Odporúãan˘ postup pri kanylácii centrálnych Ïíl
Základné záväzne postupy a podmienky pre vlastn˘ v˘kon anestézie
Odporúãania pre lieãbu ÈaÏkej sepsy a septického ‰oku.
Terapeutické postupy pri Ïivot ohrozujúcich krvácaniach (ÎOK)
Prevencia aspirácie Ïalúdoãného obsahu v perioperaãnom období
Lieãebná hypotermia v nemocnici po KPR
Anestéziologické vy‰etrenie a základné lekárske vy‰etrenie pred anestéziologick˘m
v˘konom.

No organic, physiologic, biochemical,or psychiatric disturbance.
Normálny, zdrav˘ pacient.
Mild to moderate systemic disturbance that may or may not be related to the reason for
surgery.
ªahké celkové ochorenie s obmedzením v˘konnosti.
Severe systemic disturbances that may not be related to the reason for surgery
ËaÏké celkové ochorenie s obmedzením v˘konnosti
Severe systemic disturbance that is life threatening with or without surgery.
ËaÏké celkové obmedzenie, ktoré s operáciou alebo bez neohrozuje Ïivot.
Moribound patient who has little chance of survival but is submitted to surgery as a last
resort /resucitative effort/.
Terminálny stav, smrÈ nastane do 24 hod.

(Literatúra u autora )

MUDr. Milan Onderãanin, PhD.,

Vybral a spracoval
pre vnútornú potrebu SSAIM
k pracovnému stretnutiu
IV. Novozámock˘ deÀ anestéziológie a intenzívnej medicíny ,
Nové Zámky – Palárikovo
8.-9.okt.2009

New classification of physical status. Anesthesiology,24:111,1963.
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ASA- American Society of Anesthesiologists Classification

Metodické opatrenia
Vestník MZ SR 4.1-2. zo 7. januára 1983, Roã. XXXI
Základné lekárske vy‰etrenie, interné vy‰etrenie a konziliárne interné vy‰etrenie –metodické
pokyny
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Metodické pokyny SSAIM (dostupné na www.ssaim.sk)

âlánok 40 Ústavy SR obãanom garantuje:
KaÏd˘ má pravo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú obãania právo na
bezplatnú zdravotnú starostlivosÈ a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví
zákon.
Informovan˘ súhlas pacienta podºa § 6 zákona ã.576/2004 Z. z .

Právne predpisy na úseku zdravotníctva
(v˘ber)

vypl˘vajúce zo Z. z. a dot˘kajúce sa zdravotnej starostlivosti
v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, sluÏbách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov
578/2004 Z. z. o poskytovateºoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovsk˘ch organizáciách v zdravotníctve s o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov
579/2004 Z. z. o zdravotnej záchrannej sluÏbe a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona ã.95/2002 Z. z. o poisÈovníctve
a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov
581/2004 Z. z. o zdravotn˘ch poisÈovniach, dohºade nad zdravotnou starostlivosÈou, a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
140/2008 Z. z., ktor˘m sa mení dopæÀa zákon ã. 124/2006 Z. z. o bezpeãnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení zákonov v znení zákona s ã.309/2007 Z. z. a o doplnení zákona ã.
355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov o bezpeãnosti a ochrane zdravia

722/2004 Z z. o v˘‰ke úhrady poistenca za sluÏby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na v˘kon zdravotníckeho povolania
322/2006 Z. z. o spôsobe ìal‰ieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
752/2004 Z. z., ktor˘m sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovanej zdravotnej
starostlivosti
776/2004 Z. z., ktor˘m sa vydáva katalóg zdravotn˘ch v˘konov
338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred expozíciou biologick˘m faktorom pri práci
340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriazniv˘mi úãinkami ionizujúceho Ïiarenia pri
lekárskom oÏiarení
122/2008 Z. z. o pouÏívaní profesijn˘ch titulov a ich skratiek viaÏucich sa na odbornú spôsobilosÈ
na v˘kon zdravotníckeho povolania

ã.139/1998 Z. z. o omamn˘ch, psychotropn˘ch látkach
ã.763/2004 Z .z., ktorou sa ustanovujú záväzne ‰tandardy pre zdravotnícku ‰tatistiku
ã.771/2004 Z. z . o forme a náleÏitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktor˘ch
sa vykonávajú pitvy
ã.364/2005 Z. z. ktorou sa urãuje rozsah o‰etrovateºskej praxe poskytovanej sestrou samostatne
a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou
samostatne a v spolupráci s lekárom
ã.366/2005 Z. z . o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
ã.428/2006 Z. z . o minimálnych poÏiadavkách na personálne zabezpeãenie a materiálno – technické vybavenie jednotliv˘ch druhov zdravotníckych zariadení

1. Odbery a transplantácie orgánov, tkanív a buniek - Odborné usmernenie MZ SR
ã.28610/2006 – OZSO, ktoré vychádza z podmienok stanoven˘ch v zákone ã.576/2004 Z. z.,
v znení zákona ã.282/2006 Z. z., Nariadení Vlády SR ã. 20/2007 Z. z.
2. Odborné usmernenie ã. 16652/2009 KCLP zo dÀa 22. júla o postupe Ïiadosti o zaradenie
lieku alebo vyradenie lieku do alebo zo Zoznamu lieãiv a liekov plne uhrádzan˘ch alebo ãiastoãne uhrádzan˘ch na základe verejného zdravotného poistenia a cenov˘ch návrhov na lieky
spolu so vzormi formulárov a so zapracovanou opravou zo dÀa 10.9.2009.
3. Opatrenie MZ SR ã.07045-14/2006 –SL zo 17.marca 2006, ktor˘m sa mení a dopæÀa opatrenie
MZ SR ã.07045/2003 – OAP z 30.decembra, ktor˘m sa ustanovuje rozsah regulácie cien
v oblasti zdravotníctva v znení neskor‰ích predpisov. MZ SR podºa § 11 a zákona 20 NR SR
ã.18/1996 Z .z. o cenách v znení neskor‰ích predpisov.

Odborné usmernenia MZ SR :

âiastka 11, dÀa 15 apríla 2007 Roãník 55
Normatívna ãasÈ:
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

Vestník MZ SR
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Nariadenia vlády:
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Zákony NR SR

Slovenská legislatíva pri úprave práv pacientov vychádza z nasledujúcich noriem:
V‰eobecná deklarácia ºudsk˘ch práv, ktorú prijalo Valné zhromaÏdenie OSN dÀa 10.12.1948
a
od základného zákona, ktor˘m je ÚSTAVA Slovenskej republiky, ( publikovaná ako ústavn˘
zákon ã.460/1992 Zb. v platnom znení).

Práva pacientov v SR – legislatívny stav a zákonné normy

Neposkytnutie potrebnej pomoci osobe, ktorá je v nebezpeãenstve smrti, alebo javí príznaky
ÈaÏkej ujmy na zdraví, hoci tak moÏno urobiÈ bez nebezpeãenstva pre seba alebo pre iného.
VzÈahuje sa aj na poskytovanie kardiopulmonálnej resucitácie.

Trestn˘ ãin neposkytnutia pomoci (§ 177 a § 178 Trestného zákona)

Právny základ tejto poÏiadavky je vyjadren˘ v Etickom kódexe zdravotníckeho pracovníka
(príloha ã.4 zákona ã.578/2004 Z. z.)

ZodpovednosÈ za ‰kodu spôsobenú zdravotníckymi pracovníkmi
Ustanovenie § 420 Obãianskeho zákonníka a z dikcie tohto ustanovenia je na vznik zodpovednosti potrebné splniÈ zákonom predpísané náleÏitosti:
● poru‰enie právnej povinnosti poskytovaÈ starostlivosÈ v súlade so súãasne dostupn˘mi poznatkami lekárskej vedy (non lege artis)
● existencia ‰kody, priãom prioritne pôjde o ‰kodu na zdraví, ale nedá sa vylúãiÈ ani vecná
‰koda
● príãinná súvislosÈ medzi poru‰ením povinnosti a vznikom ‰kody
● zavinenie ( aj nevedomej nedbanlivosti)
● poÏiadavka postupovaÈ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti lege artis, t.j. v súlade so
súãasne dostupn˘mi poznatkami lekárskej vedy, tvorí pilier lekárskeho povolania.

Kompetencie a zodpovednosÈ

1. Vestník MZ ã.3.- 4/1973. Záväzné opatrenie ã.5. âl.16 ods.4
2. Vykonanie pitvy. Pokyn ÚDZS www.udzs.sk/buxus/generate_page.php?page%id=190.
o nariadení pitvy:
pri úmrtí osoby v zdravotníckom zariadení
1. na úãely overenia choroby alebo lieãebného postupu,
2. v súvislosti s operaãn˘m zákrokom a s anestéziou (mors in tabula)
e) po odbere orgánov alebo tkanív od m⁄tveho darcu
f) osoby zomrelej mimo zdravotníckeho zariadenia alebo osoby zomrelej v zdravotníckom zariadení pri podozrení z nesprávneho postupu pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti alebo v˘kone lieãiteºsk˘ch ãinností,
i) pri úmrtí v súvislosti s dopravnou nehodou
j) pri násilnom úmrtí vrátane samovraÏdy.
3. Vestník MZ ã.3.- 4/1973.Záväzné opatrenie ã.5. âl.16 ods.4
Hlásenie – povinnosÈ do 24 hod ( lekár- primár – riaditeº)
potrebné sa
riadiÈ sa podºa vnútorného organizaãného poriadku vlastného zariadenia , ktoré by mali
obsahovaÈ aj povinnosÈ o hlásení v súvislosti s mors in tabula !

MORS IN TABULA

4. Povolenie MZ SR ã. 28548-2/2008-2/2008- OF zo 19.12.2008 V‰ZP uskutoãnila pre svojich poistencov nákup aktivovaného eptakog alfa (Novoseven) a odporuãila postup poskytovateºovi
zdravotnej starostlivosti pri pouÏití Novosevenu pre poistenca V‰ZP v neregistrovanej
indikácii podºa tohto povolenia.
Odvolanie na mimoriadne finanãne nároãnú zdravotnú starostlivosÈ. Náklady na sa predkladajú formou individuálnej kalkulácie preukázateºn˘ch oprávnen˘ch nákladov spojen˘ch
s jej poskytnutím.

