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Vypytovať sa na minulosť, porozumieť prítomnému 
stavu, predpovedať to, čo s pacientom bude, práve o 
toto všetko sa treba usilovať 

Hippokrates  



Definícia 

Diagnostika je vedecká disciplína zaoberajúca sa 
metódami zisťovania chorôb a ich príznakov.  

Zahŕňa jednak ovládanie metód pozorovania a vyšetrovania 
(lekárska diagnostika), jednak skúmanie prejavov ochorenia 
(semiológia) i osobitostí a postupu myslenia pri zisťovaní chorôb 
(metodika stanovenia diagnózy).  



Diagnostika 

Diagnostika Fyzikálna 

Laboratórna 

Slovná 

SYNTÉZA 
↓  

nepoškodi
ť pacienta 



Časti diagnostického procesu 

   pozorovanie 

   zápis 

   interpretácia 

   overenie  

   diferenciálna diagnostika 

   diagnostický záver 

   akciu 



Pozorovanie 

Cieľom pozorovania je oboznámiť sa: 

-  s osobnosťou chorého,  

-  s jeho anamnézou,  

-  s objektívnym nálezom a  

-  s výsledkami laboratórnych vyšetrení.  

Je nutné odlíšiť fyziologické znaky a nálezy od 
patologických.  



Zápis 

Zápis obsahuje všetky podstatné a dôležité údaje 
v logickom slede.  

Schopnosť selektívneho výberu informácií  
(dôležité ⇔ bezvýznamné) sa formuje spoločne 
s osobnosťou lekára a svedčí aj o vyspelosti a 
spôsobilosti vyšetrujúceho lekára.  



Interpretácia 

Interpretácia je výklad výsledkov pozorovania a 
porovnávania nálezov.  

Nález sa ale nemusí zhodovať s príznakmi 
predpokladanej choroby.  

V tomto prípade vstupuje do popredia skúsenosť a 
vzdelanie lekára, aby vyslovil diagnostický záver. 



Overenie diagnózy 

Overenie predpokladanej diagnózy sa vykoná pomocou 
programovaných diagnostických laboratórnych vyšetrení. 

Vyšetrovacie metódy sa musia vyberať cieľavedome, 
s logickou úvahou a v náležitom časovom slede. 

Uprednostňujeme tie metódy, ktoré majú významnú 
diagnostickú hodnotu.  

Vo všeobecnosti sa najprv snažíme vyberať neinvazívne 
metódy, pre pacienta menej zaťažujúce a menej 
stresujúce.  



Diferenciálna diagnostika 

Jedná sa o rozlišovanie chorôb s rovnakými resp. 
podobnými príznakmi.  

Obyčajne je najťažšou úlohou lekára. Vyžaduje si bohaté 
vedomosti a skúsenosti, najmä z klinických poznatkoch o 
vnútorných chorobách.  

Je dôležité si uvedomiť, že chorobu možno spoznať 
iba vtedy, keď na ňu myslíme.  



Diagnostický záver 

Diagnostický záver je konečný výsledok diagnostické-
ho postupu.  

Predstavuje zhrnutie poznatkov, ktoré podmieňujú určenie 
ochorenia.  

Dôležitú úlohu v celom procese diagnostiky hrajú osobné i 
vonkajšie faktory (nedostatočné vedomosti lekára, povrchnosť, 
nesprávna vyšetrovacia technika, náhlenie sa, nesústredenosť a 
nedostatočné vyšetrovacie možnosti, povahové vlastnosti lekára – 
nelogické myslenie, prehnaný optimizmus alebo pesimizmus), ktoré 
môžu viesť k vysloveniu nesprávnej diagnózy.  



anamnéza, objektívne vyšetrenie pacienta 

Diagnostická pyramída 



Diagnózy  
z hľadiska postupu 

  diagnóza vstupná, s ktorou k nám prišiel pacient od 
iného lekára  

  diagnóza pracovná, ktorá vychádza z našej 
anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia 

  výsledkom kritického posúdenia všetkých nálezov je 
diagnóza konečná – definitívna.  



Diagnózy  
podľa pracovnej metódy 

  diagnóza priama alebo získaná analógiou 
  diferenciálna diagnóza (diagnosis differentialis) alebo 

diagnóza získaná vylučovacou cestou  
(diagnosis per exclusionem)  

  syntetická alebo úplná diagnóza (diagnosis morbi et 
aegroti) 

  diagnóza získaná pozorovaním 
  diagnóza získaná na základe pokusne aplikovanej 

liečby  



Diagnózy  
podľa času poznania choroby 

  diagnóza včasná 
  diagnóza neskorá  
  diagnóza retrospektívna 
  diagnóza posmrtná 



Diagnózy  
podľa stupňa vierohodnosti 

  predbežná či predpokladaná diagnóza 
  definitívna diagnóza  
  sporná diagnóza (pri chýbaní vierohodných 

dôkazov) 



Akcia 

Akcia predstavuje výber správnej liečebnej metódy 
vychádzajúcej zo správneho diagnostického záveru  



A N A M N É Z A 

Vypytovať sa na minulosť, 
porozumieť prítomnému stavu, 
predpovedať to, čo s pacientom 
bude, práve o toto všetko sa 

treba usilovať… 

Hippokrates 



Anamnéza  
anamnésis – grécky rozpomínať 

  súbor všetkých údajov o zdravotnom stave chorého od 
narodenia až do súčasnej doby 

  zistenie stavu, podmienok pred vznikom problému 
–  aplikácia historického princípu so zameraním na problém, 

ktorý máme riešiť 

  je začiatkom vzťahu lekár – pacient 

  Cieľ:  
–  zistiť pôvod, vývin a formy porúch, ich podrobnejší opis, zistiť 

údaje vzniku porúch 



Anamnéza... 

  nikdy nie je úplne dokončená  
–  dopĺňa sa počas fyzikálneho vyšetrenia (napr. jazvy …) 

  dobre odobratá anamnéza je základom ku 
stanoveniu správnej diagnózy 

  diagnózu možno stanoviť v: 
–  55% na základe anamnézy 
–  20% na základe fyzikálneho vyšetrenia 
–  20% na základe laboratórnych a pomocných vyšetrení 
–  5% neobjasnené 



Druhy anamnézy 

  Heteroanamnéza  
–  získavanie údajov o klientovi (pacientovi) od 

druhých ľudí – objektívna anamnéza;  
–  uvádzame vzťah referujúceho k pacientovu 

  Autoanamnéza  
–  získavame ju od klienta/pacienta 



Metodologické požiadavky 

  Objektivita  
–  zhromažďovanie relevantných údajov s cieľom 

zhodnotenia a porovnania 
  Všestrannosť  

–  správy o klientovi z viacerých zdrojov 

  Systematičnosť  
–  usporiadanie údajov do systému, systematické 

objasnenie súvislostí 



Základné podmienky  
pri odbere anamnézy 

  vylúčiť náhlenie a nervozitu 
–  chorý a jeho zdravotné problémy majú byť stredobodom 

záujmu lekára 
  zabezpečiť súkromie na rozhovor 

–  príbuzní len u malých detí, u chorých v ťažkom stave, pri 
poruche vedomia 

  zabezpečiť vhodné prostredie 
–  anamnézu odoberať v miestnosti, kde sa v danú dobu nič iné 

nedeje 
  získanie dôvery pacienta 
  získanie pacienta pre spoluprácu 



Zásady odberu anamnézy 

1.  prejaviť záujem o potiaže pacienta + snaha porozumieť im …….. 
empatický prístup 

2.  urobiť si na odber anamnézy čas 
3.  neprispôsobovať si získané údaje predpokladaným záverom 
4.  nevyjadrovať údiv nad získanými údajmi, nesúdiť 
5.  zachovať si zdravú kritickosť 
6.  nehodnotiť predchádzajúcu liečbu 



Zásady odberu anamnézy 

6.  nehodnotiť predchádzajúcu liečbu 
7.  venovať pozornosť non-verbálnym prejavom 
8.  najprv nechať pacienta hovoriť vlastnými slovami, až potom klásť 

cielené otázky 
9.  zachovávať vlastné formulácie chorého 
10.  otázky neklásť sugestívne 
11.  taktnosť, ohľaduplnosť 
12.  zaznamenať aj negatívne odpovede na otázky, ktoré sú aktuálne 



Pozor na ... 

  AGRAVÁCIA 
–  zveličovanie potiaží 

  SIMULÁCIA 
–  predstieranie potiaží 
–  môžu byť cielené alebo vyplývajú z obavy pacienta z 

podcenenia ochorenia lekárom 

  DISIMULÁCIA 
–  zastieranie alebo tajenie choroby či príznakov 



Postup pri odoberaní anamnézy 

  osobné údaje 
  terajšie ochorenie 
  osobná anamnéza 
  lieková anamnéza 
  abúzy 
  alergická anamnéza 
  gynekologická anamnéza 
  vitálne funkcie 
  rodinná anamnéza 
  sociálno-pracovná anamnéza 
  epidemiologická anamnéza 



Osobné údaje 

  Meno 
  Priezvisko 
  Rodné číslo 
  Rodinný stav 
  Zamestnanie 
  Adresa doporučujúceho alebo ošetrujúceho lekára 
  Bydlisko 
  Telefón príbuzných alebo kontaktnej osoby 
  Zdravotná poisťovňa 



TO – terajšie ochorenie 

  Podrobný a chronologický výpočet súčasných 
problémov pacienta.  

  potiaže, ktoré pacienta aktuálne privádzajú k lekárovi 
–  charakter potiaží, lokalizácia, šírenie bolesti, doby vzniku, 

trvanie, reakcia na lieky, poradie vznikajúcich potiaží, súvislosť 
s polohou tela, dennou dobou, jedlom, provokujúci moment 

  dobu určujeme čo najpresnejšie (dátum) 
  pátrať po špecifických príznakoch z jednotlivých 

orgánových systémov 
  zisťovať všeobecné symptómy 



Terajšie ochorenie 

  Zdroj informácií – pacient, rodina, priatelia ...  

  Odber tejto časti anamnézy je založený na symp-
tomatológii (bolesť, dýchavica a pod.), opis ktorých 
môže zahrňovať mnohé z nasledujúcich otázok a 
podotázok podľa princípu – lokalizácia, kvalita, 
závažnosť (kvantita), časové faktory (členenie), 
provokujúce alebo uvoľňujúce faktory, sprievodné 
ťažkosti a manifestácie.  

  Prvá veta – prečo pacient prišiel do nemocnice. 



Hlavné ťažkosti 

  krátka definícia ťažkostí vlastnými slovami pacienta, ktoré boli 
dôvodom pre vyhľadanie zdravotníckej starostlivosti (prečo 
pacient vyhľadal lekársku pomoc)  

  kedy ochorenie vzniklo, ako dlho trvá (hodiny, dni, týždne), nástup 
symptómov (kedy sa objavili prvýkrát), sprievodné príznaky, 
ťažkosti  

  začiatok náhly/postupný, charakter symptómov (ostrý, bolestivý) 
  novovzniknuté ochorenie alebo už podobné ťažkosti v minulosti 

(exacerbácia), vývoj symptómov, ich trvanie (sekundy, minúty, 
hodiny), rytmicita (periodicky, zriedkavo), frekvencia (počet epizód 
za deň, za týždeň) 

  lokalizácia symptómov (anatomicky čo najlepšie definovať), 
komplikácie, závislosť (horizontálna/vertikálna poloha, denná/
nočná doba, ročné obdobie, pracovné, bytové, prírodné 
prostredie, pokoj, námaha, počasie) 



Hlavné ťažkosti 

  zhoršujúce, uvoľňujúce faktory, dynamika vývoja symptómov 
(zlepšovanie alebo zhoršovanie) 

  vzájomné vzťahy symptómov (napr. súčasné vyžarovanie bolesti 
pri vracaní), vplyv na každodenný život (malý, rušivý), prerušenie 
normálnych životných zvyklostí (rodina, zamestnanie) 

  minulá alebo súčasná liečba (odkedy, lieky, výsledky liečby, 
liečený doma/v nemocnici) 

  momentálne príznaky a potiaže (lokalizácia, komplikácie).  

  opísať aké má pacient ťažkosti, jeho vlastnými slovami, nie 
odbornými výrazmi! 



FF – fyziologické funkcie 
VF – vitálne funkcie 

  močenie 
  stolica 
  hmotnosť 
  chuť do jedla 
  spánok 



Fyziologické funkcie 

  Stolica – pravidelnosť, frekvencia, ťažkosti, 
konzistencia, objem, hnačka/zápcha, nepríjemný 
zápach, zmeny farby, odchod plynov, bolesti pri stolici, 
prímesi (hlieny, krv, svrbenie pri konečníku) 

  Močenie – rytmus, potiaže (pálenie, rezanie, bolesti), 
vzhľad, zmeny farby (krv) a objem moča, začiatok a 
ľahkosť močenia, pocit (ne)úplného vymočenia, úľava 
po vymočení, močenie v noci, prúd moča, neudržanie 
moča  



Fyziologické funkcie 

  Spánok – kvalita a dĺžka spánku (zaspávanie, včasné 
zobudenie, časté prebúdzanie, potreba vstať po 
prebudení v noci, zvýšená spavosť počas dňa, poloha 
pri spánku – vyššie pod hlavou), chrápanie 

  Stravovacie a diétne návyky – chuť/nechuť do jedla, 
neznášanlivosť potravy 

  Zmeny hmotnosti – nárast alebo pokles (za aký čas, 
o koľko kilogramov). Príjem tekutín – nadmerné pitie, 
smäd. Typ a pravidelnosť stravovania.  



OA – osobná anamnéza 

  OA nás informuje o telesnom a duševnom vývine 
chorého od narodenia až po obdobie terajšieho 
ochorenia.  

  Ak je to možné resp. u ochorení kde je zrejmý súvis 
s obdobím ranného detstva získavame údaje o pre-
natálnom, perinatálnom a postnantálnom období, prí-
padných anomáliách plodu, psychosomatickom vývine.  

  Postup – od detstva v časovom slede od narodenia, 
detstvo, puberta, dospievanie, dospelosť.  



Osobná anamnéza 

  chronologický záznam všetkých doterajších 
–  ochorení 
–  operácií 
–  úrazov 

  ich trvanie, spôsob liečby, následky, 
hospitalizácie 



Osobná anamnéza 

  Detské infekčné choroby (osýpky – morbilli, ružienka – 
rubeola, šarlach – scarlatina, varicella – nepravé 
kiahne, príušnice – mumps – parotitis epidemica), 
žltačka – infekčná hepatitída.  

  Základná vojenská služba (ak nie – dôvod).  
  Očkovanie (základná imunizácia, vakcinácia), u 

dospelých najmä tetanus.  
  Prekonané ochorenia/stavy – (bezvedomie, úrazy, 

zlomeniny, kŕčové stavy, operácie) rok, liečený kde, 
hospitalizácie.  



LA – lieková anamnéza 

  všetky lieky ktoré užíva, aj s dávkovaním 
  pýtame sa aj na lieky, ktoré mu nepredpísal lekár – 

voľno-predajné lieky ako anopyrin, ibuprofen, 
multivitamíny, domáce liečivé prípravky a.i.) 



AA – alergická anamnéza 

  alergia na lieky, potraviny, prach, životné prostredie, 
živočíchy, pracovné prostredie, iné  

  špecifikujeme:  
- odkedy (kedy bola zistená lekárom)  
- na čo (alergény)  
- aké sú prejavy (výskyt sezóny/celoročný, zhoršujúce, 
   zlepšujúce situácie ...)  
- liečba 



Abúzy 

  alkohol – abusus alcoholi – druh, koľko, ako často, 
situácie, príčiny, odkedy, pri závislosti liečenie,  

  čierna káva – abusus coffeini – koľko denne,  
  fajčenie – abusus nicotini – odkedy, koľko cigariet 

denne, druh, pravidelnosť, dôvod skončenia alebo 
obmedzenia fajčenia  

  užívanie drog – druh, ako často, pri akých 
príležitostiach, spôsob aplikácie, pri závislosti liečenie 



GA – gynekologická anamnéza 

  vek pri menarché – prvá menštruácia,  
  pravidelnosť cyklu, potiaže pred/počas/po menštruácii, 

frekvencia cyklu – koľkodňový cyklus (max – min), 
koľkodňové krvácanie (max – min), intenzita krvácania  

  dátum poslednej menštruácie, poruchy menštruácie. 
vaginálny výtok, zmena zápachu, svrbenie, kožné zmeny.  

  menopauza – posledná menštruácia – kedy, ťažkosti pri nej, 
priebeh klimaktéria, krvácanie počas klimaktéria.  

  počet a priebeh tehotností/pôrodov, sekcia  
  potraty (spontánny – abortus, umelé prerušenie tehotenstva 

– príčina) 
  používanie antikoncepcie (druh, trvanie, ťažkosti) 



RA – rodinná anamnéza 

  zdravotný stav starých rodičov, rodičov, súrodencov, 
detí  

  cielene sa pýtame na nasledovné ochorenia: hypertonická 
choroba, ischemická choroba srdca, obezita, cukrovka, 
tuberkulóza, alergické choroby, choroby obličiek, nádorové 
choroby, ateroskleróza, cievna mozgová príhoda, kŕčové žily – 
varixy, psychiatrické ochorenia, alkoholizmus, drogová závislosť, 
vývojové poruchy – vrodené chyby – dedičné ochorenia, 
žalúdočné ochorenia, krvácavé a endokrinné choroby  

  v prípade úmrtia v rodine vek pri úmrtí, príčina úmrtia 
  u manželky a detí všetky infekčné prenosné ochorenia  



PA – pracovná anamnéza 

  dosiahnuté vzdelanie, povolanie,  
  predchádzajúce zamestnania (chronologicky od prvého 

nástupu do zamestnania, roky, miesto, druh 
vykonávanej práce, pracovné podmienky/prostredie, 
rizikové faktory – škodliviny, prach, chemikálie, 
používanie bezpečnostných pomôcok)  

  ak je na dôchodku – odkedy, druh dôchodku (invalidný, 
starobný, či pritom pracuje, príčina odchodu do 
dôchodku),  

  pracovné úrazy (aký, odškodnenie, kedy, výška 
odškodnenia) 



SA – sociálna anamnéza 

  spôsob života, usporiadanosť života,  
  bytová a finančná situácia,  
  vzťahy k práci a v práci,  
  vzťahy v rodine,  
  konflikty, záujmy, životné podmienky,  
  sexuálny život 



EA – epidemiologická anamnéza 

  pýtame sa na infekčné ochorenie niekoho v rodine 
alebo v pracovnom kolektíve  

  či bol pacient očkovaný a proti čomu  
  informujeme sa o pobytoch v cudzine, chove zvierat 

(najmä exotických)  



Zdravotná dokumentácia 



Čo je zdravotná dokumentácia? 

  Zdravotná dokumentácia (nazývaná u ambulantného lekára aj „zdravotná karta“) 
má mimoriadne postavenie. 

  Je to súbor údajov o zmenách pacientovho zdravotného stavu, o postupoch, 
ktoré lekári zvolili pri jeho liečbe, obsahuje výsledky laboratórnych vyšetrení, 
údaje o liekoch a podobne. 

  Zdravotná dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou procesu poskytovania 
zdravotnej starostlivosti. 

  Nie je majetkom ani lekára, ani sestry, ani zdravotníckeho zariadenia, ale ani 
pacienta.  

–  Nepatrí lekárovi, pretože obsahuje údaje o konkrétnom pacientovi a má význam len 
pre tohto pacienta. Nepatrí však ani pacientovi, pretože informácie, ktoré obsahuje, 
sú aj výsledkom práce zdravotníckych pracovníkov, ich vedomostí a skúseností. 



Obsah zdravotnej dokumentácie 

  O každej zdravotnej starostlivosti poskytnutej pacientovi musí byť 
urobený záznam, a to buď klasicky na papieri, alebo v elektronickej 
podobe s elektronickým podpisom. 

  Záznam musí obsahovať 
–  všetky dôležité identifikačné údaje o pacientovi, 
–  jeho chorobe, vyšetreniach a postupe pri liečbe, 
–  záznam o tom, že pacient bol poučený o svojom 
–  zdravotnom stave a o tom, že dal informovaný 
–  súhlas s liečbou, 
–  mená zdravotníckych pracovníkov, ktorí pacienta liečili, 
–  rozsah služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou 



Legislatíva 

  Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov 

–  § 18 spracovaní, poskytovaní údajov, § 19 vedenie zdravotnej 
dokumentácie, § 20 formy vedenia, § 21 zápis do zdravotnej dokumentácie, 
§ 22 zabezpečenie a uchovanie údajov, § 23 odovzdanie a jej prevzatie do 
úschovy, § 24 poskytovanie údajov, § 25 sprístupňovanie údajov 



Ochrana zdravotnej dokumentácie 

  Zdravotná karta obsahuje vysoko citlivé a dôverné osobné údaje. 
Je preto nesmierne dôležité zabezpečiť ich ochranu a predísť tak 
riziku ich zneužitia.  

  Zákon ukladá všetkým, ktorí prichádzajú do styku so zdravotnou 
dokumentáciou, povinnosť zachovávať mlčanlivosť.  

–  Lekárom v ambulancii a zdravotníckym zariadeniam zároveň prikazuje 
zabezpečiť dokumenty tak, aby sa k nim nedostali nepovolané osoby a 
nedošlo k ich strate alebo zneužitiu. 



Ochrana zdravotnej dokumentácie 

  Zdravotné záznamy, ktoré vedie všeobecný lekár, sa uchovávajú 
ešte 20 rokov po smrti pacienta, ktorého sa týkali. 

  Ostatné záznamy sa uchovávajú 20 rokov od posledného 
poskytnutia starostlivosti pacientovi. 



Sprístupnenie údajov 
zo zdravotnej dokumentácie 

  Informácie zo zdravotnej dokumentácie musia byť chránené, aby sa nedostali do 
rúk neoprávneným osobám. Zároveň musia byť prístupné pre tých, ktorí majú 
vážny dôvod na to, aby zistili, aká starostlivosť sa kým, kde a akým spôsobom 
pacientovi poskytla. 

  Právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie má: 
–  pacient, ktorého sa dokumentácia týka (v prípade dieťaťa zákonný zástupca); má 

právo vidieť všetky údaje vo svojej zdravotnej dokumentácii,  
–  po smrti pacienta jeho manžel alebo manželka, dieťa alebo rodič (zákonný 

zástupca); ak také osoby nie sú, nahliadnuť môže plnoletá osoba, ktorá s pacientom 
žila v čase smrti v spoločnej domácnosti, blízka osoba alebo ich zákonný zástupca, 

–  splnomocnená osoba;  



Sprístupnenie údajov 
zo zdravotnej dokumentácie 

  Právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie má – pokrač.: 
–  pacient môže písomne splnomocniť inú plnoletú osobu, aby nahliadla do zdravotnej 

dokumentácie, ktorá sa o ňom vedie; 
  podpis na splnomocnení musí byť notársky overený, 
  splnomocnená osoba nemá právo vidieť celú dokumentáciu; v splnomocnení musí byť 

uvedené, aké časti dokumentácie môže splnomocnená osoba vidieť;  
  v prípade smrti pacienta môžu plnú moc na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie dať 

jeho manžel alebo manželka, dieťa, rodič alebo zákonný zástupca, blízka osoba alebo 
osoba, ktorá so zomrelým pacientom žila v spoločnej domácnosti, 

–  revízny lekár poisťovne pacienta, 
–  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
–  ministerstvo zdravotníctva,  
–  lekár a sestra samosprávneho kraja na účely dozoru, 



Sprístupnenie údajov 
zo zdravotnej dokumentácie 

  Právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie má – pokrač.: 
–  posudkový lekár, ktorý pacienta posudzuje kvôli sociálnym dávkam, 
–  súdny znalec, ktorého ustanovil súd, požiadal orgán činný v trestnom konaní 

alebo niektorá zo strán v občianskom súdnom spore alebo trestnom konaní;  
  má právo vidieť tú časť dokumentácie, ktorá je potrebná na vypracovanie 

znaleckého posudku, 
–  poisťovňa, v ktorej je pacient individuálne pripoistený,  

  má právo vidieť tú časť dokumentácie, ktorá sa týka zdravotnej starostlivosti, na 
ktorú sa vzťahuje poistné plnenie. 



Sprístupnenie údajov 
zo zdravotnej dokumentácie 

  O nahliadnutie do dokumentácie je potrebné požiadať (písomne 
alebo ústne) priamo lekára (v prípade ambulancie) alebo riaditeľa 
zdravotníckeho zariadenia, ktoré starostlivosť poskytlo. 

  Osoba, ktorá má právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie, 
nesmie dokumentáciu odniesť zo zdravotníckeho zariadenia. Na 
mieste si však môže robiť výpisky alebo kópie (fotokópie, 
fotografie, nahranie na disketu, CD a podobne). 



Možno pacientovi odmietnuť nahliadnutie do 
zdravotnej dokumentácie? 

  Lekár alebo nemocnica nemajú právo odmietnuť nahliadnutie do dokumentácie, 
ak žiadateľ spĺňa zákonné podmienky, a to ani v prípade, ak má pacient alebo 
jeho zástupcovia v úmysle žalovať ich. 

  Odmietnuť nahliadnutie do dokumentácie však môžu psychiatri a psychológovia, 
ak by to negatívne ovplyvnilo liečbu pacienta. 

–  Každý, kto požiadal o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie a nevyhovelo sa mu, 
sa môže obrátiť so sťažnosťou na porušenie zákona o zdravotnej starostlivosti na 
orgán, ktorý vydal povolenie na vykonávanie činnosti príslušnému zdravotníckemu 
zariadeniu, teda na vedenie vyššieho územného celku alebo Ministerstvo 
zdravotníctva SR. Obrátiť sa tiež možno na Slovenskú lekársku komoru a Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 



Platby za sprístupnenie 
zdravotnej dokumentácie 

  Zdravotnícke zariadenie je povinné oprávneným osobám sprístupniť údaje zo 
zdravotnej dokumentácie bezplatne.  

–  Môže však žiadať platbu za kópie, ak na ich vyhotovenie použilo vlastné technické 
prostriedky (cena za fotokópie, CD, disketu a podobne). 



Informovaný súhlas 

  Súčasťou zdravotnej dokumentácie pacienta je aj informovaný 
súhlas.  

  Ide o súhlas so zdravotnou starostlivosťou, ktorý vyjadruje pacient 
po tom, ako mu dôkladne, jasne a zrozumiteľne zdravotnícki 
pracovníci vysvetlili, čo sa s ním bude diať. 

  Informovaný súhlas dáva pacient po tom, ako dostal poučenie. 
Prejaví ho buď ústne pred svedkami, alebo písomne podpisom 
potvrdí, že bol poučený.  

  Informovaný súhlas je súčasťou zdravotnej dokumentácie pacienta. 



Informovaný súhlas 

  Poučenie má obsahovať informácie o účele liečby, spôsobe, akým 
sa vykoná, o jej následkoch a rizikách.  

  Lekár by mal informácie podávať ohľaduplne, bez nátlaku a mal by 
nechať pacientovi dostatočný čas na rozmyslenie a rozhodnutie. 



Informovaný súhlas 

  Pacient má právo odmietnuť poučenie, ak si neželá poznať podrobnosti o svojej 
liečbe. Aj v takom prípade sa musí urobiť záznam o tom, že pacient odmietol 
poučenie, ale súhlasí s liečbou. Lekár by ho mal informovať o rizikách takého 
rozhodnutia. 

  Ak ide o dieťa alebo nesvojprávneho pacienta, poučenie sa poskytne jeho 
zákonnému zástupcovi a v primeranej forme aj samotnému pacientovi. 



Informovaný súhlas 

Informovaný súhlas pacienta sa nevyžaduje: 

  v prípade neodkladnej starostlivosti, ak nemožno informovaný 
súhlas včas získať, ale ho možno predpokladať;  

–  napríklad, ak je pacient v bezvedomí alebo v šoku po úraze, v prípade 
ochranného liečenia uloženého súdom, 

  v prípade ústavnej starostlivosti osoby šíriacej prenosnú chorobu, 
ktorá závažným spôsobom ohrozuje okolie, alebo ak hrozí vážne 
zhoršenie jej zdravotného stavu 





Vzťah lekár/sestra - pacient 

  V minulosti a u mnohých kolegov aj v súčasnosti pretrváva tzv. 
PATERNALISTICKÝ vzťah – o jeho rozhodnutiach sa nediskutuje, pacienta 
poúča, sám rozhoduje, odmietnutie liečby je urážkou. 

  Iným, INTERPRETAČNÝM prístupom lekár len pacientovi vysvetľuje príznaky 
choroby a liečbu, ale v podstate pacient liečbu tiež neovplyvňuje. 

  V PARTNERSKOM vzťahu lekár nielen intrepretuje, ale aj komentuje, vysvetľuje 
príznaky choroby, zamýšľanú liečbu a podrobne pacienta oboznámi s 
predpokladanými cieľmi, ale aj komplikáciami. Preto sa pre mnohé vyšetrenia 
vyžaduje písomný súhlas pacienta, ktorý svedčí o tom, že bol plne informovaný o 
zámysle a cieľoch liečby. V takomto vzťahu aj sestra je nielen vykonávateľom 
príkazov lekára, ale je plnoprávnym a kompletne informovaným partnerom, 
pretože môže ovplyvniť výsledok liečby aj duševnej pohody pacienta. 



ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA 

  Vedenie zdravotnej dokumentácie je 
–  získavanie údajov 
–  zhromažďovanie údajov 
–  zaznamenávanie údajov 

  Forma vedenia zdravotnej dokumentácie 
–  písomná forma 
–  elektronická forma (elektronický podpis) 

  bezpečnostné kópie dátových súborov sa vyhotovujú najmenej 1x 
za deň, vedie sa presná evidencia, archívne kópie sa vytvárajú 
najmenej 1x za rok, znemožnenie dodatočných zásahov, osoby 
oprávnené vyhotovovať kópie 



ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA  

  Zápis do zdravotnej dokumentácie 
–  dátum a čas 
–  spôsob, obsah, odmietnutie poučenie 
–  informovaný súhlas, odmietnutie, odvolanie 
–  rozsah poskytnutej ZS a služieb súvisiacich  so ZS 
–  výsledky vyšetrení 
–  identifikácia ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka 
–  oprava zápisu – pracovník, ktorý vykonal pôvodný zápis 
–  zápis musí byť pravdivý a čitateľný 



NA ZÁVER ... 



Zapamätajte si 

  rozprávate sa, vyšetrujete, ordinujete vyšetrenia, 
diagnostikujete a liečite konkrétneho pacienta 

  všetka činnosť má byť v záujme pacienta ako 
jedinečnej individuálnej bytosti  

  čokoľvek uvažujete podniknúť od prvého kontaktu s 
pacientom až po jeho prepustenie do ambulantnej 
alebo inej starostlivosti (resp. domov), uvedomte si 
vyššie uvedené, rešpektujte jeho jedinečnosť a 
zachovajte maximálne etický prístup k nemu 



Triky 

  vykonávajúc akúkoľvek vyšetrovaciu, diagnostickú, 
liečebnú a preventívnu činnosť, skúste si najprv pred-
staviť na mieste pacienta samých seba, alebo niekoho 
zo svojich najbližších („presuňte sa virtuálne na post pacienta 
a naordinujte si napr. thorakoskopiu, či kolonoskopiu, alebo 12 
druhov liečiv”) 

  ochorenie sa manifestuje príznakmi a symptómami, 
preto detailná analýza symptómov je hlavným cieľom 
rozhovoru 

  zapisujte akékoľvek Vami zistené a získané údaje 
(informácie) o pacientovi čo najskôr, skôr ako ich 
prekryje závoj nových informácií 



Triky 

  všetka činnosť v kontakte s pacientom je Vašou 
osobnou a nezmazateľnou vizitkou, je vecou Vášho 
svedomia, je Vašim zrkadlom, je originálom 

  pozitívna odpoveď na Vašu otázku v príslušnej oblasti 
symptómu musí byť nasledovaná jeho podrobným 
opisom („rastúci strom následných podotázok súvisia-
cich s daným symptómom“) 

  aj negatívna odpoveď na Vašu otázku je odpoveď, 
ktorá musí byť zaznamenaná vzhľadom k možnému 
vývoju ochorenia a tímovej zdravotníckej starostlivosti 
(„nezaznamenané údaje sú stratené údaje“). 



Triky 

  počas všetkej činnosti s pacientom si uvedomte, že 
pacient je Váš klient, má právo očakávať práve od 
Vás maximálnu všestrannú starostlivosť a vkladať 
práve do Vás všetky svoje nádeje 

  počas vyšetrovania a zapisovania údajov do choro-
bopisu buďte objektívni, nemoralizujte, 
nedehonestujte pacienta  

–  záznam „pacient znovu opitý, neskoro prišiel na vyšetrenie a smrdí“ 
vraví viac o pisateľovi ako o pacientovi, navyše to môže byť použité 
proti Vám 
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