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Vážení čitatelia, 

 

  dovoľujeme si Vám predložiť príspevky, ktoré poskytujú pohľad na vzájomnú 

spoluprácu všeobecného praktického lekárstva a verejného zdravotníctva. 

Predpokladáme, že Vás presvedčia o tom, že všeobecní praktickí lekári si musia byť 

vedomí zdravotných potrieb populácie. Všeobecná zdravotná starostlivosť je kľúčovou 

súčasťou primárnej zdravotnej starostlivosti. Je súborom činností súvisiacich 

s podporou zdravia, prevenciou, vyšetrovaním, liečením, rehabilitáciou a ošetrovaním. 

Všeobecné lekárstvo je kľúčový medicínsky odbor primárnej zdravotnej starostlivosti. 

Všeobecní praktickí lekári spolupracujú so všetkými medicínskymi odborníkmi na 

zvyšovaní informovanosti občanov o predchádzaní, včasnej diagnostike a liečbe 

ochorení. Aktívne spoločne vplývajú na postoje a návyky občanov zamerané na ochranu 

a podporu zdravia.  

Je pre nás cťou, že príspevok do tohto čísla nám zaslala pani profesorka Amanda 

Howe, prezidentka WONCA (Svetová organizácia praktických a rodinných lekárov). 

Venuje sa najmä úlohe lekárov, od ktorých sa očakáva plnenie náročných požiadaviek, 

osobná zodpovednosť, ale aj rozsiahle vedomosti a v neposlednom rade aj vysoká miera 

empatie s pacientami. Bohužiaľ na základe náročných požiadaviek je u lekárov 

dokázaná vyššia miera syndrómu vyhorenia, závislosti na alkohole a drogách, ale aj 

samovrážd, než u bežnej populácie. Je preto zásadné, aby sme vedeli, ako predchádzať 

takýmto problémom, minimalizovať ich vplyv a zabezpečiť starostlivosť pre seba 

samých na osobnej, odbornej aj systémovej úrovni. 
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Vzdelávaniu v odbore všeobecné lekárstvo a rezidentskému programu sa venuje 

vo svojom príspevku doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, mim. profesor. 

Odbor všeobecné lekárstvo v súčasnosti prechádza mnohými zmenami, rozširujú sa 

kompetencie všeobecných praktických lekárov a do praxe sa implementoval rezidentský 

program, ktorým sa rieši hlavný problém vzdelávania všeobecných praktických lekárov 

– a to zabezpečenie financovania zamestnania. 

V rozvoji všeobecného lekárstva na Slovensku zohráva svoju úlohu Slovenská 

spoločnosť všeobecného praktického lekárstva tak, ako o tom informuje vo svojom 

príspevku prezident spoločnosti MUDr. Peter Makara, MPH. Veľmi zaujímavo a pútavo 

sa venuje histórii vytvorenia odbornej spoločnosti, jej aktivitám – ako je organizovanie 

odborných podujatí, distribúcia dôležitých dokumentov a publikácií venovaných 

primárnej starostlivosti a najmä podpore preventívnych programov. 

Nezastupiteľné pôsobenie všeobecného praktického lekára je v prevencii 

periférneho artériového ochorenia tak, ako o tom píše MUDr. Katarína Dostálová, PhD., 

MPH so spoluautormi. Všeobecný praktický lekár je lekárom prvého kontaktu, ktorý 

určuje spôsob a mieru zdravotnej starostlivosti. Významným prínosom v prevencii 

vývoja kritickej končatinovej ischémie je začlenenie merania členkov – ramenného 

indexu pomocou automatického prístroja v rámci preventívnej prehliadky.  

Všeobecný praktický lekár zohráva kľúčovú úlohu v skríningu fibrilácie 

predsiení  a v prevencii cievnej mozgovej príhody. O tejto problematike píše MUDr. 

Macháčová a prof. MUDr. Murín. Pozornosť by sa mala zamerať najmä na detekciu 

fibrilácie predsiení  u rizikovej skupiny pacientov a neodkladne začať antikoagulačnú 

liečbu.  
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Problematike včasnej diagnostiky chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa 

venuje MUDr. Bendová. Včasná diagnostika chronickej obštrukčnej choroby pľúc 

pomocou dotazníka a spirometrie v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých je 

možná a spirometriu bez bronchodilatačného testu je možné integrovať do bežnej 

ambulantnej praxe všeobecného lekára pre dospelých. 

 

 

                            doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mimoriadny profesor 

                                                       dekan Fakulty verejného zdravotníctva 
                      SZU v Bratislave 
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SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÉHO 

PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA (SSVPL) 

A JEJ ÚLOHY V PREVENCII 
 

Peter MAKARA1,2, Michaela MACHÁČOVÁ1,3 

 

1 Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva 
2 Ambulancia  všeobecného lekára, Snina 

3 I. Interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 

 

 

ABSTRAKT 

  Všeobecní lekári tvoria najväčšiu a najpočetnejšiu silu spomedzi ambulantných 

zdravotníkov, ktorá sa stará ako o zdravých, tak chorých jedincov. Ustanovujúca 

konferencia spoločnosti všeobecného lekárstva sa konala 10.11.1979 v Prievidzi. Tento 

deň je oficiálne označovaný ako deň založenia Slovenskej spoločnosti všeobecného 

lekárstva. V roku 2016 bola odborná spoločnosť prijatá za riadneho člena WONCA 

(World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of 

General Practitioners/Family Physicians). Slovenská spoločnosť všeobecného 

a praktického lekárstva usporiada európsku konferenciu WONCA v roku 2019 v 

Bratislave. V dňoch 26.-29. júna 2019 sa Slovensko a Bratislava stane po prvý raz v 

histórii „Mekkou“ európskych všeobecných praktikov.  Starnutie populácie lekára a 

rastúci počet chronických ochorení si vyžaduje rozširovanie kompetencií všeobecného 

praktického lekára, ktoré umožnia plnohodnotne sa postarať o mobilných ale aj 

imobilných pacientov, plniť si dôležité poslanie v primárnej aj sekundárnej prevencii. 
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Z HISTÓRIE 

  Od roku 1954 sa od „obvodného lekára“ požadovala špecializačná skúška 

z vnútorného lekárstva I. stupňa, ktorú obvodní lekári v skrátenej lehote vykonávali na 

vtedajšom Doškoľovacom ústave pre lekárov v Trenčíne. Po získaní uvedenej 

špecializácie boli nazývaní aj ako „všeobecní internisti“.  Prevažne boli oslovovaní ako 

vykonávatelia primárnej zdravotnej starostlivosti ako „obvodní“ alebo „závodní“.  Preto 

sa už v polovici 70-tych rokoch ozývali prvé nesmelé hlasy o potrebe vytvorenia 

odbornej spoločnosti, ktorá by združovala spomínanú skupinu „obvodných“ 

a „závodných“ lekárov vzhľadom na ich špecifickú prácu v teréne. Tieto hlasy zosilneli 

po zasadnutí WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) v roku 1976 v Alma Ate, kde 

bol vyhlásený program „Zdravie pre všetkých do roku 2000“. Hlavnú úlohu v tejto práci 

mali zohrať práve lekári v primárnej sfére. V tom čase medzi „obvodnými“ 

a „závodnými“ lekármi na Slovensku vznikla myšlienka obrátiť sa na Slovenskú 

lekársku spoločnosť a Ministerstvo zdravotníctva  SSR s  potrebou založenia odbornej 

spoločnosti a odboru. Na uvedenú „aktivitu zdola“ zareagovalo Ministerstvo 

zdravotníctva SSR pozitívne, a to aj vďaka námestníčke ministra zdravotníctva SSR 

doc. MUDr. Rozálii Vrábelovej, ktorá ako bývalá závodná lekárka Armatúrky Myjava 

poznala problematiku a  stala sa tak na Ministerstve zdravotníctva SSR osobou 

poverenou usmerniť tieto kreujúce aktivity. Podobne „obvodní lekári“ našli pochopenie 

u predsedu SLS - akademika Niederlanda.   

Po získaní prísľubov na hore uvedených inštitúciách bol menovaný prípravný 

výbor pre ustanovujúcu schôdzu odbornej spoločnosti všeobecného lekárstva, ako sa 

vtedy odborná spoločnosť mala volať.  

 



Verejné zdravotníctvo. [online]. 2017, roč. 13, č. 2, s. 55 - 131.  
Dostupné na internete: <http://casopis.fvszu.sk >. ISSN 1337-1789. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
© Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2017 

62 

Výbor tvorili MUDr. Klimo, MUDr. Kimli čka a MUDr. Mosná za 

Západoslovenský kraj, MUDr. Herda a MUDr. Falatko za Stredoslovenský kraj, MUDr 

Vargová a MUDr. Dikant za Východoslovenský kraj a MUDr. Tisoňová a MUDr. 

Šprlák za Bratislavu.  Ustanovujúca konferencia sa konala 10.11. 1979 v Prievidzi 

a zúčastnilo sa jej 350 lekárov z celého Slovenska. Tento deň je oficiálne označovaný 

ako deň založenia Slovenskej spoločnosti všeobecného lekárstva.  Prvým predsedom 

odbornej spoločnosti sa stal MUDr. František Klimo, vedeckou sekretárkou sa MUDr. 

Jaroslava Mosná, podpredsedom sa stal MUDr. Jozef Kimlička. Založením odbornej 

spoločnosti všeobecného lekárstva vyvrcholili snahy a mravenčia práca rozhľadených 

lekárov z celého Slovenska. Odborná spoločnosť dosiahla najvyššiu organizovanosť 

v roku 1991, kedy mala 2000 členov.  

Dnes registrujeme takmer 1500 členov. Na celoslovenských odborných 

konferenciách organizovaných 2 x ročne sa po založení spoločnosti zúčastňovalo 

v priemere 250 lekárov, v súčasnej dobe je účasť opakovane vyššia ako 1000 

registrovaných účastníkov, ale konferencia sa koná 1x ročne (tradične druhý októbrový 

týždeň). Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva sa stala členom Európskej 

spoločnosti praktických lekárov (SIMG) a po splynutí SIMG s WONCA (Svetovou 

organizáciou praktických a rodinných lekárov) sa stala členom WONCA - od roku 1982 

ako pridružený člen WONCA (Svetová organizácia praktických a rodinných lekárov) a 

v roku 2016 nás prijali za riadneho člena.  

Túto podporu WONCA sme dokázali zúročiť už na konferencii WONCA 

EUROPE v júni 2016 v Kodani, kde výbor WONCA Europe prijal našu ponuku 

usporiadať svoju európsku konferenciu v roku 2019 v Bratislave.  V dňoch 26.-29. júna 

2019 sa Slovensko a Bratislava stane po prvý raz v histórii „Mekkou“ európskych 

všeobecných praktikov.  
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Za prípravu našej kandidatúry, ale aj úspešnú reprezentáciu SSVPL na pôde 

WONCA patrí veľká vďaka MUDr. Michaele Macháčovej a MUDr. Jane Bendovej. 

Plné členstvo vo WONCA nám garantuje účasť na konferenciách vo svete, ale aj účasť 

tých najpoprednejších prednášateľov na našich vzdelávacích akciách. Ako nový člen 

WONCA a zároveň člen EFPC (Európske fórum pre primárnu starostlivosť) sme v roku 

2016 dostali pozvanie na stretnutie EMA (European medical agency) v Londýne s 

lekármi prvého kontaktu z európskeho regiónu. EMA je poradný orgán európskej 

komisie pre zdravotníctvo a spadá pod Európsky parlament. Z poverenia výboru nás 

zastupoval na tejto konferencii MUDr. Štefan Krnáč. Tým, že sme sa stali riadnym 

členom WONCA, sme rozhodnutím výboru postupne personálne obsadili všetky sekcie 

WONCA. Na kongrese EQuiP nás zastupoval taktiež MUDr. Štefan Krnáč. EQuiP je 

organizácia zaoberajúca sa dodržiavaním kvality, efektivity a bezpečnosti poskytovania 

zdravotnej starostlivosti v primárnej starostlivosti. Keďže u nás v tejto oblasti sme 

zatiaľ len v plienkach, celý kongres bol pre nás veľmi inšpirujúci a poučný. V roku 

2018 bude naša spoločnosť zastrešovať tento kongres v Bratislave. Našu víťaznú 

ponuku na organizáciu kongresu predniesol MUDr. Š. Krnáč. Naša spoločnosť sa 

aktívne zúčastňuje konferencií WONCA a podporuje aktívnu účasť našich členov na 

týchto konferenciách a rovnakým spôsobom podporuje aj účasť mladých všeobecných 

praktikov (do 5 rokov praxe). Predsedom našej odbornej sekcie mladých praktikov je 

od roku 2014 MUDr. Ľudmila Resutíková a zároveň je aj našim národným 

reprezentantom. Odborná sekcia Mladí Praktici, združuje rezidentov, mladých lekárov 

zaradených do odboru všeobecné lekárstvo a všeobecných lekárov do 5 rokov po 

špecializačnej skúške.  
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  Mladí praktici majú svoju webovú stránku www.mladipraktici.sk, aktívne 

diskutujú na sociálnej sieti na stránke Mladí Praktici Slovensko, ich komunikačná 

emailová adresa je mladi.obvodaci@gmail.com. Každoročne vedú svoj workshop na 

rôzne aktuálne témy na konferencii SSVPL v Starom Smokovci v Tatrách, kde majú 

registrovaní Mladí praktici voľný vstup. Od roku 2015 Mladí Praktici zorganizovali 

okrem svojho tradičného diskusného workshopu aj veľmi úspešné workshopy EKG v 

praxi všobecného lekára, kde sa zapojili aj mnohí starší kolegovia všeobecní 

lekári. Mladí Praktici pod vedením predsedníčky MUDr. Ľudmily Resutíkovej sú 

aktívni aj v rámci medzinárodnej spolupráce juniorských organizácií lekárov prvého 

kontaktu v Európe.  Patria do hnutia Vasco da Gama Movement, ktoré každoročne 

organizuje stretnutia mladých praktikov v rámci prekonferencie VdGM, ktorá 

 predchádza európsku konferenciu WONCA (Svetová organizácia rodinných a 

praktických lekárov). Na tomto podujatí každoročne prezentujú svoje aktivity na 

európskej pôde. Členstvo v medzinárodnom hnutí VdGM mladým lekárom umožňuje 

absolvovať veľmi výhodné zahraničné stáže a výmenné pobyty. Spolu s ostatnými 

mladými praktikmi z Európy sa slovenskí Mladí Praktici zúčastňujú na medzinárodných 

aktivitách a výmenách názorov (Fórum VdGM), snažia sa inšpirovať iných a zároveň 

preniesť to najlepšie z Európy k nám. 

 

• SSVPL je aktívna aj na akademickej pôde.  

Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave vznikla v roku 2013  Klinika urgentnej a 

všeobecnej medicíny, pod vedením prof. MUDr. Ota Masára, PhD. Naši členovia 

participujú na prednáškach bez nároku na honorár, a i takto popularizujú náš odbor 

v radoch študentov.  
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  Sú autormi prvej vysokoškolskej učebnice:  “Vybrané kapitoly zo všeobecného 

lekárstva pre študentov medicíny“, ktoré sú dostupné v elektronickej forme na 

stránke LF UK a boli bezplatne odovzdané aj lekárom, ktorí sa zúčastnili našej výročnej 

konferencie v Tatrách 2015. Venujeme sa i študentom medicíny v rámci 

dvojtýždňových praxí a naše vedomosti radi odovzdáme aj rezidentom počas ich 6 

mesačnej praxe. V rámci našich skromných skúseností s prvými rezidentami by sme 

privítali ústretovejšie podmienky na absolvovanie praxe na ambulanciách všeobecných 

lekárov. Zjednodušenie certifikácie aj pre ambulancie lekárov, ktorí nemajú ukončenú 

tzv. euroatestáciu. Podporujeme, aby rezident absolvoval prax na ambulancii v regióne, 

kde chce ostať pracovať alebo optimálne v ambulancii, ktorú perspektívne prevezme. 

Iba takto sa môže zoznámiť so špecifikami regiónu a komunity, kde bude pracovať. 

Keď bude praxovať na ambulancii, ktorú perspektívne prevezme, bola by zachovaná aj 

kontinuita v starostlivosti o pacientov. To sú základné atribúty poskytovania primárnej 

praxe. Naša kolegyňa z Košíc, MUDr. Stanislava Bachledová, učí zahraničných 

medikov predmet všeobecné lekárstvo formou praktických cvičení priamo na 

ambulancii. Viacerí z nás majú na ambulancii rezidenta, ja osobne školím už tretieho. 

Zatiaľ sa, ako problém, ukazuje ich zaradenie do praxe po absolvovaní špecializačnej 

skúšky. Naši starší kolegovia zatiaľ váhajú využiť výnimočnú príležitosť nájsť si 

pokračovateľa svojej praxe, na zamestnanie rezidenta v rozbehnutej praxi nie je v pri 

súčasnom financovaní sektoru priestor. 

 

• Organizácia odborných seminárov 

Počas roka SSVPL organizuje regionálne odborné semináre venované napríklad EKG, 

resuscitácii a pod. Na odborných seminároch pod názvom Kardiológia v praxi VLD 

v roku 2015 sme sa venovali téme fibrilácie predsiení a srdcovému zlyhávaniu, v roku 
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2016 problematike dysliporoteinémií a v roku 2017 organizujeme semináre venované 

hodnoteniu EKG, resuscitáciia modernej antikoagulačnej liečbe. Zabezpečujeme 

preklad a distribúciu dôležitých dokumentov a publikácií venovaných primárnej 

starostlivosti. Tieto publikácie sú dostupné pre našich členov aj na našej stránke 

www.vpl.sk. Medzi najhodnotnejšiu publikáciu patrí  kniha prof. Michaela Kidda s 

názvom „Prínos všeobecného praktického lekárstva k zlepšovaniu zdravotných 

systémov“. Slovenské vydanie knihy profesora Kidda, ktoré vyšlo pôvodne vo 

vydavateľstve Radcliffe Publishing Ltd v Londýne v roku 2013 zabezpečila SSVPL pre 

všetkých účastníkov konferencie 2016. Preklad a vydanie zabezpečila SSVPL, ktorá ako 

členská organizácia disponuje autorskými právami na všetky publikácie WONCA. 

Týmto chceme sprístupniť informácie o význame a prínose všeobecného praktického 

lekárstva, ktoré pod vedením M. Kidda spracoval autorský tím troch desiatok, 

v súčasnosti tých najuznávanejších odborníkov všeobecného praktického/rodinného 

lekárstva zo sveta. Dôležitosť odboru pre fungovanie zdravotníctva podčiarkla aj 

generálna riaditeľka WHO Margaret Chan, ktorá túto knihu uviedla do života pred 3 

rokmi na svetovej konferencii WONCA v Prahe, ktorej sa mali možnosť zúčastniť 

mnohí z nás. Domnievame sa, že Achilovou pätou rozvoja všeobecného lekárstva na 

Slovensku je  nedostatočné poznanie výsledkov súčasnej svetovej vedy v organizácii 

zdravotných systémov, a tým uvedomenia si základnej a nezastupiteľnej úlohy 

primárnej starostlivosti pre kvalitu, efektivitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. 

 

• Preventívne programy a spolupráca s pacientskymi komunitami 

Naša odborná spoločnosť podporuje preventívne programy. V roku 2016 sme 

zabezpečili zdroje na realizáciu prieskumu medzi všeobecnými lekármi, zameraného na 

zisťovanie súčasnej praxe poskytovania protinádorovej osvety a očakávaní konkrétnych 
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aktivít a metód kontinuálnej informačnej kampane, ktoré by lekári privítali a podporili. 

Pripravili sme základné myšlienky a argumenty pre takýto projekt (vízia, misia, ciele a 

stratégia). V najbližšej budúcnosti plánujeme vykonať analýzu prieskumu, spracovať 

publikáciu a výsledky prezentovať na našom kongrese v Starom Smokovci v dňoch od 

12. do 14.10.2017.  

 

• Osvetová činnosť  

Osveta o prevencii onkologických ochorení sa pokladá za mimoriadne dôležitú súčasť 

primárnej prevencie rakoviny. V projekte Britskej onkologickej spoločnosti (Cancer 

Research UK (http://www.cancerresearchuk.org/) je šírenie osvety o rizikách 

a prevencii zhubných nádorov na prvom mieste v 10 bodovom pláne na 14 rokov. Viac 

než 4/10 prípadov zhubných nádorov by sa dalo predísť komplexnou zmenou 

životosprávy. Samotné fajčenie je príčinou každého 5 prípadu rakoviny.   Je mnoho 

potenciálnych kanálov, ktorými sa dajú šíriť vedecky overené informácie o rizikách 

a prevencii rakoviny (zdravotnícke zariadenia, lekárne, školy, médiá, pracoviská, 

kultúrne a osvetové strediská, celoštátne aj regionálne komunitné 

kampane).   Ambulancie všeobecných lekárov sú (s výnimkou stomatológov 

a gynekológov) miestom primárneho kontaktu pacientov so zdravotnou starostlivosťou. 

Sú najviac navštevovanými ambulanciami. Všeobecní lekári tvoria najväčšiu 

a najpočetnejšiu silu spomedzi ambulantných zdravotníkov. Ich využitie pri šírení 

protinádorovej osvety je nevyužité a nedocenené (pozri: skúsenosti z Anglicka a ďalších 

krajín). Účinným pomocníkom pri plnení tejto úlohy majú zdravotné sestry praktických 

lekárov. Tento projekt sme pripravili v spolupráci s MUDr. Petrom Minárikom. 

Výsledky chceme zverejniť na našom kongrese , ktorý sa uskutoční v Tatrách v Starom 

Smokovci.   
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Na našich konferenciách pravidelne podporujeme prednášky týkajúce sa 

zdravého životného štýlu, skorej diagnostiky niektorých vybraných ochorení. Podporili 

sme distribúciu a tlač materiálu Algoritmus diagnostiky lymfómu pre praktických 

lekárov Občianskeho združenia Lymfoma Slovensko. Rovnako sme dali priestor na 

prednášky o tomto závažnom ochorení. Podobne aj pre o.z. Memory a prednášky 

zamerané na manažment a skoré odhalenie a liečbu demencií. V spolupráci 

s občianskym združením Slovenský pacient popularizujeme prevenciu cestou rozličných 

projektov už od roku 2015. Naši členovia vyrobili videá o správnom užívaní 

antibiotík , podporili sme tlač a distribúciu plagátov do čakárni na podporu 

preventívnych prehliadok, podporili sme vydanie brožúrky pre pacientov o tom, čo 

všetko by mal pacient vedieť pred návštevou lekára. Zástupca občianskeho združenia 

Slovenský pacient pravidelne vystupuje na výročných konferenciách SSVPL v Starom 

Smokovci. Jeho príspevky podporujú vzájomnú komunikáciu lekárov a pacientov. 

Občianske združenie podporuje dôležitosť primárnej praxe redakčným vytváraním a 

publikovaním článkov na túto tému a to na svojej stránke www.slovenskypacient.sk s 

návštevnosťou 250.000 návštev mesačne. Je to ďalšia realizácia toho, ako sa dá neustále 

pracovať na zlepšovaní vzťahu pacient - lekár. Zároveň slúži ako dôkaz vzájomnej a 

dlhodobej spolupráce, ktorú chceme prezentovať aj na konferencii WONCA 2019. 

V rámci obhajoby záujmov všeobecných lekárov, ale aj z dôvodu podpory primárnej 

zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov sa naši členovia zúčastňujú aj rokovaní na 

pôde zdravotných poisťovní alebo aj ministerstva zdravotníctva. Pripomienkovali sme 

pre WHO materiál Workforce 2030, ktorý bude nosný pre podporu rozvoja nášho 

odboru v nasledujúcich rokoch. Sme za to, aby kapitačná platba pokrývala minimálne 

náklady na prevádzku našich ambulancií. Žiadame, aby bola podporená a rozšírená 

súčasná sieť ambulancií.  
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  V prvom rade treba podporiť ambulancie v odľahlých oblastiach (cca 30 %), tak 

aby  bolo zabezpečené univerzálne a spravodlivé pokrytie zdravotnou starostlivosťou. 

Rozširovanie kompetencií všeobecného praktického lekára si vyžaduje aj starnutie 

populácie a rastúci počet chronických ochorení. Sme za zvyšovanie takých kompetencií, 

ktoré nám umožnia plnohodnotne sa postarať o našich mobilných, ale aj imobilných 

pacientov, a to odstránením zbytočných preskripčných obmedzení na lieky, pomôcky, 

vyšetrenia a iných kompetenčných reštrikcií. Nespokojnosť je okrem financovania 

primárnej starostlivosti aj s neustále sa zvyšujúcou administratívnou záťažou. Aj podľa 

odporúčaní WHO pre Slovensko je potrebné odstraňovať prekážky, ktoré bránia 

všeobecným lekárom komplexne ošetriť pacienta (indikačné a preskripčné 

obmedzenia), a preto rozširovanie kompetencií vítame. 

Realizovali sme sa od začiatku na projekte „Život bez antibiotík“ a v spolupráci s 

Petrom Liptákom sme bezodplatne pripravili  7 videonahrávok dostupných na webovej 

stránke www.zivotbezantibiotik.sk. Konkrétne MUDr. Peter Lipták:  

1. Na čo nám slúžia antibiotiká ?  

2. Spolupráca medzi pacientom a lekárom.  

3. Znižovanie účinnosti antibiotík. 

4. Kedy lekári nepredpisujú antibiotiká ? 

5. Skupiny citlivé na antibiotiká.  

6. Žiaduce a nežiaduce účinky antibiotík.  

7. Ako lekári chránia účinnosť antibiotík ?  

Videá mali spolu 3 700 videní. Garantom stránky je MUDr. Jana Bendová. Návštevnosť 

webovej stránky je cca. 20.000 návštev mesačne (marec 2017). SSVPL každoročne 

podporuje kampaň „Život bez antibiotík“ formou poodpory tlače letákov 

distribuovaných do 2 200 čakární na Slovensku.  
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Tento rok sme aj vďaka tejto podpore vytlačili a distribuovali 60.000 letákov s 

informáciami o antibiotickej rezistencii. Zástupca združenia sú prizývaní aj na tlačové 

konferencie SSVPL, konkrétne Radoslav Herda sa zúčastnil tlačovej konferencie s 

Michaelom Kiddom v Bratislave dňa 12. októbra 2016. 

 

Kontaktné údaje 
MUDr. Peter Makara, MPH   
Ambulancia  všeobecného lekára 
Strojárska 607 
069 01 Snina 
e-mail: peter.makara@gmail.com 
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STAROSTLIVOSŤ O DRUHÝCH, 

STAROSTLIVOSŤ O SEBA – PRINCÍPY 

ROZVÍJANIA A UDRŽIAVANIA POHODY 

U ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV 
 

Amanda HOWE 

 

Svetová organizácia rodinných a praktických lekárov (WONCA), Bangkok  

  

ÚVOD 

  Lekári nastupujú do výkonu svojej profesie s najlepšími úmyslami: „ak bude 

možné liečiť, budeme liečiť, postarať sa však je možné vždy“. Táto zodpovedná úloha si 

vyžaduje rozsiahle vedomosti, ich komplikované intelektuálne spracovanie, presný 

odborný úsudok a citovú angažovanosť k pacientom, ako aj k ich ošetrovateľom. Práca 

lekárov je spojená so stresom, s mnohými pochybnosťami, vysokými požiadavkami, s 

osobnou zodpovednosťou, a niekedy nevyhnutne aj s negatívnymi výsledkami napriek 

ich vynaloženému maximálnemu úsiliu. Žiaľ, existuje mnoho dôkazov o tom, že lekári 

majú, v porovnaní s bežnou populáciou, vyššiu mieru psychického stresu, pocitu 

"vyhorenia", závislosti na alkohole a drogách či samovrážd. Lekárov zlý zdravotný stav 

môže mať vplyv na jeho starostlivosť o pacientov, na pracovné a rodinné vzťahy a môže 

spôsobiť aj stratu zamestnania. Je preto veľmi dôležité, keď vieme, ako zabrániť týmto 

problémom, minimalizovať ich vplyv, ak sa objavia, zabezpečiť starostlivosť na 

osobnej, profesionálnej a systémovej úrovni. 
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Faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie a pohodu lekárov 

Vzhľadom na profesionálne požiadavky a ich vplyv na zdravie, je zrejmé, že 

lekári sú ohrození rovnakými chorobami ako všetci ostatní v populácii a môžu byť 

vystavení vyššiemu riziku infekčných chorôb, agresie zo strany pacientov, nežiaducim 

vplyvom dlhého pracovného času alebo poruchám spánku. Iné dôkazy naznačujú, že 

osobnosť a skorý emocionálny stav môže mať rovnako vplyv na riziko ich zraniteľnosti 

voči stresu (napr.idealistické/perfekcionistické typy a introverti si viac ako iní 

nepripúšťajú zdravé zvládanie stratégií potláčania stresu). Ktokoľvek, aj ten najzdravší a 

najsilnejší jedinec, môže trpieť v dôsledku dysfunkčného a škodlivého pracovného 

prostredia. Klasická kombinácia jednotlivca a profesionálnej prípravy ("mikro"), 

tímového ("meso") a systémového ("makro") prostredia sa  preto musí brať do úvahy, ak 

chceme pôsobiť preventívne a liečiť. 

 

Získanie a udržiavanie profesionálnej pohody zdravotníckych pracovníkov - úloha 

vzdelávania a odbornej prípravy 

Správny vývoj dieťaťa tak, aby sa stalo silným dospelým jedincom, je dlhá 

cesta, ku ktorej potrebujeme prostredie s čistou vodou, dostatkom potravy, láskyplných 

vzťahov, dobrých škôl a pokojnou občianskou situáciou. Záujem nás, rodinných 

lekárov, o základné ľudské práva a rovnosť, je pre náš záujem o profesionálnu pohodu 

lekárov - vytváraním zdravého prostredia pre všetkých našich pacientov, vychovávame 

lekárov budúcnosti.  

Zásadnou otázkou je výber. Lekárske fakulty majú často prijímacie kritériá, 

ktoré uprednostňujú skôr individuálne študijné úspechy ako psychický rozvoj či 

emocionálnu inteligenciu, ktoré sa dajú ťažko objektívne posúdiť.  
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Kritéria výberu na štúdium na lekárskej fakulte sa tak posúvajú k hľadaniu 

osobných a akademických kritérií, k vlastnostiam, ako je empatia, schopnosti pracovať 

v tíme a altruistickej autonómnej motivácii, ktoré sú základom pre ľudí prosperujúcich  

(a prežívajúcich) v medicíne. Ďalej ide o kultúru a budúcnosť lekárskych fakúlt 

a špecializačnej prípravy. Kľúčom je dôraz na profesionálny a osobný rozvoj mladého 

poslucháča, rovnako ako aj rozvoj jeho vedeckých poznatkov a technických zručností. 

Sú známe tri mechanizmy na vybudovanie profesionálnej odolnosti:  

1. stupňovanie náročnosti úloh,  

2. personalizácia spätnej väzby s podporou,  

3. kultúra, ktorá si skôr cení potenciál všetkých študentov, než by odmeňovala len tých 

"najúspešnejších". 

Ďalším dôležitým a moderným prístupom v študijnom pláne je zvládanie 

(simulácia) etických a komunikačných dilem a explicitný rozbor emocionálnej reakcie 

na také problémy ako napr. oznamovanie zlých správ, práca s pacientmi, ktorí sú 

obeťami domáceho násilia, alebo riešenie situácie s kolegami, ktorí nepodávajú 

dostatočné výkony ... Takýto prístup je úplne odlišný od historického modelu 

vzdelávania lekárov v laboratóriách, anatomickej pitevni a neštruktúrovaných 

klinických zariadeniach. Je zrejmé, že zložité situácie a negatívne emócie sú bežnou 

súčasťou lekárskej praxe, avšak dá sa naučiť, ako ich zvládať.   

Treťou bežnou a dôležitou zložkou, zvlášť v postgraduálnom štúdiu, je 

pôsobenie školiteľov a mentorov, starších kolegov, ktorí majú nielen špecifické odborné 

znalosti, ale aj skutočný záujem o budúcnosť a úspech daného študenta, a ktorí mu 

poskytujú cielenú spätnú väzbu, rovnako svoje riešenia profesionálnych dilem a svoje 

spôsoby zvládania stresu.  
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Mentorstvo, ktoré sa však zaoberá výhradne faktickými oblasťami, napr. výber 

liekov alebo zákrokov výhradne len na základe dôkazov, nepomôže mladému lekárovi 

získať pohľad na jeho vlastné silné stránky a na mechanizmy zvládania problémov. 

Mentori sa tiež môžu zamerať na mladého lekára ako na člena tímu a na to, akú má 

schopnosť vytvárať si vzťahy. Nasleduje nezávislá prax v zdravotnom zariadení, kde sa 

robí ročné vyhodnocovanie s  kolegom, ktorý pomáha hodnotiť výkony, ambície 

mladého lekára, jeho ďalší profesionálny rast, ako aj jeho zdravotný stav a starostlivosť 

o seba samého. 

 

Najdôležitejšie znalosti a pochopenie  

 Predchádzať chorobám spojených so stresom nám pomáhajú princípy emočnej 

pohody; sebapoznanie a sebaochrana; pochopenie emocionálnych náročných udalostí a 

plánovanie takých zmien ako je rodičovstvo, odchod do dôchodku či nástup na nové 

pracovné miesto; vedomá voľba medzi záchrannými sieťami a únikovými cestami 

(uprednostniť pohybové a kultúrne aktivity pred pitím osamote ...); vytvorenie kultúry 

pracoviska, ktoré sa stará o svojich zamestnancov; a takých systémových faktorov, 

ktoré môžu byť nápomocné. 

  Jednou z veľmi užitočných  vlastností je odolnosť. "Schopnosť uspieť, žiť a 

rozvíjať sa  pozitívnym spôsobom ... napriek stresu alebo nepriazni osudu, ktorý by za 

normálnych okolností zahŕňal reálnu možnosť negatívneho výsledku". Odolní  ľudia 

zachovávajú pokoj, plánujú dopredu, prijímajú nezdary, vytrvajú, získavajú si ostatných 

na pomoc, a sú presvedčení, že na úspešnom konci záleží. Rozvíjanie odolnosti 

v špecializačnej príprave zahŕňa posilňovanie výkonnosti naučením sa zvládania stresu, 

zadávaním zmysluplných úloh so spätnou väzbou, dokazovaním, že vytrvalosť sa 

vyplatí, a tak po čase môžu byť v zvládaní týchto úloh istejší.  
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  Mentori sa môžu sústreďovať na plánovanie, zvládanie úzkosti, určovanie 

dlhodobých  cieľov a na spätnú väzbu toho, ako to zvládajú. Vytváranie stále 

náročnejších zadaní pri rastúcej zložitosti osnov, časom vybuduje odolnosť, možnosť 

zvýšenej autonómie poslucháčov kurzu, ktorí sa tak učia byť nezávislí. V neposlednom 

rade zapojenie odolných jednotlivcov, ktorí môžu preukázať, že to nie je ľahké, môže 

byť užitočným workshopom! Na systémovej úrovni môžu byť užitočné tieto  

organizačné zásahy: 

• Vedomá proaktívna obozretnosť voči rizikám v systéme (napr. plány, ako sa 

vysporiadať s nedostatkom zamestnancov). 

• Súhlasiť so spoločnou zodpovednosťou zvládať stresory a rizikách. 

• Plánovať zaradenie času  na prediskutovanie problémov. 

• Prijať spoločnú zodpovednosť za konanie pri ťažkostiach. 

• Vytvárať kultúru podpory, bezpečnosti a dôvernosti. 

• Dohodnúť sa na pravidlách a protokoloch - "ovládať stres nie osobu" .... "postaviť sa 

tyranom".  

• Čerpať z externých sietí, spolupráce a stratégií pri reflexii a analýzy problémov. 

• Vytvoriť relevantný tím CPD (Continual personal developement); "Vytrvalý 

tréning"... "tímová odolnosť". 

 

Keď prichádza choroba  

  Nevyhnutnosť epizód choroby a stresu nám opakovane zdôrazňuje, že lekári 

môžu ochorieť. Musíme "akceptovať pacienta v nás" a zaobchádzať so sebou tak 

starostlivo a súcitne, ako to robíme s pacientom. Je dôležité mať vlastného rodinného 

lekára, absolvovať rutinné preventívne prehliadky a rozpoznávať príznaky a ich  

pôsobenie.  
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  Lekár sa nemusí hanbiť za to, že je chorý - ba tým, že je pacientom, sa môže 

veľa naučiť o tom, na čom v zdravotníctve záleží. Preto je z profesionálneho hľadiska 

dôležitá možnosť byť bezpečne zraniteľný, v čom by nás mal systém zdravotnej 

starostlivosti podporovať, keď sa obávame o naše vlastné zdravie. V tejto súvislosti je 

riziko pre lekárov, že pri odhalení ich problému, sa ocitnú sa v situácii, že sa začnú 

obávať o bezpečnosť pacienta. Väčšina z nich by sa totiž zhodla v tom, že musíme 

chrániť pacientov pred rizikami našich vlastných problémov - vrátane predčasného 

syndrómu vyhorenia, ktorý sa obyčajne prezentuje ako "otupenie" emócií s následnými 

obavami o pacientov a personál.  

  Vo Veľkej Británii, bola na dôvernom základe (pozri http://php.nhs.uk/) 

sprístupnená nová štátna zamestnanecká zdravotná služba ako uznanie skutočnosti, že aj 

lekári môžu potrebovať ďalšie vstupy na udržanie a získanie svojho zdravia. Podporuje 

lekárov včas oznámiť ich ochorenie,  a tak chrániť ostatných pred poškodením, 

v prípade, že sme vážne chorí. 

  Konštruktívna organizačná a právna politika je rovnako dôležitá, pretože 

objasňuje na základe čoho  môžu pracovníci odísť a vrátiť sa do práce. Takisto podpora 

prechodných modelov, ako sú čiastočný úväzok, štruktúrované schémy, na základe 

ktorých sa môže pracovník vrátiť do práce  a "rozumné úpravy" pre určité zdravotné 

potreby. To môže zabrániť závažným konfliktom, ak  nastane takáto situácia, a 

zabezpečiť skorý návrat a maximálne udržanie zamestnancov v práci. Zatiaľ čo 

chýbajúca alebo slabá konštruktívna politika vedie k sporom alebo k prepusteniu 

potenciálne užitočnej pracovnej sily v čase rekonvalescencie a rehabilitačného obdobia. 
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Význam „angažovania sa“  

 V neposlednom rade je dôležité zabezpečiť, aby sme neochoreli zo "systému", 

ale aby sa o nás dobre postaral, ak sme chorí. Profesionálna identita,  ako nezávislých 

profesionálov na vrchole hierarchie, nás lekárov  vedie k tomu, aby sme 

individualizovali svoj boj – skôr videli svoje problémy, zlyhanie, nie  ako chybu 

niekoho iného a nehľadali organizačné riešenia. Musíme byť schopní analyzovať, ktoré 

potreby musia spraviť tí "mimo" našej kliniky alebo našej osobnej pôsobnosti,  

problémy, ktoré je možné meniť len na "makro" úrovni. Často diskutujeme s pacientmi 

a poslucháčmi kurzov o tom, čo im dala nepriazeň života, používame tiež konštruktívny 

model analýzy, aby  si odniesli poučenie z významných udalostí. Takže ak sa poučíme z 

vlastných chorôb alebo z predchádzajúcich rizík, mali by sme získať niekoho, kto by 

vynaložil energiu a snažil by sa  zmeniť veci, ktoré sme my analyzovali, ako riskantné. 

To je priestor, kde nám naše profesionálne zastupiteľské orgány (WONCA) môžu 

pomôcť ( pozri www.globalfamilydoctor.com.). 

 

NA ZÁVER 

 Ak chceme chrániť zdravie a pohodu lekára na všetkých úrovniach systému 

a stupňoch jeho kariéry, vyvstáva potreba podpory,  ktorá je zameraná na človeka, je 

neustále dostupná,  rieši mnohé potreby, koordinuje/ plánuje zmiernenie rizika, používa 

podporu tímu a kolegov,  využíva to najlepšie zo súčasného systému, ale aj buduje lepší 

systém. To sú niektoré z mechanizmov, ktoré zdieľame s našimi pacientmi. Musíme ich 

zaviesť späť do našich vlastných životov a neustále ich používať. Sme vlastne ten 

najcennejší dar pre našich pacientov a dostávame tento život len raz. Prevencia je lepšia 

ako liečba. 
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ABSTRAKT 

Periférne artériové ochorenie (PAO) končatín je jedným z možných prejavov 

systémovej aterosklerózy. PAO je spojené s vysokým rizikom vývoja kritickej 

končatinovej ischémie ako aj s významne kratším prežívaním v dôsledku fatálnych 

kardiovaskulárnych príhod. Všeobecný praktický lekár je lekárom prvého kontaktu, 

ktorý dominantne určuje spôsob a mieru zdravotnej starostlivosti. Pôsobenie 

všeobecného praktického lekára v prevencii je nezastupiteľné. Začlenenie merania 

členkov - ramenného indexu pomocou automatického prístroja v rámci preventívnej 

prehliadky u pacientov s rizikovými faktormi nad 50 rokov a u všetkých pacientov nad 

60 rokov je významným prínosom v prevencii vývoja kritickej končatinovej ischémie, 

amputácie končatiny na jednej strane ako aj fatálnych kardio-vaskulárnych príhod.  

 

Kľúčové slová: periférne artériové ochorenie, členkovo-ramenný index, všeobecný 

lekár,  skríning 
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ÚVOD 

Periférne artériové ochorenie (PAO) končatín je jedným z možných prejavov 

systémovej aterosklerózy 1). Výskyt PAO sa pohybuje medzi 5-10 % u populácie nad 60 

rokov, pričom títo pacienti mávajú postihnuté aj viaceré artériové riečiská. 15,1 % 

pacientov s PAO má zároveň závažné postihnutie koronárnych tepien a 7,1% pacientov 

s PAO má závažné cerebrovaskulárne postihnutie. PAO je spojené s vysokým rizikom 

vývoja kritickej končatinovej ischémie, ako aj s významne kratším prežívaním v 

dôsledku fatálnych kardio-vaskulárnych príhod 2).  

 

METODIKA 

Prítomnosť alebo neprítomnosť PAO zisťujeme meraním členkovo-ramenného indexu 

(v angl. ankle-brachial index - ABI). Toto vyšetrenie svojou nenáročnosťou, 

senzitivitou a špecificitou spĺňa kritéria skríningovej metódy podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie. Pomer členkového a ramenného tlaku krvi ABI spoľahlivo 

potvrdí alebo vylúči postihnutie ciev končatín. Hodnota ABPI < 0,9 potvrdzuje 

diagnózu PAO a zároveň deteguje PAO u asymptomatických pacientov. Patologicky 

znížená hodnota ABI potvrdzuje vaskulárnu etiológiu bolestí dolných končatín a 

umožňuje posúdenie závažnosti ochorenia 3). 

 

• Spolupráca Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS a Slovenskej spoločnosti 

všeobecného praktického lekárstva 

Slovenská angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti už niekoľko rokov 

intenzívne spolupracuje so Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického 

lekárstva v edukácii skríningu PAO vrátane merania ABI.  
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  V roku 2009 boli publikované výsledky pilotnej štúdie PAOS, ktorej 

predchádzala edukácia všeobecných lekárov angiológmi v meraní ABI pomocou 

vreckového dopplerovského prístroja. Na štúdii sa podieľalo 24 všeobecných 

praktických lekárov pod supervíziou 7 angiológov. Zrealizovalo sa meranie ABI u 2 

207 konzekutívnych pacientov prichádzajúcich do ambulancie všeobecného praktického 

lekára. Pacienti museli spĺňať dve podmienky: boli starší ako 60 rokov a súhlasili s 

vyšetrením.  

 

• Výsledky štúdie PAOS 

  Zistili sme, že z 2 207 pacientov malo 67,4 % vyšetrených ABI v norme (0,9-

1,2), 9,4 % pacientov malo ABI znížený (< 0,9) a 23,2% malo ABI zvýšený  (> 1,2) 4). 

Keďže pacienti boli sledovaní dlhodobo v ambulancii všeobecného lekára, boli 

dostupné ich zdravotné záznamy a výsledky laboratórnych vyšetrení. Potvrdili sme, že 

pacienti so zníženým ABI mali signifikantne zvýšený výskyt infarktu myokardu, anginy 

pectoris ako aj náhlej cievnej mozgovej príhody v anamnéze. Ďalej sa zistilo, že sú to 

väčšinou muži, fajčiari, diabetici, hypertonici, pacienti s dyslipidémiou a nižším 

vzdelaním.   
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Obr. 1: Jeden z workshopov merania členkovo-ramenného indexu na Konferencii 

SSVPL garantovaný Slovenskou angiologickou spoločnosťou SLS 

        

Zdroj: /vlastné spracovanie autora/ 

 

• Začlenenie merania ABI do preventívnej prehliadky 

Edukačné aktivity, uvedená štúdia boli nasledované frekventnými workshopmi 

so zameraním na meranie ABI pomocou automatického prístroja. Snahou bolo nájsť 

modalitu, ktorá by konvenovala prevádzke ambulancie všeobecného praktického lekára 

a bola spoľahlivá v skríningu PAO. Všetky tieto aktivity logicky vyústili do začlenenia 

merania ABI pomocou automatického prístroja do preventívnej prehliadky (dg Z 00.0) 

u pacientov s rizikovými faktormi nad 50 rokov a u všetkých pacientov nad 60 rokov. 

Zdravotný výkon je v Slovenskej republike hradený zdravotnou poisťovňou od 

1.4.2016. Vyšetrenie tak rozširuje armamentárium všeobecného lekára pri skríningu 

PAO a stanovení kardiovaskulárneho rizika dané anamnézou a klinickým vyšetrením.  
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Obr. 2: Meranie členkov-ramenného indexu automatickým prístrojom všeobecným 

praktickým lekárom – nakladanie manžiet sestrou 

 

Zdroj: /vlastné spracovanie autora/ 

 

Všeobecný praktický lekár by mal racionálne naložiť s výsledkami merania ABI. To 

znamená na jednej strane prevziať zodpovednosť v starostlivosti o pacientov s PAO aká 

mu prináleží v manažmente rizikových faktorov aterosklerózy v plnom rozsahu:  

• dôsledné sledovanie,  

• liečba arteriálnej hypertenzie, 

• liečba diabetu mellitu (všeobecní praktickí lekári majú v Slovenej republike 

možnosti v preskripcii perorálnych antidiabetík) 

• ovplyvnenie hmotnosti pacienta  

• motivácia pacienta v jeho pohybových aktivitách.  
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Obr. 3: Meranie členkov-ramenného indexu automatickým prístrojom všeobecným 

praktickým lekárom – usporiadanie v ambulancii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: /vlastné spracovanie autora/ 

 

• Prínos merania ABI v starostlivosti všeobecného praktického lekára o pacienta  

Pohybová liečba spočíva v systematickom zaťažovaní svalových skupín, ktoré sa 

nachádzajú distálne od uzáveru. Cieľom pohybovej aktivity u pacientov s PAO je 

zväčšenie kapacity kolaterálneho obehu. Svalová činnosť vyvoláva pri tepnových 

obliteráciách zvýšenie rýchlosti prúdenia v kolaterálach a rast kolaterál. Okrem 

stimulácie prestavby kolaterál, pozitívny je aj tréningový efekt, zlepší sa koordinácia, 

svalový metabolizmus. Intervalový svalový tréning pod supervíziou by mal byť 

súčasťou iniciálnej fázy liečby u všetkých pacientov s PAO 3-krát týždenne počas 3 

mesiacov, čo je  najefektívnejšie (stupeň dôkazu A podľa TASC II) 3). Maximálny efekt 

kinezioterapie  je badateľný po 4 týždňoch. Klaudikačný interval sa ustáli po 3 

mesiacoch liečby. Veľké štúdie dokázali zvýšenie bezbolestnej klaudikačnej 

vzdialenosti o 30 – 150 % len vďaka pravidelnému tréningu chôdzou.  
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Kinezioterapia spolu s farmakologickou liečbou môžu byť v klaudikačnom 

štádiu pre pacienta rovnako prospešné ako bypassová chirurgia alebo angioplastika. Na 

druhej strane po zhodnotení anamnestických údajov, dôslednom klinickom 

vyšetrení a meraní ABI by mal všeobecný praktický lekár zvážiť konzultáciu 

špecialistu - angiológa.  

 

ZÁVER 

  Všeobecný praktický lekár je lekárom prvého kontaktu, ktorý dominantne určuje 

spôsob a mieru zdravotnej starostlivosti. Cieľom intenzívnej spolupráce všeobecného 

praktického lekára a angiológa v skríningu a liečbe PAO je prevencia vývoja kritickej 

končatinovej ischémie, amputácie končatiny na jednej strane ako aj fatálnych kardio-

vaskulárnych príhod.  
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VZDELÁVANIE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV NA 

SLOVENSKU, REZIDENTSKÝ PROGRAM  
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Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

 
 
 
SÚHRN 

  Odbor všeobecné lekárstvo na Slovensku v súčasnosti prechádza zmenami 

v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní a charakterizuje ho aj rozširovanie 

kompetencií všeobecných lekárov. Zmenil sa rozsah, ako aj obsah  špecializačnej 

prípravy a do praxe sa implementoval rezidentský program, ktorý by mal pomôcť  riešiť 

súčasnú problematickú situáciu s pokrytím Slovenska funkčnými ambulanciami 

primárneho kontaktu. Vzdelávanie formou rezidentského programu  sa na Slovensku 

uskutočňuje od roku 2014. Jeho zavedením sa vyriešil hlavný problém vzdelávania 

všeobecných lekárov, a to zabezpečenie financovania  zamestnania, ako aj vzdelávania 

lekárov zaradených v špecializačnej príprave tak špecifického odboru, akým všeobecné 

lekárstvo bez pochýb je. V tomto roku by mali končiť štúdium prví lekári zaradení do 

rezidentského štúdia, ktoré sa zatiaľ javí ako veľmi dobrá voľba na riešenie súčasnej 

problematickej situácie.  

   

Kľúčové slová: vzdelávanie, všeobecné lekárstvo, rezidentský program 
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  Na fungovanie každého odbor medicíny, vrátane všeobecného lekárstva,  je 

potrebný dostatok kvalifikovaných odborníkov, ktorých je nevyhnutné vzdelávať podľa 

aktuálnych požiadaviek doby. Forma a náplň vzdelávania odrzkadľuje aktuálnu 

celospoločenskú situáciu s potrebou reflektovať a implementovať  aktuálne dianie do 

jeho procesu. Rovnako je to aj v medicíne.  Vzdelávanie v jednotlivých odboroch 

podlieha častým zmenám v závislosti od transformácie celého zdravotníctva. Všeobecné 

lekárstvo patrí medzi odbory primárnej – všeobecnej zdravotnej starostlivosti, ktorá by 

v súčasnosti mala predstavovať základ zdravotnej starostlivosti, nakoľko procesy 

transformácie sú  cielené na presunutie  poskytovania zdravotnej starostlivosti do 

všeobecných ambulancií s postupným zvyšovaním kompetencií všeobecných lekárov. 

Tieto ciele potrebujú aj zmeny v realizácii vzdelávania všeobecných lekárov pre 

dospelých.  

 

HISTÓRIA 

  Všeobecné lekárstvo ako samostatný akademický odbor bolo prijaté spolu 

s naformulovaním jeho definície až v roku 1978 v Alma Ate na Konferencii Svetovej 

zdravotníckej organizácie. V bývalom Československu sa aj do tohto obdobia v určitých 

oklieštených formách všeobecné lekárstvo rozvíjalo a dokonca sa v tomto odbore 

realizovalo aj vzdelávanie.  Po roku 1948 došlo aj v zdravotnom systéme vtedajšieho 

Československa k procesu zoštátnenia, ktorý negatívne ovplyvnil zdravotníctvo a 

zdravotníkov. Boli zrušené súkromné lekárske praxe ako aj  súkromní lekári, vrátane 

rodinných lekárov. V roku 1951 bol vyhlásený „tzv. model zjednoteného zdravotníctva“ 

podľa modelu sovietskeho akademika Semaška.  

 

 



Verejné zdravotníctvo. [online]. 2017, roč. 13, č. 2, s. 55 - 131.  
Dostupné na internete: <http://casopis.fvszu.sk >. ISSN 1337-1789. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
© Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2017 

88 

Boli zriadené Okresné ústavy národného zdravia (OÚNZ ) a v rámci okresov 

vytvorené tzv. obvodné a závodné ambulancie, na ktoré boli administratívnym 

spôsobom posielaní absolventi lekárskych fakúlt. Takto sa na obvodné a závodné 

ambulancie umiestňovali lekári s krátkou, nedostatočnou,  iba niekoľko mesačnou 

praxou získanou na lôžkových oddeleniach nemocníc, bez získania akejkoľvek 

špecializácie. Od roku 1954 došlo k zmene. Pre výkon praxe sa vyžadovala  atestácia 

z internej medicíny  I. stupňa, ktorú obvodní lekári, v skrátenom čase,  vykonávali na 

vtedajšom Doškoľovacom ústave pre lekárov v Trenčíne. Na základe získanej 

špecializácie im bolo, opäť podľa sovietskeho vzoru, priznané pomenovanie všeobecní 

internisti. Vzhľadom na to, že boli častokrát jedinými lekármi v obvode, vykonávali aj 

pediatrickú, či gynekologickú prax. V 60-tych a 70-tych rokoch pribúdali v teréne 

obvodní pediatri a gynekológovia, ktorí už mali jasne vyjadrenú odbornosť. V 70-tych 

rokoch sa preto začali ozývať prvé nesmelé hlasy, poukazujúce na  potrebu vytvorenia 

odbornej spoločnosti, ktorá by na základe špecifickej práce v teréne združovala 

obvodných a závodných lekárov. Ich zosilnenie a pretransformovanie do praxe priniesla 

Konferencia Svetovej zdravotníckej organizácie v Alma Ate v roku 1978. Členovia tejto 

konferencie prijali koncepciu všeobecného lekárstva, ktoré jasne definovali a navrhli aj 

koncepciu Katedier všeobecného lekárstva na Lekárskych fakultách, ktoré mali 

zabezpečiť vzdelaných všeobecných lekárov s rešpektovaním špecifík tohto odboru. Na 

tejto konferencii bol vyhlásený  program „Zdravie pre všetkých do roku 2000“, 

v ktorom  hlavnú úlohu mali zohrať lekári v primárnej sfére. V tom istom roku zvolala 

vtedajšia Spoločnosť sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva spolu s 

Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky (SSR) schôdzu 

organizátorov zdravotníctva a riaditeľov zariadení na Štrbskom plese, kde sa prvýkrát 

otvorene diskutovalo o potrebe vyškolenia nového typu lekára, poskytujúceho základnú 
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zdravotnú starostlivosť so širšími vedomosťami ako iba z vnútorného lekárstva. 

V kuloároch sa začali podnikať prvé kroky na vytvorenie odbornej spoločnosti, 

združujúcej a odborne školiacej dovtedajších obvodných a závodných lekárov.  

Prípravná iniciatíva si získala podporu ako Ministerstva zdravotníctva, tak aj Slovenskej 

lekárskej spoločnosti. Ustanovujúca konferencia Spoločnosti všeobecného lekárstva sa 

konala 10.11.1979 v Prievidzi a zúčastnilo sa na nej 350 lekárov z celého Slovenska.  

Po ustanovujúcej schôdzi sa dvakrát ročne konali na území celého Slovenska odborné 

konferencie.  

V roku 1980 bola prijatá koncepcia novovzniknutého odboru všeobecné 

lekárstvo, ktorý sa stal základným a samostatným odborom a špecializačné skúšky 

(atestácie) zo všeobecného lekárstva I. a II. stupňa sa začali vykonávať na Inštitúte 

pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (ILF)  v Bratislave, následníckej 

inštitúcií Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov, ktorý bol zas 

nasledovníkom Školského strediska Povereníctva zdravotníctva pre doškoľovanie 

lekárov v Trenčíne, ustanoveného 1. mája 1953 a predstavovalo prvú inštitúciu na 

Slovensku, ako aj  v Československu, ktorá sa venovala postgraduálnej výchove lekárov 

a neskôr aj farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov. V nasledujúcich rokoch 

došlo k transformáciám ILF.  

V roku 1991 vznikol zlúčením ILF  s  Inštitútom pre ďalšie vzdelávanie 

stredných zdravotníckych pracovníkov  Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v 

zdravotníctve – IVZ. V októbri 1998 došlo k zmene názvu a  vzniku Slovenskej 

postgraduálnej akadémie medicíny (SPAM), ktorá bola v roku 2000 v Tokiu prijatá za 

člena Svetovej akadémie medicínskych akadémií.  
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V roku 2002 na základe implementovania podmienok Európskej únie  do 

procesu ďalšieho vzdelávania bola na základe zákona Národnej rady  Slovenskej 

republiky č. 401/2002 Z.z. z 25. júla 2002 kreovaná 1. septembra 2002 Slovenská 

zdravotnícka univerzita (SZU) ako štátna vysoká škola univerzitného typu s 

pôsobnosťou v rezorte Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR). 

V roku 2003 získala LF SZU akreditáciu aj pre pregraduálne štúdium 

všeobecného lekárstva a v roku 2013 aj  pre pregraduálne štúdium zubného 

lekárstva. Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU v Bratislave, ako 

najstaršej vzdelávacej ustanovizne zabezpečujúcej postgraduálne vzdelávanie na 

Slovensku, v súčasnosti zabezpečuje ako pregraduálne, tak aj postgraduálne 

vzdelávanie.  

 

AKTUÁLNA SITUÁCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA NA SLOVENSK U  

  Odsúvanie koncepčného riešenia  primárnej zdravotnej starostlivosti  na 

Slovensku vyústilo do nedostatku všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast 

– v závislosti od regiónov sa udáva od 45 do 111 neobsadených ambulancií prvého 

kontaktu; ako aj k významne vyššiemu priemernému veku  lekárov  (53,9 roka) vo 

fungujúcich všeobecných ambulanciách oproti lekárom - špecialistom.  V susednej  

Českej republike je  podobné vekové rozloženie všeobecných lekárov ako na Slovensku. 

Priemerný vek všeobecných lekárov na Slovensku  je 53,9 rokov  a v Českej republike 

je 53 rokov, pričom  najväčší podiel tvoria  lekári vo vekovej skupine 50 - 59- ročných, 

nasledovaní sú 60 – 69- ročnými a 40 – 49 -ročnými v obidvoch krajinách (Košta, 2013; 

Seifert et al., 2013). Súčasná nelichotivá situácia bola zapríčinená viacerými 

identifikovanými faktormi.  
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  Medzi najvýznamnejšie patrí malý, pre reálne potreby  nedostačujúci,  príliv 

absolventov vysokých škôl, čoho hlavnou príčinou je nemožnosť  zamestnať sa počas 

špecializačnej prípravy, ako aj  nižšou  atraktivitou odboru. Bez promptného  

komplexného  riešenia tejto  problematiky by v budúcnosti  hrozil  kolaps, resp. až 

nedostupnosť služieb  primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.    

 

VZDELÁVANIE V ODBORE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 

  Všeobecné lekárstvo je na Slovensku samostatným špecializačným odborom, 

ktorého vzdelávanie prebieha v súčasnosti ako súčasť pregraduálneho štúdia medikov, 

tak aj v rámci akreditovaného študijného programu všeobecné lekárstvo určeného pre 

postgraduálne vzdelávanie lekárov. Na Slovenskú majú  akreditované postgraduálne 

špecializačné štúdium v odbore všeobecné lekárstvo Lekárska fakulta Slovenskej 

zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave, Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika 

v Košiciach a  Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine. 

 

Pregraduálne vzdelávanie 

Do roku 2014 bol v rámci pregraduálnej výučby medikov zaradený predmet 

všeobecné lekárstvo, realizovaný na SZU blokom 5-hodinových prednášok a 3-dňovou 

praxou v ambulancii všeobecného lekárstva. Tento predmet bol následne  ukončený 

zápočtom. Od roku 2014 došlo k zmene obsahu, ako aj rozsahu, povinného predmetu 

všeobecné lekárstvo. Na SZU sa stal povinným predmetom v letnom semestri 5. ročníka 

vysokoškolského štúdia v odbore všeobecné lekárstvo. Výučba pozostáva z teoretickej 

časti, v rozsahu 2 hodín týždenne, ako aj praktickej časti, v rozsahu 5 dňovej praxe.  
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  Cieľom takto koncipovaného predmetu všeobecného lekárstva je budúcim 

lekárom zatraktívniť tento odbor, zvýšiť u nich záujem oň a oboznámiť ich s možnosťou  

pokračovať po ukončení vysokoškolského štúdia vo vzdelávaní v tomto odbore aj 

formou rezidentského programu (RP). V rámci pregraduálnej výučby medici získajú 

vedomosti o špecifikách práce v ambulancii všeobecného lekára, o poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti, o kompetenciách všeobecných lekárov zohľadňujúc ich 

aktuálne rozširovanie, posudkových, návštevných ako aj viacerých administratívnych 

činnostiach, ktoré sú poskytované všeobecnými lekármi pre dospelých. Okrem toho sú 

oboznámení s  diagnózami, ktoré tvoria najpodstatnejšiu časť práce všeobecného lekára, 

ako aj s diferenciálnou diagnostikou najčastejšie sa vyskytujúcich symptómov 

a laboratórnych nálezov v tejto ambulantnej sfére.  

  V rámci praxe v ambulanciách všeobecných lekárov, ktorú realizujú v mieste 

svojho bydliska, v reálnych podmienkach môžu implementovať získané teoretické 

vedomosti v praxi. Tento spôsob zabezpečenia praktickej výučby si vyžaduje veľmi 

ústretový postoj všeobecných lekárov - školiteľov, ktorí sú ochotní vo svojich 

súkromných ambulanciách podľa vypracovaného plánu vzdelávať po dobu jedného 

týždňa medikov. Počas tohto obdobia si majú medici možnosť vyskúšať aj viaceré 

medicínske zručnosti, ako napr.  podávanie injekcií, očkovanie  pacientov, vykonávanie 

preventívnych aj iných vyšetrení pacientov, manažovanie akútnych a chronických 

chorôb. Participujú na neodmysliteľných súčastiach práce všeobecných lekárov, ako sú  

posudkové činnosti, činnosti spojené s výpisom zo zdravotnej dokumentácie, 

indikovaním na konziliárne vyšetrenia a pod. Prax na ambulancii ukončujú 

vypracovaním kazuistiky, ktorá je aj súčasťou skúšky. Po ukončení praktickej časti 

štúdia školitelia vypracujú hodnotiaci posudok na medika. Rovnako medici hodnotia  

teoretickú i praktickú časť štúdia predmetu všeobecné lekárstvo.  
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  Pozitívne vyznievajú hodnotenia študentov, ktorí vyjadrujú spokojnosť ako 

s teoretickou, tak i s praktickou časťou výučby (Gazdíková, 2015).  Na úspešné 

absolvovanie predmetu všeobecné lekárstvo musia  študenti absolvovať ústnu 

skúšku, ktorej výsledok zohľadňuje aj posudok školiteľa – všeobecného lekára, 

u ktorého absolvovali praktickú časť predmetu, ako aj vypracovanú kazuistiku.  

  Analýza pregraduálnej výučby predmetu všeobecné/rodinné lekárstvo v Európe 

vyhodnotila, v ktorom roku štúdia a v akom rozsahu je tento predmet zaraďovaný do 

výučbového procesu na jednotlivých európskych univerzitách. Podľa tejto analýzy v 

 krajinách západnej Európy najčastejšie prebieha výučba v 4. – 5. roku štúdia. Existujú 

však aj výnimky, napr. väčšina univerzít v Belgicku tento predmet zaradila už do 2. 

ročníka a následne aj do 6. ročníka štúdia, pričom niektoré ho implementovali ešte aj 

v priebehu 3. resp. 5. roka štúdia. Na týchto univerzitách je aj najdlhší rozsah štúdia 

uvádzaný v trvaní 10 týždňov, pričom na väčšine ostatných univerzít sa vyučuje 

predmet všeobecné lekárstvo v rozsahu 1- 3 týždne. V krajinách východnej Európy je 

tento predmet zaraďovaný do výučby vo vyšších ročníkoch štúdia s prevahou 6. ročníka 

s priemernou dĺžkou štúdia 2 týždne, pričom v niektorých krajinách sa mu venujú iba 

niekoľko hodín. Univerzita v Tbilisi tento predmet zaradila už  do 1. a 2. roku štúdia.  

  Slovenské univerzity vrátane Slovenskej zdravotníckej univerzity vyučujú 

predmet všeobecné lekárstvo za veľmi podobných podmienok ako ostatné univerzity 

z rovnakého regiónu. V krajinách severnej Európy sa realizuje výučba od 1. až po 6. rok 

štúdia, pričom na niektorých je táto výučba kontinuálna počas všetkých ročníkov, čomu 

zodpovedá aj rozsah štúdia v trvaní viac ako 5 – 10 týždňov. Na Keele Univerzite 

v Anglicku je všeobecnému lekárstvu venovaných až 23 týždňov štúdia v priebehu 3., 4. 

a 5. ročníka.  
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  Univerzity z južnej Európy väčšinou vyučujú všeobecné lekárstvo v 6. ročníku 

v rozsahu 1 - 2 týždňov, ale aj na týchto univerzitách sú diferencie vo výučbe, niektoré 

univerzity toto štúdium zaradili do nižších ročníkov (aj viacerých), čomu zodpovedá aj 

štúdia v trvaní  16 týždňov (Brekke et a., 2013). Výsledky uvedenej analýzy evokujú 

otázku, či rozsah štúdia realizovaný na Slovensku v priebehu 1 semestra s teoretickou 

výučbou v rozsahu 2 hodín týždenne a 1 týždňom praktickej výučby sú dostatočné.  

  Z pohľadu požiadaviek súčasného slovenského zdravotníctva musíme náš rozsah 

považovať za poddimenzovaný, a preto by bolo vhodné mať väčší priestor pre 

vysvetlenie špecifík ambulantnej praxe s oboznámením jej výhod a hlavne perspektív 

pri presmerovávaní zdravotnej starostlivosti do primárnej zdravotnej starostlivosti. Na 

druhej strane je potrebné problematiku pregraduálneho vzdelávania hodnotiť 

komplexne, čo pravdepodobne neumožňuje poskytnúť väčší rozsah vo vyučovacom 

procese pre jediný predmet, nakoľko určite všetky vyučované predmety  počas 

vysokoškolského štúdia sú nevyhnutné na získanie komplexných vedomostí a zručností, 

ktoré sa od absolventov vysokoškolského štúdia medicíny vyžadujú. 

 

Postgraduálne vzdelávanie 

Postgraduálne vzdelávanie prebieha na Slovensku na troch vzdelávacích 

ustanovizniach, pričom najdlhšiu skúsenosť s postgraduálnym vzdelávaním v SR má 

SZU, ktorá  je nástupníckou organizáciu Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov. Postgraduálne vzdelávanie lekárov reflektuje potreby 

spoločnosti a implementuje najnovšie trendy vzdelávania do svojho študijného 

programu. Špecializačné štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na základe 

implementácie podmienok vzdelávania v Európskej únii  je od 1. mája 2004  

jednostupňové.  
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  Od roku 2014 na Slovensku došlo ku skráteniu  dĺžky špecializačného štúdia na 

3 roky (Výnos MZ SR, 2014). Na základe platného rozhodnutia Akreditačnej komisie 

MZ SR môže vzdelávacia ustanovizeň  po zhodnotení  prihlášky  k 1. februáru, resp. 1. 

októbru kalendárneho roka zaraďovať lekárov do špecializačného štúdia.  

  Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pozostáva 

z teoretickej a praktickej časti, ktorá tvorí nosnú časť špecializačnej prípravy a realizuje 

sa v zdravotníckych zariadeniach. Štúdium sa začína 14 mesačným pobytom  na 

internom  oddelení, ktorého súčasťou je aj absolvovanie 3 mesačného pobytu na 

centrálnom príjme, 1-mesačnej praxe na ambulancii vnútorného lekárstva a 2 mesiacov 

na jednotke intenzívnej starostlivosti. Nasleduje 2 týždňová prax na ambulanciách  

jednotlivých internistických odborov - pneumologická, imuno-alergologická, 

reumatologická, kardiologická, gastroenterologická, diabetologická, endokrinologická, 

infektologická, onkologická ambulancia, ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej 

rehabilitácie. Je diskutabilné, či dvojtýždňové praxe na jednotlivých ambulanciách 

internistických odborov sú dostatočne prínosné pre zaradených lekárov, alebo sa jedná 

iba o informatívne a veľmi povrchné pasívne prijímanie informácií, nakoľko je málo 

pravdepodobné, že im ambulantný lekár v priebehu tak krátkeho času umožní aj aktívnu 

participáciu na poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  

  Ďalšími súčasťami štúdia sú pobyty na oddeleniach a ambulanciách 

chirurgických odborov – chirurgia, ortopédia, urológia. V ďalšom štúdiu lekár 

zaradený do špecializačnej prípravy absolvuje prax na neurológii, oddelení 

anesteziológie a intenzívnej medicíny, očnom, otorinolaryngologickom, pediatrickom 

a dermatologickom oddelení a ambulancii, na psychiatrickej ambulancii, na oddelení 

gynekológie a pôrodníctva.  
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  Súčasťou špecializačnej prípravy je aj absolvovanie praxe na súčastiach zaradení 

spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVALZ) a na regionálnych úradoch 

verejného zdravotníctva. Po absolvovaní tejto prípravy ako posledná nasleduje  6- 

mesačná prax  na akreditovanej ambulancii všeobecného lekára, ktorý musí spĺňať 

podmienky kladené na  školiteľov. Táto prax má byť zavŕšením špecializačnej prípravy 

a lekár by mal počas nej implementovať vedomosti a zručnosti získané v priebehu 

teoretickej a praktickej časti štúdia.  

  Teoretická príprava pozostáva zo samoštúdia zaradeného lekára a z kurzov, 

ktoré sú v rámci špecializačnej prípravy povinné a realizuje ich vzdelávacia 

ustanovizeň. Na SZU si majú lekári možnosť vybrať z ponúkaných 1 - 2 dňových 

tematických kurzov, ktoré sú zamerané na rôzne problémy všeobecného lekárstva a pre 

nezaradených lekárov z praxe sú aj súčasťou kontinuálneho vzdelávania lekárov. 

V ponuke sú kurzy venované problematike chrípky a vakcinácie na ambulancii 

všeobecného lekárstva, otravám, pracovnej zdravotnej službe, dekubitom, akútnym 

stavom, prvej pomoci, ochoreniam pečene, obličiek, imunitného systému a pod. Okrem 

toho každoročne sa musí frekventant zúčastniť na jednodňovej kontrole špecializačného 

štúdia. Pred špecializačnými skúškami, ktoré prebiehajú 2x ročne, a to v jarných 

a jesenných termínoch je Katedrou všeobecného lekárstva LF SZU  realizovaný 2-

týždňový kurz pred špecializačnou skúškou, v rámci ktorého kandidáti na špecializačnú 

skúšku obhajujú svoje špecializačné práce, ktoré sú súčasťou skúšky.     

  Po splnení ako teoretických, tak aj praktických, súčastí štúdia sa môže zaradený 

lekár prihlásiť na skúšku. Skúška pozostáva z 3 častí:  

- Obhajoba špecializačnej práce, realizovaná počas 2-týždňového kurzu. 

- Praktická časť skúšky – s vyšetrením pacienta, s vyhodnotením EKG záznamu a 

opisom rtg snímky.  
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- Teoretická časť – pozostávajúca z troch otázok. Prvý okruh tvoria otázky 

z vnútorného lekárstva,  druhý otázky z ostatných odborov, ktoré sú súčasťou 

všeobecného lekárstva a zo všeobecného lekárstva ako takého, a posledný okruh 

tvoria otázky zamerané na diferenciálnu diagnostiku klinických alebo 

laboratórnych príznakov. 

 

  Vo výučbe na Katedrách všeobecného lekárstva jednotlivých univerzít na 

Slovensku sú rozdiely, ktoré však neovplyvňujú kvalitu absolventov štúdia, ktorí sú 

uplatniteľní na Slovensku ako aj v krajinách  Európskej únie. Kvalitné postgraduálne 

vzdelávanie  v odbore všeobecné/rodinné lekárstvo bolo cieľom už aj  v minulosti. 

V roku 1958 bol v British Medical Journal publikovaný príspevok Swifta 

o postgraduálnom vzdelávaní všeobecných lekárov so zameraním sa na nutnosť získania 

informácii o veľkom počte liekov a procedúr realizovaných všeobecnými lekármi. 

Rovnako poukázal na porovnateľnosť – seberovnosť všeobecného lekárstva ako 

akademického odboru s inými odbormi medicíny (Swift, 1958)   Flumm et al. (2016) 

zisťovali existenciu tréningových štandardov pre všeobecných/rodinných lekárov 

v dostupných literárnych databázach. Zistili, že takéto štandardy sú typické hlavne pre 

rozvinuté krajiny s veľmi dobre nastaveným a fungujúcim systémom primárnej 

zdravotnej starostlivosti (Flumm et al., 2016).   

  Je na škodu, že v súčasnosti nie je možné realizovať postgraduálne vzdelávanie 

u lekárov, ktorí už získali špecializáciu v odboroch vnútorného  lekárstva. V rokoch 

2011 – 2012 prebiehala na Slovensku takáto forma špecializačnej prípravy, ktorá však 

umožňovala v priebehu 6 mesiacov a 2 týždňov štúdia získať špecializáciu v odbore 

všeobecné lekárstvo aj lekárom, ktorí  získali špecializáciu v odboroch, ktoré iba 

parciálne súvisia prácou so všeobecným lekárstvom (Výnos MZ SR, 2011).  
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  Podľa uvedeného Výnosu MZ SR takáta forma  špecializačné štúdia v tzv. 

„Doplnkovej forme prípravy“  nadväzovala na:  špecializáciu v špecializačnom 

odbore vnútorné lekárstvo; gastroenterológia; geriatria; kardiológia; pneumológia a 

ftizeológia; endokrinológia; pracovnélekárstvo; infektológia; klinická imunológia a 

alergológia; nefrológia; reumatológia; klinická onkológia, hematológia atransfúziológia; 

chirurgia; cievna chirurgia; gastroenterologická chirurgia; hrudníková chirurgia; 

plastická chirurgia; úrazová chirurgia; urológia; neurológia; ortopédia; urgentná 

medicína; fyziatria; balneológia a liečebná rehabilitácia; otorinolaryngológia; 

kardiochirurgia; neurochirurgia; neuropsychiatria; psychiatria; gynekológia a 

pôrodníctvo; verejné zdravotníctvo; anestéziológia a intenzívna medicína; 

dermatovenerológia; oftalmológia; klinická farmakológia; klinická mikrobiológia alebo 

lekárska genetika alebo špecializáciu I. stupňa v špecializačnom odbore vnútorné 

lekárstvo získanú podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo podľa predpisov 

účinných do 30. apríla 2004 a odbornú prax najmenej tri roky za posledných päť rokov 

v príslušnom odbore.  V súčasnosti MZ SR prejavilo ústretovosť k diskusii o možnosti 

vrátiť tzv. Doplnkovú formu postgraduálneho vzdelávania v odbore všeobecné 

lekárstvo, ale iba pre klinické odbory, ktoré majú po obsahovej stránke veľkú paralelu, 

napr. internistické odbory.  

 

REZIDENTSKÝ PROGRAM NA SLOVENSKU  

  Vyhodnotením aktuálnej nelichotivej situácie primárnej zdravotnej starostlivosti 

na Slovensku začalo MZ SR v rámci svojich priorít túto problematiku riešiť v rámci 

realizácie RP, ktorý vychádza zo skúseností projektu „Zabezpečenie špecializačnej 

prípravy lekárov v odboroch všeobecné lekárstvo a stomatológia“, ktoré  MZ SR 

realizovalo v spolupráci s Inštitútom pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov 
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v zdravotníctve (predchodcu SZU) na konci minulého a začiatkom tohto storočia. 

V súčasnosti prebiehajúci projekt sa líši špecializačnými odbormi. Odbor všeobecné 

lekárstvo ostáva a druhým odborom je pediatria, ktorého absolventi zabezpečujú aj 

primárnu zdravotnú starostlivosť pre deti. Viaceré európske krajiny (Česká republika, 

Nemecko, Rakúsko, Francúzsko) majú už skúsenosti so zavedením a fungovaním RP.  

 

 Medzi hlavné ciele RP  na Slovensku  patrí: 

• doplniť lekárov do ambulancií primárneho kontaktu,  

• znížiť vek lekárov v ambulanciách primárneho kontaktu,  

• reflektovať reálne potreby praxe, 

• efektívne a udržateľne kontrolovať primárnu zdravotnú starostlivosť, 

• zatraktívniť odbory prvého kontaktu, 

• zvýšiť kompetencie lekárov prvého kontaktu, 

• zvýšiť finančné ohodnotenie lekárov prvého kontaktu. 

 

V postgraduálnom vzdelávaní rieši RP jeden z najväčších problémov špecializačnej 

prípravy v odbore všeobecné lekárstvo, a to možnosť zamestnať sa. Tento problém 

vyplýva  zo špecifík odboru - jedná sa o čisto ambulantný odbor, pre ktorý neexistuje  

lôžkové oddelenie a väčšina ambulancií je privátnych. Rezidentský  program  by mal 

postupne  dopĺňať systém poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti, čím by sa 

malo predísť riziku vzniku kolapsu primárnej zdravotnej starostlivosti.  Na začiatku sa 

financovanie postgraduálneho vzdelávania podarilo zabezpečiť  MZ SR v spolupráci 

s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom čerpania 

Štrukturálnych fondov EÚ - Operačného programu vzdelávania, pričom počas tohto 
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obdobia bol RP určený pre lekárov alebo absolventov lekárskych fakúlt, ktorí študovali 

alebo mali záujem študovať špecializačné odbory  všeobecné lekárstvo alebo pediatria, 

neprekročili vek  36 rokov a miesto ich pôsobenia sa nachádzalo v ktoromkoľvek kraji 

Slovenska, okrem Bratislavského. Po ukončení špecializačného štúdia sa rezidenti 

zaviazali, že budú minimálne 5 rokov pracovať na všeobecných ambulanciách vo 

všetkých regiónoch Slovenska mimo Bratislavského kraja.  Od novembra 2015 je RP 

financovaný zo štátneho rozpočtu s tým, že došlo k určitým korekciám inklúznych 

kritérií vrátane zvýšenia veku zaradených lekárov na 45 rokov a možnosti študovať vo  

všetkých regiónoch Slovenska, vrátane Bratislavského kraja. 

 

Realizácia RP by mala na Slovensku:  

� Zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ochranu pacienta v 

transformujúcich sa zdravotníckych zariadeniach nachádzajúcich sa v procese 

zmien. 

� Zabezpečiť bezpečnosť pacienta v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti 

počas prebiehajúcej reštrukturalizácie zdravotníckych zariadení. 

� Udržať a zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

� Transformovať vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v súlade s 

požiadavkami EÚ. 

 

  Od začiatku až po súčasnosť je RP  realizovaný na všetkých troch univerzitách, 

ktoré majú akreditované postgraduálne vzdelávanie v odbore všeobecné lekárstvo. 

Z celkového počtu aktuálne študujúcich 252 rezidentov, študujúcich na 3 vzdelávacích 

ustanovizniach sa  v súčasnosti, ako študenti SZU,  na celom Slovensku vzdeláva 175 

lekárov, z toho v odbore všeobecné lekárstvo 111 a v odbore pediatria 64 lekárov.  
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  Štúdium v RP ukončila na SZU jedna pediatrička a 4 všeobecní lekári,  ktorí sa 

všetci  uplatnili v praxi.  Tento rok by hlavne na jeseň už mali ukončiť štúdium viacerí 

rezidenti. Rovnako ako na Slovensku, aj v Českej republike  pristúpili  k dopĺňaniu  

všeobecných lekárov do systému zdravotnej starostlivosti prostredníctvom 

rezidentského programu, do ktorého bolo v roku 2009  zaradených 155, v roku 2010  sto 

dvadsať a v roku 2011  opäť 150 lekárov. Ich výber  a zaradenie je porovnateľné 

s našim na Slovensku realizovaným rezidentským programom (Košta 2013; Seifert et 

al., 2013).   

  Realizovaný RP na Slovensku by mal byť prínosným  nielen pre zdravotníctvo, 

ale hlavne pre občanov – pacientov, pre ktorých by mal zabezpečiť dostatok mladých, 

vzdelaných a kompetentných  lekárov pre fungovanie  ambulancií prvého kontaktu na  

Slovensku. Rezidentský program  nepredstavuje iba  „havarijné“ riešenie súčasnej 

situácie, ale by mal nastoliť jasné pravidlá dlhodobej a  udržateľnej kontroly primárnej 

zdravotnej starostlivosti a v prípade, že sa osvedčí,  aj pre iné špecializačné odbory  

medicíny. 

 

ZÁVER 

  Všeobecné lekárstvo  ako špecifický odbor medicíny, charakterizovaný 

odlišnosťami je kľúčovým pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti všetkým 

občanom  Slovenska. Svojim jedinečným postavením v prevencii civilizačných ako aj 

infekčných ochorení, svojim interdisciplinárnym záberom a širokým spektrom 

odborných vedomostí a zručností, svojou posudkovou činnosťou ako aj sociálnym 

rozmerom je nenahraditeľným. Preto je nevyhnutné vychovávať edukovaných 

všeobecných lekárov, ktorí budú schopní reagovať na aktuálne požiadavky, ktoré budú 

na  nich kladené.  
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  Tento cieľ si uvedomilo aj MZ SR vo forme pomoci vzdelávať  všeobecných 

lekárov prostredníctvom RP, ktorý sa stal aj jednou z priorít programového vyhlásenia 

vlády SR na najbližšie obdobie. Veríme, že sa v RP, aj keď možno v určitých smeroch 

korigovanom, bude na Slovensku pokračovať, čo bude viesť k odvráteniu súčasnej 

nelichotivej situácie a zastabilizuje sa sieť všeobecných ambulancií.  
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SÚHRN 

  Včasné odhalenie (skríning) fibrilácie predsiení (FP) predstavuje spolu 

s promptne začatou antikoagulačnou liečbou kľúčovú úlohu v  prevencii cievnej 

mozgovej príhody. Všeobecný praktický lekár by sa mal zameriavať na detekciu FP 

najmä u rizikovej skupiny pacientov. 

 

Kľúčové slová: skríning fibrilácie predsiení, CHA2DS2VASc skórovací systém, rizikové 

faktory, manažment antikoagulačnej terapie, prevencia cievnej mozgovej príhody 

 

EPIDEMIOLÓGIA 

  Fibrilácia predsiení ( FP) je najčastejšia srdcová arytmia, ktorej incidencia a 

prevalencia rastie s vekom. Touto arytmiou trpí viac ako 1-2 % dospelej populácie na 

celom svete a až 10 % pacientov starších > 75 rokov. Podľa Framinghamskej štúdie je 

riziko vzniku FP vo veku nad 40 rokov 1:4 (1).  



Verejné zdravotníctvo. [online]. 2017, roč. 13, č. 2, s. 55 - 131.  
Dostupné na internete: <http://casopis.fvszu.sk >. ISSN 1337-1789. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
© Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2017 

104 

  I napriek tomu, že  FP nie je fatálna arytmia, prináša so sebou 5- násobné riziko 

vzniku cievnej mozgovej príhody (CMP) v porovnaní s pacientami bez FP. Práve CMP 

u pacientov s FP má často krát devastačné následky pre pacienta. Jej rozsah postihnutia 

mozgu je oveľa väčší ako pri CMP spôsobenú trombózou v arteriálnom mozgovom 

riečišti. 25 % pacientov po CMP zomiera do 30 dní . 50% pacientov po CMP pri FP 

zomiera do jedného roka. Alarmujúce je, že 50% pacientov po CMP v dôsledku FP 

zostáva invalidizovaných (2). Táto arytmia predstavuje nielen medicínsky, ale aj 

socioekonomický problém. Následkom komplikácie (CMP) u fibrilácie predsiení trpí 

nielen pacient ale aj celá jeho rodina.  

 

Všeobecný lekár dospelých v prevencii komplikácií fibrilácie predsiení 

  Všeobecný praktický lekár dospelých (VLD) zohráva dôležitú úlohu v prevencii 

CMP u pacientov s FP alebo u pacientov s rizikovými faktormi vzniku FP. A to 

skríningom FP a včasným začatím a kontrolou antikoagulačnej liečby u 

indikovaných pacientov.  Jediný spôsob ako detekovať FP, doporučený aj Európskymi 

odporúčaniami pre manažment fibrilácie predsiení, je kontrola periférneho pulzu pri 

každej návšteve pacienta v ambulancii. Je potrebné sa zamerať hlavne na pacientov, 

ktorí majú rizikové faktory vzniku FP, a to je vek nad 65 rokov, pacienti s arteriálnou 

hypertenziou (ktorá predstavuje najvýznamnejší rizikový faktor vzniku FP), obezita ( 

populácia „tučnie“ a stáva sa rizikovou pre vznik FP), diabetes mellitus, srdcové 

zlyhávanie, metabolický syndróm. 

Medzi ďalšie rizikové faktory patria: prekonaná transitorná ischemická ataka 

(TIA)/CMP, ischemická choroba srdca, prekonaný infarkt myokardu, ischemická 

choroba dolných končatín, renálna insuficiencia, alkoholizmus, chronická obštrukčná 

choroba pľúc. 



Verejné zdravotníctvo. [online]. 2017, roč. 13, č. 2, s. 55 - 131.  
Dostupné na internete: <http://casopis.fvszu.sk >. ISSN 1337-1789. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
© Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2017 

105 

  Palpácia periférneho pulzu je neinvazívna a jednoduchá metóda detekcie FP. 

VLD je lekár, ktorý sa najčastejšie s pacientom stretáva v porovnaní s lekárom-

špecialistom.  Praktický lekár pacientov aj vie, ktorí sú obzvlášť rizikoví pre vznik FP, a 

tak ich prípadne  aj dlhšie či opakovane na ambulancii monitoruje palpáciou pulzu. Ak 

majú pacienti doma tlakomer, tak sú edukovaní ,aby tieto informácie o tlaku a pulze aj 

doniesli čím si sami monitorujú aj pulz. Pravidelná kontrola periférneho pulzu ale aj 

kvného tlaku, by mala byť samozrejmá pri každej návšteve, aj keď pacient neudáva 

žiadne ťažkosti. Je potrebné si uvedomiť, že 1/3 pacientov s FP sú asymptomatickí, ale 

aj títo sú rovnako rizikoví pre vznik CMP. Práve títo pacienti predstavujú „časovanú 

bombu“ vzniku CMP. Palpácia periférneho pulzu môže byť realizovaná aj zdravotnou 

sestrou.  

  Veľmi dôležité je všímať si aj tzv. alarmujúce príznaky, ktoré nám môžu 

napovedať, že pacient má asymptomatickú FP (neadekvátna únava, poruchy 

kognitívnych funkcií, palpitácie, závraty). Pri záchyte nepravidelného pulzu a  pri 

alarmujúcich príznakoch vždy realizujeme 12-zvodové EKG, pri negatívnom náleze 

eventuálne treba zvážiť EKG-Holter vyšetrenie. Pokiaľ na EKG zdiagnostikujeme FP a 

pacient je kardiopulmonálne kompenzovaný, asymptomatický, s optimálnou 

frekvenciou komôr môžme v indikovaných prípadoch začať hneď antikoagulačnú 

terapiu (AKT) ako prevenciu CMP.  Ku každému pacientovi pristupujeme 

individuálne, volíme terapiu „šitú na mieru“. Skórovací systém CHA2DS2VASc 

využíváme na stratifikáciu rizika vzniku CMP a k zahájeniu antikoagulačnej terapie. 
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Tabuľka 1   Skórovací systém u FP pre odhad rizika CMP (CHA2DS2VASc) 
  

RIZIKO

MAXIMÁLNE SKÓRE

srdcové zlyhávania/dysfunkcia ľavej komory s EF  40%
( ardiac failure)

hypertenzia ( ypertension) 

vek  75 rokov ( ge)

iabetes mellitus

CMP/TIA v anamnéze ( troke)

vaskulárne ochorenie (prekonaný infarkt myokardu,
periférne arteriálne ochorenie, aortálny sklerotický plát
( ascular disease)

vek 65-74 rokov ( ge)

ženské pohlavie ( ex ategory)

≤

≥

C

H

A

D

S

V

A

S c

SKÓRE

1

1

2

1

2

1

1

1

9

C

H

A

D

S

A

Sc

V

 
 

Zdroj: Odborné diagnostické a terapeutické postupy SSVPL.  

In Všeobecný Praktik, 2014. ISSN 1339-2840, č. 2, s. 5. 

 

 

Tabuľka 2 Voľba orálnej antikoagulačnej liečby podľa skórovacieho systému  

CHA2DS2VASc 

 

doporu
žiadna

 žiadna antitrombotická terapia

čená antitrombotická terapia:
ASA alebo 
Preferencia:

doporu

 Warfarín, popr. NOAK

čená antitrombotická terapia:
ASA alebo Warfarín, 
popr. nové antikoagulanciá (NOAK):
dabigatran 2x150 mg (2x110 mg)/de
rivaroxaban 1x20 mg/de
apixaban 2x5 mg/de

ň

ň

ň

Preferencia:

doporučená antitrombotická terapia:
Warfarín alebo NOAK

Skóre = 0

Minimálne riziko CMP

Skóre = 1

Stredné riziko CMP

Skóre  1>

Vysoké riziko CMP
 

 
 

Zdroj: Odborné diagnostické a terapeutické postupy SSVPL.  

In Všeobecný Praktik, 2014. ISSN 1339-2840, č. 2, s. 5. 
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Súčasne pri rozhodovaní o antikoagulačnej liečbe posudzujeme riziko vniku krvácavých 

komplikácií pomocou HASBLED skórovacieho systému. 

 
Tabuľka 3  Skórovací systém rizika krvácania u FP pri antiokoagulačnej liečbe 

 
 

Hypertenzia (Hypertension)                                  

Porucha renálnych a hepatálnych funkcií
(Abnormal renal and liver function)                       

CMP v anamnéze (Stroke)                                    

Krvácanie v anamnéze (Bleeding)                        

Labilné hodnoty INR (Labile)                                 

Vyšší vek 65 rokov (Elderly)                                

Lieky a abúzus alkoholu (Drugs)                            

> 

Vysvetlivky:
H-nekontrolovaná arteriálna hypertenzia, Tks 160 mmHg
A-Bilirubín 2-násobok horného limitu
    AST, ALT, ALP 3-násobok horného limitu
    Kreatinín 200 mol/l
L-labilné INR - nestabilné/vysoké, INR v anamnéze alebo 
   opakovane INR mimo terapeutického rozpätia

>

> µ

H

S

B

L

E

D

A

1

1

1

1

1

1+1

1+1

 
 

Zdroj: Odborné diagnostické a terapeutické postupy SSVPL.  

In Všeobecný Praktik, 2014. ISSN 1339-2840, č. 2, s. 6. 

 

Jednoznačne u pacienta, ktorý ma CHA2DS2VASc>1 začíname antikoagulačnú terapiu.  

Pacient s HASBLED>3 nie je kontraindikovaný k začatiu antikoagulačnej terapie, 

znamená to len častejšie kontroly INR. VLD môže začať antikoagulačnú liečbu 

warfarínom. Nové antikoagulanciá v Slovenskej republike sú zatiaľ preskripčne viazané 

na špecialistu. Warfarin je stále účinný a dobrý liek, ktorý znižuje riziko vzniku CMP 

o 64 % a celkovú mortalitu o 24 % v porovnaní s placebom (3).    
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  Optimálny účinok je pri v rozmedzí 2.0 až 3.0. Warfarín je aj liek, ktorého 

účinok vieme kontrolovať pomocu INR, a ktorý má aj antidotum (vitamín K). Na 

ambulancii VLD preferujeme kontrolu INR prostredníctvom POCT (point off care 

therapy) analyzátora, výsledok je k dispozícii do niekoľkých minút a tým odstránime 

nutnosť druhej návštevy pacient a zároveň aj hneď upravujeme dávku Warfarínu. 

Kontrola a udržanie INR v terapeutickom rozpätí predstavuje posledný krok v 

prevencii CMP u pacienta s FP na ambulancii VLD. 

 

ZÁVER 

  Postavenie všeobecného praktického lekára pre dospelých v prevencii cievnej 

mozgovej príhody u pacientov s fibriláciou predsiení a v skríningu fibrilácie predsiení je 

kľúčové. Vyžaduje si však proaktívny prístup všetkých VLD. Nesmieme zabúdať 

v prvom rade na komunikáciu s pacientom, dôkladne pacienta a jeho rodinu informovať 

o jeho zdravotnom stave, o chronických ochoreniach a o ich možných následkoch. 

Samotný pacient, dobre edukovaný s rizikovými faktormi vzniku FP, sa môže potom 

sám podieľať na prevencii vzniku FP a na prevencii CMP - kontrolou tlaku, kontrolou 

periférneho pulzu a samozrejme aj dobrou compliance k liečbe. Je veľa dôkazov, že 

dobrý vzťah medzi všeobecným lekárom a pacientom počas mnohých rokov je spojený 

s lepšou a primeranejšou starostlivosťou, lepším zdravím a vyššou kvalitou života pri 

oveľa nižších nákladoch (Starfield, B.). 
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ABSTRAKT 

  Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je časté, ale celosvetovo 

signifikantne poddiagnostikované ochorenie. Včasná diagnostika znižuje mortalitu a 

zlepšuje kvalitu života pacientov. Diagnostika CHOCHP sa opiera o spirometrický 

dôkaz bronchiálnej obštrukcie, avšak na Slovensku nepatrí spirometrické vyšetrenie 

medzi rutinné diagnostické metódy v primárnej starostlivosti. V našej práci sme zistili, 

že včasná diagnostika CHOCHP pomocou dotazníka a spirometrie v ambulancii VLD 

(všeobecného lekára pre dospelých) je možná a spirometriu bez bronchodilatačného 

testu je možné integrovať do bežnej ambulantnej praxe VLD.  

 

Kľúčové slová: chronická obštrukčná choroba pľúc, diagnostika, spirometria, 

ambulancia všeobecného lekára 
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ÚVOD 

  CHOCHP patrí v súčasnosti  medzi vedúce príčiny morbidity a mortality na 

svete. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) trpelo v roku 2012 na 

CHOCHP asi 600 miliónov ľudí na celom svete a približne 3,1 milióna ich v roku 2012 

zomrelo1). CHOCHP sa podieľa na 5,6 % všetkých úmrtí globálne, čo ju radí na 3. 

priečku v príčinách úmrtí 1).  

  Alarmujúci je tiež vývojový trend - zvyšuje sa prevalencia CHOCHP a tento 

trend bude pokračovať, keďže stúpa očakávaná dĺžka života obyvateľov Slovenska, ale 

aj celej Európy a súčasne prevalencia CHOCHP stúpa s vekom2). WHO varuje, že 

stúpajú tiež ekonomické dôsledky, priame i nepriame náklady spojené s CHOCHP1). 

CHOCHP je celosvetovo signifikantne poddiagnostikované ochorenie. Rozsah 

poddiagnostikovania nie je presne zistený. Často sa uvádza, že 50 % pacientov 

s CHOCHP nie je diagnostikovaných, ale tento údaj nemá vedeckú oporu 3). Napríklad 

v 2 štúdiách v Španielsku o svojej diagnóze CHOCHP vedelo len 25 % pacientov 4) 5).  

Závažnou skutočnosťou je, že príznaky CHOCHP sa zvyčajne rozpoznajú až v čase, 

keď už ide o pokročilé štádium CHOCHP, a keď už došlo k signifikantnému zníženiu 

pľúcnych funkcií. Tak ako pri väčšine ochorení aj pri CHOCHP platí, že včasná 

diagnostika je kľúčom k lepšiemu manažmentu pacienta, k zlepšeniu jeho kvality života 

a v neposlednom rade aj k zlepšeniu jeho prognózy 6).  

  Ambulancia VLD je jedinou ambulanciou, kam bežne prichádzajú bezpríznakoví 

jedinci, resp. pacienti s minimálnymi príznakmi. K špecialistovi už prichádzajú 

zvyčajne pacienti s rozvinutými príznakmi a pokročilým ochorením. Z tohto dôvodu je 

ambulancia VLD ideálnym miestom pre realizáciu  preventívnych programov, či už 

primárnej alebo sekundárnej prevencie, vrátane skríningu. 
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  Hoci je predstava skríningu CHOCHP lákavá, v súčasnosti neexistujú dôkazy, že 

je skríning CHOCHP v populácii bezpríznakových jedincov efektívny. Hromadia sa 

dôkazy, že vykonávanie včasnej diagnostiky je efektívne, ak sa vykonáva v rizikovej 

populácii - populácii fajčiarov, resp. fajčiarov vo vyššom veku (nad 35 rokov, alebo ešte 

lepšie nad 40 rokov).  V mnohých európskych krajinách sú chronické ochorenia, vrátane 

CHOCHP manažované (diagnostikované a liečené) práve všeobecnými lekármi, napr. 

vo Veľkej Británii alebo Holandsku 7). Podľa OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) môže 

práve správny manažment CHOCHP v primárnej starostlivosti redukovať exacerbácie 

a nákladné hospitalizácie 8).  

  Podľa odporúčania GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 

Disease, Globálna iniciatíva chronických obštrukčných chorôb) je potrebné diagnózu 

CHOCHP zvážiť u každého pacienta, ktorý má dyspnoe, chronický kašeľ a/alebo 

produkciu spúta a anamnézu expozície rizikovým faktorom 9). Diagnostika CHOCHP sa 

opiera o spirometrický dôkaz bronchiálnej obštrukcie. Spirometria by sa mala preto 

vykonať u všetkých pacientov s podozrením na CHOCHP. Spirometria je pre klinickú 

diagnózu CHOCHP nevyhnutná, aby sa predišlo nesprávnej diagnostike, a aby sa 

zaistilo stanovenie závažnosti obštrukcie dýchacích ciest (Global, 2014).  Spirometriu 

vykonávajú bežne praktické lekári napríklad v Dánsku alebo Grécku, vo Veľkej Británii 

dokonca školené zdravotné sestry v ambulanciách praktických lekárov.  

 

CIEĽ:  Cieľom našej práce bolo zistiť, či je včasná diagnostika CHOCHP v ambulancii 

všeobecného lekára možná.  
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MATERIÁL A METÓDY : Do štúdie boli zaradení všetci fajčiari vo veku ≥40 rokov, 

ktorí navštívili ambulanciu VLD počas jedného mesiaca s minimálne jedným 

respiračným príznakom, vyplnili Klinický dotazník CHOCHP (CCQ) a podstúpili 

spirometriu v ambulancii VLD s použitím spirometra MCRO Plus. 

Obr. 1: Spirometrické vyšetrenie v ambulancii všeobecného lekára 

 

Zdroj: /vlastné spracovanie autora/ 
 

 

VÝSLEDKY: Súbor tvorilo 180 pacientov, 83 mužov (46 %) a 97 žien (54 %). 

Priemerný vek bol 52,5 rokov, BMI 26,6 kg/m2, v priemere 28,9 rokov fajčenia 15,2 

cigariet denne. Vyplnenie dotazníka CCQ trvalo  4,15 minúty, priemerné skóre bolo 

0,80.  Najčastejšími respiračnými príznakmi boli kašeľ (78,9 %), produkcia spúta (65 

%) a dyspnoe pri fyzickej námahe (49,4 %). S výslednou diagnózou CHOCHP dobre 

korelovalo nielen celkové skóre dotazníka CCQ, ale aj skóre ponámahového dyspnoe 

a depresie. Spirometria trvala v priemere 12,8 minúty.   
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  Čím vyšší bol vek a čím vyššie bolo celkové skóre dotazníka, tým dlhšie trvala 

spirometria. U pacientov s CHOCHP trvala spirometria o 2 minúty dlhšie.  Normálny 

výsledok spirometrie malo 84 % (n=151) pacientov, 15 % (n=27) malo obštrukčnú 

ventilačnú poruchu (OVP), z toho u 22 pacientov (12,2%) sme novodiagnostikovali 

CHOCHP.   

Obr. 2: Výsledky spirometrie 

 

OVP – obštrukčná ventilačná porucha 

 AB – bronchiálna astma 

Zdroj: /vlastné spracovanie autora/ 
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Obr. 3:  Diagnostikovaná obštrukčná ventilačná porucha podľa stupňa obštrukcie 

 

Zdroj: /vlastné spracovanie autora/ 

  Z celkového počtu 27  pacientov s obštrukčnou ventilačnou poruchou mala viac 

ako polovica ľahký stupeň obštrukcie (59,3%), tretina stredne ťažký (33,3%) a 2 

pacienti (7,4%) mali prítomný ťažký stupeň obštrukcie. Za závažné považujeme 

zistenie, že títo 2 pacienti s ťažkou obštrukčnou ventilačnou poruchou predtým neboli 

ani diagnostikovaní, ani dispenzarizovaní v pneumologickej ambulancii. Pritom obaja 

pacienti boli podľa dotazníka CCQ symptomatickí (skóre 1,8 resp. 2,4), spontánne však 

pre svoje respiračného ťažkosti všeobecného lekára nevyhľadali. 

  Počet pacientov s novozistenou diagnózou CHOCHP v reálnej populácii 

fajčiarov ≥40 rokov s aspoň jedným respiračným príznakom bol v našom výskume 22, 

čo predstavuje 12,2 %. Tento výsledok je oveľa vyšší ako výsledok získaný zo 

štatistických hlásení z ambulancií pneumológov SR (1,54 %)10). V porovnaní s odhadmi 

Drugdovej - prevalencia CHOCHP v populácii >40 rokov 5,2-5,4 % 11) a Rozborilovej 

v populácii vo veku >45 rokov 5% 12) sú výsledky v našom výskume viac ako 

dvojnásobné (12,2 %).  
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  Tieto odhady prevalencie však nie je možné porovnať s našimi výsledkami 

priamo, pretože naše výsledky nereprezentujú prevalenciu v celej populácii, len 

v populácii fajčiarov ≥40 rokov s minimálne jedným respiračným príznakom. Výsledná 

prevalencia v celej populácii bude preto nižšia.  

  Miera poddiagnostikovania CHOCHP bola až 54 % (58% u mužov a 50% 

u žien), čo je naozaj alarmujúce zistenie, pretože pacienti, ktorí nie sú diagnostikovaní, 

nie sú ani adekvátne liečení. V našej práci sme dokázali, že vyhľadávanie pacientov 

s CHOCHP v rizikovej populácii fajčiarov vo veku ≥40 rokov s minimálne jedným 

respiračným príznakom je v ambulancii VLD možné. Okrem CHOCHP sme 

spirometricky diagnostikovali aj 5 prípadov bronchiálnej astmy u fajčiarov a jeden 

prípad overlap syndrómu (CHOCHP a bronchiálna astma súčasne). 

  Pacienti so spirometricky diagnostikovanou obštrukčnou ventilačnou poruchou 

v ambulancii VLD sú následne odosielaní do špecializovanej  pneumologickej 

ambulancie za účelom ďalšej diagnostiky – potvrdenie, príp. nepotvrdenie obštrukčnej 

ventilačnej poruchy a bronchodilatačný test, na základe ktorého sa odlíši, či ide 

o diagnózu CHOCHP (neprítomnosť reverzibility) alebo o bronchiálnu astmu 

(prítomnosť reverzibility) obštrukcie v dýchacích cestách, prípadne kombináciu oboch 

diagnóz (tzv. overlap syndróm). 
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ZÁVER  

  Naša štúdia je prvou štúdiou realizovanou so slovenskou verziou dotazníka CCQ 

a tiež prvá štúdia skúmajúca včasnú diagnostiku CHOCHP pomocou spirometrie 

v reálnej populácii v podmienkach primárnej starostlivosti na Slovensku. Navrhnutý 

diagnostický postup (dotazník CCQ a spirometria) síce vyžadoval čas lekára 

i zdravotnej sestry navyše, ale naše výsledky dokázali, že použitý dotazník ako aj 

spirometria bez bronchodilatačného testu môžu byť integrované do bežnej ambulantnej 

praxe VLD. Domnievame sa, že diagnostika CHOCHP v ambulancii VLD je prvým 

krokom k tomu, aby sa časť starostlivosti o pacientov s CHOCHP presunula do 

ambulancií VLD. Presun kompetencií manažmentu chronických ochorení na plecia 

všeobecných lekárov sa javí aj z finančného hľadiska ako efektívna stratégia 

zohľadňujúc starnutie svetovej populácie ako aj stúpajúci výskyt mnohých chronických 

ochorení.   

  Ak VLD dokáže identifikovať pacientov s CHOCHP, môže ich lepšie 

manažovať, napríklad akútne exacerbácie CHOCHP nebude považovať za „bežné“ 

bronchitídy. Vie tiež s pacientom pracovať v procese odvykania od fajčenia, alebo 

v rámci prevencie ponúknuť očkovania vhodné pre pacientov s CHOCHP, a to 

očkovanie proti chrípke, ako aj očkovanie proti pneumokokom. Tak VLD dokáže 

svojich pacientov lepšie ochrániť pred ďalšími akútnymi exacerbáciami CHOCHP, 

ktoré by viedli k ďalšiemu poklesu pľúcnych funkcií a tým aj k poklesu dĺžky života, 

ale aj k poklesu kvality života pacientov. Je všeobecne akceptované, že zdravotníci 

v primárnej starostlivosti zohrávajú dôležitú úlohu v diagnostike CHOCHP vo včasných 

štádiách13). Je potrebné realizovať ďalšie kroky, aby tomu tak bolo aj na Slovensku.  
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ABSTRAKT 

  Medicínsky a spoločenský význam infekčných chorôb sa posudzuje podľa 

viacerých  kritérií, ku ktorým patrí incidencia, pracovná neschopnosť, ošetrovanie člena 

rodiny, invalidizácia a úmrtnosť. Najefektívnejším spôsobom primárnej prevencie 

prenosných ochorení a vytvorenie  imunity pacienta voči infekcií je očkovanie. 

Manažment očkovania v ambulancii všeobecného lekára je súhrn činností a opatrení, 

ktorých výsledkom by malo byť zabezpečenie ochrany zdravia, plynulej pracovnej 

aktivity a zdravého starnutia dospelej populácie prostredníctvom zvýšenia 

zaočkovanosti. Kľúčovou úlohou všeobecného lekára v imunizačnom programe je 

pozitívny postoj lekára a zdravotnej sestry k očkovaniu, individuálny prístup 

k pacientovi a správny manažment pacienta, ktorého súčasťou je aktívne pozývanie 

a odporúčanie očkovania, vyhradenie ordinačných hodín na očkovacie poradne, 

informovanosť pacienta o význame očkovania pre jeho osobu, ale aj pre jeho okolie a 

prebratie zodpovednosti za svoje zdravie. Opätovné zavedenie očkovacích preukazov, 

ktoré by sa aktualizovali pri každej preventívnej prehliadke, by tiež prispelo k lepšej 

informovanosti pacienta o očkovaní.  

Kľúčové slová: očkovanie, pacient , pozvanie, poradňa, preukaz 
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ÚVOD  

  Ľudská populácia bola odpradávna ohrozovaná infekčnými chorobami a ich 

epidémiami. Najefektívnejším spôsobom prevencie prenosných ochorení a vytvorenie  

imunity pacienta voči infekcii je očkovanie. Cieľom očkovania je chrániť jednotlivca, 

aby neochorel (individuálna ochrana) a plošným očkovaním dosiahnuť dobrú 

kolektívnu ochranu. Úspešnosť očkovania ovplyvňuje jeho včasnosť, dodržanie časovej 

schémy, dobrý zdravotný stav očkovaného, správna aplikácia očkovacej látky, 

presvedčenie pacienta aj lekára o potrebe, účinnosti, užitočnosti a bezpečnosti 

očkovania  a v neposlednom rade aj hradenie očkovacej látky a  výkonu očkovania 

zdravotnou poisťovňou alebo cenová dostupnosť očkovacej látky. 

  Verejno-zdravotným prínosom očkovania okrem zníženia chorobnosti a 

úmrtnosti je aj prevencia epidémií. Z ekonomického hľadiska sa skracuje, až eliminuje 

hospitalizácia, znižujú sa jej finančne náklady na liečbu a zachovaním pracovnej 

aktivity sa zvyšuje produktivita práce. S chorobami, ktoré sa na Slovensku vďaka 

očkovaniu nevyskytujú, vymizli aj  komplikácie, ktoré v mnohých prípadoch viedli k 

invalidizácií a tým k ďalšiemu zvyšovaniu nákladov, či už na potrebnú následnú 

zdravotnú alebo sociálnu starostlivosť.   

  Imunizačný program na Slovensku má dlhodobú tradíciu. V súčasnosti sa pri 

jeho realizácii vychádza zo všeobecne dostupných odporúčaní Svetovej zdravotníckej 

organizácie (WHO). Funkčnosť imunizačného programu ovplyvňuje dobrá organizácia 

a riadenie, kvalitné výkony a vhodné kontrolné mechanizmy. Súčasťou tohto 

integrovaného systému sú aj lekári primárneho kontaktu čiže všeobecní lekári pre deti a 

dorast a všeobecní lekári pre dospelých.  
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MANAŽMENT O ČKOVANIA V AMBULANCIÍ VŠEOBECNÉHO LEKÁRA 

  Všeobecný lekár pre dospelých /VLD/ je  špecialistom na primárnu zdravotnú 

starostlivosť, ktorej súčasťou je očkovanie dospelej populácie. Lekár so sestrou tvorí 

tím, ktorý je kompetentný  túto špecializovanú činnosť ponúknuť a erudovane 

poskytnúť. Základom  jeho práce  je, aby bol pacient informovaný o možnostiach 

očkovania. Mnohí naši pacienti vôbec nevedia, ako sa môžu chrániť voči závažným 

infekčným ochoreniam. Chýba nám dôsledná pozitívna kampaň sprostredkovaná 

každým VLD o prínose očkovania, počtoch zachránených životov, ušetrených dní 

práceneschopnosti. A preto by v žiadnej  čakárni nemala chýbať informácia o 

povinnosti a možnostiach očkovania (Jandzíková, 2013).  

    Zdravý dospelý človek navštevuje lekára len veľmi zriedka, resp. nenavštevuje 

ho, keď nemusí. Ak príde k lekárovi s chorobou, tak s veľkou pravdepodobnosťou nie je 

vhodný čas na očkovanie. Preventívne prehliadky dospelých osôb sa síce stále 

intenzívnejšie dostávajú do povedomia občanov, sú však mnohými ľuďmi zanedbávané. 

Najmä muži k nim nemajú taký postoj, ako k preventívnym prehliadkam svojich 

automobilov. U tých keď zistia, že najazdili určitý počet kilometrov, bez váhania 

navštívia autoservis.  

  Manažment očkovania v ambulancii všeobecného lekára je súhrn činností a 

opatrení, ktorých výsledkom by mala byť ochrana zdravia osôb v jeho starostlivosti 

očkovaním.  

 

Dôležité súčasti manažmentu sú:  

- spolupráca zdravotnej sestry s lekárom   

- aktívny individuálny prístup k pacientovi, ktorému sa očkovanie odporúča. 
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  Počas praxe som spolu so zdravotnými sestrami na ambulancií vyskúšala 

niekoľko modelov na dosiahnutie čo najvyššej zaočkovanosti. Najviac sa nám osvedčil 

model priameho kontaktu s pacientom, založený na dôvere a pozitívnej komunikácii 

lekára a zdravotných sestier. Postupne sme zadefinovali jednotlivé kroky vedúce k 

zvýšeniu zaočkovanosti u našich kapitovaných pacientov.  

 

1. Aktivity pred očkovaním: 

- Plánovanie očkovania a vypracovanie očkovacieho kalendára spolu s preventívnou 

prehliadkou. Podľa anamnestických údajov zistených pri preventívnej prehliadke, ako 

sú vek, chronické ochorenia, povolanie, zostavíme plán očkovania na 2 roky, teda do 

ďalšej preventívnej prehliadky. Pri následnej preventívnej prehliadke skontrolujeme 

povinné očkovania a informujeme pacienta o odporúčaných pre neho vhodných 

očkovaniach. Pri každej nasledujúcej preventívnej prehliadke je potrebné plán 

aktualizovať na ďalšie dva roky. Každý pacient je tak poučený o možnostiach 

očkovania.  

- Vytvorenie očkovacej poradne v poobedňajších hodinách, ktorou predchádzame 

kontaktu zdravých pacientov, ktorí prídu len na očkovanie, s chorými.  

- Pozvanie pacienta na očkovanie je možné vykonať viacerými spôsobmi. Pomocou 

dotazníkovej metódy sme zistili najúčinnejšie formy pozvania. V sledovanom období 

očkovacej kampane proti chrípke v roku 2015 dotazník vyplnilo 122 našich pacientov. 

Ako najúčinnejšie pozvanie sa osvedčilo ponúknutie očkovania pacientovi zdravotnou 

sestrou (58,2 %), nasledované lekárom (12,3 %). Tento výsledok potvrdil, že osobný 

kontakt a komunikácia s pacientom má najväčšiu váhu v rozhodovaní o očkovaní.  

Vzhľadom na to, že pacient prichádza do prvého kontaktu na ambulancii so zdravotnou 

sestrou, podiel zdravotnej sestry je vyšší ako lekára.  
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Pacienti, ktorí po oslovení zdravotnou sestrou boli nerozhodní, resp. nemali o očkovanie 

záujem, po rozhovore s lekárom zaujali pozitívne stanovisko. Je to logické, vzhľadom 

na väčšiu autoritu lekára. Významnú úlohu zohráva aj oznam v miestnom rozhlase o 

začatí očkovania proti chrípke, reagovalo naň 11,3 % pacientov. Miestny rozhlas 

funguje hlavne na dedinách a je zdrojom informácií pre starších pacientov. Dobré 

skúsenosti s očkovaním v minulosti boli pravdepodobne dôvodom vlastného 

rozhodnutia 4,9 % pacientov./ obr.č.2/ / Ožvoldíková, 2015/ 

Obr. č.2: Formy pozvania na očkovanie 

 

 

Zdroj: Ožvoldíková, 2015 

 

2. Štandardný postup očkovania 

Očkovanie, tak ako každý medicínsky výkon, môže byť spojené s určitým rizikom, 

správnymi postupmi však môžeme znížiť riziko nežiaducich reakcií po očkovaní na 

minimum. Vo všeobecnosti je očkovanie bezpečná a vysoko účinná metóda prevencie 

infekčných chorôb.  
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Ide najmä o: 

a) Dodržiavanie kontraindikácií  

Bezpečne možno očkovať takmer všetky osoby. Len v malom počet prípadov je trvalá 

kontraindikácia, častejšie sú prechodné kontraindikácie. U nich sa očkovanie odkladá na 

neskorší termín. Kontraindikácie sú dôvody, prečo nie je možné očkovanie vykonať. Na 

posúdenie je dôležité poznať aktuálny zdravotný stav očkovaného vrátane anamnézy. 

Absolútne kontraindikácie sú platné pre všetky očkovacie látky, špecifické sú pre 

konkrétnu očkovaciu látku. 

Absolútne kontraindikácie vzťahujúce sa na všetky očkovacie látky:  

- potvrdená anafylaktická reakcia po predchádzajúcej dávke očkovacej látky,  

- potvrdená anafylaktická reakcia na akékoľvek iné súčasti očkovacej látky,  

- akútne ochorenie so stredne ťažkým alebo ťažkým priebehom bez ohľadu na 

prítomnosť horúčky.  

Špecifické kontraindikácie očkovania sú popísané v príbalových letákoch. 

 

b) Individuálny prístup k o čkovanému  

Samotný výkon očkovania si vyžaduje individuálny prístup k očkovanému. Tak ako pri 

iných dôvodoch návštevy zdravotníckeho zariadenia, aj pri očkovaní sa môžu vyskytnúť 

rôzne bariéry u potenciálne očkovaného. Pre prácu všeobecných lekárov má veľký 

význam komunikácia s pacientom nielen pred vlastným očkovaním. Spokojní pacienti s 

pozitívnymi skúsenosťami z predchádzajúcich návštev zdravotníckeho zariadenia 

prejavia väčší záujem aj o preventívne činnosti, medzi ktoré očkovanie patrí. Dôležitá je 

efektívna, zrozumiteľná a empatická komunikácia zdravotníckeho pracovníka s 

pacientom, keď očkovaný pacient má možnosť klásť otázky, vysloviť svoje prípadné 

obavy, pričom dostane uspokojivé odpovede.  
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Lekár by mal chápať strach z očkovania a nežiaducich účinkov, ktorými sú pacienti 

neraz zastrašovaní laikmi alebo na internete. Lekár by mal poskytnúť pacientovi 

odborné, vedecky dokázané informácie, ako aj vlastné skúsenosti. Najvyššiu 

zaočkovanosť majú lekári, ktorí sú sami zaočkovaní. V ambulancii je dôležité venovať 

očkovanému dostatok času. Je to významné z hľadiska získania dôvery pacienta. 

Lekár pacientovi podá informácie proti čomu ho očkuje, že mu podáva očkovaciu látku, 

ktorá ho ochráni pred daným ochorením, ale neochráni ho pred ochoreniami 

spôsobenými inými patogénmi. Odporučí mu aby 1 – 2 dni po očkovaní nevykonával 

väčšiu psychickú ani fyzickú záťaž a v deň očkovania by nemal piť alkohol, ktorý môže 

prehĺbiť intenzitu nežiaducich účinkov, najmä pocti únavy. Súčasne ho oboznámi s 

možnými očakávanými reakciami a nežiaducimi účinkami očkovania a ako sa pri nich 

zachovať a aby  prípadné akékoľvek neočakávané reakcie mu pacient hlásil (osobne, 

príp. aj telefonicky). 

 

c) Odber anamnézy a vyšetrenie  

Pred očkovaním lekár odoberie osobnú anamnézu vrátane užívania liekov, 

imunomodulátorov, prípadnú aplikáciu iných očkovacích látok a imunoglobulínov, 

pozornosť treba venovať alergiám a eventuálnym predchádzajúcim reakciám po 

očkovaní.  Dôležitá je aj epidemiologická anamnéza, zameraná na kontakt s chorými 

osobami, aby sa vylúčila možnosť očkovania v inkubačnom čase infekčného ochorenia 

alebo v čase oslabenia organizmu. Následne lekár pacienta fyzikálne vyšetrí a zistí 

aktuálny zdravotný stav. Stanoví prípadné dočasné alebo trvalé kontraindikácie a získa 

písomný informovaný súhlas s výkonom očkovania. Všeobecne sa odporúča očkovať 

dospelých v popoludňajších hodinách, keď už nemusia ísť do práce. Bežné aktivity 

možno vykonávať od druhého dňa po očkovaní. 
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Po očkovaní sa môže objaviť očakávaná, ale aj neočakávaná, menej aj viac závažná 

reakcia organizmu. Je dôležité, aby lekár vedel o reakciách, aby ich nepodceňoval, ale 

ani nepreceňoval. V našej ambulancii sme sa nestretli so závažnými reakciami. 

Najčastejšie sme zaznamenali očakávané lokálne reakcie, ako sú začervenanie, opuch, 

bolestivosť v mieste vpichu, zatvrdnutie, svrbenie, modrina, ktoré odzneli bez liečby, 

resp. po lokálnej liečbe octanovou masťou a studeným obkladom.  

Ojedinele sa vyskytli očakávané celkové reakcie, ako subfebrility, únava, bolesť hlavy, 

kĺbov, svalov, nevoľnosť a podráždenosť, ktoré nevyžadovali liečbu antipyretikami a 

analgetikami. 

 

d) Manipulácia s očkovacou látkou a samotný výkon očkovania  

Zásadne sa nepoužívajú preexspirované očkovacie látky. Odporúča sa pred očkovaním 

opticky skontrolovať obsah ampuly, pred podaním ju pretrepať a vylúčiť očkovaciu 

látku so zrazeninou, ktorá sa nedá roztrepať. Potrebné je aj zahriať očkovaciu látku pred 

použitím na teplotu miestnosti (15 °C až 25 °C) pretože chladná očkovacia látka 

vyvoláva bolestivú reakciu. Očkovaného uložiť do polohy v sede, prípadne v ľahu a 

uvoľniť miesto na aplikáciu očkovacej látky, posediačky nechať ruku visieť voľne 

vedľa tela, poležiačky položiť vedľa tela. Zvoliť vhodné miesto na očkovanie a miesto  

vpichu vyšetriť aspexiou a palpáciou. Miesto vpichu dezinfikovať a dezinfekčný roztok 

nechať zaschnúť. Podržať injekčnú striekačku vzpriamene a vytlačiť vzduch. 

Bezprostredne po očkovaní miesto vpichu mierne zatlačiť suchým tampónom počas 1 

až 2 minút a následne ponechať voľné prístupu vzduchu. Dôležité je zabezpečiť 

zdravotnícky dohľad na 30 minút po očkovaní a  zaznamenať údaje o očkovaní do 

zdravotnej dokumentácie. Pred odchodom informovať očkovaného o ďalších 

plánovaných kontrolách, očkovaniach a preočkovaniach. 
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Očkovacie látky sa na ambulanciu zabezpečujú cestou najbližšej lekárne, dodávajú sa v 

termoboxoch. Objednáva sa také množstvo, ktoré bude použité v priebehu 1 – 2 

týždňov, aby sa zabránilo vyhadzovaniu nespotrebovaných dávok. V ambulancii ich 

skladujeme v chladničke určenej na skladovanie očkovacích látok a liekov pri teplote 2 

– 8 °C. 

 

3. Zdravotná dokumentácia očkovania  

O každom očkovaní musí byť v zmysle platnej legislatívy (vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení § 13 

ods. 3) vykonaný záznam v zdravotnej dokumentácií  rozsahu: dátum výkonu 

očkovania, názov očkovacej látky, výrobca, šarža,  dávka, spôsob aplikácie a meno 

lekára, ktorý vykonal očkovanie.  

 

4. Úlohy sestry pri očkovaní 

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých pracuje ako tím lekára a zdravotnej 

sestry. Pre správny manažment očkovacích látok v zdravotníckom zariadení je 

zadefinovaných 10 činností, ktoré má na starosti zdravotná sestra. Zahrňujú príjem 

očkovacích látok,  priebežnú kontrolu teploty uskladnenia, kontrolu kapacity 

skladovania, vybavenie na zachovanie chladového reťazca, udržiavanie vybavenia, 

manažment zásob, efektívna dodávka očkovacích látok, správna manipulácia s 

očkovacími látkami, efektívne monitorovanie očkovacích látok a kontrola odpadu z 

výkonu očkovania (Krištúfková, 2017). 
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PROTI AKÝM CHOROBÁM O ČKUJEME DOSPELÝCH ? 

  Pri zabezpečovaní očkovania dospelých osôb by mal lekár vychádzať 

z rizikových faktorov, ako sú vek, zdravotný stav, gravidita u žien, zamestnanie, spôsob 

správania (záhradkárstvo, poľovníctvo, sexuálne správanie), návyky (intravenózne 

užívanie drog, alkohol), život s rizikovou, alebo infikovanou osobou, cestovanie a pobyt 

v endemických oblastiach.  

  Všeobecní lekári pre dospelých začínajú preočkovávať proti tetanu a záškrtu 

osoby v 23. – 28. roku života a potom každých 10 – 15 rokov. V prípade, že sa 

preočkováva po dlhšom ako 15-ročnom intervale osobe, ktorá bola v minulosti 

kompletne základne očkovaná (3 dávky), sa podáva len 1 dávka očkovacej látky. 

Nezačína sa znovu so základným očkovaním. Osobitne sa postupuje pri poranení.  

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu vo výskyte pertussis, odporúča sa 

v dospelosti súčasne preočkovať aj proti pertussis.  

Očkovanie proti chrípke sa odporúča všetkým osobám vo veku 59 a viac rokov. Ďalej 

sa očkovanie zameriava na osoby, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť vzniku 

komplikácií (chronicky choré osoby) alebo ktoré sú najviac vystavené riziku nákazy, 

hlavne sa odporúča tehotným ženám v akomkoľvek štádiu gravidity. Očkuje sa 

každoročne, vždy na jeseň, v priebehu októbra a novembra.  

Proti invazívnym pneumokokovým nákazám sa odporúča očkovať najmä osoby 59-

ročné a staršie, chronicky choré osoby, osoby v príprave na dialýzu, transplantáciu a 

biologickú liečbu, HIV pozitívne osoby.  

U dospelých osôb sa pri očkovaní proti vírusovej hepatitíde A  (VHA)  a B (VHB) 

zohľadňujú zdravotné indikácie, profesionálne riziko i pobyt v rizikovom prostredí, 

cestovanie, spôsob správania a návyky.  
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Očkovanie proti meningokokovým nákazám sa vykonáva najmä u osôb, ktoré majú 

zdravotné indikácie, vo svojom povolaní sú vystavené profesionálnemu riziku, alebo 

žijú v rizikovom prostredí. Očkovanie proti pásového oparu a postherpetickej neuralgii 

je určené pre osoby vo veku 50 rokov a staršie. 

Očkovanie proti ľudskému papiloma vírusu (HPV) je určené na primárnu prevenciu 

karcinómu cervixu, chráni aj pred vznikom premaligných genitálnych lézií 

(cervikálnych, vulvárnych a vaginálnych), premalígnych análnych lézií, okrem 

cervikálnych aj análnych karcinómov príčinne súvisiacich s onkogénnymi typmi 

ľudského papilomavírusu 16 a 18. Očkovacia látka  s obsahom typov 6, 11 HPV je 

indikovaná aj na prevenciu bradavíc genitálu. Očkovanie je indikované u žien aj mužov, 

optimálne v mladom veku pred začiatkom pohlavnej aktivity, očkovanie je odporúčané 

do 25, resp. 26 rokov, v štúdiách však bola dokázaná u žien účinnosť pri očkovaní až do 

45 rokov.  

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde sa vykonáva u osôb s rizikom poštípania 

kliešťom v prírodnom ohnisku nákazy, najčastejšie spojené s výkonom povolania, ale aj 

s rekreačnými a záujmovými činnosťami. Okrem poštípania infikovaným kliešťom sa 

môže nákaza preniesť pitím surového mlieka infikovaných zvierat, najčastejšie kôz, 

resp. konzumáciou výrobkov z nepasterizovaného ovčieho mlieka, do ktorého sa často 

primiešava aj kozie mlieko. (Krištúfková, 2017). 
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ZÁVER 

  Prevencia infekčných ochorení je v súčasnosti samozrejmou požiadavkou 

jednotlivcov i celej spoločnosti. Úspešnou realizáciou imunizačného programu na 

Slovensku sa zredukoval výskyt závažných infekčných chorôb, čo môže spôsobiť 

podceňovanie potreby očkovania proti nim. Dôležitá je preto neustála komunikácia 

o význame, účinnosti a bezpečnosti očkovania. Všeobecní lekári pre dospelých by mali 

mať vedomosti o typoch a zložení očkovacích látok, spôsobe ich aplikácie, možných 

nežiadúcich reakciách a o všetkom,  čo súvisí s očkovaním. Vnímanie rizika z 

očkovania je u pacientov subjektívne a môže byť ovplyvnené rôznymi faktormi, 

skúsenosťami či už pozitívnymi, negatívnymi, vlastnými alebo pasívne získanými. 

Dôležité je, aby lekár pri komunikácii o očkovaní pristupoval ku každému pacientovi 

individuálne v závislosti od osobnosti, vzdelania, osobných hodnôt. Základnou 

náplňou všeobecného lekára musí byt pozitívna kampaň smerom k pacientom, 

dostupnosť  informácií o možnostiach očkovania, vypracovanie individuálneho 

očkovacieho kalendára a jeho aktualizácia podľa veku, zmeny zdravotného stavu, 

podľa  zamestnania, spôsobu správania, návykov, miesta pobytu a cestovania. 

Lekár pred podaním vakcíny chorého vyšetrí a najmä sa s ním porozpráva. Vysvetlí, 

proti akým chorobám ho očkuje a prečo je očkovanie dôležité, aké riziká sú spojené s 

prekonaním  ochorenia a riziká spojené s očkovaním, teda aké reakcie môžu očakávať a 

čo má v takom prípade robiť. Lekár si získa dôveru očkovaného, ak ho nepodceňuje a 

otvorene mu odpovedá na otázky, vyvráti jeho obavy spôsobom, aby mu očkovaný 

rozumel. Očkovaného nezaujíma dôležitosť udržania kolektívnej ochrany, ani úspechy 

imunizačného programu na Slovensku. Jeho zaujíma vlastný zdravotný stav, jeho 

udržanie, prípadne ochrana zdravia jeho rodiny.  
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Očkovaním si dospelí môžu veľmi efektívne zvýšiť kvalitu života, zabrániť 

práceneschopnosti, hospitalizácii a zdravotným komplikáciám. Očkovanie je 

v súčasnosti považované za súčasť zdravého starnutia.  
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