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HYPOPITUITARIZMUS A CHÝBAJÚCE
PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIE
INTERNISTOM
Podnet podala dcéra zosnulej 69-ročnej pacientky so žiadosťou
o prešetrenie správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti jej matke
v spádovej NsP, kde jej matka po operácii pertrochanterickej
zlomeniny stehnovej kosti zomrela.
ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ
ZHRNUTIE
RA: v r. 1992 parciálna resekcia tumoru hypofýzy (zmiešaný
chromofóbny adenóm s nadprodukciou STH a PRL), v r. 1997 MR
s nálezom recidívy tumoru - expanzia intra, supra, infra a čiastočne
parasellárne, onkológom hodnotené ako inoperabilné. Stp.
rádioterapii, kontrolné MR s relatívne stacionárnym obrazom,
neuroklinicky
divergentný
strabizmus
a
ľahký
organický
psychosyndróm, hypopituitarizmus, v r. 2012 LIM s dysartriou a CO
n. VII. dx v regresii. MR v r. 2014 - stacionárny nález rezidua tumoru
na dne selly, suprasellárna oblasť bez expanzie, atrofické zmeny
hemisfér mozgu, ložiská gliózy v BH T lalokov a TP vľavo, susp.
postischemické. V r. 2011 realizovaná TEP coxy dx. V r. 2016 fr.
osseum nasalium.
Pacientka prijatá na OÚCH dňa 20.10.2017 o 15.44 hod., privezená
RLP po páde doma o 11.00 hod. Pre bolesti realizované RTG
vyšetrenie panvy, ľavého bedrového kĺbu a hrudníka. Pri prijatí TK:
160/90 mm/Hg, P: 90/min., afebrilná. V roku 1992 bola pacientka
operovaná pre adenóm hypofýzy, v roku 1997 nález progredoval, stav
hodnotený ako inoperabilný, pacientka mala bitemporálnu
hemianopsiu hypopituitarizmus. Bola nastavená na substitučnú liečbu
Euthyrox 112 ug denne, Hydrocortison 20 mg denne. V r. 2011
pacientka prekonala cievnu mozgovú príhodu s dysartriou, centrálnou
parézou n. VII vpravo. U pacientky bol prítomný ľahký organický
psychosyndróm (MR - atrofické zmeny hemisfér mozgu, ložisková
glioza/postischemická), tetrapyramídový syndróm, porucha pamäti,
amentiformné stavy, bola liečená na normocytárnu anémiu. V roku
2011 bola pacientka operovaná pre subkapitálnu zlomeninu krčka
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pravej stehnovej kosti - TEP bedrového kĺbu. Pred úrazom zo dňa
20.11.2017 pacientka chodila s pomocou jednej predlakťovej barly.
Pacientka bola dlhodobo na liečbe Trombexom, ktorý bol po prijatí do
nemocnice z liečby vysadený a nahradený LMWH - Fraxiparine 0,4 ml
s. c. Z chronickej medikácie bol pri prijatí dňa 20.10.2017 ordinovaný
Euthyrox 112 ug ráno, Hydrocortison 10 mg tbl. 1-1-0, Sortis 80 mg tbl.
0-0-1, Cavinton 1-0-1 tbl., Tiapridal 0-0-1/2 tbl., Lyxit 12,5 mg 1-1-1 tbl.,
Sertralin 50 mg 1-1-1 tbl., Nimvastid 3 mg 1-0-1 tbl., infúzia
s Novalginom. Dňa 26.10.2017 o 08.50 hod. bola pacientka
operovaná. Zlomenina bola reponovaná na extenčnom stole a
stabilizovaná krátkym trochanterickým klincom od firmy Medin.
Operácia prebehla bez komplikácií (ukončenie o 10.10 hod.).
Následne bola pacientka prevezená na JIS OÚCH. V terapii podávaný
Axetine 3x 1,5 g i. v., Fraxiparine 0,4 ml s. c. 1x denne bol zvýšený na
0,6 ml, Dicynone 2 amp. jednorazovo, z chronickej liečby všetko okrem
hydrocortizónu (nie je o tom záznam). Hodnoty TK: 100 - 105/60
mm/Hg, fr. okolo 90/min. Dňa 27.10.2017 sa pokračovalo v uvedenej
medikácii, pacientka bola dopoludnia preložená na oddelenie.
V laboratórnych parametroch došlo k poklesu hemoglobínu zo 126 pri
prijatí na 91g/l dňa 27.10.2017. V dekurze z oddelenia je v terapii
pokračovanie v ATB liečbe Axetinom, Fraxiparine 0,8ml s. c., F 1/1
s Novalginom raz za 8 hod., Ferro - Folgama 2x 1. Iná liečba uvedená
nebola. Podľa zdravotnej dokumentácie o 18.00 hod. vykonaná
sesterská vizita, o 19.00 hod. bol pacientke kontrolovaný tlak krvi:
100/75 mm/hg, bola pri vedomí, komunikovala. O 19.40 hod. pacientka
nájdená v bezvedomí, privolaný lekár oddelenia, periférne pulzácie
a pulzácie na karotídach boli nehmatné, zrenice mydriatické,
u pacientky bola zahájená KPCR, podaný Adrenalín 1 amp., o 19.45
hod. konštatovaný exitus letalis. Ako bezprostredná príčina smrti bola
určená pravdepodobná embólia do artérie pulmonalis. Pitva vykonaná
nebola.
VÝKONOM DOHĽADU NA M IESTE ZISTENÉ SKUTO ČNOSTI
Išlo o 69-ročnú pacientku s hypopituitarizmom na substitučnej liečbe
tyroxínom a hydrokortizónom, po NCMP, ktorá bola prijatá dňa
20.10.2017 na OÚCH pre pertrochanterickú zlomeninu ľavého femoru.
V predoperačnej príprave bol Trombex nahradený Fraxiparínom.
Predoperačné vyšetrenie bolo vykonané anestéziológom, v rámci
prípravy nebol nahradený p. o. hydrokortizón parenterálnym
podávaním, dokonca v terapii na dekurze z JIS sa nevyskytuje ani
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v p. o. forme. V zdravotnej dokumentácii sa nenachádza žiadny ekg
záznam. Operácia bola realizovaná dňa 26.10.2017. Počas
monitorovania na JIS mala pacientka sklon k hypotenzii TK:
100 - 105/60 mm/Hg. U pacientky došlo k zvýrazneniu anémie hemoglobín zo 126 g/l poklesol na 91 g/l. Transfúzia erytrocytov
indikovaná nebola. Dňa 27.10.2017 dopoludnia bola pacientka
preložená na oddelenie. V dekurze nie je uvedená liečba
hydrokortizónom. Večer dňa 27.10.2017 bola pacientka náhle
v bezvedomí, s nehmatným pulzom a nemerateľným krvným tlakom.
Privolaný lekár okamžite zahájil KPCR, ktorá ale bola neúspešná
a o 19.45 hod. konštatovaný exitus letalis. Výkonom dohľadu úrad
konštatoval, že z hľadiska chirurgie bola pacientke diagnóza
pertrochanterickej zlomeniny stehnovej kosti vľavo stanovená
správne, rovnako aj vykonaný spôsob osteosyntézy bol úplne
štandardný, typický a správny pre liečbu tohto druhu zlomeniny.
Z chirurgického hľadiska teda zdravotná starostlivosť bola pacientke
poskytnutá
úplne
správne.
Avšak
išlo
o
pacientku
s panhypopituitarizmom
na
chronickej
substitučnej
liečbe
hydrokortizónom a tyroxínom, po prekonanej NCMP. Tieto 2 fakty
zvyšujú výrazne peroperačné riziko. U pacientky nebolo vykonané
predoperačné vyšetrenie internistom, v dokumentácii sa nenachádza
ani žiadny EKG záznam. U pacientky nebola indikovaná ani
perioperačná a pooperačná substitúcia hydrokortizónom parenterálne
vo zvýšenej dávke, čo je u pacientov s hypokorticizmom
bezpodmienečne nutné pri každom operačnom výkone, či inej
stresovej situácii (zápal...). Dokonca v zázname z JIS vôbec nie je
uvedené podávanie hydrokortizónu ani perorálnou formou. Uvedený je
len Euthyrox. Podobne po preklade pacientky na oddelenie nie je
odporučené podávanie hydrokortizónu. Pacientka už počas
hospitalizácie na JIS mala nižšie hodnoty tlaku krvi, rovnako aj pri
preklade. Naviac, nikde v dokumentácii nebol ani žiadny ekg záznam,
ani jeho popis. Skupina vykonávajúca dohľad je toho názoru, že
príčinou úmrtia mohla byt’ ischémia myokardu a náhla smrť navodená
hypotenziou nedostatkom kortikoidov, ako aj prehĺbením anémie
pooperačne. Na prevenciu tromboembolickej choroby pacientka
dostávala nízkomolekulový heparín. Nakoľko ale pitva realizovaná
nebola, exaktná príčina úmrtia nie je známa.
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ZISTENÉ NEDOSTATKY
Úrad zistil u dohliadaného subjektu v rámci predmetu dohľadu
nedostatky v tom, že u pacientky nebolo vykonané interné
predoperačné vyšetrenie ani EKG záznam, okrem toho u pacientky
s hypokorticizmom na chronickej substitučnej liečbe hydrokortizónom
a tyroxínom podľa zdravotnej dokumentácie nie je preukázaná
dostatočná substitúcia hydrokortizónom. Úrad ďalej konštatoval aj
pochybenia vo vedení zdravotnej dokumentácie, tie ale boli postúpené
na riešenie Úradu samosprávneho kraja, odboru zdravotníctva ako
vecne príslušnému orgánu na vydanie povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia a oprávnenému vykonávať dozor nad
dodržiavaním povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
ZÁVER
Výkonom dohľadu bolo
porušenie § 4 ods. 3
starostlivosti, službách
starostlivosti a o zmene
neskorších predpisov.

zo strany dohliadaného subjektu zistené
zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
a doplnení niektorých zákonov v znení

DIAGNOSTICKÉ ÚSKALIE PRI
PRASKNUTOM ODSTUPE K ORONÁRNEJ
ARTÉRIE
Podnet podala manželka zosnulého 49-ročného pacienta so žiadosťou
o prešetrenie správnosti pri poskytnutej zdravotnej starostlivosti jej
manželovi na klinike vnútorného lekárstva a na neurologickej klinike vo
fakultnej nemocnici.
ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ
ZHRNUTIE
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RA: otec pacienta zomrel na IM ako 62-ročný, sestra pacienta zomrela
50-ročná, náhla smrť. OA: akútna disekcia aorty (po fyzickej námahe)
Stanford A (r. 2008), stav po Bentallovej operácii mechanickou
protézou (r. 2008), trvalá antikoagulačná liečba, artériová hypertenzia
III WHO, 2. st. ESC/ESH s VVPR, operácia pre osteóm frontálneho
sínusu vľavo (r. 2010), neurologická anamnéza: chronifikovaná
lumbalgia (r. 2010), cervikalgia s intermitentnou vestibulárnou
symptomatológiou,
cerviko-brachiálny
syndróm
obojstranný,
neradikulárneho
charakteru,
kyfoskolióza.
Dispenzarizácia
kardiológom, neurológom.
Podľa zdravotnej dokumentácie: dňa 22.03.2017 o 18.11 hod. bola
k pacientovi privolaná RLP. O 18.16 hod. príchod posádky na adresu,
pacient udával bolesť v oblasti C-chrbtice s propagáciou do PHK, bez
stenokardií,
pocit
na
odpadnutie.
Kardiopulmonálne
bol
kompenzovaný, TK: 74/56 mm/Hg s úpravou tlaku po podaní 500 ml
FR s Novalginom na 135/80 mm/Hg. O 19.10 hod. pacient odovzdaný
na ÚPS internej kliniky s pracovnou dg.: prekolapsový stav, CBS l. dx.
Anamnesticky v ten deň i deň predtým pacient robil inštaláciu kúrenia,
pri väčšej fyzickej záťaži cítil bolesť na pravej strane hrudníka, bolesti
išli popod celú lopatku, mal pocit dyspnoe, tiež cítil, že je prechladnutý,
na ďalší deň mal ísť na ORL vyšetrenie. Objektívny nález: TK: 110/70
mm/Hg, afebrilný, eupnoický, bledší kolorit, spotil sa, anikterický, bez
cyanózy, jazva po sternotómii a subklaviálne vpravo, zhojené p. p. i.,
dýchanie vezikulárne, čisté, akcia srdca pravidelná, pokojná,
auskultačne klik protézy, kontrolný TK: 120/70 mm/Hg, dolné
končatiny bez opuchov. EKG: RS, fr.: 69/min., prevodové doby
v norme, prechodná zóna V3-V4, ST segment bez denivelizácie, vo
V1-V2 negatívne T, inkompletný RBBB. Tlakovo stabilizovaný, kardiopulmonálne kompenzovaný, EKG bez špecifických repolarizačných
zmien. Službukonajúci internista stav uzavrel ako bolesti
vertebrogénnej etiológie a pacienta odoslal na neurologické
konziliárne vyšetrenie s prípadnou hospitalizáciou. O 19.49 hod. bol
pacient vyšetrený ústavnou neurologičkou. Z jej nálezu: pacient
warfarinizovaný, po náhrade aortálnej chlopne a ascendentnej aorty,
odoslaný z internej ÚPS pre bolesti cervikálnej chrbtice, kde bola
vylúčená interná etiológia ťažkostí.
Subjektívne udané, že cca. o 18.00 hod. pri žmýkaní handry, vznikla
bolesť v oblasti pravého trapézu s propagáciou do pravého ramena
a pod pravú lopatku, bez slabosti ruky, bez parestézií, cestou RLP
podaný Novalgin i. v. s parciálnym efektom. Objektívny neurologický
nález: pacient pri vedomí, plne orientovaný, spolupracuje, rečový
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prejav správny. Mozgové nervy: pohyb bulbov voľný všetkými smermi,
bez nystagmu, zrenice izokorické, fotoreakcia výbavná, výstupy n. V.
na tlak nebolestivé, mimika symetrická, jazyk uložený v strede, plazí
stredom, taktilná citlivosť neporušená. Krk: anteflexia šije voľná. HK:
svalová sila všetkých segmentov symetrická, tonus v norme, r. š. o.
C5/8 symetrické, výbavné, v Mingazziniho polohe bez poklesu, taxia
istá, senzitívne bez deficitu, pulzy hmatné bilaterálne. DK: svalová sila
všetkých segmentov symetrická, tonus v norme, r. š. o. L2/S2
symetrické, výbavné, v Mingazziniho polohe bez poklesu, Babinsky
obojstranne negatívny. Chrbtica: cervikálny úsek palpačne tuhý,
algický pravý trapéz, inak veku primeraný nález. Tuhšie
paravertebrálne svalstvo v torakálnej oblasti vpravo, bez poruchy
citlivosti či palpačnej bolestivosti. Záverované ako akútny
vertebrogénny algický syndróm cervikálny vpravo pri spazme
paravertebrálneho svalstva s cervikobrachiálnym syndrómom vpravo.
Odpor. liečba: pre warfarinizáciu obmedzená analgetická terapia, po
dobu 7 - 10 dní Novalgin 2x 1 tbl., Dorsiflex 3x 1 tbl., pri silnej bolesti
Doreta 1 tbl. maximálne 2x denne, lokálne suché teplo, kontrola
neurológom p. p. Následne bol pacient prevezený domov na
ambulantné doriešenie. Podľa údajov manželky priviezla sanitka
manžela domov o 21.00 hod. Doma sa pacientov stav nezlepšoval,
pokračovali bolesti, došlo k poruche dýchania, rodinou bola začatá
laická KPR a privolaná RLP. Pri príchode RLP (21.30 hod.) pacient
ležal na posteli, už nedýchal, akcia srdca prítomná. TK nemerateľný,
fr.: 46/min., sat. O2 menej ako 50 %. Profesionálna KPCR, zaistené
DC OTI, UPV, posádkou podaný Adrenalín 4x 1,0 mg i. v., a pacient
prevezený na kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde bol
prevzatý v stabilizovanom stave. Po uložení na resuscitačné lôžko na
KAIM ale došlo k zástave vitálnych funkcií a ďalšia resuscitácia už bola
neúspešná. O 22.45 hod. bol konštatovaný exitus letalis. Stav uzavretý
ako zástava srdca s neúspešnou KPCR. Indikovaná pitva.
Podľa pitevného protokolu zo SLaPA pracoviska úradu bol
bezprostrednou príčinou smrti hemoragický šok z vykrvácania do
pravej pohrudnicovej dutiny pri krvácaní z prasknutého odstupu pravej
vencovitej tepny z umelej náhrady srdcovnice.
VÝKONOM DOHĽADU ZISTENÉ SKUTOČNOSTI
Išlo o 49-ročného pacienta v ambulantnom sledovaní kardiológom pre
stav po náhrade ascendentnej aorty a aortálnej chlopne pre disekujúcu
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aneuryzmu s antikoagulačnou liečbou a artériovú hypertenziu s veľmi
vysokým kardiovaskulárnym rizikom, ktorý bol v sledovanom období
bez významnejších kardiologických problémov. Okrem internistických
diagnóz bol intermitentne liečený aj neurológom pre CB syndróm
a VAS. Asi po 10 rokoch od operácie pre DA mal pacient po
predchádzajúcej fyzickej námahe bolesti na hrudníku s vyžarovaním
doprava, pre ktoré bola privolaná RLP. Pri príchode RLP bol
hypotenzný, algický, po podaní medikácie došlo k úprave tlaku krvi a k
zmierneniu bolestí. Vyšetrený na ÚPS internistom a neurológom, ktorí
zhodne konštatovali pôvod ťažkostí ako muskuloskeletálny. Následne
bol pacient odoslaný domov. Skupinou vykonávajúcou dohľad bolo
konštatované, že po neurologickej stránke pacientovi zdravotná
starostlivosť bola poskytnutá správne. Avšak po stránke internistickej
úrad zistil, že internista realizoval okrem anamnézy a klinického
vyšetrenia aj EKG, ktoré síce bolo bez akútnych zmien, ale
zobrazovacie diagnostické vyšetrenia ani laboratórne markery
neindikoval.
Pitvou bola zistená ruptúra koronárnej artérie v mieste implantácie
ascendentnej aorty, čo viedlo k masívnemu krvácaniu až k rozvoju
hemoragického
šoku.
Išlo
o komplikáciu
po
implantácii
srdcovocievnych náhrad.
Ide o zriedkavú diagnózu, naviac, kde polymorbidita pacienta a
aktuálna anamnéza v koincidencii mohli viesť a ako sa ukázalo, aj
viedli k mylnému diagnostickému záveru. Ale najmä pre významnú
kardiologickú anamnézu bolo potrebné doplniť zrealizované klinické a
EKG vyšetrenie aj o zobrazovacie diagnostické metódy (ECHOKG),
ako aj laboratórne ukazovatele, kardiálne markery pre diff. dg.
(stanovenie D-dimérov, cTnT, CK-MB, NT-proBNP). Suverénna by
bola koronarografia, avšak tá, samozrejme nie vždy je dostupná, či
možná. Službukonajúci internista nepredpokladal a zrejme nevzal
v úvahu možný kardiologický pôvod ťažkostí, nevykonal kompletné
internistické vyšetrenie, nezrealizoval žiadne ani základné laboratórne
vyšetrenie, ani krvný obraz, ani biochémiu. Chýbali doplňujúce
pomocné vyšetrenia pre diff. dg.
ZISTENÉ NEDOSTATKY
Úrad zistil u dohliadaného subjektu v rámci predmetu dohľadu
nedostatky v tom, že službukonajúci internista nevykonal pacientovi
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kompletné internistické vyšetrenie - vzhľadom na významnú
kardiologickú anamnézu pacienta bolo namieste doplniť zrealizované
klinické a EKG vyšetrenia v diff. dg. najmä o dostupnú zobrazovaciu
diagnostiku, ako aj laboratórne metódy.
ZÁVER
Výkonom dohľadu bolo
porušenie § 4 ods. 3
starostlivosti, službách
starostlivosti a o zmene
neskorších predpisov.

zo strany dohliadaného subjektu zistené
zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
a doplnení niektorých zákonov v znení

DIAGNOSTICKÉ ÚSKALIA
U PSYCHIATRICKÉHO PACIENTA
Podnetom na výkon dohľadu bolo podanie, v ktorom podávateľ žiadal
preveriť zdravotnú starostlivosť v období hospitalizácie na
psychiatrickom oddelení pre podozrenie, že pacientovi nebola
poskytnutá náležitá starostlivosť, došlo k nevratným procesom
a poškodeniu zdravia pacienta.
ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ
ZHRNUTIE
V dohliadanom období mal pacient 42 rokov. V roku 2006 prekonal
autonehodu s kraniocerebrálnou traumou, kontúziou mozgu, avulziou
nervových koreňov brachiálneho plexu v úrovni C6-C7 vľavo
(operačne riešené v Prahe), zlomeninu stavca Th7, početné
pomliaždeniny.
Bol
liečený
psychológom,
neurológom
a
traumatológom. Okrem toho absolvoval operácie ľavého kolena,
podstúpil operáciu slepého čreva, žlčníka, hemoroidov, bol
vyšetrovaný pre erektilnú dysfunkciu. Liečil sa na hypertenziu,
v anamnéze nikotinizmus, hypercholesterolémia. V roku 2015 bol
pacient vyšetrovaný pre dyspeptické ťažkosti. V dokumentácii je od r.
2015 spomínaný cervikokraniálny syndróm, vertiginózny syndróm.
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Dňa 28.02.2016 bol pacient vyšetrený v centrálnej príjmovej
ambulancii chirurgickej pre bolesti brucha, grganie, nauzeu, udával aj
točenie hlavy, cítil sa prekolapsovo. Po realizovanom klinickom
vyšetrení, laboratórnych vyšetreniach, sonografickom vyšetrení, RTG
vyšetrení brucha bol stav uzavretý ako dyspepsia. Pacientovi podaný
Apaurin a Analgin.
Dňa 29.02.2016 bol pacient vyšetrený v neurologickej ambulancii pre
dlhodobejšie ťažkosti, udával nadúvanie brucha, odgrgávanie, aj
závraty, posledné dni motanie hlavy, problém sústrediť sa, “zmeny
videnia” - akoby sa díval cez vodu, udával, že pri chôdzi by ho akoby
tackalo, mal aj nauzeu, tlak do hlavy, pocit akoby na odpadnutie.
Objektívne konštatované známky subdepresívneho ladenia, stav po
staršej lézii plexus brachialis vľavo, bez inej neurologickej
symptomatiky. Realizované CT vyšetrenie hlavy odhalilo vpravo
periventrikulárne v blízkosti frontálneho rohu prítomnosť hypodenzity
v bielej hmote 5 mm – postischemickej?, ostatný nález bol v norme.
Pacient bol následne vyšetrený neurológom v nemocnici, okrem
vyššie uvedeného spomínal závraty, odkedy mu naprávali v septembri
chrbticu. Stav bol záverovaný ako pseudovestibulárne prejavy,
flatulencia. CT nález nevysvetľoval príčinu ťažkostí pacienta.
Pacientovi bolo odporučené realizovať sonografické vyšetrenie
mozgových magistrál, vyšetrenie sluchových kmeňových evokovaných
potenciálov (BAEP) a vzhľadom na pocity nadúvania bol odporučený
na interné vyšetrenie. Pacient bol vyšetrený aj internistom, akútnu
hospitalizáciu z interného hľadiska nevyžadoval. Dňa 01.03.2016
pacient absolvoval ORL vyšetrenie so záverom polohové vertigo,
tubotympanálny katar bilaterálne. Absolvoval aj imunoalergologické
vyšetrenie,
ortopedické
vyšetrenie,
bol
objednaný
na
gastroenterologické vyšetrenie, psychologické vyšetrenie.
Dňa 02.03.2016 bol pacient znovu vyšetrený neurológom so záverom
prejavy instability, vertiga, zmeny videnia, intermitentná cefalea, bez
evidentných ložiskových prejavov. Do liečby odporučený Neurol,
Dithiaden, Cipralex, Prednison, odporučené MR vyšetrenie hlavy.
Dňa 02.03.2016 pacient prišiel v sprievode manželky do psychiatrickej
ústavnej pohotovostnej služby a následne bol prijatý na psychiatrické
oddelenie nemocnice s poliklinikou ako epizóda ťažkej depresie bez
psychotických príznakov, s manifestnou vysokou intrapsychickou
tenziou, psychomotorickým nepokojom, zabiehavým, katatýmnym
myslením centrovaným na somatické ťažkosti, neodkloniteľnou
depresívnou
náladou,
priznanými
suicidálnymi
ideáciami,
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bilancovaním, emočnou labilitou, lakrimozitou, pocitmi neistoty,
bezperspektívnosti, obavami z budúcnosti, masívnou anxietou,
somatizáciou,
zvýšenou
autoobserváciou,
dekoncentráciou
pozornosti, organicky zmenenou osobnosťou, senzitívnejšou,
s prvkami regresu, alterovanou v emočnej zložke, s dyssomniou,
hyporexiou v klinickom obraze. V psychiatrickom vyšetrení pri prijatí sa
spomína psychologické vyšetrenie z r. 2012 s diagnostickým záverom
F07.0 (porucha osobnosti organického pôvodu), susp. F62.0 (trvalé
zmeny osobnosti po katastrofickom zážitku), osobnosť sekundárne
zmenená - posttraumatický stav, osobnosť emočne nestabilná,
impulzívna, výrazne dráždivá, s prvkami regresu v mechanizmoch
osobnosti, v prežívaní s dominujúcou potlačovanou iritabilitou,
nespokojnosťou s tendenciou k somatizácii negatívnych emócií,
s pretrvávaním organicky podmienených porúch mnestických funkcií
a porúch pozornosti, sekundárny neurastenický syndróm v komorbidite
s organickou emočnou labilitou. Pacient bol prijatý na psychiatrické
oddelenie k sledovaniu stavu a k nastaveniu na liečbu pre možné
nebezpečenstvo z premeškania. Prijímajúci lekár v dekurze
zaznamenal nález z CT vyšetrenia hlavy zo dňa 29.02.2016.
Podávaná liečba Elicea 5 mg a Oxazepam 5-5-5 mg, s podávaním
diazepamu a zolpidemu podľa potreby.
Dňa 03.03.2016 bola u pacienta popisovaná depresívna nálada,
somatizácia, anxieta, autoobservácia, hypobulia, hypohedonia,
dyssomnia. Lekár do komedikácie pridal Trittico 50 mg, ďalej
Pancreolan, Espumisan. V laboratórnych vyšetreniach konštatovaná
hypercholesterolémia a mierna makrocytóza. Plánované bolo
sonografické vyšetrenie magistrálnych tepien.
Dňa 04.03.2016 o 00.12 hod. sa pacient zobudil na tŕpnutie ľavej
polovice tela, ťažko sa mu rozprávalo, sekal slová, pociťoval zvláštne
zvučanie v ľavom uchu, sťažoval sa na ťažšie dýchanie, zhoršenie
hybnosti ľavej hornej končatiny. Službukonajúcim lekárom odporučené
podať Neurol 0,5 mg a Tensiomin 12,5 mg pre tlak krvi 150/100 mmHg.
Podľa záznamu lekára o 00.38 hod. popisovaná dysartria, vysoká
observácia, anxieta, pri predpažení pacient ruky držal v rovine, nohy
zdvihol, reagoval na výzvy. Popisované katatónne nástavy.
Odporučené bolo psychologické vyšetrenie, podaný parenterálne
Apaurin 10 mg.
Podľa záznamu personálu o 00.46 hod. bol pacient nepokojný, tenzný,
úzkostný, obavný, stav sa zhoršoval. Pacient udával, že nemôže
dýchať, neudrží hlavu, chôdza bola nemožná, neobstál, neobsedel,
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klátil sa. Podľa záznamu o 04.32 hod. pacient nespal, naďalej ťažšie
rozprával, hybnosť ľavej hornej končatiny bola mierne zlepšená,
udával bolesť na pravej strane hlavy, občas čkal, lekár bol
informovaný. Perorálne bolo podaných 5 mg Diazepamu. Podľa
záznamu o 07.19 hod. ranná toaleta nevykonaná, pacient udával, že
neprejde, ťažko sa mu hýbalo rukou a nohou. Pri rannej vizite o 08.48
hod. subjektívne pacient referoval ochrnutú ľavú nohu, tŕpnutie
polovice tváre, bolesť hlavy. Objektívne pacient na výzvu zdvihol ľavú
dolnú aj hornú končatinu, popisovaná lepšia artikulácia, katatónne
nástavy, psychotická kvalita stavu. V rámci dif. dg. lekár indikoval
neurologické vyšetrenie. Pacient mal zahlásené akútne CT vyšetrenie
hlavy. O 09.34 hod. bolo realizované neurologické vyšetrenie objektívne neurologicky bol pacient pri vedomí, orientovaný,
ameningeálny, depresívne ladený, reč ľahko dysartrická, pri dlhšom
rozprávaní a odpútaní pozornosti len ľahko rozmazaná, ľahko
poklesnutý ľavý ústny kútik, pri cerení ľavý ústny kútik zaostával,
hypestéza na tvári vľavo, ataktická paréza ľavej hornej končatiny,
dysmetria vľavo, známky lézie plexus brachialis vľavo, ataktická
paréza ľavej dolnej končatiny, hypestézia ľavej dolnej končatiny,
Babinski bilaterálne neprítomný. Stav záverovaný ako cefalea
s dysartriou a ľahkou ľavostrannou ataktickou hemiparézou,
suponovaná náhla cievna mozgová príhoda. Indikované akútne CT
vyšetrenie mozgu s kontrastnou látkou, doplnenie sonografického
vyšetrenia magistrálnych ciev mozgu, vazodilatačné infúzie. V CT
obraze (popis 13.20 hod.) sa vpravo v povodí arteria cerebri posterior
rozvinula hypodenzná oblasť čerstvej ischémie veľkosti 60 x 25 x 23
mm s uzáverom arteria cerebri posterior po odstupe v dĺžke asi 40 mm,
ostatný nález v norme. Pacient bol dňa 04.03.2016 o 14.20 hod. po
dohovore preložený na JIS neurologického oddelenia.
Počas hospitalizácie na neurologickom oddelení bolo realizované
kontrolné CT vyšetrenie mozgu s nálezom zvýraznenia subakútnej
ischémie v povodí arteria cerebri posterior a v oblasti talamu,
sonografické vyšetrenie extrakraniálnej mozgovej cirkulácie
s primeraným nálezom, echokardiografické vyšetrenie bez evidentnej
patológie a bez trombov v dutinách, sonografické vyšetrenie ľavej
dolnej končatiny bez známok trombózy. Konzultovaný bol hematológ
pre podozrenie na vrodený trombofilný stav (v rodinnej anamnéze
trombofília Leiden V). Pacient dostával infúznu neurometabolickú
liečbu, kyselinu acetylsalicylovú, nízkomolekulárny heparín,
antidepresíva, rehabilitoval, stav sa nezmenil, pretrvávala disociovaná
ľavostranná hemiparéza, na ľavej hornej končatine ťažkého stupňa.
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Dňa 17.03.2016 bol pacient preložený na oddelenie dlhodobo chorých,
kde bol hospitalizovaný do 08.04.2016, prepustený s odporučením
duálnej antiagregačnej liečby (kys. acetylsalicylová + klopidogrel),
Fraxiparine 0,4 ml (do hematologickej kontroly), psychiatrickej
a antihypertenznej medikácie. Pri MR vyšetrení mozgu popísané
vpravo v talame a temporookcipitálne hypersignálne ložiská,
vzhľadom na anamnézu hodnotené ako subakútne ischemické zmeny.
Pacient následne absolvoval opakované rehabilitačné pobyty,
hyperbarickú oxygenoterapiu, zdravotný stav sa síce čiastočne zlepšil,
ale je obmedzený v bežnom živote, prejde s oporou. Výsledky
psychologického vyšetrenia poukázali na kognitívne oslabenia
s obrazom pravohemisférového poškodenia. Hematologickými
vyšetreniami zatiaľ vrodený trombofilný stav nedokázaný.
ZHODNOTENIE ÚRADOM
Počas hospitalizácie na psychiatrickom oddelení nebola zdravotná
starostlivosť poskytnutá správne. Dňa 04.03.2016 neboli správne
vyhodnotené novovzniknuté ložiskové neurologické príznaky, čím
nedošlo k včasnému rozpoznaniu cievnej mozgovej príhody.
Privolaním neurologického konzília až v dopoludňajších hodinách dňa
05.03.2016 došlo k omeškaniu diagnostiky a možného podania i. v.
trombolytickej liečby. Na základe charakteru jednotlivých úkonov
poskytovanej zdravotnej starostlivosti v čase od 04.03.2016 00.38 hod.
do 04.03.2016 08.48 hod. úrad konštatoval, že lekár nerozpoznal
rozvíjajúcu sa náhlu cievnu mozgovú príhodu a pripísal pacientom
referované symptómy zmenenej kvalite, resp. progresii symptomatiky
depresívnej poruchy (katatónne nástavy, psychotická kvalita stavu),
čomu svedčia aj terapeutické zásahy (zintenzívnenie anxiolytickej
liečby, pridanie antipsychotika do terapie) a ďalšia diagnostická úvaha
lekára (psychologické vyšetrenie). Zo zápisu z 00.38 hod. sa javí, že
k vylúčeniu neurologickej príčiny ťažkostí, pri objektivizovanej dysartrii,
neschopnosti udržať rovnováhu pri chôdzi, v stoji a v sede a
subjektívne referovaných parestéziách v oblasti tváre a ľavej polovici
tela, došlo na základe neprítomnosti pyramídových zánikových
príznakov („ruky predpaží, drží v rovine, nohy zdvihne”).
Z dokumentácie vyplýva, že neurologické vyšetrenie v rámci dif. dg.
lekár zvažoval až pri rannej vizite, pri pretrvávaní ťažkostí pacienta viac
ako 8 hodín od ich prvej manifestácie. Diferenciálne diagnostickú
úvahu smerom k organickej etiológii popisovanej symptomatiky
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podporoval známy nález predpokladanej postischemickej hypodenzity
v bielej hmote vľavo periventrikulárne v blízkosti frontálneho rohu na
CT hlavy z 29.02.2016 s odporúčaním USG vyšetrenia magistrálnych
ciev na následnom neurologickom vyšetrení, pri prítomných rizikových
faktoroch známych u pacienta v čase rozvoja príznakov (fajčenie,
arteriálna
hypertenzia,
hypercholesterolémia).
Konziliárne
neurologické vyšetrenie bolo dostupné.
Následný postup počas hospitalizácie na neurologickom oddelení bol
lege artis.
ZISTENÉ NEDOSTATKY
Skupina vykonávajúca dohľad zistila u dohliadaného subjektu v rámci
predmetu dohľadu nedostatky. Počas hospitalizácie na psychiatrickom
oddelení dňa 04.03.2016 neboli správne vyhodnotené novovzniknuté
ložiskové neurologické príznaky, čím nedošlo k včasnému
rozpoznaniu cievnej mozgovej príhody.
ZÁVER
Výkonom dohľadu úrad zistil porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004
Z. z. Zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne.
Úradom bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov a ich príčin.

NEČAKANÝ ZÁVER LIEČEBNÉHO
POBYTU
Podnetom na výkon dohľadu bolo podanie manželky zosnulého
pacienta, ktorá uviedla, že dňa 04.10.2017 pri odchode z liečebného
pobytu z kúpeľného zariadenia prišlo na raňajkách jej manželovi
nevoľno, točila sa mu hlava a stratil rovnováhu, čo malo za následok,
že sa „váľal na pravú stranu tela“. Na základe toho vyhľadali
ošetrenie u kúpeľného lekára. Lekár pacientovi zmeral tlak, urobil
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EKG a dal tabletku pod jazyk. Po tomto vyšetrení mohol ísť jej
manžel domov autobusom a podľa odporučenia lekára sa mal po
príchode do miesta bydliska okamžite hlásiť na internom oddelení
tamojšej nemocnice. Podľa podvateľky podnetu nevenoval lekár
v kúpeľoch pozornosť vyšetreniu hlavy (mozgu). Po príchode do
miesta bydliska okamžite navštívili ambulantnú internistku, ktorá
pacienta odoslala na urgentný príjem do nemocnice, odkiaľ bol po
vyšetrení odoslaný domov s odporučením kontroly u obvodného
lekára nasledujúci deň. Podľa podávateľky podnetu lekár na
urgentnom príjme nevenoval pozornosť vyšetreniu hlavy a pacientovi
neurobili CT mozgu. Dňa 05.10.2017 sa vo včasných ranných
hodinách zhoršil zdravotný stav pacienta, cestou rýchlej záchrannej
služby bol prevezený do nemocnice, kde ho hospitalizovali na JIS
neurologického oddelenia s diagnózou cievnej príhody. V priebehu
hospitalizácie došlo k náhlemu zhoršeniu, k zástave srdca, pacient
upadol do bezvedomia a bol preložený na ARO. Jeho stav bol veľmi
kritický, bol preložený späť na neurologické oddelenie a dňa
19.10.2017 zomrel.
ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ
ZHRNUTIE
Anamnesticky: 68-ročný pacient liečený na artériovú hypertenziu,
dyslipoproteinémiu, v anamnéze vertiginózne stavy bez vegetatívnej
symptomatológie.
Dňa 27.09.2017 pacient spoločne s manželkou prišiel na seniorsky
relaxačný pobyt do kúpeľného zariadenia. V doloženej dokumentácii
bol záznam o harmonograme procedúr, kúpeľný preukaz, dotazník
o zdravotnom stave a lekársky záznam o vyšetrení pacienta bez
uvedenia dátumu. V deň prijatia pacient vyplnil „Dotazník
o zdravotnom stave“, v ktorom uviedol, že sa lieči na vysoký tlak krvi,
pravidelne užíva liek Prenessa. Diagnóza bola uvedená ako
„Pohybový VAS, AH II. WHO“, zvyšok záznamu lekára bol
nečitateľný.
Podľa harmonogramu procedúr boli u pacienta indikované
nasledovné procedúry: CO 2 kúpeľ A, plynové injekcie, klasická
masáž čiastočná, oxygenoterapia, bazén P.
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V deň odchodu 04.10.2017 bol pacient vyšetrený kúpeľným lekárom.
Lekársky záznam bol písaný rukou, miestami nečitateľný, cit.: „815
TK: 151/93 mmHg; P: 47/min.; Th.: 1 tbl. NTG subl.; lieky: Prenessa.
Prišlo mu zle pri raňajkách, zatočila sa mu hlava. Bolesti na hrudníku
nemá. Obj.: Eupnoe, (ďalej nečitateľné), AS nepravid. systolický
šelest na hrudníku; dýchanie alveol čisté; DK bez edému; dľa EKG:
susp. ICHS, neprad. rytmus (ďalej zle čitateľné – v. s. predsieňové
ektopie) v pevnej väzbe, bez komorových ES. HD kompenzovaný.
Dop.: v spáde (...) pri príchode ihneď vyšetrenie na IPA. 2 tbl. NTG.
920 DOMOV, POUČENÝ“.
Dňa 04.10.2017 o 12.57 hod. bol pacient vyšetrený v internej
ambulancii v mieste bydliska (pozn.: miesto trvalého bydliska od
miesta kúpeľov vzdialené asi 72 km). Bolesť hlavy aj vertigo
pretrvávali, ale boli miernejšie. Krvný tlak 160/100 mmHg, pulz
63/min., auskultačne akcia srdca pokojná, s početnými
extrasystolami (SVES). Závery internistky poruchy srdcového rytmu,
SVES s cefaleou, vertigom, artériová hypertenzia II. stupňa. Pacient
bol následne odoslaný na internú príjmovú ambulanciu do
nemocnice.
V internej ambulancii v nemocnici počas ÚPS dňa 04.10.2017 (čas
v zázname neuvedený) pacient uviedol, že aktuálne ho trochu
pobolieva hlava, iné bolesti nemal, dýchalo sa mu dobre, búšenie
srdca nepociťoval, reč sa mu nepohoršila, na stranu neoslabol.
Aktuálny tlak krvi 150/70 mmHg, pulz 69/min., pacient bol
orientovaný, eupnoický, afebrilný, primerane hydratovaný,
orientačne neurologicky v norme (bez nystagmu, zrenice izokorické,
fotoreakcia správna, jazyk plazil v strednej rovine, vyš. hl. nervov n.
V. a n. VII v norme, šija neoponovala), akcia srdca bola pravidelná,
nad hrotom jemný systolický šelest, ojedinele ES, ostatný nález na
hrudníku, bruchu a dolných končatinách bez patológie. Podľa
vyjadrenia službukonajúceho lekára bol pacient opakovane
podrobne vyšetrený a EKG bolo realizované 3-krát (o 15.09, 15.31
a 16.35 hod.). Na EKG popísaný SR, f: 69/min., PD v norme, ST –
naznač. depresie vo V5-V6, plochonegat. T v I., aVL, V4-V6, PZ vo
V3, HĽK, SVES. Podaný FR 250 ml + 2 amp. Cardilan i. v. Obraz na
EKG sa prakticky nelíšil, neboli prítomné zmeny v zmysle akútneho
koronárneho syndrómu. Laboratórne bez odchýliek, kardiomarkery
(CK-MB a Trop I negatívne). Záver vyšetrenia bol početné SVES
s prekolapsovým stavom, artériová hypertenzia, s odporučením
pokojového režimu, nasledujúci deň cestou všeobecného lekára
doplniť kardiologické vyšetrenie (ECHO KG, Holter EKG,
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elektrofyziologické vyšetrenie), v prípade zhoršenia zdravotného
stavu kontrola lekárom ihneď. Hospitalizácia na internom oddelení
aktuálne indikovaná nebola.
Podľa neskôr získaných informácií od pacienta sa potom mal dobre,
ťažkosti mu úplne prešli, ľahol si spať. Nasledujúci deň, 05.10.2017,
okolo 05.00 hod., keď vstal, sa mu znova točila hlava, aj ho bolela,
ešte viac ako v predchádzajúci deň, navyše mu tŕpli pravostranné
končatiny, mal ich aj nemotornejšie, mal nauzeu, hmlilo sa mu pred
očami, na neurologickej príjmovej ambulancii aj vracal. Dvojité
videnie, bolesti na hrudi nemal, dýchalo sa mu dobre. Privolaná RLP
pacienta so suspekciou na cievnu mozgovú príhodu previezla do
nemocnice, kde bol prijatý na JIS neurologického oddelenia.
Objektívne zistená vestibulocerebelárna symptomatológia, dysartria,
pravostranná hemiparéza (vrátane kompletnej lézie n. VII vpravo).
Laboratórne zistená dyslipoproteinémia (celk. cholesterol 7,03
mmol/l, LDL 5,13 mmol/l, Klimov index 3,66), inak bez
pozoruhodností. Natívne CT vyšetrenie mozgu bolo s normálnym
nálezom, CT-Ag intrakraniálnych tepien bolo s nálezom 70 %
stenózy v dĺžke 7 mm na bifurkácii ACC l. sin., pri jej tortuozite pod
bázou. Pacient bol indikovaný k podaniu systémovej trombolýzy
s nekomplikovaným priebehom. Napriek liečbe sa pravostranná
symptomatológia mierne prehĺbila, pridružila sa diplopia, bulbárny
syndróm. Dňa 06.10.2017 na kontrolnom CT mozgu rozvoj
hypodenzných
zmien
charakteru
subakútnej
ischémie
infratentoriálne v oblasti pravej cerebelárnej hemisféry a vermis
cerebri. Pokračovalo sa v podávaní LMWH, antioxidancií,
hypolipidemika, korekcii krvného tlaku. Dňa 07.10.2017 pri vizite mal
pacient miernu nauzeu, bolesť hlavy v čelovej oblasti a v spánkovej
oblasti bilaterálne, bol ťažko dysartrický, so známkami pravostrannej
hemiparézy. Pre pridružujúcu sa bronchitickú symptomatológiu boli
od začiatku podávané širokospektrálne ATB, oxygenoterapia,
bronchodilatanciá, expektoranciá. Napriek tomu došlo k rozvoju
akútnej respiračnej insuficiencie, prechodne i k depresii kardiálnej
činnosti s nutnosťou rozšírenej KPR a prekladom pacienta na OAIM.
Realizovaná intenzivistická starostlivosť (pacient napojený na UPV,
zavedený CVK, PMK). Napriek opakovane menenej ATB liečbe sa
odsávalo veľké množstvo hnisavého spúta. Na CT hrudníka pľúcny
parenchým s dorzálnymi dystelektázami s air-bronchogramom, bez
effúzie. Dňa 09.10.2017 na kontrolnom CT mozgu komorový systém
s obrazom hydrocefalu, bočné komory a III. komora rozšírené pri
útlaku IV. komory pre rozsiahly edém pravej cerebelárnej hemisféry,
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ischemický edém supratentoriálne okcipitálne bilaterálne. Po
odtlmení konziliárny neurológ stav hodnotil ako komatózny syndróm
(GSS 3) so stopovo zachovanými kmeňovými reflexami, s nutnosťou
riadenej ventilácie a nestabilitou cirkulácie, s kvadruplégiou.
Neurochirurgická intervencia indikovaná nebola. Realizovaná bola
tracheostómia. Došlo k vzostupu zápalovej aktivity, pridružili sa
ďalšie komplikácie (centrálne poruchy termoregulácie, akútna
renálna insuficiencia, minerálová dysbalancia, hepatopatia, pozitivita
CPE, pretrvávala predsieňová extrasystólia). Dňa 16.10.2017 bol
pacient s nepriaznivou prognózou preložený späť na neurologické
oddelenie, kde dňa 19.10.2017 došlo k jeho úmrtiu. Pitva indikovaná
nebola.
ZHODNOTENIE ÚRADOM
Išlo o 68-ročného pacienta, hypertonika, ktorý absolvoval relaxačný
seniorsky pobyt v kúpeľnom zariadení. Lekársky záznam v kúpeľnom
preukaze písaný rukou bol miestami nečitateľný. Uvedenie diagnózy
„AH II. WHO“ bolo v rozpore s odborným usmernením MZ SR, podľa
ktorého každý pacient s artériovou hypertenziou musí byť
stratifikovaný podľa kritérií ESC/ESH a musí byť u neho vykonaná aj
stratifikácia KVS rizika. Klasifikácia podľa WHO sa na Slovensku
nepoužíva od 01.12.2014, a teda v tomto zmysle bolo znenie
diagnostického záveru uvedené nesprávne. Chýbalo presné uvedenie
terapie – sila lieku a dávkovanie.
V deň odchodu, 04.10.2017, bol pacient pre zhoršenie zdravotného
stavu vyšetrený lekárom, uviedol, že mu prišlo zle a zatočila sa mu
hlava, bolesti na hrudníku nemal. V lekárskom zázname písanom
rukou, miestami nečitateľnom, absentoval dátum vyšetrenia.
Vzhľadom na údaj o vertigu nebolo vykonané neurologické vyšetrenie
v rozsahu kompetencií všeobecného lekára. Realizované bolo EKG
vyšetrenie, ktoré však nebolo popísané správne - nebola uvedená
frekvencia, prevodové časy, konfigurácia, z popisu nebolo jasné, o aký
nepravidelný rytmus išlo. Ako nový údaj bolo uvedené „susp. ICHS“,
pričom nie je jasné, na základe čoho dospel vyšetrujúci lekár
k takémuto novodiagnostikovanému záveru. Pacient v dotazníku
neuviedol ischemickú chorobu myokardu, nebola uvedená ani
vyšetrujúcim lekárom pri vstupnom vyšetrení. EKG záznam podľa
popisu u pacienta vykazoval lekárom novozistené, avšak
nešpecifikované zmeny (nepravidelný rytmus, „susp. ICHS“), čo
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svedčilo o novovzniknutej zmene zdravotného stavu pacienta.
Manželka pacienta v podaní uviedla, že pacient mal pred lekárskym
vyšetrením pravostrannú lateralizáciu. Keďže vyšetrujúci lekár
nevykonal ani základné neurologické vyšetrenie, nebolo možné
verifikovať, či lateralizácia bola alebo nebola pri vyšetrení prítomná.
Podľa záznamu mal pacient podaný nitroglycerín. Takýto postup nebol
lege artis, pretože pacient sa nesťažoval na bolesti na hrudníku
a vyšetrujúcim lekárom neboli pri fyzikálnom alebo EKG vyšetrení
popísané také zmeny, ktoré by vyžadovali podanie nitroglycerínu.
Pri vyšetrení dňa 04.10.2017 na internej ambulancii v nemocnici počas
ÚPS pacient udával zmiernené, ale pretrvávajúce bolesti hlavy,
realizované bolo orientačné neurologické vyšetrenie, avšak nebolo
indikované a realizované konziliárne vyšetrenie neurológom. Pacient
bol na hospitalizáciu na neurologické oddelenie prijatý dňa 05.10.2017.
Postupy lekárov na príjmovej neurologickej ambulancii, neurologickom
oddelení a na OAIM boli adekvátne.
ZISTENÉ NEDOSTATKY
Skupiny vykonávajúce dohľad zistili u dohliadaných subjektov v rámci
predmetu dohľadov nedostatky. Pri vyšetrení v kúpeľnom zariadení
dňa 04.10.2017 nebol primeraným spôsobom zhodnotený zdravotný
stav a ťažkosti pacienta, ktoré vznikli náhle. Pacient nemal zhodnotený
neurologický stav. Podaná liečba nebola adekvátna. Popis EKG nebol
správny. Pacientovi nemalo byť umožnené odcestovať autobusom
domov v sprievode manželky. Stav mal byť riešený vyšetrením na
najbližšej neurologickej ambulancii.
Následne pri vyšetrení na internej ambulancii počas ÚPS v mieste
bydliska
u hypertonika
s
poruchami
srdcového
rytmu,
s pretrvávajúcimi bolesťami hlavy nebol stav pacienta konzultovaný
neurológom.
ZÁVER
Výkonom dohľadov úrad zistil porušenia § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004
Z. z. Zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne.
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NEPRIMERANÉ TRVANIE
VYHODNOTENIA BIOPTICKÝCH
VZORIEK
V časovom odstupe 4 mesiacov boli úradu doručené 2 podnety,
v ktorých sa pacienti s anamnézou onkologického ochorenia
v minulosti sťažovali na neprimeranú dĺžku čakania na výsledky
histologického vyšetrenia bioptických vzoriek odobratých pri
recentných operáciách, pričom v oboch prípadoch bola možná
recidíva onkologického ochorenia.
ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ
ZHRNUTIE
Podnet 1:
62-ročná pacientka s anamnézou artériovej hypertenzie a operácie
malígneho melanómu in situ na tvári v r. 2008, operácie chondrómu
v pravom pľúcnom krídle v r. 2013, bola dňa 23.11.2017 prijatá na
chirurgické pracovisko nemocničného zariadenia pre cca 4-ročný rast
pigmentovej lézie v ľavej spánkovej oblasti o priemere do 15 mm
s prominenciou, po chronickom dráždení, podľa zdravotnej
dokumentácie vedľa miesta v minulosti popísaného nálezu melanómu.
Regionálne LU neboli hmatné. Po predoperačnej príprave podstúpila
dňa 23.11.2017 chirurgický zákrok v LA, pri ktorom bol excidovaný
tumor s 5 mm bezpečnostným lemom s následnou rekonštrukciou
kožného krytu. Výkon prebehol bez komplikácií, odobraté tkanivo bolo
odoslané na histologické vyšetrenie na oddelenie patológie (ďalej len
„OP“). Dňa 24.11.2017 bola pacientka v stabilizovanom stave po
nekomplikovanom priebehu prepustená do ambulantnej starostlivosti.
Výsledok histologického vyšetrenia bol emitovaný dňa 16.01.2018,
v žiadanke bol okrem iného chirurgom uvedený údaj o melanóme v r.
2008, trvanie choroby viac rokov. Výsledok bioptického vyšetrenia:
„...Kompletne spracované: seboroická keratóza, hyperkeratotický typ,
úplná exstirpácia benígnej lézie, bez iných podstatnejších zmien.“
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Podnet 2:
71-ročný pacient s anamnézou interných ochorení a operácie pravého
stehna
u iného
poskytovateľa
v r.
2013
(histologicky
myxoinflammatory fibroblastic sarcoma) s následnou onkologickou
liečbou (RAT), absolvoval dňa 21.02.2018 MR vyšetrenie pravého
stehna z indikácie onkológa, pri ktorom sa v distálnej časti m. vastus
medialis zobrazila nepravidelná area s rozmermi 19,4 x 8 x 15,2 mm,
nebolo možné vylúčiť recidívu sarkómu mäkkých častí pravého stehna.
Následne bol hospitalizovaný na ortopedickom pracovisku
nemocničného zariadenia, kde bola dňa 05.04.2018 realizovaná široká
resekcia patologického ložiska. Podľa rýchleho peroperačného
histologického vyšetrenia v jednej z odobratých vzoriek nebolo možné
vylúčiť malígne zmeny, preto bola rozšírená incízia do makroskopicky
zdravého tkaniva asi 1,5 – 2 cm od TU masy. Odobraté tkanivo bolo
odoslané na OP za účelom definitívneho histologického vyšetrenia.
Pooperačný priebeh bol bez komplikácií a pacient bol dňa 09.04.2018
prepustený do ambulantnej starostlivosti. Na OP boli histologické
vzorky doručené dňa 05.04.2018. Pri predchádzajúcom histologickom
vyšetrení bol verifikovaný myxoinflammatory fibroblastic sarcoma
s ožarovaním v r. 2013. Predmetom vyšetrenia bolo 14 bioptických
vzoriek odobratých počas operácie. Podľa definitívneho záveru
patológa (dátum uzavretia 21.05.2018) bola v troch odobratých
vzorkách okrem fibroproduktívnych/reparačných zmien prítomná
fokálne infiltrácia štruktúrami low-grade sarkómu morfologicky
konzistentného s diagnózou myxoinflammatory fibroblastic sarcoma.
Po prepustení z hospitalizácie pacient absolvoval opakované
ambulantné kontroly, opakovane bolo urgované OP za účelom
doručenia výsledkov histologického vyšetrenia.
PÍSOMNÉ VYJADRENIE P OSKYTOVATEĽA
Podnet 1:
„Dňa 24.11.2017 sme na oddelenie patológie prijali na vyšetrenie
histologický materiál u pac. Prípad bol u nás ukončený 16.1.2018.
Predĺžený čas histologického vyšetrenia bol podmienený nedostatkom
atestovaných lekárov pracujúcich v súčasnosti na oddelení patológie,
ktorí sú oprávnení uzatvárať histologické cytologické nálezy.
Vzhľadom k tomu, že uprednostňujeme závažnejšie prípady, prípady,
ktoré nie sú diagnosticky závažné (ako u menovanej pacientky) sú
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vybavované neskôr. Neteší nás dĺžka čakania na výsledok
histologického vyšetrenia, ktorú zatiaľ nevieme podstatnejšie
ovplyvniť. Preto prosíme a aj ďakujeme za pochopenie.“
Podnet 2:
„...Predĺžený čas histologického vyšetrenia bol podmienený
diagnostickou náročnosťou prípadu a čakaním na histologické
preparáty z pôvodného nádorového tkaniva vyšetrovaného v ...
Nakoľko išlo o rádioterapiou pozmenený zhubný nádor spojivového
tkaniva, bolo ťažké rozhodnúť o prítomnosti nádorového tkaniva
v jednotlivých vzorkách a odlíšiť ho od postradiačných zmien
v okolitom nenádorovom spojivovom tkanive. Z tohto dôvodu sme
požiadali o zaslanie histologických preparátov z pôvodného
nádorového tkaniva z vyššie uvedeného pracoviska, aby sme mohli
porovnať prvotný a terajší histologický nález a stanoviť presnú
diagnózu. Žiadané preparáty sme nedostali až po opakovanej žiadosti.
Uvedomujeme si oprávnené obavy pacienta, závažnosť diagnózy aj
neúmerne dlhý čas na jej stanovenie, ktorý je potrebný na rozhodnutie
sa vyšetrujúceho lekára a na ktorom sa podieľa aj nedostatok
atestovaných lekárov na oddelení patológie ..., ktorí sú oprávnení
uzatvárať bežné i diagnosticky náročné prípady celého spektra
medicínskych odborov...“
PÍSOMNÉ VYJADRENIE P OSKYTOVATEĽA OSLOVENÉHO
V RÁMCI SÚČINNOSTI (PODNET 2)
„...príčinou oneskorenej diagnózy nemohol byť fakt, že z našej strany
sa nejednalo o súčinnosť, lebo my sme daný materiál nevyšetrovali.
Boli sme len požiadaní o zapožičanie predchádzajúceho materiálu z r.
2013...“
ZISTENÉ SKUTOČNOSTI
Podnet 1:
Dňa 23.11.2017 bola 62-ročnej pacientke s anamnézou malígneho
melanómu in situ v tvárovej oblasti v r. 2008 na chirurgickom
pracovisku nemocničného zariadenia vykonaná excízia kože
s pigmentovou léziou temporálne vľavo. Dňa 24.11.2017 bola vzorka
prijatá na OP. Tu boli vyhotovené bioptické preparáty štandardným
postupom, zafarbené hematoxylín – eozínom (HE). Definitívna
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bioptická diagnóza bola zhodnotená správne ako seboroická keratóza
hyperkeratotického typu, išlo o benígnu kožnú léziu. Postup
a diagnóza boli správne, avšak doba vybavenia predstavovala skoro 2
mesiace (35 pracovných dní), čo nie je akceptovateľné. Simplexnú
kožnú léziu je možné vyhodnotiť v priebehu 3 – 5 dní, pri použití
štandardného farbenia HE (v danom prípade nebolo nutné špeciálne
farbenie ani imunohistochémia). Pri použití špeciálnych farbení sa
môže vybavovacia doba predĺžiť – na maximálne aj v daných
prípadoch na cca 10 - 14 dní. Vyjadrenie poskytovateľa, že pacientka
nebola diagnosticky závažná, a preto bola jej bioptická vzorka
suspektného nálezu kože vybavená neskôr, je vzhľadom na jej
pozitívnu onkologickú anamnézu (malígny melanóm kože) medicínsky
nesprávne. O malígnom melanóme bol patológ informovaný chirurgom
v žiadanke na bioptické vyšetrenie. Poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti má povinnosť zabezpečiť také personálne vybavenie, aby
nebolo ohrozené správne a včasné poskytovanie zdravotnej
starostlivosti. Doba vyhodnotenia bioptického nálezu nebola
u pacientky lege artis.
Podnet 2:
71-ročný pacient bol dňa 05.04.2018 operovaný pre recidívu zhubného
nádoru v oblasti pravého stehna. Nádor bol primárne operovaný
u iného
poskytovateľa
v r.
2013
a diagnostikovaný
ako
myxoinflamatórny fibroblastický sarkóm. Materiál po reoperácii bol na
OP dodaný dňa 05.04.2018 a vybavený bol dňa 21.05.2018. Doba
vybavenia daného prípadu bola neúmerne dlhá a neakceptovateľná,
aj vzhľadom na onkologickú anamnézu a výsledok rýchlej
peroperačnej biopsie. Výsledok definitívneho histologického
vyšetrenia je nevyhnutný na stanovenie ďalšieho terapeutického
postupu u pacienta s vysokou suspekciou na recidívu závažného
onkologického ochorenia. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má
povinnosť zabezpečiť také personálne vybavenie, aby nebolo
ohrozené správne a včasné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Doba vyhodnotenia bioptického nálezu nebola u pacienta lege artis.
ZISTENÉ NEDOSTATKY
Podnet 1:
Výsledok histologického vyšetrenia bioptickej vzorky kožnej lézie bol
emitovaný dňa 16.01.2018, čo je 35 pracovných dní od príjmu vzorky
na OP dňa 24.11.2017. Zdravotná starostlivosť pacientke
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s anamnézou malígneho melanómu in situ bola síce poskytnutá
správne, bola stanovená správna diagnóza, avšak nebola poskytnutá
včas. Časové obdobie na stanovenie definitívnej histologickej
diagnózy bolo neprimerane dlhé.
Podnet 2:
Výsledok histologického vyšetrenia bioptických vzoriek bol emitovaný
dňa 21.05.2018, pričom vzorky boli prijaté na OP dňa 05.04.2018.
Zdravotná starostlivosť pacientovi s anamnézou malígneho ochorenia,
s vysokou suspekciou na jeho recidívu, podporenú aj výsledkom
rýchlej peroperačnej biopsie, bola síce poskytnutá správne, bola
stanovená správna diagnóza, avšak nebola poskytnutá včas. Časové
obdobie na stanovenie definitívnej histologickej diagnózy bolo
neprimerane dlhé.
ZÁVER
Vyhodnotením informácií získaných výkonom dohľadu na diaľku a
prešetrením zdravotnej dokumentácie skupina vykonávajúca dohľad
u dohliadaného subjektu pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti
v oboch prípadoch zistila porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.
z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

NESKORÁ DIAGNOSTIKA RUPTÚRY
MOZGOVEJ ANEURYZMY
Podnet na preverenie správnosti poskytovanej zdravotnej
starostlivosti podal manžel 35-ročnej pacientky. V podnete vyjadruje
nespokojnosť s postupom lekárov, ktorí napriek tomu, že manželka
pre torpídne bolesti hlavy opakovane vyhľadala lekársku pomoc,
nestanovili včas správnu diagnózu.
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ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ
ZHRNUTIE
Podľa dostupnej zdravotnej dokumentácie bola pacientka dňa
21.09.2017 vyšetrená v AVLD so zdokumentovaným nálezom: Subj.
od včera je jej zle, po rybacej pomazánke jej prišlo zle, dostala cefaleu,
zvracala, dostala akoby kŕč. Stav bol zhodnotený ako cefalea
migrenózneho typu a predpísaná medikácia (Quarelin, Cinie).
Dňa 23.09.2017 o 16.28 hod.bola pacientka pre pretrvávajúce bolesti
hlavy vyšetrená v rámci LSPP. Subjektívne udávala: Od 20.9.2017 ju
bolí hlava, 2x zvracala, bez prímesi krvi, neguje bolesti brucha, hnačky,
neguje kašeľ, zvýš. TT, upchaté PND a nos, výtoky z nosa, bolela ju aj
C chrbtica, ťažko sa jej ohýbala hlava, neguje poruchy reči, zraku,
chôdze, oslabnutie alebo tŕpnutie polovice tela, iné ťažkosti neguje.
Objektívny nález: TK 110/80 torr, afebrilná, ameningeálna, bez zjavnej
neurolog. lateralizácie, akcia srdca pravidelná, fr. 100/min., hrdlo
pokojné. S uvedeným nálezom bola odoslaná na neurologickú
ambulanciu spádovej NsP, kde bola rámci ÚPS vyšetrená o 17.58 hod.
toho istého dňa. Písomný záznam z vyšetrenia v neurologickej
ambulancii: TO: V minulosti mávala bolesti hlavy, bežné, užila tbl.,
prešlo, bolesti sporadicky, t. č. už týždeň pretrvávajúca bolesť hlavy,
bola aj nausea, vomitus, bez anamn. úrazu, začala najprv vpravo ako
pulzujúca bolesť, postupne difúzna celej hlavy, posledné 2 dni
akcentovaná, leží pre bolesti hlavy, užila 1x Novalgin, 1x Quarelin,
pomohlo, vrátila sa, už ďalej nebrala tbl., svetlo trochu vadí, hluk nie,
končatiny neoslabli, netŕpli, sfinktery int., prehĺta sa dobre, diplopia nie,
bolí už dlhšie krčná chrbtica, vyž. z C do záhlavia až na temeno, v min.
dg. NRA neurogénna tetania. CT mozgu: Záver: CT nález v norme.
Dg.: G44.3 Chronická poúrazová bolesť hlavy. Obj.: Pri vedomí,
poloha aktívna, orientácia správna, symbolické funkcie v norme, bulby
v strede, pohyblivé všetkými smermi, bez NY, izokória, FR výbavná
priama i konsenzuálna, tlak na bulby nebolestivý, výstupy n.
V. nebolestivé, mimika správna, jazyk a uvula v strede, axiálne reflexy
negatívne, Chvostek+, citlivosť na tvári v norme, šija voľná, Brudzinsky
negat., pulzácie karotíd hmatné, HK: sila, tonus a hybnosť v norme, rr.
C5-8 sym. výb. živé, pyramídové jj. irit. negatívne, pyramídové javy
zánikové negatívne, štipka sym., taxia správna, brušné reflexy sym.
výb., DK: sila, tonus a hybnosť v norme, RŠP sym. výb., živé, RŠA
sym. výb., RMP sym. výb., pyramídové jj. irit. negat., pyramídové jj.
zánikové negat., Lásegue negat., extenzia palca sym., Hautant negat.,
Romberg negat., Untenberger negat., Thomayer 10 cm, chrbtica:
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poklop na tŕne nebolestivý, hybnosť v c termin. reduk., mierny
spazmus PVS v c, trapézov bilat., výstupy nn. occipit. mm. algické
bilat., axiálny tlak negat., SI v rovnakej výške, palpačne nebolestivé,
citlivosť orientačne v norme, chôdza v norme. Dg.: Vaskulárna cefalea
s vertebrogénnou komp., CC sy., amening., nelateraliz., Neurogénna
tetania. DG: G44.8 Iný syndróm bolesti hlavy, bližšie neurčený. Dopor.:
podané F 1/1 100 ml + Novalgin 5 ml + MgSO4 10 % 1 amp., do th
Cinie 50 mg na začiatku migrenóznej bolesti hlavy, Quarelin 2x 1 tbl.
pri bežnej bolesti hlavy, Magnerot 1x 1 denne dlhodobo. NR ko. p. p.
po objednaní sa.
Záver CT vyšetrenie mozgu zo dňa 23.09.2017, 17.53 hod.: Na
axiálnych a reformačných scanoch pozorovať primerané SA priestory,
gyrifikácia dobre vyznačená. Komorový systém primeranej veľkosti
a tvaru, bez presunu stredových štruktúr. Cisterny primeranej šírky.
Zreteľné ložiskové štrukturálne zmeny v parenchýme mozgu
nepozorovať. Skelet bez zreteľných patol. zmien. Záver: CT nález
v norme.
Dňa 25.09.2017 navštívila pacientka opäť AVLD, kde boli
zdokumentované závery predchádzajúcich vyšetrení z LSPP
a neurologickej ambulancie. Vystavený bol výmenný list – poukaz na
FRO vyšetrenie.
Dňa 26.09.2017 o 06.04 hod. bola pacientka cestou RLP prijatá na
oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (ďalej len „OAIM“)
spádovej NsP. V rámci prijímacej správy bolo zdokumentované: TO:
Od stredy minulého týždňa silné bolesti hlavy, realizované
neurologické konzílium i natívne CT bez patologického nálezu. Do
chronickej liečby pridaný Quarelin. Včera pacientka bola na masáži
krčnej chrbtice. Dnes ráno 5:15 sadla do polosedu, cítila silný tlak do
hlavy, chytila si záhlavie, náhle porucha vedomia, privolaná RLP.
Pacientka privezená cestou RLP s poruchou vedomia, anizokóriou –
pravostranne výrazná mydriáza, spontánne suficientne ventilujúca,
zaistené DC nemala, GCS 1+1+4. Na urgentnom príjme v ľahkej
sedácii propofolom 70 mg i. v. intubovaná, ponechaná na spontánnej
ventilácii, podané hemostyptiká (Dicynone 500 mg, Kanavit 1 amp.,
Pamba 1 amp. i. v.), realizované urgentné CT mozgu s nálezom
rozsiahlej IC hemorágie vpravo s hemisferálnym edémom a presunom
stredočiarových štruktúr. Podaný Manitol 10 % 250 ml, konzultovaný
neurochirurg v urgentnom režime. Objektívne vyšetrenie: Pacientka
s poruchou vedomia, GSC pri príjme GCS 1+1+4, anizokória
s výraznou mydriázou vpravo, FR nevýbavná, korneálny r. nevýbavný,
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okulocefalický r. nevýbavný, bez NZ. Hlava mezocefalická, na poklop
bolesť nevyšetriteľná. Bulby v strednom postavení, skléry anikterické,
spojovky ružové. Uši a nos bez patologického výtoku, zavedená NGS
na samospád, krk súmerný, ŠŽ mierne zväčšená, LU nehmatám.
Ústna dutina: jazyk nepovlečený, zavedená ET kanyla č. 7,5,
prifixovaná o pravý ústny kútik, hrudník súmerný, auskultačne
dýchanie bilat. dobre počuteľné, vezikulárne, bez VDF, sat. O2 98 %.
Cor: AS prav., na EKG SR, fr. 55/min., TK 135/80 mmHg. Brucho:
voľné, priehmatné, bez patologických rezistencií. DK bez edémov, bez
varixov. Dg.: R40.2 Kóma, bližšie neurčená, I61.9 Vnútromozgové
krvácanie, bližšie neurčené, E03.9 Hypotyreóza, bližšie neurčená.
O 06.49 hod. bolo zdokumentované neurologické konziliárne
vyšetrenie so záverom: Rozsiahla IC hemorágia vpravo
s hemisferálnym edémom a presunom stredočiarových štruktúr –
kóma s kvadruparézou.
Ďalší liečebný a diagnostický postup bol koordinovaný lekárom OAIM.
Telefonicky bolo konzultované neurochirurgické pracovisko, s ktorým
bol za účelom neurochirurgickej intervencie dohodnutý preklad. Pred
prekladom bolo o 07.25 hod. doplnené ešte CT angiografické
vyšetrenie s nálezom: Vpravo na ACM, cca 1,3 cm od odstupu z circ.
art. prítomné vretenovité rozšírenie do 6 mm, v dĺžke 1 cm. Nadväzuje
na mediodistálne ohraničenie zakrvácania. Ostatné zachytené aa. bez
zrejmých patologických zmien. Pri kontrolnom vyšetrení už lepšie
definovateľný edematózny lem v okolí zakrvácania. Záver: CT obraz
vretenovitej aneuryzmy distálneho úseku ACM vpravo. Cestou RLP
bola pacientka v čase 08.15 – 09.18 hod. preložená na vyššie
pracovisko. V ten istý deň, po nevyhnutnej predoperačnej príprave,
pacientka podstúpila dekompresívnu kraniektómiu s evakuáciou
intracerebrálneho hematómu. Po neurochirurgickej intervencii bol
realizovaný coiling aneuryzmy a. cerebri media l. dx. Po realizovaných
výkonoch bola pacientka preložená na Kliniku anestéziológie
a intenzívnej medicíny, kde napriek analgosedácii a plnej
antiedémovej liečbe došlo k progresii edému mozgu. Po odtlmení bola
pacientka komatózna (GCS 3 bb), s fixovanou mydriázou, klinický stav
bol neurológom hodnotený ako mors cerebri (zápisnica mors cerebri
podpísaná dňa 29.09.2017). Ďalej bola pacientka manažovaná ako
darkyňa orgánov pre transplantačné účely.
Podľa pitevného protokolu bol príčinou úmrtia malígny opuch mozgu
v dôsledku vnútromozgového krvácania do pravej hemisféry pri
ruptúre aneuryzmy a. cerebri media vpravo. Mikroskopicky boli
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popisované fibrosklerotické zmeny s fokálnym výpadkom lamina
elastica externa a. cerebri media l. dx.
ZISTENÉ NEDOSTATKY
Vyhodnotením informácií získaných výkonom dohľadu úrad
skonštatoval, že pacientka bola dňa 23.09.2017 vyšetrená neurológom
s anamnézou, ktorá bola sugestívna pre intracerebrálny proces –
náhly vznik lokalizovanej bolesti hlavy s nauzeou, zvracaním, zmena
bolesti na difúznu, bez klinicky významnej úľavy po analgetickej liečbe
s opätovným zvýraznením bolesti 2 dni pred vyšetrením. Tieto klinické
príznaky sú ako tzv. „minor leak“ (teda presakovanie krvi z aneuryzmy)
popisované ako varovný signál („red flag“) pre možnosť
subarachnoideálneho krvácania (SAK). Objektívny neurologický nález
bol bez meningeálnej symptomatológie a neurológom bolo správne
indikované CT vyšetrenie mozgu. Popis CT mozgu uvádzal: Zreteľné
ložiskové štrukturálne zmeny v parenchýme mozgu nepozorovať.
Klinická diagnóza uvedená na žiadanke o CT vyšetrenie bola G44.8
Iný syndróm bolesti hlavy, bližšie neurčený. Otázka, ktorá mala byť CT
vyšetrením zodpovedaná: „Org. lož. zmeny?“
V rámci výkonu dohľadu bol úradom prehodnotený obrazový záznam
natívneho CT vyšetrenia mozgu zo dňa 23.09.2017, ktoré nebolo
dohliadaným poskytovateľom interpretované správne. Pri tomto
vyšetrení boli prítomné jednoznačné znaky svedčiace pre
parenchýmové zakrvácanie v oblasti a. cerebri media vpravo. Týmito
znakmi boli hlavne prítomnosť nepravidelného hyperdenzného ložiska
veľkosti 14x13x10 mm v temporopolárnej oblasti vpravo, ako i zašlá
Sylviova cisterna vpravo a dekonfigurovaný úsek A1 vpravo.
V písomnom vyjadrení dohliadaného poskytovateľa bolo uvedené, že
hodnotiaci radiológ hypo- a hyperdenzné areály na báze lebky
v oblasti prednej jamy a pyramídy temporálnej kosti hodnotil ako
artefakty. Ložisko hemorágie sa však nachádzalo v temporopolárnej
oblasti a v oblasti Sylviovej ryhy, t. j. oblasti, ktorá sa nenachádza
v kontakte s pyramídou temporálnej kosti, ale v blízkosti veľkého krídla
klinovej kosti. Pri tomto vyšetrení stačilo porovnať zreteľnú a dobre
diferencovateľnú Sylviovu ryhu na ľavej strane a porovnať ju so
stranou pravou. Bola tiež prítomná zreteľná dekonfigurácia úseku M1
vpravo a prakticky zašlá Sylviova cysterna vpravo, čo sú známky
edému. Denzita hemoragického ložiska dosahovala miestami úroveň
nad 60 HU. Hemoragické ložisko bolo diferencovateľné minimálne na
štyroch 4mm scanoch. Istá inhomogenita tohto hemoragického ložiska
by mohla svedčiť pre staršiu (niekoľkodňovú) mozgovú príhodu. Ak by
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hodnotiaci radiológ vyslovil čo i len minimálne podozrenie na
hemoragickú mozgovú príhodu, boli by pravdepodobne neodkladne
následovali ďalšie doplňujúce vyšetrenia (CT rekonštrukcie v 1 - 2 mm
rezoch, CT angiografia, lumbálna punkcia...).
V kontexte zdokumentovaných anamnestických údajov možno ako
nesprávny hodnotiť aj postup neurológa, ktorý v rámci dif. dg.
nevyslovil podozrenie aj na možnosť prítomnosti SAK. Charakter
a trvanie bolesti hlavy u pacientky (prvý výskyt tak výraznej bolesti
hlavy), aj napriek aktuálnej negativite CT nálezu mozgu, predikovali
pokračovanie v diferenciálno-diagnostickom procese, resp. observáciu
pacientky.
Stanovenie suspektnej diagnózy SAK zo strany odosielajúceho
neurológa by v prípade tejto pacientky pravdepodobne pomohlo aj
vyšetrujúcemu rádiológovi a naviedlo ho detailne sa zamerať na
vylúčenie, resp. potvrdenie tejto diagnózy, vrátane účelného
nastavenia CT vyšetrovacieho postupu. Správne posúdenie stavu
pacienta klinikom pozitívne ovplyvňuje správnu voľbu a rozsah
následne vykonaných vyšetrovacích postupov. CT vyšetrenie
nemožno chápať ako izolované vyšetrenie, ale treba ho posudzovať
v kontexte subjektívnych ťažkostí pacienta a nálezov iných
vykonaných vyšetrení. Jeho izolovaná negativita bez sledovania
dynamiky nevylučuje prítomnosť vyvíjajúceho sa chorobného procesu,
navyše v danom prípade CT nález negatívny nebol. Preto pri
diagnosticky nejasných prípadoch, resp. kedy nález zobrazovacieho
vyšetrenia nevysvetľuje klinický nález, je indikovaná observácia
pacienta
a pokračovanie
v účelnej
a cielenej
diferenciálnej
diagnostike.
Bolesť hlavy v súvislosti s vaskulárnymi poruchami patrí medzi
závažné, niekedy život ohrozujúce príčiny sekundárnej bolesti hlavy.
Náhla, veľmi silná bolesť hlavy musí lekára v prvom rade upozorniť na
možnosť SAK. Príčinou je často ruptúra vakovitej aneuryzmy
predovšetkým Willisovho okruhu. Ďalšou príčinou spontánneho SAK
môžu byť ruptúry AV malformácií, niekedy aj samotná hypertenzia,
krvácavé choroby, vaskulitídy. Bolesť hlavy pri SAK je akútna, veľmi
silná, trvalá, akú pacient ešte nezažil. Bolesť sa môže vyskytnúť
v akejkoľvek lokalizácii, môže začať v jednom mieste ipsylaterálne na
strane ruptúry a potom sa generalizovať, alebo pretrvávať
jednostranne. V krátkom čase dosahuje maximálnu intenzitu a potom
klesá v priebehu hodín až dní. Podľa dostupnej literárnych údajov sa
až v polovici prípadov pred hlavnou ruptúrou vakovitej aneuryzmy
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vyskytuje tzv. sentinelová bolesť hlavy (sentinel headache, warning
leak headache). Môže sa objaviť niekoľko dní až týždňov pred hlavnou
ruptúrou (najčastejšie týždeň pred ruptúrou). Niektorí pacienti
nevyhľadajú vôbec lekársku pomoc, tí ktorí ju vyhľadajú sú niekedy
nesprávne diagnostikovaní ako cefalea migrenózneho typu. Často sa
zrealizuje inkompletné akútne vyšetrenie, t. j. normálne CT, ale bez
vyšetrenia likvoru a CT angiografie. CT mozgu môže byť negatívne asi
v 10 % prípadov, vtedy je nutné klinické podozrenie na SAK vylúčiť
lumbálnou punkciou.
Výkonom dohľadu zistené nedostatky:
1. Pri vyšetrení pacientky v neurologickej ambulancii dňa
23.09.2017
nebola,
napriek
prítomnosti
typických
anamnestických údajov vzniku a charakteru bolestí hlavy
u pacientky, ktoré sú podrobne zdokumentované v písomnom
zázname z vyšetrenia, neurológom v rámci dif. dg. zvažovaná
možnosť prítomnosti SAK. Spoliehajúc sa na záver natívneho CT
vyšetrenia mozgu, ktoré nepopisovalo štrukturálne zmeny
v parenchýme mozgu a nález hodnotilo ako negatívny, nebol
neurológom stanovený správny diagnostický záver.
2. Natívne CT vyšetrenie mozgu zo dňa 23.09.2017 nebolo
rádiológom interpretované správne, pretože nepopisovalo
jednoznačne prítomné znaky svedčiace pre parenchýmové
zakrvácanie v oblasti a. cerebri media l. dx.

ZÁVER
Výkonom dohľadu úrad zistil porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004
Z. z. Zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne.

NESKORÉ POSKYTNUTIE ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI V ÚSTAVNOM
ZARIADENÍ
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ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ
ZHRNUTIE
Dňa 18.12.2017 (čas záznamu 10.22 hod.) bola 42-ročná pacientka
vyšetrená v ORL ambulancii pre bolesti hrdla a uší. Na základe
objektívneho vyšetrenia bol klinický nález hodnotený ako
Pharyngolaryngitis acuta, Sinusitis maxillaris acuta, Otitis media
catarhalis a bola ordinovaná lokálna liečba ušnými kvapkami Uniflox
a celková antibiotická liečba Azitromycinom spolu s antihistaminikom
Aerinaze. ORL kontrola bola odporúčaná podľa stavu. Pre nelepšenie
stavu bola pacientka v nasledujúci deň, t. j. 19.12.2017, vyšetrená
v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých (ďalej len „AVLD“),
ktorý pre zhoršenie klinického stavu a poruchu mobility odporúčal
hospitalizáciu. Obsah výmenného listu – poukazu na hospitalizáciu:
„STATIM. Prosím o ústavné prešetrenie a preliečenie pacientky
a doporučenie ďalšieho dg. a th. postupu. Absolvované ORL vyš.
18.12.2017 Pharyngolar. + Sinusitis max. + Otitis media. Výrazné
zhoršenie stavu. Značná celková slabosť, napriek liečbe. Tŕpnutie
končatín, nevládnosť, až bezvládnosť. Nutné vylúčiť neoplast. proces.
Za spoluprácu ďakujem s pozdravom. Dg. J22 Akútna infekcia dolných
dýchacích ciest, bližšie neurčená.“ Podľa údajov v písomnom podnete,
ako aj podľa písomného vyjadrenia dohliadaného poskytovateľa
pacientka toho istého dňa, t. j. 19.12.2017, cca o 10.00 hod. prišla na
interné oddelenie NsP za účelom odporúčanej hospitalizácie s
výmenným listom od lekára AVLD. Podľa písomného vyjadrenia NsP
bol s pacientkou vedený ústny rozhovor, podľa ktorého jej stav
nepoukazoval na akútne neurologické ochorenie, čakalo sa na
uvoľnenie a prichystanie nemocničného lôžka, sestrou na príjme jej
bolo odporúčané, aby sa doma prichystala a vrátila sa na
hospitalizáciu na interné oddelenie NsP. O tomto úkone však
neexistuje žiaden písomný záznam. Dňa 19.12.2017 o cca 14.00 hod.
(tiež neexistuje písomný záznam, ktorý by presne objektivizoval čas
prijatia pacientky do NsP) bola pacientka prijatá na interné oddelenie
NsP. Dostupná je „teplotná tabuľka“, t. j. časť zdravotnej dokumentácie
s dátumom prijatia, identifikačnými údajmi pacientky, hodnotou FW
10/22, hodnotami výšky (165 cm) a váhy (62 kg) a ordinovaní, resp.
vykonaní (nie je zrejmé) laboratórnych vyšetrení krvného obrazu
a biochémie. Ďalej je dostupný výmenný list – poukaz na hospitalizáciu
zo dňa 19.12.2017 vypísaný lekárom AVLD, písomné poverenie na
vnútrožilovú aplikáciu pre zdravotnú sestru a údaj o podaní inf. 1/1 F
500 ml i. v. + 1 amp. Oxantil i. v. (bez uvedenia času aplikácie). V rámci
ošetrovateľskej zdravotnej dokumentácie je dostupný písomný
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záznam o Nortonovej škále hodnotenia rizika vzniku dekubitov
u pacientky a záznam o Barthelovej teste základných denných aktivít.
U pacientky bolo vykonané EKG vyšetrenie (podľa písomného
záznamu v čase o 16.11 hod.) bez zhodnotenia nálezu lekárom. Ďalšie
EKG záznamy boli podľa ich písomného nálezu vykonané v čase
o 20.43 a 21.23 hod. (? – čas po preklade pacientky). Ďalej boli
dostupné
vytlačené
nálezy
laboratórnych
vyšetrení
krvi
dokumentujúce čas prijatia vzorky do laboratória na vyšetrenie
krvného obrazu o 15.08 hod. a na vyšetrenie biochemických
parametrov o 15.25 hod. Všetky vyšetrované parametre krvného
obrazu a biochémie boli v norme, okrem zvýšenej glykémie (6,32
mmol/l – pacientka nebola na lačno). Podľa dostupných písomných
záznamov pacientka nebola v čase do 19.14 hod. (čas písomného
záznamu z vyšetrenia) lekárom vyšetrená, nebola u nej zisťovaná
osobná, rodinná, lieková, alergická, sociálna anamnéza ani aktuálne
subjektívne ťažkosti, pacientka nebola lekárom objektívne vyšetrená,
nebola stanovená pracovná diagnóza ani diagnostický a liečebný plán.
Prvý a jediný záznam o vyšetrení pacientky lekárom NsP zo dňa
19.12.2017 je až o 19.14 hod., t. j. cca 5 hodín od prijatia do ústavného
zariadenia. V rámci anamnézy bolo dokumentované, že jej otec vo
veku 53 rokov zomrel na cievnu mozgovú príhodu, pacientka sa lieči
na arteriálnu hypertenziu, má alergiu na PNC a Ajatin, užíva Amlator
a Rivodarone. V rámci anamnézy TO bolo zdokumentované:
„Pacientka poukázaná k nám cestou OL, 18.12.2017 vyšetrená cestou
ORL ambulancie, liečená pre otitis media a sinusitis maxillaris, od dnes
rána udáva tŕpnutie končatín, pokles ústneho kútika vľavo, Mingazzini
vľavo pozit., tŕpnutie ĽHK, slabosť ĽDK, prít. i dyzartria.“ Ďalej boli
zdokumentované nálezy vykonaných laboratórnych vyšetrení krvi,
EKG nález (SR 122/min., PQ 120 ms, el. os normotyp, R/S vo V3-4,
QRS do 120 ms, ST izoelektrické, T vlny pozitívne) a objektívny nález:
„Pri vedomí, orient., anikterus, acyanóza, eupnoe, neurologicky
Mingazzini vľavo pozit., tŕpnutie ĽHK dist. časti, slabosť ĽDK, pokles
ústneho lútika, dyzartria. Hlava, krk bpn., hrudník: sym., C: AS prav.,
fr./min., TK 130/80 mmHg, dýchanie bilat. čisté, vezikulárne. Abdomen
voľne priehmatné, nebolestivé, bez palp. citlivosti či rezistencie, hepar
v oblúku, lien nehmatám, TPT bilat. negat., DK bez edémov.“ Klinický
stav bol vyhodnotený ako I64 Cievna mozgová príhoda bližšie
neurčená ako krvácanie alebo infarkt. Bola ordinovaná liečba Inf. 500
ml i. v. + 1 amp. Oxantil i. v., Corvitol 25 mg p. o. a statimové CT
vyšetrenie mozgu a neurologické vyšetrenie. Hospitalizácia v NsP
bola ukončená a pacientka bola transportovaná na vyššie pracovisko.
V ďalšom priebehu dňa 19.12.2017 bola pacientka o 21.18 hod. prijatá
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na neurologické oddelenie iného zdravotníckeho zariadenia, kde bolo
v rámci TO uvedené, že pacientke sa od rána ťažšie rozpráva, tŕpne
jej ĽHK a spozorovala pokles ľavého ústneho kútika. Na základe
objektívneho neurologického nálezu a CT nálezu mozgu bol stav
pacientky hodnotený ako ischemická akútna cievna mozgová príhoda
(ACMP)
hemisferálne
vpravo
s následným
ľavostranným
senzomotorickým hemisyndrómom s poruchou akrálnej motoriky,
centrálnou léziou n. VII l. sin. a dyzartriou. U pacientky bola
realizovaná medikamentózna a rehabilitačná liečba.

PÍSOMNÉ VYJADRENIE P OSKYTOVATEĽA
„...s pacientkou a jej príbuznými bol vedený ústny rozhovor pri
príchode na interné oddelenie, kedy udávala celkovú slabosť, bez
iných ťažkostí. Vzhľadom k tomu, že pacientka nebola pripravená na
príjem do nemocnice, jej stav pri ústnom rozhovore nepoukazoval na
akútne neurologické ochorenie, čakalo sa na uvoľnenie a prichystanie
nemocničného lôžka, bolo jej odporúčané, aby sa doma prichystala
a vrátila sa na hospitalizáciu na interné oddelenie... Na základe
vyjadrenia príjmovej lekárky a súčasne službukonajúcej lekárky
vzhľadom k tomu, že dôvodom príjmu bola akútna infekcia dolných
dýchacích ciest, čakala na výsledok laboratórnych vyšetrení,
uprednostnila inú pacientku, ktorá bola v akútnom ohrození života,
vykonávala kardiopulmonálnu reanimáciu za účasti OAIM
s následným sledovaním stavu inej pacientky na JIS. K pacientke bola
privolaná službukonajúca lekárka okolo 18.20 hod., keď príbuzný
pacientky hlásil zmenu jej celkového stavu...“

ZISTENÉ SKUTOČNOSTI
42-ročná pacientka bola dňa 19.12.2017 z AVLD odoslaná pre
zhoršenie celkového stavu (značná celková slabosť, tŕpnutie končatín,
nevládnosť až bezvládnosť) pri infekte dýchacích ciest na
hospitalizáciu. Pacientka prišla do NsP cca o 10.00 hod., kde jej bolo
podľa písomného vyjadrenia NsP pri verbálnej komunikácii
odporúčané vrátiť sa do NsP na príjem o cca 14.00 hod. Z danej
komunikácie a odporúčaní ďalšieho postupu neexistuje písomný
záznam. Pacientka bola vyhodnotená ako nevyžadujúca akútnu
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zdravotnú starostlivosť bez objektivizovateľného štandardného
anamnestického a fyzikálneho vyšetrenia. Podľa odporúčania
pacientka prišla na príjem na interné oddelenie NsP až o cca 14.00
hod. a bola uložená na lôžko. U pacientky pri príjme dňa 19.12.2017
nebolo vykonané vstupné anamnestické ani objektívne vyšetrenie,
nebola stanovená vstupná diagnóza, ani plán diagnostických
a liečebných postupov. Vykonané boli vstupné základné
hematologické a biochemické laboratórne vyšetrenia krvi, EKG
vyšetrenie a vyšetrenie zdravotnou sestrou za účelom posúdenia
Nortonovej škály hodnotenia rizika vzniku dekubitov a Barthelovej
testu základných denných aktivít. Ordinácia pomocných laboratórnych,
zobrazovacích a funkčných vyšetrení by mala byť štandardne
realizovaná až na základe údajov zistených anamnestickým
a fyzikálnym vyšetrením, mali by byť účelne individualizované na
základe aktuálneho klinického nálezu pacienta v súlade s jeho
ťažkosťami a predpokladanou vstupnou diagnózou. Pacientka bola
anamnesticky a fyzikálne vyšetrená službukonajúcou lekárkou až pri
zhoršení jej stavu hlásenom príbuzným, ktorý ju do nemocnice prišiel
navštíviť. Presný časový údaj o čase vyšetrenia pacientky
službukonajúcou lekárkou na internom oddelení NsP nie je možné na
základe dostupnej zdravotnej dokumentácie spätne objektivizovať,
podľa údaju v písomnom podnete bola pacientka prvýkrát vyšetrená
o 19.10 hod., podľa písomného vyjadrenia NsP bola lekárka privolaná
k pacientke o 18.20 hod. Čas spracovania písomného nálezu
z daného vyšetrenia zo dňa 19.12.2017 je 19.14 hod., čas vyšetrenia
nie je zdokumentovaný. Je neakceptovateľné, aby pacient po prijatí do
ústavného zariadenia nebol lekárom anamnesticky a fyzikálne
vyšetrený po dobu cca 4 – 5 hodín od jeho prijatia. Všeobecný lekár
odoslal pacientku na hospitalizáciu, pričom písomne poukázal na
zhoršenie jej stavu, popisoval jej značnú celkovú slabosť, tŕpnutie
končatín, nevládnosť až bezvládnosť. Uvedené údaje boli dostupné
prijímaciemu lekárovi NsP. Všeobecný lekár správne odoslal
pacientku so zhoršujúcim sa stavom, napriek aplikovanej
medikamentóznej liečbe, na vyššie pracovisko s požiadavkou na
odporúčanie ďalšieho diagnostického a liečebného postupu, zároveň
uviedol požiadavku STATIM. Lekár ústavného zariadenia nemusí plne
akceptovať odporúčania odosielajúceho lekára, avšak jeho
rozhodnutie o potrebe akútneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
resp. možnosti odkladu poskytnutia ústavnej liečby, musí byť
podložené štandardným vyšetrením zahrňujúcim minimálne vstupnú
anamnézu a posúdenie klinického stavu fyzikálnym vyšetrením.
Pacientke po prijatí nebola poskytovaná žiadna liečba a neboli jej
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ordinované adekvátne pomocné vyšetrenia vzhľadom na
dokumentované ťažkosti. Dňa 19.12.2017 jej v NsP nebolo
zabezpečené včasné a správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
neboli včas vykonané diagnostické postupy zamerané na správne
určenie choroby (ACMP) so zabezpečením včasnej a účinnej liečby
s cieľom uzdravenia alebo zlepšenia jej stavu pri zohľadnení
súčasných poznatkov lekárskej vedy.
ZISTENÉ NEDOSTATKY
1. Dňa 19.12.2017 nebolo pacientke v NsP zabezpečené včasné
a správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, pretože neboli včas
vykonané diagnostické postupy zamerané na správne určenie
choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby. Príjem
pacientky bol posunutý o cca 4 hodiny (10.00 – 14.00 hod.) bez
posúdenia jej stavu štandardným anamnestickým a fyzikálnym
vyšetrením. Po prijatí bola pacientka neprimerane dlho (cca 4,5 –
5 hodín) ponechaná bez vstupného lekárskeho vyšetrenia, bez
stanovenia vstupnej pracovnej diagnózy a bez ordinácie
adekvátneho diagnostického a terapeutického postupu.
2. Zdravotná dokumentácia nebola vedená správne (na základe
dostupných údajov v zdravotnej dokumentácii nie je možné
identifikovať časovú následnosť poskytovania zdravotnej
starostlivosti dňa 19.12.2017 – absentuje čas prijatia do NsP, čas
vykonania interného vyšetrenia, čas ukončenia poskytovania
zdravotnej starostlivosti v NsP, absentuje písomný záznam
o prvom kontakte s pacientkou v NsP o cca 10.00 hod.
a odporúčaní posunu príjmu...), čo bolo na ďalšie riešenie
postúpené odboru zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho
kraja ako vecne a miestne príslušnému orgánu
ZÁVER
Vyhodnotením informácií získaných výkonom dohľadu a prešetrením
zdravotnej
dokumentácie
skupina
vykonávajúca
dohľad
u dohliadaného subjektu pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti
pacientke zistila porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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Voči záverom úradu dohliadaný subjekt – NsP, nevzniesol žiadne
námietky a prijal nápravné opatrenia na ich odstránenie (novo
vypracovaná karta procesu a realizované školenie – „Postup pri príjme
pacienta na interné oddelenie“).
Úrad Košického samosprávneho kraja úrad spätne upovedomil
o výsledku ich prešetrenia správnosti vedenia zdravotnej
dokumentácie u pacientky, ktorým konštatoval pochybenie pri vedení
zdravotnej dokumentácie v zmysle nedostatkov definovaných úradom.

JE AUTOANAMNÉZA DOSTAČUJÚCA NA
ZHODNOTENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU?
Úradu bol doručený podnet matky pacienta, v ktorom uviedla
podozrenie na pochybenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti jej
synovi na oddelení centrálneho príjmu. Pisateľka vo svojom podaní
uviedla, že lekárka odmietla vyšetriť jej syna, keď mal ťažkosti a
následne v inej nemocnici ho bez problémov ošetrili.
ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ
ZHRNUTIE
25-ročný pacient navštívil dňa 11.12.2017 o 21.51 hod. oddelenie
centrálneho príjmu (ďalej len „CPO“) dohliadaného subjektu.
V lekárskom náleze v terajšom ochorení bolo zaznamenané, že
pacient minulý týždeň spadol na snowboarde a udrel si
pravý hemithorax, dnes bol vo večerných hodinách hrať futbal, údajne
teraz začali bolesti a pocit pichania na udretej strane hrudníka, čerstvý
úraz nemal. Objektívne vyšetrenie v lekárskom náleze absentovalo,
službukonajúca lekárka na nález dopísala, že ide o zneužitie
pohotovosti a odporučila pacientovi, aby išiel na vyšetrenie na
traumatologickú ambulanciu nasledujúci deň. Informovaný súhlas pod
lekárskym nálezom bol bez podpisu pacienta. Následne pacient odišiel
k inému PZS, kde bol v ten istý deň o 23.34 hod. na traumatologickej
ambulancii ústavnej pohotovostnej služby kompletne vyšetrený.
V lekárskom zázname tohto PZS bolo zaznamenané, že pacient
udával bolesti a pocit pichania v hrudníku; objektívne bol hrudník
symetrický, na kompresiu stabilný, palpačná citlivosť bola v oblasti 5. 38

8. rebra v strednej axilárnej čiare, bez krepitu, emfyzému, hematómu,
auskultačne bolo dýchanie bilaterálne prítomné. Bola doplnená RTG
snímka hrudníka, ktorá bola bez čerstvých traumatických zmien na
skelete hrudníka, FC uhol bol voľný, neboli prítomné známky
pneumotoraxu. Dg. záver bol: S20.2 Contusio hemithoracis l. dx.
Pacient mal odporučenú kontrolu na chirurgickej ambulancii o 7 dní
a telesné šetrenie.
ZISTENÉ SKUTOČNOSTI
Pacient prišiel na CPO dohliadaného subjektu pre zhoršenie
zdravotného stavu so zvýraznením bolesti a pocitom pichania
v hrudníku. Nakoľko pacient je laik a nemôže vedieť objektívne posúdiť
svoj zdravotný stav, akonáhle príde k zhoršeniu jeho zdravotného
stavu a vyhľadá pomoc, nemožno to považovať za zneužitie. Zo
zdravotnej dokumentácie jednoznačne vyplývalo, že okrem
anamnestických údajov, ktoré boli uvedené v lekárskom náleze, nebol
pacient službukonajúcou lekárkou na CPO vyšetrený klinicky, ani
zobrazovacou metódou. Neodoslanie pacienta na RTG vyšetrenie by
bolo možné odborne akceptovať len v tom prípade, keby objektívnym
fyzikálnym vyšetrením neboli zistené žiadne patologické zmeny
v oblasti hrudníka a pľúc, to sa však nestalo. Službukonajúca lekárka
na CPO len skonštatovala, že nešlo o akútny úraz a odporučila
pacientovi vyšetrenie na traumatologickej ambulancii na druhý deň
ráno. Pacient však prišiel na CPO pre zhoršenie zdravotného stavu začali u neho bolesti. CPO je akútne oddelenie zamerané na riešenie
ochorení, ktoré sú náhlou zmenou zdravotného stavu a vyžadujú
neodkladnú starostlivosť. V uvedenom prípade išlo o náhlu zmenu
zdravotného stavu pacienta, ktorú si nevedel vysvetliť a preto navštívil
CPO. Postup službukonajúcej lekárky možno považovať za
odmietnutie vyšetrenia pacienta. Za lege artis by bolo možné
považovať taký postup, keby službukonajúca lekárka pacienta
vyšetrila a v prípade, že by vyhodnotila zmenu zdravotného stavu
pacienta tak, že neide o akútny stav, mala podľa zákona vyžiadať od
pacienta poplatok za vyšetrenie. Jednoznačne postup službukonajúcej
lekárky na CPO dohliadaného subjektu bol neštandardný, teda non
lege artis. Službukonajúca lekárka nevykonala žiadne objektívne
vyšetrenie na posúdenie zdravotného stavu pacienta, čo bolo jej
povinnosťou. Odmietnutím vyšetrenia porušila právo pacienta na
poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
ZISTENÉ SKUTOČNOSTI
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Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi na CPO nebolo
vykonané žiadne objektívne vyšetrenie na posúdenie náhlej zmeny
jeho zdravotného stavu.
ZÁVER
Zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, výkonom dohľadu
na mieste úrad zistil porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.

PODCENENIE SITUÁCIE
Úrad prešetroval prípad na základe podania vedenia
resocializačného zariadenia vo veci podozrenia na pochybenie pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ZS) ich klientovi. V podnete
podávateľ vyjadril nespokojnosť s postupom posádky záchrannej
zdravotnej služby (ZZS). Podľa predloženej dokumentácie bola zo
strany dohliadaného subjektu poskytovaná ZS celkovo 3x.
ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ
ZHRNUTIE
Zistené skutočnosti:
Prvý zásah bol realizovaný dňa 29.01.2018, kedy bola na základe
pokynu Krajského operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby
(KOS ZZS) o 19.42 hod. vyslaná na zásah ambulancia ZZS typu
Rýchlej lekárskej pomoci (RLP). Dôvod na zásah: intoxikácia liekmi;
pacient požil 120 ks tabliet Metfogamma 850 mg v kombinácii s
alkoholom v suicidálnom úmysle. Zásahová skupina RLP dosiahla
miesto udalosti v čase o 19.54 hod. t. j. za 12 min. od vydania pokynu.
ZoZZSO - Anamnéza: OA: Pacient v ebriete, po vypití cca 1 l vodky,
dehydratovaný, nižší krvný tlak, normrytmický, pri vedomí, dýchanie
čisté, vezikulárne, pacient je mimo ohrozenia života, ide o etylickú
osobnosť. LA + AA: neuvedená. Nález: dezorientovaný, bez bolesti,
dýchacie cesty priechodné, eupnoe, auskultačne fyziol. bilat., koža
bledá, EKG nerealizované. Hodnotenie parametrov VF: vyšetrenia
realizované 2x bez uvedenia času: GCS 14 - 14 bb.; TK:
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90/60 - 110/70 mmHg; SF: 78 - 79/min.; DF: nezaznamenaná; SpO2
98 - 93 %; glykémia: 7,9; TT: nezaznamenaná. Výkony: perif. katéter.
Terapia: Gelaspan 500 ml, FR 1000 ml, 10 % glukóza 500 ml, 2 amp.
Oxantil. Bez udania času podanej terapie. Diagnóza: Ebrietas. Kolaps.
Pacient ponechaný na adrese. Zásah označený ako primárny,
indikovaný, stav pacienta zlepšený. Ukončenie o 20.20 hod.
Podľa dohliadaného subjektu: OA: DM na PAD (Metfogamma),
syndróm závislosti od alkoholu. Objektívny nález: pri vedomí, GCS 14
počas celého trvania zásahu, fotoreakcia bilat. prítomná, orient.
neurologický nález - prítomná mierna verbálna dezorientácia, bez
ložiskovej symptomatológie, bolesť sine, brucho sine, dýchacie cesty
priechodné, dýchanie eupnoické, auskultačne fyziologický nález,
foetor ex ore alcoholicus, pulz pravidelný, cor akcia pravidelná, koža
bledá. Dominujúca symptomatológia: bola v čase zásahu RLP
hypotenzia, preto bola pacientovi indikovaná a následne aj podaná
infúzna liečba.
Opis priebehu podľa vyjadrenia dohliadaného subjektu:
„Zásahová skupina RLP po príchode na miesto zásahu zistila: pacient
v izbe sediaci na posteli, lucídny, na cielenú otázku čo požil, pacient
odpovedal, že požil približne 0,5 - 1 liter tvrdého alkoholu, užitie
akýchkoľvek liekov vrátane lieku Metfogamma neguje. Nahlasovateľ svedok na mieste udalosti uviedol, že našiel v izbe niekoľko prázdnych
blistrov lieku Metfogamma; k množstvu 120 požitých tabliet prišiel tak,
že uviedol množstvo uvedené na obale lieku; sám však nevidel, že by
pacient niečo požil vrátane alkoholu. Pacient opakovane odmieta, že
by požil akékoľvek lieky, potvrdzuje iba alkohol, údajne bol kvôli
problémom s alkoholom niekoľkokrát hospitalizovaný. K vyšetreniam a
úkonom posádky RLP sa stavia odmietavo, neguje aj suicidálne
úmysly. Lekár následne poučil pacientovho spolubývajúceho pacienta
o tom, akým spôsobom má po dotečení infúzie fyziologického roztoku
ukončiť jej podávanie a vytiahnuť i. v. kanylu z ruky pacienta. Po takto
vykonanom poučení bol zo strany zasahujúcej posádky RLP ukončený
zásah a pacient bol vo vyššie uvedenom stabilizovanom stave
ponechaný na mieste zásahu pod dohľadom spolubývajúceho.“
Druhý zásah bol realizovaný dňa 30.01.2018, kedy bola na základe
pokynu KOS ZZS o 06.55 hod. vyslaná na zásah ambulancia typu
Rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP). Dôvod na zásah: porucha
vedomia. RZP dosiahla miesto udalosti v čase o 07.00 hod. t. j. za 5
min. od vydania pokynu na zásah. ZoZZSO - Anamnéza: Pacient
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nájdený spolubývajúcimi o 06.50 hod. ako ležal na posteli bez známok
života. Údajne mal v minulosti suicidálne sklony, alkoholik. Zahájená
KPR + EKG – asystólia. O 07.05 hod. KPR ukončená doktorom
nakoľko pacient nejavil žiadne známky života. Nález: apnoe, auskult.
nález obojstranne fyziologický, asystólia, koža bledá, ostatné údaje
nezaznamenané. VF: realizované 2x v čase 07.01 hod. a 07.05 hod.:
GCS 3/3 bb.; TK + SF + DF + SpO2 + glykémia + TT: zaznamenané
„sine“. Výkony: sine. Terapia: monitoring VF o 07.01 hod. + 4 zvod.
EKG. Diagnóza: Porucha vedomia. Zásah označený ako primárny,
indikovaný, stav pacienta zhoršený.
Tretí zásah bol realizovaný dňa 30.01.2018, kedy bola na základe
pokynu KOS o 06.55 hod. súčasne s posádkou RZP vyslaná
ambulancia typu RLP. Dôvod na zásah: exitus. ZoZZSO - Anamnéza:
Pacient ako exitus lethalis, etylik, diabetik, na PAD, včera večer bola
RLP u pacienta z dôvodu ebriety, ktorá sa riešila na mieste. Pacient je
bez vonkajších známok násilia. U pacienta môže ísť o hepatorenálne
zlyhanie. Popis EKG – izoel. čiara, diagnóza: exitus letalis.
Podľa vyjadrenia dohliadaného subjektu: „Pri príchode na mieste
zásahu sa pri pacientovi nachádza zásahová skupina ambulancie RZP
Podunajské Biskupice. Pacient mal prítomné známky smrti, livores
mortis v oblasti chrbta a dorzálnej časti končatín, rigor mortis v oblasti
čeľuste, žuvacích a mimických svalov, ako aj horných a dolných
končatín. Na EKG defibrilátora bola neprítomná elektrická aktivita
srdca - asystólia, zrenice bez fotoreakcie, areflexia, apnoe.
Anamnestický údaj od svedka na mieste zásahu o čase, kedy našiel
pacienta bez známok života bol udaný ako približne o 6:00 hod.
v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj objektívny nález
s prítomnými známkami smrti bol lekárom konštatovaný exitus letalis,
predpokladaný čas smrti bol stanovený na 6:00 hod., následne bol
cestou KOS aktivovaný obhliadajúci lekár.“
Súdno-lekárska pitva zosnulého bola realizovaná dňa 31.01.2018 na
oddelení súdneho lekárstva. Čas smrti podľa PP stanovený na
29.01.2018 o 23.59 hod.
Príčina smrti: Rozvrat vnútorného prostredia. Základná choroba (úrazy
a iné): Toxický účinok metforminu. Mechanizmus smrti: Akútna otrava
metforminom s neurčeným úmyslom.
Pridružené choroby: Ovplyvnenie alkoholom - opitosť ľahkého stupňa.
Diabetes mellitus na PAD (podľa kl. dg.). Bezprostrednou príčinou
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smrti bol rozvrat vnútorného prostredia pri akútnej otrave metforminom
v stave ľahkého stupňa opitosti.
Výsledky toxikologicko-chemických a biochemických analýz vzoriek
biologických materiálov odobratých pri pitve potvrdili:
METFORMIN: koncentrácia v krvi 121,3 mg/l; v moči: 1 491 mg/l.;
v žalúdočnom obsahu: 14 675 mg/l; v pečeni: 174,9 mg/kg; v obličke:
728,8 mg/kg;
ETANOL: koncentrácia v krvi 1,46 ‰; koncentrácia v moči 1,01 g/kg;
LAKTÁT: koncentrácia v likvore 33,99 mmol/l; v sklovci: 36,09 mmol/l.
Metformín
je
antidiabetikum
zo
skupiny
biguanidov
s antihyperglykemickými vlastnosťami, znižujúci bazálnu, ako aj
postprandiálnu hladinu glukózy v krvi. Nestimuluje sekréciu inzulínu a
preto
nevyvoláva
hypoglykémiu.
Vysoké
predávkovanie
s metformínom vedie k laktátovej acidóze. Pri akútnej intoxikácii
s alkoholom vzniká ešte vyššie riziko vzniku laktátovej acidózy,
Najúčinnejším spôsobom odstránenia laktátu a metformínu je
hemodialýza.
Farmakokinetické vlastnosti: Absorpcia: Po perorálnej dávke sa
dosiahne maximálna koncentrácia (Tmax) za 2,5 hodiny. Pri
odporúčaných dávkach a dávkovacích schémach metformínu sa
dosiahnu rovnovážne plazmatické koncentrácie v priebehu 24 až 48
hodín a všeobecne sú nižšie ako 1 mg/l. V kontrolovaných klinických
štúdiách maximálne plazmatické hladiny metformínu (C max) nepresiahli
5 mg/l, a to ani pri maximálnych dávkach. Po perorálnej dávke je
terminálny eliminačný polčas približne 6,5 hodiny.
ZISTENÉ NEDOSTATKY
Posúdenie postupu pri prvom zásahu posádky RLP:
Posádkou RLP bol pacient prvotne aj druhotne vyšetrený, zmerané
boli vitálne funkcie a hladina glykémie, zistené boli anamnestické
údaje od pacienta samotného. Po preštudovaní príslušnej
dokumentácie boli zistené výrazné diskrepancie v údajoch uvedených
v zdravotnej dokumentácii (ZoZZSO) a vyjadrení poskytovateľa, tak
v časti zistenej direktnej aj indirektnej anamnézy, ako aj v objektívnom
náleze. V ZoZZSO chýbajú údaje týkajúce sa možnej intoxikácie liekmi
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v suicidálnom úmysle. Lekár nezaznamenal ani údaj o skutočnosti, že
pacient bol diabetikom na PAD (hodnota glykémie bola 7,9). Nie je
zaznamenané ani údajné odmietanie poskytovanej zdravotnej
starostlivosti zo strany pacienta. Dominujúcim klinickým nálezom pre
lekára bola hypotenzia, ktorá bola následne upravená na primerané
hodnoty TK. Hodnota glykémie skontrolovaná nebola.
Postup lekára bol hodnotený ako nesprávny. Lekár mal zohľadniť
v rámci diagnostiky všetky relevantné anamnestické údaje a
informáciu sprostredkovanú od KOS, ktorú mal jednoznačne
k dispozícii. Pri akútnych psychických stavoch a s tým súvisiacich
suicidálnych úmysloch, dochádza často k disimulácii príznakov a
odmietaniu poskytnutia pomoci zo strany pacienta. V danej súvislosti
bola lekárom RLP celá situácia podcenená. Lekár mal jednoznačne
indikovať transport do zdravotníckeho zriadenia za účelom ďalšej
diagnostiky, monitoringu a liečby pacienta. Aj nález blistrov lieku
s chýbajúcim väčším množstvom tabliet v blistroch, pričom nebolo
možné verifikovať, kedy a v akom množstve boli dané lieky pacientom
užité, mal byť faktorom, pre ktorý sa lekár mal rozhodnúť pre transport
pacienta. Ako nesprávne bolo vyhodnotené aj následné rozhodnutie
lekára, ponechať podávanie infúzií a ich ukončenie na laické osoby,
ktoré neboli zdravotníckymi pracovníkmi.
V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti bol vyhodnotený postup
zásahovej skupiny ambulancie RLP ako nesprávny.
Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 579/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov, je poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby
povinný odborne prepraviť bez zbytočného odkladu osobu, ak si to
vyžaduje jej zdravotný stav, do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia
ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré je schopné poskytnúť
diagnostiku a liečbu nadväzujúcu. Toto nebolo realizované.
Posúdenie postupu pri zásahu posádky RZP:
V postupe zásahovej skupiny ambulancie RZP nebolo identifikované
pochybenie. Posádka adekvátne zistila a zaznamenala všetky
podstatné anamnestické údaje, overila vitálne funkcie a bezodkladne
zahájila KPCR. Zároveň správne iniciovala privolanie posádky RLP.
Posúdenie postupu pri druhom zásahu rovnakej posádky RLP:
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V tomto prípade išlo o zásah, pri ktorom bolo lekárom posúdené EKG
a konštatovaná smrť pacienta. Lekár suponoval ako príčinu smrti
hepatorenálne zlyhanie. Bez bližšej špecifikácie alebo odôvodnenia
ako k danému záveru lekár dospel.
Opätovne boli zistené diskrepancie medzi informáciami uvedenými
v ZoZZSO z daného zásahu a vyjadrením dohliadaného subjektu
k tomu istému zásahu. Lekár v ZoZZSO neuvádza žiadne „prítomné
známky smrti“. Taktiež v ZoZZSO nie je zaznamenaný predpokladaný
čas smrti ako ho uvádza poskytovateľ (06.00 hod.). Napriek týmto
zisteniam nebolo v postupe pri tomto zásahu zistené pochybenie.
V tom čase už nebolo možné pacientov stav zvrátiť.
ZÁVER
Aj napriek skutočnosti, že diagnostika a diferenciálna diagnostika pri
poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v podmienkach ZZS
služby je náročná, nie je možné hodnotiť postup pri prvom zásahu
posádky RLP ako správny. Poskytovateľ nepreukázal, že diagnostické
a terapeutické postupy boli realizované štandardným spôsobom,
v dostatočnom rozsahu a správne.
Zdravotná starostlivosť poskytnutá pacientovi posádkou záchrannej
zdravotnej služby typu RLP pri jej prvom zásahu nebola na základe
vyššie uvedenej analýzy vyhodnotená ako poskytnutá správne, teda
nebola poskytnutá v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

KEĎ SA V AMBULANCII STRETNÚ
MENOVCI...
Podnet zaslaný 74-ročným pacientom z dôvodu zámeny osôb pri
invazívnom operačnom výkone.
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ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ
ZHRNUTIE
Pacient XY (nar. 1944) prišiel dňa 20.07.2018 do chirurgickej JAS
po odoslaní hematológom na cievne vyšetrenie za účelom dif. dg. susp. vazoneuróza, studené akrá, bolesti prstov horných a dolných
končatín.
Podľa písomného vyjadrenia dohliadaného subjektu bol dňa
20.07.2018 objednaný na operačný výkon (vytvorenie AVF) v rámci
chirurgickej JAS iný pacient s rovnakým menom a priezviskom. V tento
deň však prišiel neplánovane na cievne vyšetrenie na to isté
pracovisko aj druhý pacient XY (nar. 1944). Ambulantná sestra
menovaného pacienta XY (nar. 1944), ktorý nebol objednaný na
plánovaný operačný výkon, usadila v dennej miestnosti, aby počkal na
lekára, ktorý momentálne operoval. Po skončení operačného výkonu
sestra inštrumentárka zavolala ďalšieho pacienta na operačný výkon
s menom a priezviskom XY, ktorý bol naplánovaný na vytvorenie AVF.
Pacient XY (nar. 1944), ktorý prišiel len na cievne vyšetrenie sa
postavil a išiel so sestrou inštrumentárkou na operačnú sálu, kde ho
pripravili na operačný výkon v lokálnej anestézii. Menovaný celý čas
spolupracoval so sestrou a lekárom napriek tomu, že prišiel len na
cievne vyšetrenie a nie na operačný zákrok. Sestra inštrumentárka
s lekárom si nedostatočne skontrolovali totožnosť pacienta, neoverili si
rodné číslo a nepoučili pacienta o plánovanom výkone. Keďže pacient
celý čas spolupracoval, nepredpokladali, že ide o zámenu pacienta.
V zdravotnej dokumentácii zo dňa 20.07.2018 - chirurgická JAS je
uvedené: „TO: Pacient prichádza pre potrebu vytvorenia AVF.
Objektívne vyšetrenie: a. radialis hmatná, v. cephalica vizualizovaná“.
Zdravotná
dokumentácia
neobsahuje
záznam
o poučení
a informovanom súhlase pred operačným výkonom. V lokálnej
anestézii bol (20.07.2018, 11.00 - 12.00 hod.) realizovaný operačný
výkon - vytvorenie artériovenóznej fistuly: AV fistula radiocefalická
(Cimino-Brescia) na ľavom predlaktí. Záverečná diagnóza: I77.0
Získaná artériovenózna fistula. Odporúčané užívať Aggrenox 2x 1 tbl.,
preparáty rybacieho oleja, ošetrovanie rany podľa poučenia, kontrola
operačnej rany v spádovej chirurgickej ambulancii o 2 dni, event. p. p.,
kontrola v cievno-chirurgickej ambulancii o 4 - 6 týždňov, v prípade
komplikácie kontaktovať operatéra. Predpísaný Mepilex Border á 10
ks. Pacient podpísal záznam o poučení a informovanom súhlase (po
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operačnom
postupoch.

výkone)

s ošetrovaním

operačnej

rany

a ďalších

Dňa 15.08.2018 prišiel pacient do chirurgickej JAS za účelom nutnosti
zrušenia AVF. Objektívny nález: operačná rana vyhojená, AVF
hmatná. Po odstránení AVF bolo odporučené ošetrovanie operačnej
rany podľa poučenia, Enelbin 2x 1 tbl., kontrola v chirurgickej amb.
o týždeň. Pacient podpísal záznam o poučení a informovanom
súhlase.
ZISTENÉ NEDOSTATKY
Výkonom dohľadu na diaľku po preštudovaní dostupnej zdravotnej
dokumentácie a vyjadrenia PZS úrad zistil, že pacientovi XY
(nar. 1944) bola v rámci chirurgickej JAS následkom neoverenia si
totožnosti pacienta (rodné číslo, bydlisko), ako aj absencie náležitého
poučenia a informovaného súhlasu pacienta s plánovaným
operačným výkonom dňa 20.07.2018 omylom poskytnutá zdravotná
starostlivosť v rozsahu vytvorenia AVF RC l. sin. v lokálnej anestézii
s nutnosťou jej následného odstránenia (15.08.2018).
ZÁVER
Na základe zistených skutočností úrad nehodnotil správnosť
poskytnutej zdravotnej starostlivosti z hľadiska § 4 ods. 3 zák. č.
576/2004 Z. z.
Výkonom dohľadu boli
zdravotnej starostlivosti:

zistené

iné

nedostatky

v poskytovaní

1.

nedostatok týkajúci sa vykonania neindikovaného
operačného výkonu na základe omylu zdravotníckych
pracovníkov úrad z vecnej príslušnosti postúpil na ďalšie
konanie a riešenie priamo štatutárnemu orgánu
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

2.

nedostatok týkajúci sa absencie náležitého poučenia
a informovaného súhlasu pacienta pred operačným
výkonom dňa 20.07.2018 úrad z vecnej príslušnosti
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postúpil na ďalšie konanie príslušnému
samosprávneho kraja - odbor zdravotníctva.

Úradu

O zistených nedostatkoch výkonom dohľadu úrad písomne informoval
aj príslušnú zdravotnú poisťovňu pacienta.

NEDOSTATOČNE LIEČENÝ ZÁPAL PĽÚC
S NÁSLEDNÝM ÚMRTÍM PACIENTA
Podnet na preverenie správnosti poskytovanej zdravotnej
starostlivosti podal otec pacienta. Vyjadril podozrenie na nesprávny
postup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas hospitalizácie
svojho syna na internom oddelení a OAIM dohliadaného subjektu.
Poukázal na to, že u mladého zdravého človeka išlo o liečiteľné
ochorenie, na ktoré sa nezomiera.
ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ
ZHRNUTIE
Anamnesticky išlo o pacienta, ktorý nebol v minulosti liečený na
vážnejšie ochorenia, lieky neužíval, preventívne prehliadky
absolvoval, fajčil od 15 rokov, alkohol nepil.
Dňa 17.10.2018 o 23.20 hod. bol prijatý na JIS interného oddelenia pre
alárnu bronchopneumóniu vľavo s rozvinutým septickým šokom a
dehydratáciou. Udával, že od 09.10.2018 cítil zápal HDC, neskôr mal
teploty, bolesti hrdla, ktoré už ustúpili, kašľal (najprv suchý kašeľ),
postupne sa stav zhoršoval, mal teploty vyše 39 °C. Od
predchádzajúceho dňa (16.10.2018) mal sťažené dýchanie,
vykašliaval biele veľmi husté spútum, pri dýchaní mal bolesti na
hrudníku vľavo, bol veľmi slabý. Dňa 17.10.2018 cestoval z práce
(z Čiech) domov vlakom 8 hodín, veľmi ho to vyčerpalo. Pri chôdzi a
vyšetrení mu musela pomáhať iná osoba. Posledné 2 - 3 dni mal
hnačky 2 - 3x denne. Pri prijatí bol orientovaný, pri námahe hyperpnoe
a tachypnoe, febrilný 39 °C, primeranej výživy, koža ružová, spotená,
bez ikteru a cyanózy, turgor v norme, neurologicky v norme.
Hydratácia znížená, pery suché, bez cyanózy, jazyk nepovlečený,
orofarynx vlhký. Dýchanie vľavo bazálne oslabené, nad celým ľavým
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pľúcnym krídlom piskoty v exspíriu a inspíriu. AS 130/min., pravidelná,
TK: 110/70 mmHg. Brucho a končatiny bez patologického nálezu.
Realizované bolo RTG hrudníka so záverom: ľavý hemithorax
zatienený v takmer celom rozsahu, časť vzdušného parenchýmu
bazálne a apikálne. Vpravo bez patologických zmien. Akcentovaný
pľúcny hilus vpravo, vľavo perihilózne ovoidné zatienenie – v dif. dg.
infiltrát/LAP. Srdce hraničnej šírky. Po prijatí na JIS bolo realizované
EKG vyšetrenie, odobratá krv na hematologické a biochemické
vyšetrenia, hemokultúra, kultivácie, markery na atypickú pľúcnu flóru,
empiricky a podľa odporúčaní pre liečbu komunitnej pneumónie
nasadená parenterálna ATB liečba Sulperazon + Ciphin. Zahájená
úvodná objemová terapia koloidmi a kryštaloidmi, podané antipyretiká,
lieky na prevenciu stresového vredu, mukolytiká, oxygenoterapia,
malé dávky kortikoidov, pre hypotenziu pridaný Noradrenalin. Po
podanej liečbe došlo k poklesu teploty. Po Noradrenaline vzostup TK
na 100-130/60-80 mmHg, pacient nemočil, sledovaná bilancia tekutín.
Napriek liečbe došlo k postupnému zhoršeniu zdravotného stavu
pacienta. Dňa 18.10.2018 o 04.00 hod. pre respiračnú insuficienciu
konzultovaný anesteziológ. Následne o 05.50 hod. bol pacient
preložený na OAIM s dg. záverom: Akútna respiračná insuficiencia
hypoxemicko-hyperkapnická; Akútna bronchopneumonia l. sin.,
septický stav; dehydratácia. Pri prijatí na OAIM bol pri vedomí,
ortopnoická poloha, koža popolavo sivá, generalizovaná cyanóza,
afebrilný. Jazyk suchý, hrdlo pokojné. Dýchanie - frekvencia
22 - 36/min., auskultačne vľavo od 3. rebra nepočuteľné, vpravo drsné
drobné praskoty bazálne. Sp02 pri inhalácii 02 82 - 85 %, odkašlal
hustý hnisavý hlien. AS pravidelná 140/min., ozvy ohraničené bez
šelestov. Pacient hemodynamicky instabiIný, pre hypotenziu na
vazopresorickej podpore Noradrenalinom. O 05.51 hod. napojený na
neinvazívnu ventiláciu (SpO2 88 - 94%), do liečby pridané
širokospektrálne ATB Meropenem + Colimycin, zacievkovaný,
monitorovaný. O 08.00 hod. pacient v ortopnoickej polohe na NIV,
somnolentný, pokojné dyspnoe, tachykardia. Vzhľadom na progresiu
dyspnoe, alteráciu vedomia a rozvoj MODS bol intubovaný, napojený
na invazívnu UPV, zavedená NGS. Pridané katecholamíny pre
hypotenziu, nutné betablokátory, rehydratácia kryštaloidmi.
Laboratórne vysoké zápalové a renálne parametre, pancytopénia
s ťažkou leukopéniou, hypokoaguláciou, rozvrat vnútorného prostredia
s MAC, hyponatriémia. Pre vysoký NTproBNP pridaný Dobutamin,
postupne zvyšovaný Noradrenalín, pre tachykardiu zvýšené
betablokátory, podávané cerebroprotektíva, dvojkombinácia ATB,
prevencia vredovej choroby a trombózy, Fraxiparine pri rozbiehajúcej
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sa DIC, korigované vnútorné prostredie, výživa enterálna +
parenterálna s aminokyselinami.
O 13.00 hod. pre zástavu srdca zahájená kardiopulmonálna
resuscitácia, po ktorej sa akcia srdca prechodne upravila. Zástava
srdca a KPR sa ešte 3x opakovala. O 13.50 hod. asystólia, akciu srdca
sa nepodarilo obnoviť a o 14.05 hod. bolo konštatované úmrtie. Podľa
pitevného protokolu bolo príčinou smrti kardiorespiračné zlyhanie,
základnou chorobou bol lobárny hnisavý zápal ľavých pľúc (hmotnosť
ľavých pľúc 1810 g!).
ZISTENÉ SKUTOČNOSTI
38-ročný pacient bol prijatý na JIS interného oddelenia pre týždeň
trvajúci kašeľ s teplotou do 39 °C bez lekárskej starostlivosti. Pri prijatí
septický stav s akútnou respiračnou a renálnou insuficienciou,
postihnutý hemokoagulačný systém a vnútorné prostredie. Fyzikálny
nález aj RTG hrudníka potvrdili ľavostrannú alárnu pneumóniu, ktorá
sa v nemocnici začala okamžite liečiť kombináciou antibiotík (počas
necelých 15 hodín trvajúcej hospitalizácie dostal kombináciu 4
antibiotík – Ciphin, Sulperazon, Meropenem, Kolistin). Súbežne
prebiehala hydratácia objemovou liečbou koloidmi a kryštaloidmi,
podpora obličiek doplnením cirkulujúceho objemu infúziami
a diuretikami, korekcia vnútorného prostredia. Pre respiračné zlyhanie
bol preložený na OAIM s rozvinutým septickým šokom, potrebou
umelej ventilácie pľúc a komplexnej podpory vitálnych systémov.
Pacient po 2 hodinách na neinvazívnej ventilácii pľúc bol pre zhoršenie
vedomia, respiračné a obehové zlyhávanie napojený na invazívnu
UPV s intubáciou. Vyžadoval pomerne agresívne parametre
ventilačného režimu pre dosiahnutie dodávky kyslíka do tkanív. Od
prijatia bol u pacienta rozvinutý šokový stav so zlyhávaním obehu
(hypotenzia + vysoké BNP) s potrebou vazopresorov, pre septickú
kardiomyopatiu bol pridaný Dobutamin. Prebiehala korekcia
vnútorného prostredia s hradením bikarbonátov s rozsiahlou
podpornou liečbou aj ostatných vitálnych systémov. U pacienta boli
klinicky a laboratórne prítomné známky bakteriálnej infekcie pľúc (RTG
pľúc, vysoké zápalové markery CRP a PCT) s presahom na ostatné
orgány. Infekcia prebiehala v imunitne kompromitovanom prostredí,
pacient mal ťažkú leukopéniu a trombocytopéniu. Tento fakt
poukazuje, že vlečúca infekcia DC viedla/bola spojená s vyčerpaním
rezerv organizmu. Príčinou klinického stavu počas pobytu v nemocnici
mohlo byť inveterované infekčné ochorenie dýchacích ciest a pľúc bez
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adekvátnej liečby. Infekcia prebiehala v teréne „fajčiarských pľúc“, čo
je významným hendikepom pre adekvátnu respiráciu pri rozsiahlej
infekcii celého ľavého krídla. Je zrejmé, že zásah lekárov oboch
oddelení dohliadaného subjektu sa začal v čase rozvinutého
septického šoku, ktorý napriek rozsiahlej liečbe bol refraktérny na
komplexnú podporu a náhradu vitálnych systémov - UPV, kombináciu
katecholamínov, diuretiká, korekciu metabolickej acidózy a vnútorného
prostredia, podporu imunity vitamínovou liečbou, neuroprotektíva.
Napriek intenzívnej starostlivosti sa hnisavý zápal pľúc nepodarilo
priaznivo ovplyvniť, stav multiorgánovej dysfunkcie progredoval ad
peius a pacient exitoval na následky septického šoku.

ZISTENÉ NEDOSTATKY
Skupina vykonávajúca dohľad nezistila u dohliadaného subjektu
v rámci predmetu dohľadu nedostatky pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti pacientovi.
ZÁVER
Výkonom dohľadu úrad konštatoval, že zdravotná starostlivosť zo
strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti bola poskytnutá správne,
v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti.

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA
APENDICITÍDY U DETÍ
Úradu bol doručený podnet matky maloletého pacienta, ktorá vyjadrila
podozrenie z nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti jej
synovi.
ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ
ZHRNUTIE
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Maloletý pacient bol odoslaný cestou LSPP, pre opakované zvracanie
a kŕčovité bolesti brucha, na pediatrické oddelenie nemocnice.
Prítomný bol tras celého tela a dehydratácia. Pred prijatím na
oddelenie bolo realizované konziliárne chirurgické vyšetrenie, ktoré
vylúčilo NPB. Pri vyšetrení bol pacient pri vedomí, ubolený, ľahko
dehydratovaný, anikterický, na koži bol prítomný červený mapovitý
exantém so šupinkami, s maximom na trupe. Hlava bola orientačne
neurologicky v norme, sliznice v dutine ústnej mal suché, jazyk bol
povlečený, orofarynx začervenalý, tonzily boli nezväčšené, bez čapov
a povlakov, lymfatické uzliny na krku boli nezväčšené, šija bola bez
opozície, akcia srdca bola pravidelná, ozvy ohraničené, P: 105/min.,
dýchanie bolo bilaterálne vezikulárne, bez vedľajších fenoménov,
brucho bolo mäkké, priehmatné, bez hmatnej rezistencie, palpačne
citlivé v celom epigastriu, bez príznakov peritoneálneho dráždenia,
dolné končatiny boli bez edémov, príznaky meningeálneho dráždenia
neboli prítomné. TT: 37 °C, TK:130/70. Boli realizované odbery – Leu
13,9, Ery 4,68, Hb 144, CRP 1,02, moč bol chemicky negatívny.
Pacient bol prijatý na pediatrické oddelenie za účelom ďalších
vyšetrení v rámci dif. dg. bolestí brucha. Po prijatí sa zrealizoval odber
krvi na biochemické vyšetrenie a na sérologické vyšetrenie. Odobral
sa aj materiál na mikrobiologické vyšetrenie – výter z hrdla a nosa,
moč, stolica. Na druhý deň bolo realizované USG vyšetrenie brucha
so záverom normálneho sonografického nálezu na orgánoch dutiny
brušnej (iba ľahká hyperechogenita pankreasu), bez voľnej tekutiny
v dutine brušnej. Zrealizovalo sa aj chirurgické konziliárne vyšetrenie
s nálezom: objektívne brucho v niveau hrudníka, výrazne palpačne
bolestivé v ľavom mezogastriu až podbrušku, bez peritoneálneho
dráždenia, peristaltika len ojedinelá, apendikálna oblasť nebolestivá,
vyšetrenie per rectum: ampula prázdna, Douglas citlivý, edematózny,
na rukavici boli stopy zelenej stolice. Bola urobená natívna snímka
brucha - bez evidentných hladín a pneumoperitonea. Výsledky
vyšetrení: hrdlo - alfahemolytické streptokoky, moč - negatívny, nos Staphylococcus aureus masívne, výter z recta: Escherichia coli
haemolytica - negat., Campylobacter - negat., Yersínia - negat.,
stolica: Helicobacter pylori - pozitívny, Rotavírus - pozitívny. 3.
hospitalizačný deň bolo opäť vykonané chirurgické konziliárne
vyšetrenie s nálezom: brucho v niveau hrudníka, ťažšie priehmatné
pre meteorizmus, palpačná citlivosť periumbilikálne, bez známok
peritoneálneho dráždenia, NPB vylúčená, diagnostický záver: Iná
a bližšie neurčená gastroenteritída a kolitída. Pre pretrvávajúce bolesti
brucha a hnačky pacient absolvoval vo večerných hodinách USG
vyšetrenie brucha s nálezom: pankreas nediferencovaný pre
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plynatosť, pečeň bpn, žlčník nezväčšený, steny nezhrubnuté,
v lumene sludge (2 dni nejedol), obličky bpn., slezina bpn.,
paraaortálne LU bez zväčšenia, vpravo 1 hyperechogénna LU 8 mm
v oblasti pravého hypogastria bez zjavnej voľnej tekutiny, appendix sa
nedá spoľahlivo diferencovať, črevné kľučky s tekutou anechogénnou
náplňou, peristaltika výrazne znížená, črevné steny zvýraznené,
hlavne v oblasti malej panvy, presiaknutejšie, s tenkými lemami
tekutiny, vľavo prítomná voľná tekutina šírky do 3,5 cm, vpravo do 18
cm, subhepatálne lem tekutiny, slezina tiež s diskrétnym lemom
tekutiny. 4. hospitalizačný deň bolo realizované chirurgické vyšetrenie
s nálezom: objektívne brucho difúzne palpačne citlivé, palpačne
bolestivé v podbrušku, s maximom v oblasti pod pupkom, naznačené
peritoneálne dráždenie. Odporučilo sa kontrolné USG vyšetrenie
brucha a chirurgická kontrola ešte v rovnaký deň po 18.00. V priebehu
toho istého dňa bolo vykonané USG vyšetrenie brucha s nálezom:
v oblasti terminálneho ilea bez zväčšených LU, peristaltika primeraná,
bez edému črevnej steny, appendix nevizualizovaný, pečeň, slezina,
žlčník, žlčové cesty, pankreas, obličky, nadobličky v medziach normy,
rectum nedilatované. V neskorých večerných hodinách bolo
zrealizované USG vyšetrenie brucha: v malej panve vpravo bola
prítomná heteroechogénna tekutina rozmerov 9 x 4 cm, nad ňou
vpravo ohraničená septovaná tekutinová kolekcia rozmerov 3,4 x 2,9
cm, v pravom podbrušku niekoľko drobných benígnych LU do 8 mm,
appendix sa nedarilo zobraziť, prítomné nakopenie črevných kľučiek
v pravom podbrušku, medzi nimi prítomná heteroechogénna tekutina
do 1,8 cm, voľná tekutina aj v oblasti mezogastria, medzi črevnými
kľučkami do 8 mm, v oblasti mezentéria drobné benígne LU. Pacient
mal elevované zápalové markery, Leu: 13,9, CRP: 292, TT: 38 °C,
lokálny nález: brucho priehmatné, v niveau hrudníka, bez hmatnej
rezistencie, výrazná palpačná citlivosť v pravom aj ľavom hypogastriu,
s prítomným peritoneálnym dráždením, Blumberg+, Rowsing+,
Plenies+, per rectum: Douglas vyklenutý, výrazne bolestivý.
S diagnózou akútnej apendicitídy bol pacient preložený na chirugické
oddelenie a bol urgentne operovaný. Operačná diagnóza: Appendicitis
gangrenosa perforativa positio pelvica cum abscessus cavi Douglasi.
Operačný výkon: appendectomio, odber na K+C, evacuatio abscessi,
Tygon cavi Douglasi. Materiál bol odoslaný na histologické vyšetrenie.
Bola nasadená ATB liečba: Amoksiklav 1,2 g, Gentamycin 240 mg,
Metronidazol 500 mg. Pooperačný priebeh bol bez komplikácií.
V nasledujúcich dňoch bol pacient bez subjektívnych ťažkostí,
objektívne bol bez teploty, krytie bolo nepretečené, brucho bolo bez
známok peritoneálneho dráždenia. 6. pooperačný deň subjektívne
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pacient neudával ťažkosti, objektívne bol nález v medziach normy. Boli
zrealizované odbery (CRP 40,95, WBC 7,9, Hb 150, PLT 323) a bolo
vykonané USG vyšetrenie brucha so záverom: stav po apendektómii,
prítomné mierne presiaknutie tukového tkaniva medzi črevnými
kľučkami, bez ohraničených tekutinových kolekcií. Výsledok
histologického
vyšetrenia:
chronická
exacerbovaná
ulceroflegmonózna apendicitída s periapendicitídou a akútnou
viscerálnou fibrinózno-purulentnou peritonitídou. Pacient bol v celkovo
dobrom stave prepustený do domácej starostlivosti. Brucho pri
prepustení bolo bez známok peritoneálneho dráždenia, operačná rana
bola bez známok zápalu. Pacient mal odporúčané telesné šetrenie,
diétu a kontrolu o 5 dní.
ZISTENÉ SKUTOČNOSTI
Po príjme dieťaťa na pediatrické oddelenie, na základe klinických
prejavov a výsledkov vyšetrení (CRP pri príjme 1,05, chirurgické
vyšetrenie vylúčilo NPB), bola správne stanovená pracovná diagnóza
akútnej gastritídy. Správne boli indikácie opakovaných vyšetrení krvi,
kedy sa sledovala dynamika zápalových parametrov, tiež bol správne
odosielaný materiál na mikrobiologické vyšetrenie (výtery z hrdla,
nosa, recta), za účelom záchytu patogéna a zistenia citlivosti na
antibiotiká (pozitívny nález rotavírusov vysveľoval prítomnosť častých
hnačiek). V priebehu hospitalizácie pacienta na pediatrickom oddelení,
bola podávaná štandardná rehydratačná, analgetická liečba
a antimikrobiálna liečba. Správne boli opakované chirurgické
konziliárne vyšetrenia za účelom vylúčenia NPB. Po zistení
patologického nálezu pri USG vyšetrení brucha dňa 14.02.2018, bolo
dieťa správne okamžite preložené na chirurgické oddelenie. Na
chirurgickom oddelení boli dodržané všetky štandardné diagnostické a
terapeutické postupy, v predoperačnom, aj v pooperačnom období.
Indikácia na operáciu bola správna, operačný výkon a pooperačná
starostlivosť boli tiež vykonané správne.
Akútna apendicitída môže v 20 % prípadov prebiehať atypicky, keď je
lokalizácia appendixu retrocekálna alebo v malej panve, ako v prípade
tohto pacienta. Iným dôvodom atypického priebehu môže byť
sprievodné ochorenie. V prípade pacienta zodpovedali iniciálne
príznaky akútnej gastritíde (intenzita a lokalizácia bolesti) a od 2. dňa
akútnej gastroenteritíde (vodové profúzne hnačky). S týmto nálezom
korešpondovala nízka zápalová aktivita a negatívny USG nález. Vývoj
choroby bol ovplyvnený atypickým priebehom, so zriedkavou
komplikáciou rotavírusovej enteritídy.
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ZÁVER
Zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne, výkonom dohľadu na
diaľku úrad nezistil porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.

AJ TAK KONČÍ SEPSA
Podnet na preverenie správnosti poskytovanej zdravotnej
starostlivosti podal na pobočku úradu otec 3-mesačného pacienta.
V podnete podávateľ vyjadril nespokojnosť s poskytnutím zdravotnej
starostlivosti svojmu synovi na detskom oddelení zdravotníckeho
zariadenia.
ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ
ZHRNUTIE
Anamnesticky: RA: matka pacienta trpí celiakiou, lieči sa pre M. Crohn,
otec pacienta zdravý, 1 súrodenec zdravý. OA: dieťa z 2. fyziologickej
gravidity, pôrod 2 týždne pred termínom, spontánne, záhlavím,
popôrodná adaptácia v norme, p. v. 3350g/52 cm, očkované podľa
poradne, plne dojčený. EA: súrodenec bol liečený pre teploty, so
spontánnym ústupom, na symptomatickej liečbe. AA: neudávali. TO:
pacient bol odoslaný obvodným pediatrom do zdravotníckeho
zariadenia pre podozrenie na zápal pľúc. Pred dvomi dňami bol
ošetrený obvodným pediatrom pre teploty, katarálnu faryngitídu,
rubeoliformný exantém na hrudníku, tlak na tragy bol bilat. pozitívny,
stolica pravidelná, bez ťažkostí, hmotnosť stabilná, plne dojčený, na
váhe priberal. Bol vyšetrený zápalový marker CRP (47), pediater
ordinoval liečbu: Ospen, Fenistil, Pamycon. Pri kontrole v ambulancii
obvodného pediatra o 2 dni, bola teplota do 40 °C, pacient mal dusivý
kašeľ, auskultačne bolo prítomné drsné dýchanie, laboratórne stúpli
hodnoty CRP na 127. Objektívny nález pri vyšetrení v pediatrickej
ambulancii nemocnice: pacient pri vedomí, farynx prekrvený, mierne
zaťahoval jugulum a medzirebria, koža bez exantému, tlak na tragy
bilat. citlivý, uši bez výtoku, auskultačne: dýchanie drsné, diskrétne
chropky a vrzoty, akcia srdca pravidelná, ozvy bez šelestov, brucho
priehmatné, hepar, lien nezväčšené, dolné končatiny bez edémov,
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genitál chlapčenský, b. p. n., meningeálne príznaky neprítomné.
Pacient bol prijatý na hospitalizáciu na pediatrické oddelenie.

ZISTENÉ SKUTOČNOSTI
Laboratórne hodnoty pri prijatí: FW 50/92, CRP 134,20, Interleukín (IL)
155,0. Krvný obraz (KO): Le 10,54, Ery 4,98, Tr 295,0, Hb 12,9, Neu
68,4, Ly 13,3, Mono 9,5, Eo 5,5, Bazo 3,2. Kreatinín 28,30, urea 4,30,
kyselina močová 327,5, glykémia 6,33. AST: 0,56, ALT 0,26, Na
131,40, Ka 4,24, Cl 99,0, Ca 2,19, P 1,22, Mg 0,93, ABR: pH 7,434,
PCO2 4,02, HCO3 21,70. IgA 0,19, IgG 2,23, IgM 0,93, IgE 3,61. Moč
chemicky negatívny. Rtg snímka hrudníka v horizontálnej polohe:
pľúcne polia bez infiltrácie a ložiskových zmien. Bránice ostro
ohraničené, kostofrenické uhly voľné. Srdce primeranej veľkosti
a tvaru, cievna kresba normálna. Bez deštrukcie na zachytenom
skelete, záver: bez zreteľnej infiltrácie. USG nález brucha: hrubšia
stena žlčníka, v dif. dg. reaktívny edém, nepriehľadné peritoneum (pre
nepokoj a plynatosť), patologické lymfatické uzliny (LU) nezachytené,
v malej panve medzi kľučkami voľná tekutina hrúbky do 2 cm.
Opakované USG vyšetrenie brušných orgánov (v ten istý deň, večer):
pretrváva zhrubnutá stena žlčníka so známkami pericholecystitídy,
v dif. dg. reaktívny edém, bez dynamiky oproti vyšetreniu ráno,
aktuálne mierna progresia množstva. Konziliárne vyšetrenia: ORL
vyšetrenie – otitis media catarrhalis acuta, rhinitis v regresii.
Chirurgické konziliárne vyšetrenie: vylúčené akútne brucho,
odporúčané pokračovať v liečbe, kontrola podľa potreby, sledovať stav
a laboratórne hodnoty. Výtery z hrdla, nosa a rekta – pôdy boli sterilné.
Stolica na dôkaz antigénov noro- a adenovírusov: negatívna.
Rotavírusy – negatívne. Vyšetrenie na HSV vírusy, chlamýdiu
pneumoniae, mykoplazmu pneumoniae, bordetellu pertussis –
negatívne. Dôkaz antigénov na chrípku A aj B: negat.
Priebeh ochorenia: po uvedenej liečbe došlo ku poklesu teplôt (od 2.
dňa pacient afebrilný). Od 3. dňa pokles hodnôt zápalových
parametrov, pacient bol čulý, kardiopulmonálne kompenzovaný,
vykašliaval spútum. Auskultačne boli prítomné vlhké fenomény
v regresii. Od 4. dňa došlo znova k vzostupu teplôt, pridružili sa riedke
stolice s hlienom. Bol realizovaný odber stolice na K+C a virologické
vyšetrenie (s negatívnym nálezom). Od 5. dňa charakter teplôt
septický. Laboratórna kontrola: KO: Le 12,75, Ery 3,82, Hb 10,4, Tr
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20,6, Neu 69,0, Ly 22,0, Mo 2,0, Eo 25,0, Bazo 1,3. Hemokoagulačné
vyšetrenie: PT 12,50 (85,8 %), INR 1,09, APTT 40,5, APTT ratio 1,29,
fibrinogén 3,27, D-diméry 4,89, urea 3,60, kreatinín 31,50, CB 47,9,
albumín 26,9, AST 0,39, ALT 0,31, CRP 108,40, NBA 138,0, K 4,47,
Cl 101,5, prokalcitonín 1250, IL 61366,0, Moč + sed.: negat. Saturácia
O2 92 – 94 %. Pacient bol naďalej dojčený, pil dobre. Liečba: Abricef
350 mg i. v. á 12 hod., Oxyphyllin, Gentamycin á 20 mg i. v.,
Metronidazol, Dexamed, Hydrokortizon, Fenistil, Novalgin, Nurofen,
Paralen, Espumisan, Uniflox, Syntophyllin, Calcium gluconicum,
infúzie fyziologického roztoku, Mucosolvan, Ambrobene, inhalačne
Ecobec, Ventolin. Po zhodnotení laboratórnych výsledkov, výraznej
zmene v KO, elevácii zápalových markerov, patologických hodnôt
prokalcitonínu a interleukínu IL-6 bol pacient po dohode preložený na
vyššie pracovisko s diagnostickým záverom: rozvoj suspektného
septického stavu na základe prítomnej superinfekcie, pancytopénia
v rozvoji, enteritis acuta, febrility in obs., bronchopneumonia bilat.,
tracheitis et rhinopharyngitis catarrhalis ac., otitis media catarrhalis ac.
– stp.
Prijatie pacienta na vyššie pracovisko: kardiopulmonálne
kompenzovaný, dobre hydratovaný, dýchanie s ojedinelými
bronchitickými fenoménmi, bruško meteoristické. Vstupné laboratórne
vyšetrenia: vysoké hodnoty zápalových markerov, trombocytopénia,
anémia, hypoproteinémia, hypalbuminémia, zvýšené D-diméry
a fibrinogén. V liečbe sa pokračovalo podávaním: Cefalosporínu III.
gen., Gentamycínu, Metronidazolu, v infúznej a symptomatickej
liečbe. USG vyšetrenie brucha: meteoristické hrubé črevo, kľučky
tenkého čreva bez dilatácie, prítomná voľná tekutina v brušnej
a pleurálnej dutine. Počas hospitalizácie pretrvávali ešte 2 dni vodnaté
stolice (kultivačne sa nepodarilo zachytiť agens), teploty boli
subfebrilné. Pre ťažkú hypalbuminémiu a edémy, bol podaný 20 %
Albumín, Furosemid. Po 3 dňoch od prijatia došlo k zhoršeniu stavu:
pacient bol letargický, tachydyspnoický, bledý, postonával, mal suchý,
dráždivý kašeľ. Došlo k zhoršeniu anémie, bola podaná transfúzia
erytromasy. Skiagram hrudníka: bez známok pľúcneho edému,
zmnožená bronchovaskulárna kresba. Kontrolné USG vyšetrenie
brucha: progresia ascitu, výpotok v pleurálnej dutine, kľučky čreva
skolabované, meteoristické hrubé črevo. Bol ordinovaný Meropenem,
antimykotiká.
Oligurický
pacient
s anasarkou
a nutnosťou
intenzívneho
monitorovania,
bol preložený na oddelenie
anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM), s diagnózou rozvinutej
sepsy. V klinickom obraze dominovala: respiračná insuficiencia
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(pacient bol napojený na UPV), prítomné opuchy, progresia renálnej
insuficiencie, s nutnosťou napojenia na kontinuálnu eliminačnú
terapiu. Stav pacienta sa pri komplexnej a resuscitačnej terapii,
s rešpektovaním aktuálnych výsledkov realizovaných vyšetrení,
podarilo zvládnuť. V dif. dg. etiológie sepsy, v spolupráci s: detským
nefrológom, imunológom, reumatológom sa uvažovalo o možnom
hemolyticko-uremickom syndróme (HUS) ev. atypickom HUS,
nefritíde, alebo o kombinovanom ťažkom imunodeficientnom
syndróme (IDS). V liečbe boli podávané: systémové kortikosteroidy,
s pozitívnou odozvou, so vzostupom trombocytov, boli podávané
imunoglobulíny (za účelom možnej imunomodulácie), rozšírená
antibiotická terapia (Piperacillín/Tazobactam, Linezolid, Caspofungin).
Eliminácia bola zabezpečená pomocou centrálnej veno-venóznej
hemofiltrácie (CVVH). Stav progredoval až do obrazu disseminovanej
intravaskulárnej koagulácie (DIC) a k vzniku nekróz distálnych
falangov na 3. a 5. prstoch oboch rúk. Po zvládnutí ťažkého
a komplikovaného stavu, bolo možné pristúpiť k amputácii týchto
nekrotických distálnych falangov.
ZÁVER
Ani komplexným a rozsiahlym imunologickým vyšetrením nebola
zistená žiadna hereditárna predispozícia k imunodeficitu. Aktuálne
zmeny v imunitnom systéme pacienta boli v dôsledku sepsy. Podľa
názoru odborného konzultanta: „...aj plne dojčené dieťa v 3. mesiaci
života má fyziologický pokles IgG protilátok od matky – je relatívne
náchylné na bakteriálne infekcie.“ Charakter infekcie už od začiatku
poukazoval na bakteriálnu infekciu, klinicky, aj vysokým CRP. Bola
správne nasadená antibiotická liečba, z pôvodne lokalizovanej infekcie
(dýchacie cesty, črevá, žlčník?), došlo k prieniku mikróbov do krvného
riečiska, s následným rozvojom sepsy. Etiologické agens ostalo
neznáme, v medicínskej praxi častá situácia („zaúčinkuje alebo
nezaúčinkuje empirická liečba?“).
Skupina vykonávajúca dohľad nezistila u dohliadaného subjektu
v rámci predmetu nedostatky. Nedošlo k porušeniu § 4 ods. 3 zákona
č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov a ani k porušeniu iných právnych predpisov.
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MLADÝ MUŽ S HEMATEMÉZOU –
PREKVAPIVÝ VÝVOJ STAVU
Úradu bol doručený podnet matky nebohého pacienta, ktorá vyjadrila
podozrenie z nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti jej
synovi.
ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ
ZHRNUTIE
27-ročný pacient, ktorý bol v 07/2016 hospitalizovaný na internej
klinike iného PZS s diagnostickým záverom: „Alkoholová hepatitída
Maddrey index 74, MELD skóre 26,5, Hepatosplenomegália, Ascites,
Portálna
gastropatia,
Ezofageálne
varixy,
Sekundárny
hypokoagulačný stav, Anémia stredne ťažkého stupňa makrocytová
v. s. pri základnom ochorení“. Pri prepustení mu bola odporúčaná
liečba: Prednison, Lagosa, Agapurin, Ursosan, Coryol, Furon,
Verospiron, Nolpaza, Acidum folicum, B-komplex. Pacient podľa
vlastného udania lieky neužíval a nedodržiaval odporúčanú
abstinenciu. Dňa 13.11.2016 o 12.06 hod. bol privezený na
ambulanciu ÚPS dohliadaného subjektu posádkou ZZS pre
hematemézu. V ZoZZSO, ktorý bol odovzdaný preberajúcemu lekárovi
bolo zadokumentované - „OA: alkoholik, hepatitída, ascites.
TO: údajne celý deň včera zvracal, dnes nad ránom volali ZZS - po
infúzii stav zlepšený, odmietol prevoz, doobeda zvracal krv“. Na ÚPS
bol pacient vyšetrený, podané 500 ml FR i. v., 1 amp. Kanavit i. v.
Pacient bol s dg.: „Hemateméza v. s. pri krvácaní z ezofageálnych
varixov; Alkoholová choroba pečene; Hepatosplenomegália; Akútna
posthemoragická anémia; Sínusová tachykardia sekundárna“,
hospitalizovaný na JIS interného oddelenia o 13.20 hod. Pri príjme
bolo v zdravotnej dokumentácii zaznamenané: „Viac dní opakovane
zvracia žalúdočný obsah, dnes zvracal veľké množstvo - údajne cca 1
liter hnedastého obsahu vzhľadom ako kávová usadenina. Bolesti
brucha nemal, sťažuje sa na výraznú slabosť, malátnosť“. Pri prijatí bol
pacient hypotenzný (TK: 90/50 mmHg), mal tachykardiu (P: 130/min.).
Dostal Terlipresín i. v., hemostyptiká, vitamín K, blokátor H2
receptorov, infúznu liečbu náhradnými roztokmi. Bola objednaná krv
a plazma. Podľa vyjadrenia službukonajúceho lekára - GFS bola v tej
chvíli nedostupná, klinický stav pacienta bol instabilný, v spolupráci
s lekárom OAIM bola zavedená S-B sonda, po výkone bol o 15.15 hod.
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pacient preložený na OAIM s dg.: „Alkoholová choroba pečene, varixy
pažeráka a žalúdka pri chorobách zatriedených inde s krvácaním,
Portálna hypertenzia, Sekundárna anémia ťažkého stupňa,
Sekundárny hypokoagulačný stav, Incipientný hypovolemický šok,
Chronický abúzus etylu, Hepatosplenomegália, susp. MAC“. Pacient
vyžadoval sedáciu, mal podávané transfúzie Ery masy a čerstvo
mrazenú plazmu, hemostyptiká, Glypressin. Pri terapii došlo
k stabilizácii TK. Akútne krvácanie sa zastavilo, ale len pri natlakovaní
balónov sondy (po opakovanom uvoľnení tlaku manžiet S-B sondy
bola pri odsávaní zistená čerstvá krv). Pri GFS vyšetrení
dňa 14.11.2016 o 10.03 hod. opisoval gastroskopista od strednej časti
pažeráka prítomné vredové lézie bez krvácania, atypicky rozšírenú
dolnú časť pažeráka s pulzujúcou stenou krytou šedým nezmyteľným
povlakom, suspektnou z ruptúry pažeráka. Varixy neboli
vizualizované. Odporúčal CT vyšetrenie mediastína a brucha, pri
potvrdení ruptúry konzultáciu chirurga, pokračovanie v parenterálnej
liečbe. Pre pokles saturácie počas endoskopie bol pacient intubovaný,
relaxovaný, napojený na UPV, s nutnosťou podpory krvného obehu.
Realizované CT vyšetrenie bolo s nálezom ruptúry ezofágu,
rozsiahleho pneumomediastína max. v dolnej etáži, v. s. incipientného
tenzného pneumotoraxu vľavo, pleurálneho výpotku. Bola vykonaná
hrudná drenáž, podané ATB i. v. a konzultovaná klinika hrudníkovej
chirurgie, kde dohodnutý urgentný preklad. Volané KOS k vykonaniu
sekundárneho výjazdu, transport bol realizovaný od 13.39 hod.
do 14.21 hod. Počas transportu došlo k bradykardii, hypotenzii,
zastaveniu krvného obehu, po úspešnej KPR bolo pokračované
v transporte, o 14.25 hod. bol pacient odovzdaný na ambulancii ÚPS.
Pacient bol pri príchode v bezvedomí, na UPV, sat. O2 84 %,
TK nemerateľný, bola prevádzaná externá masáž srdca. Následne
bolo pokračované v externej masáži srdca, predchaní ambuvakom
s kyslíkom, bola vnútrožilovo podávaná príslušná medikamentózna
liečba. Na EKG pretrvávala izočiara, k obnove cirkulácie neprišlo,
o 14.40 hod. bolo konštatované úmrtie. Podľa pitevného protokolu bolo
u pacienta bezprostrednou príčinou smrti: Kardiorespiračné zlyhanie.
Komplikáciou základnej choroby: Ruptúra dolnej tretiny pažeráka
do ľavej
pohrudnicovej
dutiny
s nekrotizujúcou
ulceróznou
ezofagitídou a s difúznou fibrínovo-hnisavou pleuritídou nástennej aj
útrobnej pleury ľavej pohrudnicovej dutiny (800 ml) pri stave po GFS
a pri stave po zavedení S-B sondy. Základnou chorobou:
Steatocirhóza (drobnouzlová) pečene, aktívna, s varixami pažeráka
s krvácaním pri etylizme.
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ZISTENÉ SKUTOČNOSTI
Počas hospitalizácie v ÚZZ dohliadaného subjektu išlo o urgentný stav
s hypotenziou a tachykardiou, čo svedčilo o šokovom stave pri
krvácaní do GIT-u a strate minimálne 1 , 5 - 2 litrov krvi. Zavedenie
S-B sondy ako dočasné premostenie k definitívnemu endoskopickému
ošetreniu bolo u nestabilného pacienta správne. Keďže pri vypustení
balónov S-B sondy pacient krvácal čerstvú krv - pristúpenie ku GFS
bol postup správny a potenciálne aj život zachraňujúci, ak by bola
robená sklerotizácia varixov. Pri GFS gastroskopista krvácanie už
nenašiel, ale vyslovil podozrenie na ruptúru pažeráka, po ktorom
nasledovalo hneď CT vyšetrenie s potvrdením ruptúry, aplikácia
širokospektrálnych ATB i. v. a urgentný preklad na kliniku hrudníkovej
chirurgie. Kedy k ruptúre pažeráka prišlo, sa nedalo presne určiť. Pri
príjme do ÚZZ pacient nemal žiadne klinické príznaky perforácie
pažeráka (bolesť na hrudníku, dysfágiu, podkožný emfyzém). Mal
negatívny RTG hrudníka. Príznaky pleuritídy či mediastinitídy neboli
prítomné. U pacienta išlo o krytú perforáciu, veľmi problémovo
diagnostikovateľnú. Perforácia sa manifestovala až po GFS. V pitevnej
správe opísaná ulcerózna ezofagitída s purulentnou pleuritídou takmer
s istotou vylučovali poškodenie pažeráka pri GFS, ktorá bola vykonaná
cca 5 hod. pred exitom. V prípade oslabenia steny ezofágu bola možná
ruptúra spôsobená tlakom balóna S-B sondy. Pri opakovanom vracaní
mohlo prísť pri ulcerózne poškodenej stene pažeráka k jej natrhnutiu
(Mallory-Wiess syndróm). S istotou sa nedal vylúčiť ani Boerhaaveho
syndróm (spontánna ruptúra pažeráka), na ktorý i napriek raritnému
výskytu, je potrebné diferenciálne-diagnosticky myslieť. Klasická
klinická prezentácia Boerhaaveho syndrómu spočíva v opakovaných
epizódach napínania a zvracania (aj viac dní), typicky u muža
stredného veku s nedávnym excesívnym príjmom alkoholu. Ide
o jednu z najletálnejších perforácií tráviaceho traktu - cca 35 %
všetkých perforácií, ktorá pri neliečení dosahuje skoro 100 %
úmrtnosť. Správny postup v manažmente takéhoto pacienta je RTG
vyšetrenie hrudníka, CT vyšetrenie hrudníka, promptné podanie
širokospektrálnych ATB i. v., promptná chirurgická intervencia,
resuscitačné opatrenia. Vývoj zdravotného stavu pacienta bol
ovplyvnený aj dekompenzovanou cirhózou pečene pri chronickom
abúze alkoholu, nedodržiavaním abstinencie a neužívaním trvalej
medikácie. V danom prípade išlo o urgentný stav s krvácaním
a rozvojom šoku, kedy sa správne riešilo aktuálne prežitie pacienta.
ZÁVER
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Zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne, výkonom dohľadu na
mieste úrad nezistil porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.

NEODKLADNÉ ZÁLEŽITOSTI VS.
ZDRAVIE
Podnet podal manžel pacientky, ktorý žiadal o prešetrenie zdravotnej
starostlivosti, ktorá bola poskytnutá jeho nebohej manželke
v ambulancii všeobecného lekára.
Podľa informácií uvádzaných v podnete pacientka dňa 19.03.2018
navštívila obvodnú lekárku pre problémy s dýchaním a silným
búšením srdca. Dýchavičnosť sa prejavovala aj tým, že po dvoch
slovách, ktoré pacientka povedala, sa musela znova nadýchnuť.
Obvodná lekárka ju odoslala na RTG pľúc a následne dňa
20.03.2018 jej urobila odbery krvi. Odber krvi bol veľmi sťažený pre
hustú krv. Následne v stredu, dňa 21.03.2018, výsledky krvi
preukázali zvýšené CRP a manželke boli nasadené obvodnou
lekárkou antibiotiká. V tomto čase sa ešte čakalo na výsledky
z odberov na pľúcne chlamýdie. V piatok, dňa 23.03.2018, boli jeho
manželke z dôvodu potvrdených pľúcnych chlamýdií naordinované
ďalšie dve balenia antibiotík.
Vzhľadom k tomu, že dýchavičnosť, zrýchlený tep a silné búšenie
srdca u manželky pretrvávali, telefonicky sa dňa 26.03.2018
skontaktovala so svojou obvodnou lekárkou, aby skonzultovala, či je
tento stav normálny, a či je to následok pľúcnych chlamýdií. Na
základe kladnej odpovede, ktorú dostala od lekárky sa rozhodla
manželka nenavštíviť pohotovosť a počkala do ďalšieho dňa (t. j.
utorka 27.03.2018), kedy pre ďalšie zhoršenie stavu navštívila opäť
obvodnú lekárku, ktorá ju odoslala na interné vyšetrenie
a k pneumológovi.
Po návšteve lekárky dňa 27.03.2018 prišla manželka domov a
telefonovala s manželom, ktorý bol v tom čase na služobnej ceste,
pričom už zo samotného telefonátu ako laik jednoznačne usúdil, že
situácia nie je normálna, ale naopak veľmi vážna a zavolal manželke
záchranku. Po príchode záchranárov vraj manželka už ledva
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rozprávala a keďže odpadla v ich prítomnosti, záchranári začali
s oživovaním, ktoré žiaľ po 45 minútach vzdali. Manželka zomrela
ešte v daný deň, kedy bola u svojej obvodnej lekárky; a to dňa
27.03.2018.
Podávateľ podnetu uvádza, že obvodná lekárka podľa neho
zanedbala zdravotnú starostlivosť a odignorovala príznaky vážneho
zdravotného stavu manželky, ktoré mali takýto fatálny následok.
ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ
ZHRNUTIE
Pacientka bola dňa 19.03.2018 vyšetrená vo všeobecnej ambulancii
pre dospelých (ďalej len „VLPD“). Pri vyšetrení pacientka subjektívne
udávala, že pred mesiacom mala subfebrility, odvtedy suchý kašeľ, 3.
deň bolesti hrdla a priedušiek. Anamnesticky v roku 2016
pleuropneumónia l. sin.
V objektívnom náleze: TT: 36,3 °C, eupnoe, dýchanie čisté,
vezikulárne, bez VDF, DÚ: oropharynx mierne hyperemický, LU
submand. nehmat., COR: ASP, ozvy ohraničené, fr: 80/min.
Odporučená terapia: Lekoklar XL 500mg á 24/hod. 1 tbl., probiotiká,
antitusiká,
kloktať.
Keďže
pacientka
bola
v ambulancii
v popoludňajších hodinách, odbery krvi (KO, CRP, chlam. +
mykoplazmy) a RTG pľúc boli naplánované na nasledujúci deň ráno.
Dňa 20.03.2018 boli u pacientky zrealizované odbery krvi, taktiež
absolvovala RTG pľúc. V lab. výsledkoch: KO + dif.( Leu: 11,39; Ery:
4,57; Hgb: 145; Tr: 214, LYM abs: 4,60), CRP: 25,4; Chlamydia
pneumoniae IgA: 20,2 – pozit; M. pneumoniae: negat. RTG pľúc so
záverom: bez čerstvých ložiskových zmien na pľúcach. Bránica, uhly
negat. Srdce primeranej veľkosti, konfigurácie. Diagnostický záver:
Akútna bronchitída.
Dňa 23.03.2018 prišla pacientka do ambulancie VLPD na
vyhodnotenie výsledkov. Subjektívne uviedla, že suchý kašeľ stále
trvá. Pacientka bola opätovne vyšetrená. Objektívny nález: dýchanie
čisté, akcia srdca pravidelná, fr.: 80/min., TK: 110/75 mmHg. RTG pľúc
negat. Chlamýdie IgA: 20,2 - pozit.
Bolo jej odporučené pokračovať v ATB liečbe (Lekoklar XL 500 mg)
1tbl./24 hod. Predpísané 2 balenia. Kontrola p. p.
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Následne dňa 27.03.2018 pacientka opakovane navštívila VLPD.
Pacientka subjektívne udávala pocit ťažšieho dychu, bolesti na
prieduškách, bolesti hrdla ustúpili, subfebrility nemala. Objektívny
nález: eupnoe, TK: 115/70 mmHg, AS: 88/min. Cor: ASP, ozvy
ohraničené. Pulmo: čisté, vezikulárne, bez VDF. Abdomen: bpn. DK:
bez edémov.
V rámci dif. dg. ťažkostí bola pacientka odoslaná na interné odd. CPO
s odporúčaním - v prípade, že nepôjde o akútny stav, doriešiť cestou
pneumológa.
Pacientke boli vystavené dva výmenné lístky na interné vyšetrenie s
popisom: tachykardia, zadýchavanie sa, v 03/2018 užívala Lekoklar
XL 500 mg III. bal., pozit. IgA Chl. pneumoniae. Dg.: myokarditída, iné?
a na pneumologické vyšetrenie (popis: zadýchavanie sa, suchý kašeľ,
v 03/2018 užívala Lekoklar XL 500 mg III. bal., pozit. IgA Chl.
pneumoniae, ostatné vyš. + RTG hrudníka priložené).
Podľa vyjadrenia VLPD bolo pacientke po vyšetrení o cca 09.00 hod.
odporučené, aby išla bezodkladne na interné vyšetrenie na centrálny
príjem nemocnice. Podľa aktuálneho stavu (nebola dýchavičná, bola
tlakovo a pulzovo stabilizovaná) nebol dôvod zo strany lekárky privolať
k pacientke na prevoz posádku ZZS. Pacientka lekárke uviedla, že
vyšetrenie absolvuje až po vybavení neodkladných záležitostí.
V uvedený deň v čase o 12.49 hod. bola vyslaná Krajským operačným
strediskom ZZS, posádka typu RZP, ako dôvod na zásah bolo
uvedené: sťažené dýchanie.
Pacientka bola pri príchode bledá až „zelená“. Udávala, že sa jej ťažko
dýcha odkedy volala na linku 155. Lieči sa na pľúcne chlamýdie. Po
asi 15 min. pacientka stratila vedomie. RZP začala s KPCR + volaná
RLP. TK – nemerateľný, poloha ležiaca.
Súbežne bola Krajským operačným strediskom ZZS vyslaná posádka
typu RLP. Podľa údajov RZP bola pacientka bledá, spotená,
skolabovala, po chvíli sa prebrala, no objavila sa cyanóza tváre,
následne stratila vedomie, prestala dýchať, zahájili KPR. Pri príchode
RLP pokračované v KPR v trvaní celkového času 50 min., bez efektu.
O 14.20 hod. ukončená KPR, konštatovaný exitus letalis, privolaný
prehliadajúci lekár. Diagnostický záver: susp. embolizácia do AP, KPR
neúspešná, Exitus letalis.
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U pacientky bola realizovaná súdnolekárska pitva, kde je uvedená ako
príčina úmrtia masívna pľúcna embólia pri trombóze hlbokých žíl ľavej
dolnej končatiny. Zo súdnolekárskeho hľadiska išlo o nenásilnú smrť –
úmrtie z chorobných príčin. Vo vzorke krvi, odobratej pri pitve, bola
zistená koncentrácia 0,00 g/kg etanolu.
ZISTENÉ SKUTOČNOSTI
Zhodnotením celého prípadu úrad konštatoval, že išlo o 44-ročnú
pacientku, ktorá navštívila všeobecnú lekárku pre mesiac trvajúci
kašeľ a prekonané subfebrility. Fyzikálnym vyšetrením neboli zistené
patologické zmeny, RTG hrudníka bolo negatívne. V laboratórnych
vyšetreniach bola zistená leukocytóza, vyššia hladina C-reaktívneho
proteínu a akútna infekcia Chlamýdiou pneumoniae.
Všeobecnou lekárkou bolo ordinované antibiotikum makrolidového
radu v súlade s odporúčanými postupmi. Po niekoľkých dňoch sa
pacientka dostavila na kontrolné vyšetrenie pre pretrvávanie kašľa. Po
vyšetrení bolo pacientke odporučené absolvovať interné a
pneumologické vyšetrenie ešte v deň vyšetrenia u všeobecnej lekárky.
Pacientka však pneumológa a internistu nekontaktovala, odišla
vybavovať „neodkladné záležitosti“ a potom domov. Manželom jej pre
zhoršenie stavu bola privolaná posádka RZP. Počas vyšetrenia
posádkou RZP došlo k asystólii, KPCR nebola úspešná. Pitvou bola
stanovená príčina smrti, ktorou bola masívna pľúcna embólia a ako
základná príčina smrti trombóza hlbokých žíl ľavej dolnej končatiny.
Na základe uvedených faktov úrad konštatoval, že došlo k súbehu
dvoch patologických stavov, ktoré nebolo možné predpokladať, a na
základe anamnestických údajov, fyzikálneho vyšetrenia a
laboratórnych a pomocných vyšetrení paralelne v ambulancii
všeobecného lekára diagnostikovať. Pacientka neuvádzala žiadne
bolesti, opuchy alebo iné subjektívne ťažkosti týkajúce sa dolných
končatín, preto nebol dôvod suponovať súčasne prebiehajúcu
trombózu v hlbokom žilovom systéme dolných končatín
s koincidenciou vývoja možnej pľúcnej embolizácie. Naopak,
opakované fyzikálne vyšetrenia boli negatívne vrátane RTG snímky
hrudníka, kde nebol identifikovaný žiadny patologický nález.
Laboratórne výsledky poukazovali na akútnu infekciu Chlamýdiou
pneumoniae. Indikovanie podávania makrolidového radu antibiotík
bolo v súlade s odporúčanými postupmi. Všeobecná lekárka vykonala
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všetky úkony, ktoré vyplývali z manažmentu diferenciálnodiagnostického procesu a liečby v danom type ambulancie.
Pri výkone dohľadu boli zistené nedostatky vo vedení zdravotnej
dokumentácie. Zdravotná dokumentácia v ambulancii všeobecnej
lekárky nebola vedená v súlade s platnou legislatívou. V dekurzoch
neboli zaznamenané identifikačné údaje pacientky, chýbal
informovaný súhlas pacientky a identifikácia poskytovateľa. Záznam
v zdravotnej dokumentácii bol miestami nečitateľný.
Zistené nedostatky vo vedení zdravotnej dokumentácia boli postúpené
miestne príslušnému orgánu dozoru na prípadné ďalšie konanie.
ZÁVER
Výkonom dohľadu úrad nezistil pochybenie v diagnostických a
liečebných postupoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, úrad
nezistil porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.

ÚSKALIA DIAGNOSTIKY
POSTTRAUMATICKEJ TUMORÓZNEJ
LÉZIE PRSNÍKA
Úrad prijal podanie 44-ročnej pacientky, ktorá žiadala prešetrenie
postupu zdravotnej starostlivosti v chirurgickej ambulancii v prípade jej
bolestivej lézie prsníka po predchádzajúcom úraze s následnými
zápalovými zmenami a bolestivým hematómom. Podľa vyjadrenia jej
gynekológa, čo vyplýva aj zo zdravotnej dokumentácie, nenavštívila
pacientka gynekologickú ambulanciu viac ako 10 rokov.
ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ
ZHRNUTIE
Dňa 25.05.2018 o 7.25 hod. bola pacientka vyšetrená v ambulancii
všeobecného lekára pre bolesti prsníka. V zdravotnej dokumentácii sa
uvádza, že „pred 2 týždňami si buchla oblasť pravého prsníka. Mala
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tam modrinu, ktorá vymizla, ale posledné dni pozoruje zväčšenie
bolestivého livídneho útvaru“. Záver všeobecného lekára: Absces,
alebo abscedovaný hematóm pravého prsníka, ster sa nedá odobrať,
nevyteká hnis, nie je komunikácia, ordinované antibiotikum Dalacin
300 mg.
V ten istý deň absolvovala pacientka aj vyšetrenie v chirurgickej
ambulancii dohliadaného subjektu. V zdravotnej dokumentácii sa
uvádzajú diagnózy: Haematoma abscedens mammae l. dx.,
Combustio brachii l. dx. gr II. Liečba: v miestnom znecitlivení vykonaná
incízia, evakuácia dutiny, evakuácia hematómu, drenáž. VOB krytie
(tyl vo Višňovského balzame), ošetrenie popáleniny, granuflex,
kontrola 28.05.2018.
Ďalšie kontroly a preväzy v chirurgickej ambulancii dohliadaného
subjektu absolvovala pacientka spolu 5-krát. Pri poslednej kontrole u
dohliadaného subjektu zo dňa 05.06.2018 sa v zdravotnej
dokumentácii uvádza: Pacientka je po evakuácii abscesu z 25.05.2018
na pravom prsníku. Lokálne prítomná rezistencia veľkosti 10 x 10 cm
s erytémom okolitého tkaniva. Terapia: dezinfekcia, preplach, sterilné
krytie. Odporučené ultrasonografické vyšetrenie s negatívnym
výsledkom. Pacientka bola telefonicky konzultovaná s lekárom
onkochirurgickej ambulancie, kde sa mala hlásiť dňa 08.06.2018.
Dňa 08.06.2018 navštívila pacientka onkochirurgickú ambulanciu, kde
bola na základe ďalších vyšetrení (USG, CCB – cor cut biopsy) jej
diagnóza skompletizovaná so záverom: exulcerovaný malígny tumor
pravého prsníka, mastitis carcinomatosa a patologická LAP axillae
dextrae, CCB verifikovala invazívny duktálny karcinóm gr. III.
s následne doporučenou chemoterapiou.
ZISTENÉ NEDOSTATKY
Skupina vykonávajúca dohľad nezistila u dohliadaného subjektu
v dohliadanom období v rámci predmetu dohľadu nedostatky pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientke.
Koincidencia traumy a zhubného nádoru prsníka je často prvým
príznakom, kedy pacientku bolesť a zápal upozorní, že „niečo sa deje
s prsníkom“. V danom prípade pacientka mala úraz prsníka s krvným
výronom (zrejme zakrvácal nádor), ktorým sa prsník zväčšil,
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pacientka mala bolesti a objavili sa príznaky zápalu. Už všeobecný
lekár popísal zápalovú bolestivú rezistenciu v prsníku, nasadil
správne antibiotiká a pre objektívny nález hematómu a zápalu
pacientku odoslal na chirurgickú intervenciu. Popísal aj
lymfadenopatiu – zväčšené lymfatické uzliny v axile.
Chirurg dohliadaného subjektu popísal abscedujúci hematóm,
v lokálnej anestézii vykonal incíziu a odstránil krvné koagulá. V danej
fáze ochorenia sa karcinóm prsníka len ťažko dal spoľahlivo
diagnostikovať.
Karcinóm prsníka po traume môže zakrvácať a v klinickom obraze
dominuje hematóm, ktorý prekrýva príznaky nádoru. Po evakuácii
hematómu, drenáži a antibiotickej liečbe došlo za 10 dní od prvej
návštevy u lekára k podozreniu, že môže ísť o malignitu a pacientka
bola odoslaná na špecializované pracovisko. Na základe zdravotnej
dokumentácie (ex post podľa nálezov z onkochirurgickej ambulancie)
je možné predpokladať, že pacientka mala tumor prsníka už pred
úrazovou udalosťou, niekoľko týždňov až mesiacov). Trauma bola len
vyvolávajúci moment, ktorý urýchlil diagnostiku. Postup chirurga
dohliadaného subjektu bol správny. Abscedujúci poúrazový hematóm
bolo nutné drénovať. Pri drenáži hematómu sa materiál na
histologické vyšetrenie neodoberá. Aj keby mal chirurg dohliadaného
subjektu podozrenie na malignitu, core cut biopsia je možná len pod
priamou ultrasonografickou kontrolou, čo nebolo možné u
dohliadaného subjektu zrealizovať.
Pacientka mala diagnózu malignity stanovenú do dvoch týždňov od
prvej návštevy lekára, čo pri prekrytí (zamaskovaní) malignity traumou
a poúrazovým abscedujúcim hematómom považuje úrad za
primerané a preto možnosť oneskorenej liečby možno vylúčiť.
Zdravotná starostlivosť bola poskytnutá pacientke štandardným
spôsobom, včas a správne, t. j. lege artis.
ZÁVER
Úrad výkonom dohľadu zistil, že pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti 44-ročnej pacientke dohliadaný subjekt neporušil
ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v platnom znení.
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ŤAŽKÉ STRELNÉ PORANENIE
S ABSENCIOU LAICKEJ PRVEJ POMOCI
Úrad prijal podanie, v ktorom syn žiada prešetrenie postupu zdravotnej
starostlivosti, poskytnutej jeho nebohému otcovi, ktorý utrpel strelné
poranenie. V podaní uvádza, že ambulancia RLP prišla o hodinu po
zavolaní, lekár bol pri zákroku nerozhodný, nezariadil prevoz leteckou
záchrannou službou, v sanitke bola prázdna kyslíková fľaša.
V nemocničnom zariadení príbuzným nebola poskytnutá informácia
o stave a urobených výkonoch a pacient nebol odoslaný na vyššie
pracovisko.
ANAMNÉZA, OBJEKTÍVNE VYŠETRENIA A EPIKRITICKÉ
ZHRNUTIE
Dňa 17.01.2017 bola k pacientovi vyslaná posádka RLP dohliadaného
subjektu v čase o 16.38 hod., podľa zdravotnej dokumentácie výjazd
bol uskutočnený do 2 minút, príchod na adresu o 17.08 hod. Pacient,
podľa údajov od príbuzných bol za nejasných okolností postrelený
bližšie neurčenou strelnou zbraňou na bližšie neurčenom mieste a bol
prenesený do rodinného domu. Pri príchode posádky ležal na podlahe
v chodbe, okolo neho bolo veľa krvi, oblečenie mal presiaknuté krvou.
Pacient bol vyšetrený lekárom RLP. V zázname o zhodnotení
zdravotného stavu osoby sa uvádza, že pacient si údajne nechtiac
strelil z poľovníckej zbrane do zadku. Pacient bol somnolentný, GCS
14b, excitovaný, bledý, spotený, koža mramorovaná, TK nemerateľný,
pluz na a. radialis nehmatný, na a. carotis slabý, sat. 02 62 %. Zrenice
izokorické, veľkosť 4 mm, fotoreakcia prítomná, dýchacie cesty
priechodné, dýchanie eupnoické, auskultačný nález fyziologický, pulz
nepravidelný, centrálny slabý, periférny nitkovitý, koža bledá, akrá
cyanotické, kapilárny návrat nad 2 s., brucho bolestivé, bolesť
definovaná ako tangujúca v rane, z poranení zaznačené tepenné
krvácanie v oblasti perinea a slabiny vpravo. U pacienta bola zavedená
4x i. v. linka, podaný Voluven 500 ml 2x, F1/1 250 ml, 500 ml, Ringer
500 ml, Noradrenalin 2x kontinuálne, Pamba 2x, Dicynone 2x.
Opakovane merané vitálne funkcie sa zlepšili, TK: 111/63 Torr,
SF: 120 - 112/min., sat. 02: 62 - 93 %, monitorované EKG, údajne
nepravidelná akcia.
Posádka RLP cez Krajské operačné stredisko (KOS) konzultovala
leteckú záchrannú službu (LZS) ohľadom transportu pacienta, pre zlé
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poveternostné podmienky pacienta letecky transportovať nie je
možné, preto bol pacient transportovaný cestou RLP do najbližšieho
nemocničného zariadenia. Počas celého transportu podávaný bol 02
prietokom 10 l/min., tekutiny, Noradrenalin a bola vykonávaná
mechanická kompresia rany. Pacient bol transportovaný do
nemocničného zariadenia, kde bol odovzdaný o 17.55 hod., uložený
na lôžko oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM)
s diagnózou: Strelná rana perinea, arteriálne krvácanie, hemoragický
šok. Podľa CT vyšetrenia strelný kanál smeruje pravdepodobne mimo
brušnú dutinu do retroperitonea, bez jednoznačného zasiahnutia
brušných či retroperitoneálnych orgánov. Trieštivá fraktúra os ilium
vpravo, s početnými fragmentami, dislokované všetkými smermi,
abrupcia horného okraja massa laterales ossis sacri, v oblasti
articulatio coxae bez fraktúry. Pri neprítomnosti intraperitoneálneho
poranenia sa chirurgovia rozhodli pre konzervatívny postup. Výsledky
laboratórnych vyšetrení potvrdzujú ťažkú poststratovú anémiu, ťažký
hypokoagulačný stav, vyššiu glykémiu, ureu, kreatinín, kys. močovú,
Na, K, Cl na hornej hranici normy. Pacient bol kritickom stave, obeh
na úrovni permisívnej hypotenzie pri maximálnych dávkach
vazopresorov, hranične kompenzovaný hemoragický šok, známky
rozvoja diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie s ťažkou
hypokoaguláciou. Pacient dostal transfúziu ČMP 10x, 7x ERY masu,
kryštaloidy 2800 ml, koloidy 1500 ml. Ordinovaná bola trojkombinácia
antibiotík: Claforan + Gentamycin + Metronidazol, podaná TAT,
hemostyptiká - Remestyp, Dicynone, PAMBA, Kanavit a ostatná
anestéziologická liečba súvisiaca s celkovou UPV a resuscitáciou
pacienta. Napriek intenzívnej konzervatívnej liečbe pacientovi okolo
02.25 hod. náhle klesá tlak krvi na nemerateľné hodnoty, rýchlo sa
rozvíja mramorovanie kože končatín, potom brucho a hrudník. Akcia
srdca klesá cez bradykardiu až do asystólie. KPC resuscitácia bez
akejkoľvek reakcie na všetky resuscitačné postupy. Dňa 18.01.2017
o 02.45 hod. konštatovaný exitus letalis.
ZISTENÉ NEDOSTATKY
Skupina vykonávajúca dohľad nezistila u dohliadaného subjektu
v rámci predmetu dohľadu v dohliadanom období nedostatky
v poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
Dňa 17.01.2017 bol výjazd posádky RLP dohliadaného subjektu
uskutočnený do 2 minút. Dojazd posádky RLP bol reálne uskutočnený
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do 29 minút od výjazdu, teda v oveľa kratšom čase, ako je uvedené
v mapách vzhľadom na uvedenú vzdialenosť 34 km a náročný terén.
Jednoznačne reálne zistené časy vyvracajú tvrdenie podávateľa, že
dojazd sanitky bol cca 1 hodinu. Zákon o záchrannej službe nedefinuje
presný čas dojazdu ambulancie ZZS. Z dostupných časových údajov
sa dá skonštatovať, že posádka RLP dodržala čas výjazdu v súlade
s platnými právnymi predpismi, a čas dojazdu bol primeraný danej
vzdialenosti a podmienkam na trase.
V čase príchodu posádky ležal pacient v kaluži krvi na podlahe, síce
pri vedomí, no dezorientovaný a nepokojný. Podľa objektívnych
klinických príznakov bol v poslednom štádiu hemoragického šoku. Po
otočení na bok bola zistená strelná rana v oblasti perinea so stále
prítomným arteriálnym krvácaním, ktoré bolo okamžite zastavené
priamym tlakom v rane a tento tlak bol vykonávaný kontinuálne aj
počas transportu až do odovzdania na operačnej sále. Zastavenie
krvácania a následná liečba ťažkého hemoragického šoku bola
správna a v dostatočnom rozsahu.
Prístup k pacientovi v ťažkom hemoragickom šoku bol rýchlo
a profesionálne zvládnutý, pričom v tomto prípade bol ešte aj jeden
člen posádky vyblokovaný kvôli manuálnej kompresii rany. Takýto
spôsob zastavenia krvácania je absolútne najvhodnejší v prípade, ak
nie je možné s ohľadom na umiestnenie rany s arteriálnym krvácaním
použiť tlakový obväz, tak ako to bolo v tomto prípade. V sťažnosti sa
uvádza prázdna kyslíková fľaša. Podávanie kyslíka v takomto prípade
je len druhoradé a navyše vo vozidle sa nachádzajú ďalšie kyslíkové
fľaše, ktoré sa v prípade potreby vymenia. To, že kyslík bol podávaný
a to dostatočne, odráža aj skutočnosť, že pacient mal dostatočnú Sat.
02 počas transportu aj pri odovzdaní. Podávateľ ďalej namieta, že lekár
RLP konal nerozhodne, a že nevyužil LZS. Lekár RLP v skutočnosti
kontaktoval cestou KOS leteckú záchrannú službu za účelom
transportu, ktorý nebol možný pre zlé poveternostné podmienky.
Pacient v hemoragickom šoku nemohol byť transportovaný do 74 km
vzdialeného miesta vyššieho pracoviska, lebo by došlo k oddialeniu
poskytnutia adekvátnej zdravotnej starostlivosti v dôsledku dlhšej doby
pozemného transportu. Smerovanie pacienta do najbližšej nemocnice
bolo správne.
Údajná nerozhodnosť lekára RLP je z pohľadu laika veľmi subjektívny
pocit. Objektívne posádka RLP postupovala správne, v dostatočnom
rozsahu a veľmi rýchlo. Ošetrenie a príprava na transport na mieste
zásahu trvali približne 17 min., čo je v podstate krátky čas, za ktorý
dokázala posádka RLP urobiť množstvo vyššie spomenutých výkonov.
Pacient bol totiž pri príchode posádky v tak vážnom stave, že len vďaka
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profesionálnemu prístupu nedošlo k exitu ešte na mieste alebo počas
transportu, čo sa v takýchto prípadoch stáva.
Pacient bol transportovaný do nemocničného zariadenia, kde bol
odovzdaný pri vedomí, v zlepšenom hemodynamickom stave. Ihneď
bol multiodborovo a komplexne vyšetrený a bezodkladne ošetrený na
operačnom sále. Zo zdravotnej dokumentácie po analýze celého
prípadu vyplýva, že postup chirurgov a traumatológov dohliadaného
subjektu bol správny. V danej fáze ochorenia podľa zásad „damage
surgery control“ bola nutná obehová stabilizácia stavu, úprava
hemokoagulácie pre ťažkú hypokoaguláciu a DIC. Napriek komplexnej
liečbe na OAIM došlo u pacienta k exitu. Zlá prognóza bola už pri
príjme pacienta. Ťažký hemoragický šok multifaktoriálne poškodzuje
všetky životne dôležité orgány, čo vedie k multiorgánovému zlyhávaniu
s dôsledkom smrti, preto je jeho úmrtnosť vysoká aj napriek zastaveniu
krvácania a doplneniu krvného obehu. Príčinou uvedeného ťažkého
stavu u tohto pacienta bola veľká strata krvi, ktorá vznikla ešte pred
príchodom posádky RLP na miesto zásahu. Pacient totiž do príchodu
posádky objektívne krvácal z rany (arteriálne krvácanie) vo veľkom
rozsahu a nebola mu poskytnutá dostatočná laická prvá pomoc. Pritom
najjednoduchším opatrením prvej pomoci malo byť to, čo urobila
posádka po príchode, a to priamy tlak v rane. Ak by hneď po úraze
niekto poskytol adekvátnu prvú pomoc a až do príchodu posádky RLP
vykonával priamy tlak v rane, nedošlo by k takejto extrémne veľkej
strate krvi, a tým by nedošlo k rozvoju ťažkého hemoragického šoku
s fatálnym dôsledkom.
ZÁVER
Úrad výkonom dohľadu zistil, že pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti 60-ročnému pacientovi dohliadaný subjekt neporušil
ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v platnom znení.
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P O U Ž I TÉ S K R A T K Y
AA – alergická anamnéza
Ab – abortus
ABR – acidobázická rovnováha
ACE – angiotenzín konvertujúci enzým
AE (APE) - apendektómia
AG – angiografia
AIM – akúrny infarkt myokardu
ALP – alkalická fosfatáza
ALT – alanínaminotransferáza
AML – akútna myeloidná leukémia
amp. – ampulka/y
AMS – amyláza
APTT – aktivovaný parciálny tromboplastínový čas
ARDS – syndróm akútnej dychovej tiesne
ARO – anestéziologicko-resuscitačné oddelenie
AS – akcia srdca (ateroskleróza)
ASA – klasifikácia anestetického rizika (podľa Am. anestéziol. spol.)
AST – aspartátaminotransferáza
ATB – antibiotikum
Bi – bilirubín
bilat. – obojstranne
BĽTR – blok ľavého Tawarovho ramienka
BMI – Body Mass Index
C – cervikálny
Ca – karcinóm
CA – celková anestézia
CITO – akútne vyšetrenie
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CK – kreatínkináza
CKD-EPI – glomerulárna filtrácia
CMP – cievna mozgová príhoda
CPO – centrálne prijímacie oddelenie
CRP (S-CRP) – C-reaktívny proteín
CT – computerová tomografia
CTA, CT-AG – CT angiografia
cTnT – troponín
CVK – centrálny venózny katéter
ČMP – čerstvá mrazená plazma
DFNsP – detská fakultná nemocnica s poliklinikou
DF – dychová frekvencia
dg. – diagnóza/y
DIC – diseminovaná intravaskulárna koagulopatia
dif. dg. – diferenciálna diagnostika
DK – dolná končatina/y
DM – diabetes mellitus
DÚ – dutina ústna
EEG – elektroencefalografia, elektroencefalogram
EF – ejekčná frakcia
EKG – elektrokardiografia, elektrokardiogram
EMG – elektromyografia, elektromyogram
Er (Ery) – erytrocyty
ET – endotracheálny
FF – fyziologické funkcie
Fib – fibrinogén
FiO2 – inspiračná koncentrácia kyslíka
FOBT – stanovenie ľudského hemoglobínu
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FR – fyziologický roztok (fotoreakcia)
fr. – frekvencia
FRO – fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
fT3 – voľný trijódthyronín
fT4 – voľný thyroxín
FW – sedimentácia krvi
GCS – Glasgow kóma skóre
GIT – gastrointestinálny trakt
GMT – glutamyltransferáza
GP – gynekologicko-pôrodnícky
GPO – gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
gtt. – kvapka/y
Hb – hemoglobín
HCG – ľudský choriový gonadotropín
HMR – názov rýchlo pôsobiaceho inzulínu
HP – Helicobacter pylori
HT (Hct, Htk) – hematokrit
CHE – cholecystektómia
ICHDK – ischemická choroba dolných končatín
ICHS – ischemická choroba srdca
i. m. – intramuskulárne
IM – infarkt myokardu
inf. – infúzia
INR – pomer protrombínového času pacienta a času normálnej
vzorky
i. v. – intravenózne
JIS – jednotka intenzívnej starostlivosti
K – kálium
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KAIM – klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
KD – kostná dreň
k. l. – kontrastná látka
KO – krvný obraz
KOS – krajské operačné stredisko
KP – kardio-pulmonálne
KPR/KPCR – kardiopulmonálna (kardiopulmocerebrálna) resuscitácia
L – lumbálny
LA – liečebná anamnéza (lokálna anetézia)
LAP – lymfadenopatia
l. dx. – lateris dextri
Le (Leu, Lkc, WBC) – leukocyty
ĽK – ľavá komora
LMWH – nízkomolekulárny heparín
LS – lumbosakrálny
l. sin. – lateris sinistri
LSPP – lekárska služba prvej pomoci
LU – lymfatická uzlina/y
MAC – metabolická acidóza
MOF – multiorgánové zlyhanie
MR, MRI – magnetická rezonancia
MRI-Ag – vyšetrenie ciev magnetickou rezonanciou
MSCT – multidetektorová počítačová tomografia
MTS – metastáza/y
n. – nervus
Na – nátrium
Neu – neutrofily
NGS – nazogastrická sonda
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NMR – nukleárna magnetická rezonancia
NOÚ – Národný onkologický ústav
NPB – náhla príhoda brušná
NsP – nemocnica s poliklinikou
NSTEMI – non STEMI – typ infarktu myokardu
NT-pro BNP/pBNP – biomarker srdcového zlyhávania
NYHA – klasifikácia výkonnosti srdca p. Newyorskej srdcovej
asociácie
NZZ – neštátne zdravotnícke zariadenie
OA – osobná anamnéza
OAIM – oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
OK – okultné krvácanie
OP – očné pozadie
ORL – otorinolaryngológia
OS – operačné stredisko
OVL – oddelenie vnútorného lekárstva
OÚCH – oddelenie úrazovej chirurgie
OUM – oddelenie urgentnej medicíny
OUP – oddelenie urgetného príjmu
P – pulz
PAL – protialkoholická liečba
PAD – perorálne antidiabetikum
PCI – perkutánna koronárna intervencia
pCO2 – parciálny tlak kysličníka uhličitého
PCT – hematokrit trombocytov, prokalcitonín
PMK – permanentný močový katéter
p. o. – per os/perorálny
pO2 – parciálny tlak kyslíka
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PPI – inhibítor protónovej pumpy
PT – protrombínový čas
RAC – respiračná acidóza
RDG – rádiodiagnostický
RLP – rýchla lekárska pomoc
RM – marginálna vetva
RŠO – reflex šľachy okostice
RTG – röntgen
RZP – rýchla zdravotnícka pomoc
PZS – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
SC – sectio caesarea
SPC – súhrn charalteristických vlastností lieku
Sp02 – saturácia krvi kyslíkom
SR – sínusový rytmus, Slovenská republika
STEMI – typ infarktu myokardu
SVT – supraventrikulárna tachykardia
sy – syndróm
ŠŽ – štízna žľaza
tbl. – tableta/y
TBC – tuberkulóza
TECH – tromboembolická choroba
TEP – totálna endoprotéza
th. – terapia, terapeutický
Th – torakálny
TK – tlak krvi
TN – tampón nosa
TO – terajšie ochorenie
TOK – traumatologicko-ortopedická klinika
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Tr (Tro) – trombocyty
TSH – thyreostimulačný hormón
TT – telesná teplota, tampón tonzíl
UP – urgentný príjem
ÚPS – ústavná pohotovostná služba
UPV – umelá pľúcna ventilácia
úrad – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
USG – ultrasonografia
ÚZS – ústavná zdravotná starostlivosť
ÚZZ – ústavné zdravotnícke zariadenie
VAS – vertebrogénny algický syndróm
VATS – videoasistovaná hrudníková chirurgia
VF – vitálne funkcie
VLD (VLPD) – všeobecný lekár pre dospelých
WHO – svetová zdravotnícka organizácia
ZD – zdravotná dokumentácia
ZoZZSO – záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby
ZS – zdravotná starostlivosť
ZZS – záchranná zdravotná služba
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PRIPRAVILI
Pobočka Bratislava
Pobočka Trnava
Pobočka Trenčín
Pobočka Nitra
Pobočka Martin
Pobočka Banská Bystrica
Pobočka Prešov
Pobočka Košice
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