie, iniciálne liečebné opatrenia
Primárne vyšetrenie pacienta
Rýchle prvotné vyšetrenie slúži na odhalenie bezprostredného (momentálneho, okamžitého)
ohrozenia základných vitálnych funkcií (života), v situáciách, ako je pokračujúce najmä veľké
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krvácanie (aj skryté, teda vnútorné napr. do žalúdka ...), bezprostredne hroziace zastavenie krvného
obehu, hroziace respiračné zlyhanie. V rámci prvotných úkonov sa v takých prípadoch tlakom na
ranu zastaví vonkajšie krvácanie, zhodnotí sa priechodnosť dýchacích ciest (A - airway; stridor),
dýchanie (B - breathing; frekvencia dýchania, ortopnoe, dyspnoe, cyanóza, sO2 pulzoximetricky),
krvný obeh (C - circulation; krvný tlak, pulz, znaky centralizácie obehu). Zavedie sa intravenózna
kanyla, podá kyslík.
Iniciálne liečebné opatrenia
Podľa okolností sa okamžite realizuje resuscitácia, podáva „protišoková“ liečba (kryštaloidy,
adrenalín, noradrenalín), bronchodilatačná a protialergická terapia (salbutamol, kortikoidy,
antihistaminiká), v sedácii a relaxácii sa pri respiračnom zlyhaní zavedie orotracheálna intubačná
kanyla a pacient sa napojí na UPV. Vykonajú sa teda prvotné úkony na okamžitú, aspoň čiastočnú
stabilizáciu základných vitálnych funkcií – cirkulácie a dýchania.
Sekundárne vyšetrenie pacienta
Vo väčšine prípadov je u pacientov po základnom zhodnotení vitálnych funkcií resp. zhodnotení
celkového stavu pacienta pohľadom a vylúčení potreby okamžitého život zachraňujúceho úkonu
možné podrobnejšie – sekundárne vyšetrenie vrátane podrobnejšej anamnézy, fyzikálneho
vyšetrenia a pomocných vyšetrení so širšou diferenciálnou diagnostikou zameranou nie len na
určenie príčiny akútnych ťažkostí, ale aj na vylúčenie klinických stavov (najmä krvácania, akútnych
kardiovaskulárnych, ťažkých zápalových a metabolických príhod, intoxikácií) s najvyšším rizikom
rýchlej progresie do bezprostredného ohrozenia základných vitálnych funkcií. Zvlášť dôležité je
dôkladné zhodnotenie zdravotného stavu u pacienta, ktorý prichádza na vyšetrenie v krátkom čase
po predchádzajúcom vyšetrení lekárom, teda napríklad pri opätovnom vyšetrení pacienta na CPO.
Rovnako je potrebné venovať vysokú pozornosť vyšeteniu pacienta pod vplyvom alkoholu, iných
psychotrpných látok, ak nie sú presne známe okolnosti vzniku ťažkostí.

8.2 Variabilita príznakov a ich príčin, riziko progresie
Mnohé aj závažné ochorenia nemusia mať „učebnicovo“ typické či výrazné (očividné) prejavy a stav
pacienta sa môže neraz klamlivo javiť na prvý pohľad ako dobrý. Bolesť je veľmi variabilný
subjektívny príznak, ani pacienti s infarktom myokardu, pľúcnou embóliou, disekciou aorty,
subarachnoidálnou hemorágiou (SAH) či dokonca s perforáciou tráviaceho traktu nemusia
pociťovať silnú bolesť. Bolesť pri infarkte myokardu alebo menšom SAH nemusí byť niekedy vôbec
prítomná. Akútna bolesť takmer v ktorejkoľvek lokalizácii môže byť dôležitým príznakom akútneho
zápalu s rizikom septického šoku a úmrtia (napr. v dôsledku nekrotizujúcej fascitídy).
Pri analýze podstaty bolesti sa nesmie zabúdať na možnosť prenesenej bolesti, teda bolesti
pociťovanej v inej lokalizácii ako je primárny problém (napr. bolesť ramena, sánky, prstov pri
akútnom infarkte myokardu). Bolesť môže byť pri vyšetrení už utlmená užitou resp. v rámci
prvotných úkonov podanou analgetickou liečbou.
Popri charakteristikách hlavného príznaku (v prípade bolesti moment a rýchlosť vzniku, lokalizácia,
vyžarovanie, provokujúce a úľavové faktory ...) je dôležitý odhad rizika vážnych klinických stavov
podľa prítomnosti jednotlivých rizikových faktorov pre to ktoré ochorenie a na základe dôkladného
rozboru sprievodných (vedľajších) príznakov s cennou diagnostickou hodnotou (cielené otázky na
tzv. alarmujúce príznaky resp. v angličtine „red flags“). Vedľajšie príznaky pacient najskôr opíše
samostatne, neskôr sa ich prítomnosť resp. neprítomnosť overuje priamymi otázkami.
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Dýchavica je podobne ako bolesť (hlavy, v hrudníku, brucha, chrbta, končatín) častým akútnym
príznakom so širokou a na vyšetrovacie metódy v prípade snahy dosiahnuť diagnostickú istotu
náročnou diferenciálnou diagnostikou. Dýchavica môže byť popri pľúcnych ochoreniach ako astma,
chronická bronchitída a ďalších prejavom embólie do pľúcnice, pacientovým opisom pocitu pri
akútnej ischémii myokardu, prejavov septikémie, metabolickej dekompenzácie cukrovky
(ketoacidóza), ale aj prejavom panickej poruchy, teda podmienená „psychogénne“
(psychosomaticky) ... Pacient v prípade panickej poruchy často opisuje pocit nemožnosti sa úplne
nadýchnuť, avšak počas chôdze napr. v rámci ambulancie, pocit nedostatku vzduchu nemáva.
Akútne kardiovaskulárne príhody (trombotické – koronárna trombóza, žilová trombóza, aj
netrombotické, ako napr. disekcie) môžu mať dvojfázový (viacfázový, stupňujúci sa) priebeh – napr.
včasná recidíva subarachnoidálneho krvácania (SAH) po predchádzajúcom drobnom SAH, akútny
infarkt myokardu nasledujúci nestabilnú anginu pektoris, masívna embólia do pľúcnice po iniciálne
„drobnej“ embólii, ruptúra aorty (prípadne krvácanie do perikardu) nasledujúca chronickú alebo
akútnu disekciu (niekedy s epizódou silnej bolesti už v dávnejšej minulosti)... Podobným príkladom
je poúrazové vnútrolebkové poranenie, dvojfázový priebeh krvácania pri ruptúre sleziny resp. iného
parenchýmového orgánu. Rýchlo progresívny charakter môže mať spontánny pneumotorax
manifestovaný tiež akútnou bolesťou v hrudníku. Viacfázový (epizodický, intermitentný) priebeh
môže mať krvácanie do tráviaceho traktu. K najzávažnejším záchvatovým poruchám patria synkopy
pri malígnych poruchách srdcového rytmu (s vysokým rizikom náhlej srdcovej smrti), niekedy
manifestované ako pseudoepileptický záchvat.
Pri vyšetrení pacientov s akútnym zdravotným problémom sa nesmie zabudnúť, že pacient môže
vyhľadať pomoc s prodromálnymi príznakmi ešte pred rozvinutím všetkých klinických príznakov
(plného klinického obrazu) ochorenia. Pacient ale môže prísť naopak v pokročilej fáze ochorenia
s mnohopočetnými príznakmi plne rozvinutého ochorenia, ktoré sú neraz tiež nešpecifické
(nejednoznačne interpretovateľné, „nediagnostické“), aj keď je závažnosť zdravotného problému
zrejmá už pri prvotnom celkovom zhodnotení zdravotného stavu. Pacient tiež nemusel v čase
akútnych ťažkostí vyhľadať lekára, aktuálne prejavy môžu byť už nečakanou komplikáciou doteraz
nezisteného ochorenia.

8.3 Najzávažnejšie akútne ochorenia a ich príznaky
Rýchla deteriorácia stavu pacienta popri akútnom krvácaní (prejavujúcom sa synkopou,
hematemézou, melénou, vývojom šoku z nejasnej príčiny ...), srdcovocievnych príhodách (infarkt
myokardu, akútna cievna mozgová príhoda, disekcia veľkých ciev, embólia ...) a respiračnom
zlyhávaní hrozí aj u pacientov so septikémiou (špecificky napr. s fulminantnou meningitídou resp.
invazívnym meningokokovým ochorením), anafylaktickým šokom (a ostatnými ťažšími akútnymi
alergickými reakciami) s rozvratom vnútorného prostredia (vrátane akútnej manifestácie diabetes
mellitus, ťažkej hypo- a hyper- kaliémie...), pri pokročilej renálnej insuficiencií, nastupujúcej
hepatálnej kóme, akútnej leukémii, akútnych komplikáciách závažných endokrinných ochorení.
Akútne môže byť ohrozený pacient zvažujúci suicídium.
Zriedkavejšie sa nemocničný lekár stretáva so závažnými (resp. život ohrozujúcimi) akútnymi
príhodami v očnom, kožnom a ORL lekárstve. Zdravotnú starostlivosť v takýchto prípadoch na
Slovensku poskytujú väčšinou špecialisti v príslušných odboroch (je napr. potrebné špeciálne
vybavenie, ktoré nemusí byť súčasťou vybavenia menších nemocníc). Všeobecným život

114

neodkladným zachraňujúcim výkonom ale môže byť zabezpečenie ventilácie v prípade
supraglotickej prekážky vykonaním urgentnej napr. punkčnej koniotómie.
Medzi potenciálne závažné príznaky popri akútnej bolesti (hlavy, v hrudníku, brucha, chrbta,
končatiny či v inej lokalizácii), dýchavici, cyanóze patrí aj horúčka, celková slabosť (až pasívna poloha
na lôžku), zvracanie (napr. centrálnej príčiny, alebo ako príznak náhlej brušnej príhody), hnačka
(napr. ako prejav urémie), špecifické typy akútnych kožných exantémov (vrátane purpury a neskôr
sufúzií pri meningitíde, v úvode niekedy lokalizovanej na skrytých miestach napr. distálne na
dolných končatinách, purpury pri trombocytopénii ...). Potenciálne závažné sú samozrejme aj
poruchy vedomia rôzneho charakteru (kvalitatívne, kvantitatívne) a intenzity vrátane synkopy
(ktorá nemusí byť vždy iba prejavom zlyhania mechanizmov pri udržiavaní krvného tlaku vo
vzpriamenej polohe ale aj prejavom závažných arytmii vrátane prechodných nepretrvávajúcich
komorových tachkyardii či prechodných atrioventrikulárnych blokád). Palpitácie môžu byť
prejavom aj závažných záchvatových porúch srdcového rytmu.

8.4 Základné – všeobecné vyšetrenie pacienta v akútnej medicíne
Niektoré vyšetrenia pacienta (zvlášť pri prijatí do nemocnice) sa vykonávajú štandardne, sú
súčasťou zaužívaného (či „minimálneho“) štandardu, štandardu pri prijatí, resp. vykonané v rámci
„skríningu“ vážnych klinických stavov.
K štandardnému vyšetreniu pacienta s novými akútnymi príznakmi patrí cielená anamnéza
koncentrovaná na vedúce príznaky (podrobne analyzované a zaznamenané), vedľajšie príznaky,
najzávažnejšie resp. potenciálne súvisiace predchádzajúce ochorenia v osobnej anamnéze, rizikové
faktory životného štýlu (fajčenie, alkohol ...), v rodinnej anamnéze (infarkt myokardu v mladom
veku, embólia do pľúc, arytmogénne synkopy ...) a epidemiologickej anaméze (kontakt s chorým pri
horúčkach, bolestiach hlavy pri meningitíde ...) s cieľom odhadnúť riziko vážnych bezprostredne
ohrozujúcich ochorení.
Popri cielenom fyzikálnom vyšetrení je súčasťou všeobecného vyšetrenia v akútnej nemocničnej
medicíne meranie vitálnych funkcii – krvného tlaku, pulzu, saturácie krvi kyslíkom, zhodnotenie
stavu vedomia a celkového stavu (pacient pokojný alebo celkovo alterovaný, vedomie jasné ...)
K základným laboratórnym testom patrí vyšetrenie krvného obrazu a biochemické vyšetrenie krvi.
Základné parametre krvného obrazu sú podľa potreby doplnené „strojovým diferenciálom“ –
počtom bielych krviniek podľa jednotlivých podskupín analyzovaných automaticky prístrojom.
Z biochemických testov patrí k základným vyšetreniam glykémia, sérový kreatinín, ALT, Na, K, Cl.
Renálne zlyhanie ani akútne cytolytické poškodenie pečene v predikterickom štádiu nemusia byť
spoľahlivo odhalené výlučne na základe anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia, pritom majú dopad na
poskytovanú zdravotnú starostlivosť. K dôležitým testom patrí aj laboratórne vyšetrenie CRP –
marker zápalu.
Každý hospitalizovaný pacient má pri prijatí štandardne zaznamenané EKG, u väčšiny pacientov sa
vykonáva aj vstupné RTG vyšetrenie hrudníka (okrem iného pomôže odhaliť latentné štádiá
srdcového zlyhávania – príznaky centrálnej stázy v malom obehu, dilatáciu tieňu srdca).
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8.5 Vyšetrenia pri najdôležitejších príznakoch (symptómoch)
Ďalšie pomocné vyšetrenia sú realizované špecificky podľa jednotlivých hlavných príznakov s cieľom
odhaliť čo najpresnejšie príčinu akútnych ťažkostí a súčasne vylúčiť možné potenciálne život rýchlo
ohrozujúce (kritické, resp. emergentné, urgentné) ochorenia. Vzhľadom k širokej palete vyšetrení
je iniciatíva vykonávať jednotlivé vyšetrenia uvážlivo (rozumne, Choosing Wisely initiative), aj keď
sa v rámci „defenzívnej“ medicíny (snaha odhaliť závažný stav za každých okolností, „za každú
cenu“) mnohé vyšetrenia indikujú rutinne (napr. laboratórne testy, CT vyšetrenie hlavy, hrudníka,
brucha ...), teda u každého akútne vyšetreného pacienta.
Bayesova analýza aplikovaná v medicíne znamená odhadovanie „predtestovej“ pravdepodobnosti
ochorenia pri indikáciách vyšetrení. Napr. u pacientov s nízkym predpokladom (nízkou
pravdepodobnosťou) embólie do pľúcnice sa CT vyšetrenie hrudníka nemusí rutinne realizovať
(najmä ak sú hodnoty DDimérov v norme). V rôznych klinických situáciách sa okrem analýzy
dôvodov podporujúcich indikáciu vyšetrenia zaznamenávajú aj dôvody, pre ktoré sa od ďalšieho
potenciálne indikovaného vyšetrenia upustilo.
8.5.1

Bolesť na hrudníku

Základná diferenciálna diagnostika
Akútne koronárne syndrómy vrátane infarktu myokardu
Embólia do pľúcnice
Pneumotorax
Aneuryzma a disekcia aorty
Pleuropneumónia
Zhubný nádor pľúc
Gastroezofagový reflux
Vertebrogénne podmienené ťažkosti (vrátane spondylodiscitídy, spontánnej osteoporotickej
fraktúry, kostných metastáz)
Interkostálna neuralgia
Panická porucha
Ochorenie mediastina (mediastinitída, pneumomediastinum ...)
ďalšie ochorenia.
Špecifické vyšetrenia
EKG: Zmeny segmentu ST – elevácie, depresie a negatívna vlna T, tiež blokáda ľavého ramienka
(o ktorej sa nevie, že je chronická, stará), poukazujú na možnosť akútneho infarkt myokardu (STEMI,
nonSTEMI), akútny koronárny syndróm. Pri hodnotení EKG u pacientov s podozrením na pľúcnu
embóliu s pľúcnym infarktom sa zameriavame na tachykardiu, inkompletnú a kompletnú blokádu
pravého ramienka, posun elektrickej osi srdca do prava, P pulmonale (vyššie ako 2,5 mm), vzor
SIQIIITIII.
RTG hrudníka: Vyšetrenie je pomerne spoľahlivé pri pneumotoraxe, pleuropneumónií, zvlášť ak sa
štandardná snímka doplní bočnou snímkou. Spoľahlivosť RTG hrudníka v diagnostike aneuryzmy
aorty a pľúcnej embólie, ochorení mediastina a centrálnejšie uložených tumorov pľúc je
nedostatočná.
Ďalšie zobrazovacie vyšetrenia: Disekcia aorty a pľúcna embólia sa spoľahlivo zobrazia pri CT
angiografickom vyšetrení. Vyšetrenie nie je vhodné realizovať u pacientov s poruchou funkcie
obličiek (s vysokou hodnotou sérového kreatinínu). Alternatívou pri diagnostike disekcie je
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transezofagové echokardiografické vyšetrenie, ktoré zobrazí aj embóliu do kmeňa artérie
pulmonalis. Transtorakálne echokardiografické vyšetrenie pomôže aj v diferenciálnej diagnostike
akútnych koronárnych syndrómov, disekcie lokalizovanej do oblasti ascendentnej aorty, v prípade
dobrej echogenity aj disekcie v oblasti oblúka a časti descendentnej aorty. Na rozdiel od CT nie sú
echokardiografické vyšetrenia v každom zdravotníckom zariadení dostupné 24 hodín denne 7 dní
v týždni (echokardiografické vyšetrenie najčastejšie realizuje kardiológ). Akútne CT angiografické
vyšetrenie umožňuje súčasne popri vylúčení disekcie aorty a embólie do pľúcnice zobraziť
hemodynamicky významné postihnutie najdôležitejších koronárnych artérii u pacientov s nízkym až
stredným rizikom (akútna CT koronarografia vrámci v angličtine tzv. „Triple-Rule-Out CT“, TRO CT).
CT zobrazí aj prítomnosť závažného perikardiálneho výpotku.
Laboratórne testy: U pacientov s bolesťou na hrudníku sa vzhľadom k jej vysokej variabilite okrem
EKG rutinne vyšetruje vysokosenzitívny kardiošpecifický troponín T (cTnT, hsTnT; prípadne troponín
I). Včasným, ale málo špecifickým markerom akútneho myokardiálneho poškodenia je v praxi stále
aj myoglobín (očakáva sa zavedenie vyšetrenia ďalších včasných špecifických kardiomarkerov).
V diagnostike – vylúčení pľúcnej embólie manifestovanej bolesťou (pľúcny infarkt) sa využíva
vyšetrenie hladiny DDimérov. Hodnoty DDimérov a kreatínkinázy (CK) sú zvýšené aj pri disekcii
aorty. Ich normálna hodnota s vysokou spoľahlivosťou vylučuje embóliu do pľúcnice a aj disekciu
aorty, pri ktorej býva vo „falošnom“ kanáli veľkej cievy trombóza prítomná.
Kritické ochorenia
Akútny infarkt myokardu: Sériové sledovanie EKG (dynamika ST segmentov a T vĺn) a sériové
sledovanie troponínu s kontrolou o 1 resp. 3 hodiny prípadne spolu s vyšetrením myoglobínu
umožňuje s vysokou mierou istoty vylúčiť akútny koronárny syndróm a dokonca prepustiť pacienta
s bolesťou na hrudníku do ambulantnej starostlivosti.
Pľúcna embólia: Vedúcim príznakom býva častejšie ako bolesť na hrudníku dýchavica (dyspnoe
s normálnym auskultačným nálezom pri dýchaní). Pri fyzikálnom vyšetrení je potrebné sústrediť sa
na charakter II ozvy (jej akcentáciu nad pulmonálnou chlopňou). V prípade, že pravdepodobnosť
embólie nie je nízka, a hodnoty DDimérov nie sú v norme, realizuje sa CT pulmoangiografia.
Disekcia aorty: Klinická pravdepodobnosť je vyššia napr. u pacientov s Marfanovým syndrómom
a u pacientov so silnou bolesťou v hrudníku. Pri fyzikálnom vyšetrení je potrebné sústrediť sa na
symetrické pulzácie resp. krvný tlak na oboch horných a tiež dolných končatinách, šelest (aj
diastolický pri aortálnej regurgitácii) nad aortálnou chlopňou, šelest nad abdominálnou aortou a
šelest nad „karotídami“. V prípade vysokého podozrenia sa realizuje CT aortografia. Normálna
hodnota DDimérov a CK s vysokou mierou istoty vylučuje embóliu do pľúcnice aj disekciu aorty.
8.5.2

Dýchavica

Diagnostika pľúcnej embólie (rozhodujúce vyšetrenie je CT pulmoangiografia) a ďalšie vyšetrenia
realizované za účelom jej vylúčenia (klinické charakteristiky, EKG, normálna hodnota DDiméru) sú
popísané v predchádzajúcej časti. Diferenciálna diagnostika bolestí v hrudníku a dýchavice sa
významne prekrýva.
Základná diferenciálna diagnostika
Astma bronchiale
Exacerbácia chronickej obštrukčnej choroby pľúc
Anafylaxia
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Embólia do pľúcnice
Srdcové zlyhávanie (vrátane tamponády)
Dýchavica ako ekvivalent stenokardie (napr. u diabetikov)
Pneumónia a pleurálny výpotok
Pneumotorax
Panická porucha (a iná psychická porucha napr. delírium ...)
Dýchavica kompenzujúca metabolickú acidózu
Dýchavica ako prejav rozvíjajúcej sa septikémie
Kyfoskolióza
Akútne intersticiálne pľúcne postihnutie (vrátane poliekového, po rádioterapii)
Zhubné nádory pľúc
Niektoré intoxikácie liekmi (salicyláty) a plynmi
Sarkoidóza
Hypertyreóza
Ťažká anémia
ARDS
Potransfúzna reakcia (TRALI)
Vdýchnutie cudzieho telesa
Dysfunkcia hlasiviek
Obrna frenického nervu
Neurologické ochorenia (amyotrofická laterálna skleróza, Guillain Barré syndróm, myasténia
gravis ...)
Primárna pľúcna hypertenzia
Špecifické vyšetrenia
Fyzikálne vyšetrenie (postavenie hrudníka – hyperinflácia pľúc, dychové exkurzie, auskultačne
expiračné piskoty, krepitácie na vrchole inspíria, oslabené dýchanie, pritlmený poklop ...), RTG
hrudníka, EKG, saturácia krvi kyslíkom pulzoximetricky (sO2), artériové krvné plyny a acidobázická
rovnováha („ABR“, „ASTRUP“, vrátane hladiny karbonylhemoglobínu, diagnostiky metabolickej
acidózy ako príčiny dýchavice), NTproBNP (nátriuretický peptid, krvný marker srdcového
zlyhávania), DDiméry, CT (pri podozrení na intersticiálny proces HRCT, pri podozrení na embóliu do
pľúcnice CT pulmoangiografia), CRP (zápalový marker, tachypnoe ako prejav septikémie ešte pred
výstupom horúčky, ďalšie markery sepsy napr. prokalcitonín), markery hemolýzy.
Kritické ochorenia
Edém pľúc, pľúcna embólia, ťažký astmatický záchvat a ťažká exacerbácia chronickej obštrukčnej
choroby pľúc, respiračné zlyhanie, otrava, sepsa, veľký pneumotorax s kolapsom celého krídla pľúc.
Kritický priebeh však môžu mať aj ostatné vyššie uvedené ochorenia prejavujúce sa dýchavicou
resp. ochorenia so silnou akútnou bolesťou, sprevádzanou objektívne pozorovaným tachypnoe.
8.5.3

Bolesť brucha

Príčiny bolestí brucha tvoria širokú paleta. Patria sem rôzne náhle príhody brušné, záchvaty koliky.
Základná diferenciálna diagnostika
Gastritída, gastroenteritída
Infarkt myokardu
Žlčníková kolika
Obličková kolika
Vred žalúdka vrátane komplikácií (perforácia, penetrácia)
Ileus (volvulus, neoplázia ...)
Pankreatitída
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Divertikulitída (resp. peritonitída pri neopláziách)
Apendicitída
Akútna črevná ischémia (trombóza mezenterickej artérie ...)
Nešpecifické črevné zápaly (IBD, ulcerózna kolitída a Crohnova choroba)
Torzia semenníkov, vaječníkov
Extrauterinná gravidita
Ovariálne cysty
Salpingitída a ostatné zápaly malej panvy
Aneuryzma abdominálnej aorty (vrátane disekcie)
Retroperitoneálne krvácanie (pri antikoagulačnej liečbe, aneuryzme abdominálnej aorty)
Vertebrogénne podmienené ťažkosti (vrátane spondylodiscitídy, spontánnej osteoporotickej
fraktúry, kostných metastáz)
Ruptúra parenchýmových orgánov (spontánna, po úraze aj bez priameho údaju o úraze)
Porfýria
Atak pri kosáčikovej anémii
Špecifické vyšetrenia
K vyšetreniam pacienta s bolesťou brucha najmä v oblasti epigastria patrí EKG na vylúčenie infarktu
myokardu. U pacientov s bolesťou brucha sa okrem základných laboratórnych vyšetrení ďalej
indikuje vyšetrenie CRP (zápalové náhle príhody brušné s potrebou včasnej operácie), tzv.
obštrukčných hepatálnych testov (ALP, GMT, spolu s testami cytolytického poškodenia pečene ALT
a AST), sérové lipázy (LPS), amylázy (AMS), vyšetrenie močového sedimentu (hematúria), markerov
hemolýzy, opakované vyšetrenie krvného obrazu na vylúčenie krvácania, vyšetrenie per rectum a u
žien gynekologické vyšetrenie.
U mnohých pacientov s akútnou bolesťou brucha vyšetrených v nemocnici sa vykoná zobrazovacie
vyšetrenie – CT brucha, u detí alebo žien v reprodukčnom veku USG brucha. V prípade podozrenia
na črevnú ischémiu CT angiografia. Akútne neodkladné gastrofibroskopické (GFS) vyšetrenie sa
indikuje v prípade hematemézy a melény.
U pacientov s bolesťou brucha je gastrofibroskopické vyšetrenie indikované podľa predpokladanej
príčiny v časovom horizonte niekoľkých dní podobne, ako je indikované kolonoskopické vyšetrenie
u pacientov s pretrvávajúcimi hnačkami a eleváciou zápalových parametrov na vylúčenie
nešpecifických črevných zápalov, ale aj ďalších ochorení. Akútne vyšetrenie stolice napr. na
kalprotektín zvyčajne nebýva okamžite k dispozícii.
Kritické ochorenia
Ruptúra abdominálnej aorty, krvácanie do gastrointestinálneho traktu, perforácia
gastrointestinálneho traktu (pneumoperitoneum) a ostatné náhle príhody brušné s potrebou
včasnej operácie, akútny infarkt myokardu, infarkt čreva, ruptúra parenchýmových orgánov,
ovariálnej cysty, ale aj hemolytické krízy, ťažká akútna pankreatitída. Zradným ochorením je (nie
len) divertikulitída s rôznorodým klinickým aj palpačným abdominálnym nálezom pri základnom
vyšetrení lekárom a rizikom progresie do abdominálnej sepsy v prípade jej neskoršieho
rozpoznania.
8.5.4

Horúčka

Základná diferenciálna diagnostika
Diferenciálna diagnostika akútnych ochorení so vzostupom telesnej teploty je široká. V prvom rade
sa zvažuje infekčná príčina horúčky v jednotlivých anatomických oblastiach resp. infekcia
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jednotlivých systémov (zohľadňujú sa sprievodné príznaky horúčky). Zvažujú sa akútne infekcie
dýchacieho systému vrátane infekcií horných a dolných dýchacích ciest, infekcie
gastrointestinálneho traktu, močovopohlavnej sústavy, infekcie centrálneho nervového systému,
mäkkých tkanív a kože. Zriedkavejšie sú infekcie napr. v oblasti chrbtice – spondylodiscitída (aj bez
viditeľných lokálnych zmien v iniciálnych fázach, často ako komplikácia ochorení spojených so
septikémiou v nedávnej minulosti), iné infekcie krvi (septikémia vrátane infekčnej endokarditídy).
Zvažuje sa aj cholangoitída, osteomyelitída (špecificky u pacientov s „diabetickou nohou“),
parazitické infekcie, absces (intraabdominálny ...), prostatitída.
Zvážiť sa musia aj ďalšie príčiny vzostupu (vzostupov) telesnej teploty ako reumatické (systémové,
autoimunitné) ochorenia (vrátane vaskulitíd), onkologické ochorenia (akútna leukémia resp.
horúčka ako paraneoplastický príznak), lieková horúčka.
Ťažšia je diagnostika infekčnej príčiny horúčok v prípade „atypických“ patogénov, ktoré nie sú
identifikované pri štandardnom kultivačnom vyšetrení (najmä v hemokultúrach resp. pri
kultiváciách iných vzoriek, tampónov, sterov, výterov ...) Medzi „atypické“ patogény patrí pôvodca
tuberkulózy, infekcia chlamýdiami, mykoplazmami a ďalšie. Bežné kultivačné vyšetrenia neodhalia
príčinu horúčok ani pri infekciách niektorým zo širokého spektra vírusov. Diagnostika je v takýchto
prípadoch založená najmä na nepriamych – serologických vyšetreniach, ktoré však potvrdia infekciu
až po období rôzne dlhej sérokonverzie. V súčasnosti ešte nie sú ešte v praxi dostupné vyšetrenia
na „diagnostických čipoch“ schopných odhaliť pôvodcu ochorenia z celej širokej palety rôznych
možných pôvodcov. Hľadajú sa aj presnejšie markery sepsy.
Pri horúčke neznámeho pôvodu sa jednotlivé vyšetrenia indikujú v postupných v krokoch podľa
v tej ktorej fáze diagnostického procesu predpokladanej príčiny, možného pôvodcu ochorenia.
Zohľadňuje sa priebeh ochorenia a výsledkov doterajších vyšetrení, niekedy sa vyšetrenia musia
cielene zopakovať s odstupom určitého času.
Špecifické vyšetrenia
Zápalové markery – CRP (v nemocniciach aj prokacitonín), fyzikálne vyšetrenie zamerané na
prítomnosť meningeálnych príznakov (tuhosť šije ...), vyšetrenie orofaryngu vrátane podnebných
mandlí, vyšetrenie krčných a ostatných palpácii dostupných lymfatických uzlín (okcipitálna
lymfadenopatia napr. pri infekčnej mononukleóze ...), auskultačné vyšetrenie (nový šelest pri
auskultácii srdca ako znak chlopňovej chyby v dôsledku endokarditídy, krepitácie na vrchole inspíria
ako znak pneumónie ...), vyšetrenie tapottmentu (pyelonefritída), vyšetrenie kože vrátane oblasti
dolných končatín zamerané na príznaky kožnej infekcie (ruža ...), iný charakteristický raš („bežné
detské ochorenia“, petéchie pri invazívnej meningokokovej infekcii ...), „hepatálne“ testy
(cholangoitída), moč chemicky a sediment (uroinfekt ...), vyšetrenie brucha (abdominálna sepsa ...),
diferenciálny počet bielych krviniek podľa jednotlivých podskupín (akútna leukémia ...),
sedimentácia erytrocytov, hemokultúry, kultivačné vyšetrenia moču, spúta, test na vylúčenie
tuberkulózy (okrem kultivačného vyšetrenia „kvantiferónový test“ ...)
V prípade hospitalizácie pre horúčku neznámeho pôvodu sa v nemocniciach vykonávajú aj
serologické testy na najčastejšie chronické infekcie (podľa epidemiologickej anamnézy
a sprievodných príznakov aj na možné zriedkavé infekčné ochorenia), reumatické ochorenia,
hematoonkologické ochorenia (zo základných testov ASO, reumatoidný faktor, elektroforéza
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bielkovín a voľné ľahké reťazce pri diagnostike plazmocytómu, ANA, ďalšie autoprotilátky,
prietoková cytometria ...).
V prípade horúčky neznámeho pôvodu sa často realizujú zobrazovacie vyšetrenia, okrem rutinne
indikovaného RTG hrudníka a USG abdomenu napr. celotelové CT. Rádionuklidové vyšetrenie
s označenými leukocytmi a ďalšie špecializované vyšetrenia u pacientov s horúčkou neznámeho
pôvodu sa zvyčajne vykonávajú až počas hospitalizácie.
Kritické ochorenia
Meningitída (horúčka so zmenou vedomia, celkového stav, reči, so vznikom petéchií iniciálne často
na dolných končatinách ...), sepsa (vysoké hodnoty CRP a prokalcitonínu) resp. ostatné infekcie
s rizikom progresie do sepsy (typicky pneumónia, pyelonefritída, cholangoitída, iné vnútrobrušné
zápaly, akútna endokarditída, ale aj nekrotizujúca fascitída prejavujúca sa silnou bolesťou často ešte
pred nástupom príznakov sepsy, spondylodiscitída prejavujúca sa bolesťou chrbta...), akútna
leukémia. Závažný priebeh môžu mať peritonzilárny a retrofaryngeálny absces (hlboké krčné
infekcie ...), epiglotitída. Zvýšená telesná teplota ako príznak kritického ochorenia môže byť
prejavom vnútrolebkového krvácania, malígneho neuroleptického syndrómu, akútnej insuficiencie
kôry nadobličiek alebo ťažkej hypertyreózy. Vysoké riziko je aj u pacientov s ťažkým prehriatím
organizmu (úpal).
8.5.5

Zmena celkového stavu a ďalšie akútne príznaky

K „alarmujúcim“ príznakom možného „kritického“ ochorenia patria okrem akútnej silnej bolesti na
hrudníku, brucha, dýchavice a poruchy vedomia (vrátane akútnej zmätenosti, bezvedomia,
synkopy), bolesti hlavy, aj ložiskové neurologické príznaky (porucha reči, hybnosti, rovnováhy,
správania ...), zvracanie, ale niekedy aj na prvý pohľad bežné akútne bolesti chrbta, končatiny
a ďalšie príznaky. K rizikovým skupinám pacientov patria malé deti, starí ľudia, pacienti na
imunosupresívnej liečbe vrátane pacientov na biologickej liečbe, ktorá podobne ako užívanie
kortikoidov alebo analgetík môže skresliť klinický obraz akútneho (zápalového) ochorenia a tým
schopnosť lekára včas ho rozpoznať.
Základná diferenciálna diagnostika
U pacientov s nejasnou príčinou akútnych ťažkostí, najmä v prípade alarmujúcich príznakov (silná
bolesť, dýchavica, vysoká horúčka nereagujúca dobre na antipyretiká, zmena celkového stavu,
zvracanie ...), sa vždy zvažujú akútne cievne príhody (trombóza, disekcia v rôznych anatomických
lokalizáciách s pestrým klinickým obrazom vrátane cievnej mozgovej príhody a príznakov ložiskovej
ischémie mozgu), infekcie (lokalizované s variabilným klinickým obrazom, a systémové resp. krvi
s celkovou slabosťou, niekedy akútnou zmätenosťou, dýchavicou, triaškou, zvracaním ...), akútne
resp. závažné metabolické poruchy (v dôsledku zlyhania obličiek, pečene, iných endokrinných a
metabolických porúch so závažne narušenou homeostázou), akútne krvácanie, kardiorespiračné
zlyhanie (vrátane cirkulačného zlyhania), náhodné intoxikácie. K závažným klinickým situáciám
patria aj spontánne patologické fraktúry napr. stavcov (manifestované aj ako „bežná“ bolesť chrbta)
s rizikom útlaku miechy a paraplégie.
U pacientov s akútnou bolesťou hlavy sa musí zvážiť a s vysokou mierou istoty vylúčiť meningitída
(vrátane
fulminantne
prebiehajúceho
invazívneho
meningokokového
ochorenia),
subarachnoidálne krvácanie (akútna silná bolesť hlavy často so zvracaním, subfebrilitami, poruchou
reči, rovnováhy resp. inými ložiskovými príznakmi, príznakmi meningeálneho dráždenia ...).
121

Pacientom s poruchou vedomia nejasnej príčiny sa môže empiricky podať antagonista opiátov
(naloxon), antagonista benzodiazepínov (flumazenil).
Diferenciálna diagnostika akútneho zvracania sa významne prekrýva s diferenciálnou diagnostikou
bolestí brucha. Ku kritickým ochoreniam patria náhle príhody brušné typicky ileus, ale aj centrálne
podmienené príčiny zvracania (ložisková ischémia mozgu, intracerebrálne resp. subarachnoidálne
krvácanie, mengingitída, encefalitída, intrakraniálna hypertenzia ...). Zvracanie môže byť aj jeden
z príznakov zvlášť „spodného“ akútneho infarktu myokardu.
Špecifické vyšetrenia
Popri základných vyšetreniach sa štandardne dopĺňa najmä vyšetrenie acidobázickej rovnováhy
a krvných plynov, CRP, prokalcitonín (vylúčenie sepsy), laktát, vyšetrenie sérovej hladiny iónov
vrátane vápnika (fosforu a magnézia), skríningové toxikologické vyšetrenie. Konzultuje sa neurológ,
zvažuje sa lumbálna punkcia. Vždy je potrebné vylúčiť aj disekciu aorty (prejavujúcu sa napr.
akútnym amentným stavom v rámci syndrómu globálnej mozgovej ischémie, akútnymi brušnými
bolesťami, alebo bolesťami chrbta). Často sa dopĺňa CT mozgu, vyšetrenie kardiomarkerov, CT
hrudníka resp. pri abdominálnych ťažkostiach CT brucha.
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9 Starostlivosť o zomierajúceho pacienta, základná paliatívna
starostlivosť
Zmierňovanie ťažkostí (utrpenia) u zomierajúceho hospitalizovaného pacienta je dôležitou
(a častou) úlohou starostlivosti poskytovanej v nemocniciach. Okrem zmierňovania telesného
utrpenia je súčasťou širšej starostlivosti aj zmierňovanie psychosociálneho a duchovného trápenia
pacienta a jeho blízkych. Na označenie najzákladnejších paliatívnych intervencií, okamžite
zmierňujúcich symptómy u pacientov veľmi blízko smrti, sa používa aj termín komfortná
starostlivosť (v angličtine „comfort care“). Komfortná starostlivosť kladie dôraz na zmierňovanie
ťažkostí pacienta a prevenciu liečebných intervencií, ktoré nie sú nevyhnutné.
V dnešnej praxi sa zriedkavo vyskytne situácia, že komunikácia o blížiacej sa smrti začala pred
príchodom krízy, kedy už smrť hrozí bezprostredne. V takýchto situáciách je veľmi ťažké začať
komunikáciu týkajúcu sa napr. využitia život podporujúcich prístrojov ako umelá pľúcna ventilácia
a podobne. Rozhodnutie si vyžaduje určitý čas, v ktorom je priestor na akceptáciu ochorenia
postupne vedúceho k ohrozeniu základných životných funkcií.
Tlmenie bolesti
Iniciálnym liekom u pacientov s bolesťou je paracetamol, alebo iné nesteroidné protizápalovo
pôsobiace analgetikum (NSAID ako napr. ibuprofen, metamizol ...). V prípade nedostatočného
efektu sa analgetická liečba navyšuje, pridávajú sa najskôr nízke dávky opiátov (morfín 1 – 2,5 mg
s.c. á 4 hod, oxykodón). U pacientov s poruchou orálneho príjmu sa opiáty podávajú transdermálne
(fentanyl) alebo parenterálne (morfín). Pri zmierňovaní neuropatickej bolesti sa využívajú aj
kortikoidy a antiepileptiká.
Správne prispôsobená liečba opiátmi vedie iba zriedkavo k respiračnému útlmu. Orálne podávaná
laktulóza sa používa na prevenciu zápchy, ktorá sa môže u zomierajúcich vyskytovať aj z iných
dôvodov.
Dyspnoe, kašeľ
Veľmi vysiľujúca je u zomierajúcich pacientov dýchavica, často spôsobujúca obavy z udusenia sa.
Opiáty (morfín 2 – 2,5 mg s.c. á 4 hod) popri analgetickom účinku pomáhajú zmierniť aj dýchavicu
a kašeľ. Úzkosť pravidelne sprevádzajúcu dyspnoe je možné tlmiť pridaním benzodiazepínov
(midazolam 5 mg s.c.). U hypoxemických pacientov je indikované aj podanie kyslíka.
K nefarmakologickým opatreniam patrí psychosociálna podpora, relaxačné techniky, otvorenie
okna a zníženie teploty miestnosti, upravenie polohy pacienta do polosedu. Úprava polohy tela,
polohy hlavy a odsatie do oropharyngu zatekajúcich hlienov pomáha utíšiť terminálne chrčivé
dýchanie. Pri zvýšenej tvorbe hlienov je tiež možné použiť anticholinergiká (butylskopolamín 20 mg
s.c.), u pacientov s chrčivým dýchaním sa v prípade objemového preťaženia podáva aj furosemid.
Nauzea, zvracanie
Nauzea a zvracanie môžu byť spôsobené základným ochorením postihujúcim peristaltiku
tráviaceho traktu, metabolickým rozvratom (urémia), zvýšeným intrakraniálnym tlakom napr.
u pacientov s mozgovými metastázami. Vyvolané môžu byť aj podávaním opiátov.
U pacientov so zvýšeným intrakraniálnym tlakom sa používajú kortikoidy. V prípade gastroparézy
sa podáva metoklopramid, zvracanie vestibulárnej príčny pomáha zmierniť prometazím respektíve
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iné antihistaminiká. Antagonisti serotonínu (ondansetron) sú indikované pri zvracaní v dôsledku
chemoterapie. Dlhodobo sa na zmiernenie nauzei a zvracania odporúča aj haloperidol (prípadne
prochlórperazín, olanzapín). Haloperidol prípadne ďalšie antipsychotiká sú indikované aj na tlmenie
delíria, teda agitovanosti, hyperaktivity, nepokoja, emočnej lability.
Paliatívna sedácia
Paliatívna sedácia až do navodenia poruchy vedomia je poslednou možnosťou u pacientov, kedy sa
napriek paliatívnej liečbe prekonzultovanej so špecialistami nepodarí dosiahnuť dostatočné
zmiernenie ťažkostí, utrpenia u zomierajúceho pacienta. Paliatívna sedácia sa neindikuje s cieľom
urýchliť smrť (v zmysle lekárom asistovanej alebo dobrovoľnej eutanázie). Opätovne sa používajú
opiáty, benzodiazepíny.
Výživa a hydratácia
Výživa a podávanie tekutín patria spolu s pravidelnou očistou, opatreniami na zabránenie
podchladenia (pokrývka) a na prevenciu komplikácii súvisiacich s pobytom na lôžku k základnej
starostlivosti. V prípade poruchy orálneho príjmu sa môže prechodne zaviesť nazogastrická sonda
alebo endoskopicky vytvoriť perkutánna gastrektómia (PEG). Častou alternatívou je v prípade
poruchy orálneho príjmu aj parenterálne podávanie tekutín a základnej výživy. Podávania výživy
a tekutín nemusí byť povinné jedine v prípadoch, ak sa táto starostlivosť stáva excesívne ťažká.
Zavedenie nazogastrickej sondy znižuje kvalitu života výraznejšie ako výživa cez PEG. Preferovaným
spôsobom však stále zostáva asistované kŕmenie. Dehydratovaným pacientom, ktorí sú schopní
prehĺtať, by sa mali ponúkať tekutiny aj malé množstvá potravy orálne. Ak je úsilie jesť a piť príliš
vyčerpávajúce, pacient nemá byť nútený neprimerane sa namáhať.
Alternatívou intravenózneho podávania infúzií je podávanie infúzie podkožne. Hospicové
pracoviská majú skúsenosti s bazálnou hydratáciou aplikáciou 500 ml 5 % glukózy (prípadne
fyziologickéh roztoku) za deň.
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Použitá slovenská legislatíva
Metodické usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky: Organizácia práce a
uplatňovanie prevádzkových režimov v zdravotníckych zariadeniach.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na
prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a
sústave certifikovaných pracovných činností.
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k používaniu obmedzovacích
prostriedkov u pacientov v zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť.
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej
dokumentácie.
Praktická príručka pre používanie pravidiel kódovania v systéme SK - DRG.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 84/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú
určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah
ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe
pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách
na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych
zariadení.
Zákon 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme.
Zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
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Zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a
dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.
Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce Slovenskej republiky.
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Skratky
ACEi Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu
ARO Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie
CNS Centrálny nervový systém
CPO Centrálne príjmové oddelnie
CP Centrálny príjem
CPAP Kontinuálne pozitívny tlak v dýchacích cestách (Contiuous Positive Airway Pressure)
CT Počítačová tomografia (Computer Tomography)
CVK Centrálny venózny katéter
DRG Diagnosis Related Group
EKG Elektrokardiografia, elektrokardiogram
ESBL Enzým rozkladajúci betalaktámové antibiotiká (Extended Spectrum Beta-Lactamase)
EZKO Elektronická zdravotná knižka občana
FBLR Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
FNsP Fakultná nemocnica s poliklinikou
FRO Fyziatricko rehabilitačné oddelenie
GFS Gastrofibroskopia
i.m. Intramuskulárne
JIS Jednotka intenzívnej starotlivosti
LMWH „Nízko molekulárny heparín“ (Low Molecular Weight Heparin)
MKCh Medznárodná klasifikácia chorôb
MRI Magnetická rezonancia
MRSA Metylcilín rezistentný stafylokokus aureus
MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
NCZI Národné centrum zdravotníckych informácii
NsP Nemocnica s poliklinikou
OUM Oddelenie urgentnej medicíny
ORL Otorynolaryngológia
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PEG Perkutánna gastrektómia
PEP Pozitívny tlak pri výdychu (Positive Expiratory Pressure)
PMK Permanentný močový katéter
SAH Subarachnoidálna hemorágia
sO2 Saturácia krvi kyslíkom
UN Univerzitná nemocnica
UPS Ústavná pohotovostná služba
USG Ultrasonografia, ultrasonografické vyšetrenie
UPV Umelá pľúcna ventilácia
pCO2 Parciálny tlak CO2
RTG Röntgen
SPC Súhrn charakteristických vlastností lieku
SVaLZ Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
VRE Vankomycín rezistentné enterokoky
WHO Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization)
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Prílohy
Vzor štruktúry prijímacej správy na internom oddelení
Identifikácia zdravotníckeho zariadenia: (názov, adresa sídla, pracoviska)
Identifikačné údaje pacienta: Meno a priezvisko, dátum narodenia resp. rodné číslo, číslo
zdravotnej poisťovne pacienta
Dátum a čas prijatia do nemocnice:
Anamnéza:
Terajšie ochorenie, v úvode zaznamenať vedúci príznak ochorenia nasledovaný širším kontextom
a podrobnosťami - lokalizácia ťažkostí, intenzita, vyžarovanie, sprievodné ťažkosti, čas vzniku
a časové charakteristiky (trvalé / prechodné ťažkosti), provokujúci faktor, úľavové faktory.
Spomenúť aj podstatné negatívne odpovede (napr. dýchavica, bez bolestí na hrudníku a pod.)
Osobná anamnéza, zaznamenať údaje podľa vzťahu k terajšiemu ochoreniu a dôležitosti alebo
chronologicky. Zaznamenať aj podstatné negatívne odpovede (napr. nemá stenokardie, nemá
ťažkosti s dýchaním, nemá opuchy, nemá príznaky vredu žalúdka, nemal ochorenie pečene,
obličiek, nebol operovaný). Pri chronických ochoreniach ako cukrovka a artériová hypertenzia
zaznamenať dlhodobú kontrolu glykémii a krvného tlaku. Zaznamenať celkovú výkonnosť,
toleranciu chôdze, toleranciu chôdze do schodov.
Ostatná anamnéza – lieková anamnéza (vrátane obdobia posledných zmien liečby), alergie (s
opisom validity údajov o liekovej alergii), nežiadúce účinky liekov v minulosti, fyziologické funkcie
(hmotnosť, chuť do jedla, vylučovanie moču, stolice, spánok, noktúria), abúzy, gynekologická
anamnéza, sociálna a pracovná anamnéza, rodinná anamnéza, epidemiologická anamnéza a ďalšie
podľa klinickej situácie.
Fyzikálne vyšetrenie:
Merané vitálne funkcie (tlak krvi, pulz, telesná teplota, saturácia krvi kyslíkom, výška, hmotnosť,
obvod pása ...)
Status praesens generalis
Vedomie (kvantitatívna, kvalitatívna porucha, vedomie jasné), orientácia (plne orientovaný),
celkový dojem (všeobecný výzor, nepokojný, schvátený, bez celkovej alterácie, nálada ...), dýchanie
(eupnoe, tachypnoe, dyspnoe ...), hydratácia (hodnotenie nálezu na jazyku), pokožka (cyanóza,
ikterus, generalizovaná vyrážka ...), teplota akrálnych častí (chladné, teplé) a kapilárny návrat
(promptný, spomalený), habitus, poloha, postoj a chôdza (samostatná, istá, s pomôckami, neistá
...), základné neurologické vyšetrenie (reč zreteľne artikulovaná, hemiparéza, tremor ...)
Status praesens localis
Systematické vyšetrenie hlavy (vrátane neurologického vyšetrenia, nálezu na očiach, vyšetrenia
zreníc, meningeálnych príznakov, popisu viditeľných poranení ...), krku (vrátane palpácie
lymfatických uzlín a štítnej žľazy, opisu náplne jugulárnych vén a auskultácie šelestov nad
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karotídami), hrudníka (vrátane auskultácie srdca so zameraním na šelesty, auskultácie dýchania so
zameraním na vedľajšie dychové fenomány ako krepitácie na vrchole isnpíria a piskoty), brucha
(vrátane hodnotenia prítomnosti príznakov peritoneálneho dráždenia, peristaltiky, prítomnosti
hepatosplenomegálie), končatín (vrátane palpácie periférnych pulzácií a vyšetrenia príznakov
hlbokej žilovej trombózy), pohybového aparátu, integumentu (vlasy, lokalizované kožné zmeny,
nález na nechtoch), nervového systému, základné zhodnotenie psychických funkcií (kognitívna
porucha, zábudlivosť, obavy, bludy), rektálne vyšetrenie prípadne vyšetrenie genitálu.
Diagnostický záver:
Zoznam diagnóz. Prvá sa uvedie hlavná a najdôležitejšie vedľajšie diagnózy, nasledujú ostatné
diagnózy. Uvádzajú sa pracovné (napr. príznak, znak), alebo záverečné diagnózy (podľa stupňa
diagnostickej istoty zo záverov pomocných vyšetrení dostupných už pri prijatí). Diagnózy sa
uvádzajú slovne s najdôležitejšími bližšími detailami (napr. klasifikácia ...). Pri hlavnej a vedľajších
diagnózach sa uvádza kód diagnózy podľa MKCh.
Po každom vyšetrení novo hospitalizovaného pacienta by mal byť lekár schopný správne odhadnúť
kardiorespiračnú rezervu pacienta, vylúčiť iné pokročilé orgánové zlyhávanie, závažnú metabolickú
alebo endokrinnú chorobu, neurologickú a duševnú chorobu, a odhadnúť celkové riziko pacienta
v najbližšom období.

Vzor štruktúry denného dekurzu hospitalizovaného pacienta
Odtlačok pečiatky
zdravotníckeho zariadenia:
Meno, priezvisko, titul pacienta/pacientky:

Rodné číslo:

Dátum a
čas zápisu:

Rozsah poskytnutej ZS a služieb súvisiacich s poskytovaním ZS, identifikácia
ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka:
(meno, priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis)

Ordinácie:

dd.mm.yy
hh:min

Ranná vizita:

Názov lieku, dávka,
spôsob podania, čas
podania

Subj:
Obj:
Záver (zhodnotenie):

Upozornenie
pre
sestru na zmenu liečby

Plán vyšetrení:
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