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Čo to je ten urgentný príjem?

 Je to samostatné oddelenie, ktoré poskytuje nepretržitú (24/7) zdravotnú starostlivosť pre 

pacientov s úrazom alebo náhlou zmenou zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje ich 

život alebo niektorú z ich životných funkcií.

 Je oddelenie, ktoré odborne a organizačne úzko spolupracuje s ostatnými klinikami či 

oddeleniami nemocnice, inými zdravotníckymi zariadeniami, poskytovateľmi záchrannej 

zdravotnej služby a operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby.

 Je oddelenie, ktoré je neodeliteľnou súčasťou záchrannej reťaze a slúži k optimalizácii prechodu 

zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy. Je personálne a materiálne 

vybavené na prevzatie akútych pacientov jednak od posádok záchrannej zdravotnej služby (RLP, 

RZP), od posádok dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich chorých.



Čo si často myslíme že robíme....



Čo najčastejšie v skutočnosti robíme...



PACIENT



Kazuistika č.1

 64 – ročný pacient 

 00:15 – privezený posádkou RZP pre kruté bolesti v L/S chrbtici, úraz neguje

 OA : od roku 2016 liečený na VAS LS chrbtice (ortopéd, neurológ)

 LA : negat; AA : negat

 Subj : kruté bolesti v celom rozsahu chrbtice s maximom v oblasti Th/L 

prechodu, nemôže si nájsť úľavovú polohu, 1x zvracanie, bez teploty, 

analgetiká bez efektu, nemôže pre bolesti spať, včera pracoval na 

záhrade tak si asi „ presilil“ chrbát, dysurické ťažkosti nemá

 Obj : pri vedomí, KP kompenzovaný – TK 130/80 p 65 sat 98% TT 36,2C, 

úľavová poloha v stoji, primeranej výživy, brucho palpačne nebolestivé, 

bez hmatnej rezistencie, palpačne chrbtica citlivá v oblasti L, úklony, 

rotácie obmedzené a bolestivé

 Ordinované : RTG LS chrbtice, odbery krvi, odber moču



Kazuistika č.1

 Hematológia : Le 14,90; HGB 142

 Biochémia : CRP 15,19, inak OK, moč negat

 Th : Tramal, Almiral, Novalgin

 Príjem na ort odd – cestou CT Th/L/S chrbtice + brucho







Kazuistika č.2

 17 – ročná pacientka

 4:30 – účastníčka DN, spolujazdkyňa, ebrieta, privezená posádkou RLP – kompletná 

amputácia PHK na úrovni proximálneho humeru

 OA : nevieme; LA : nevieme; AA : nevieme

 Subj : pacientka vraj spala na sedadle spolujazdca takže okolnosti a udalosti okolo 

nehody si nepamätá, bezvedomie neudáva, nezvracala 

 Obj : pri vedomí, na ležačke, KP kompenzovaná – TK 110/60 p 115 sat 96%

orientačne hlava, hrudník, brucho, DK bez patológie (tržná rana na predkolení PDK – 7,5cm)

PHK - kompletná amputácia končatiny na úrovni proximálneho humeru, rana   

po amputácii nekrváca

 Ordinované : celotelové CT, odbery krvi

 Ošetrenie rany + ošetrenie amputátu

 Konzultácia Kliniky plastickej chirurgie LF UK a UNB Ružinov



 CT lebky záver : bez 

intrakraniálnej hemorágie, bez 

zjavných traumatických zmien 

lebky a C chrbtice

 CT thorax + abdomen : bez 

zjavných traumatických zmien 

thoraxu a abdomenu. 

Normálny CT nález na 

orgánoch thoraxu a abdomenu



Kazuistika č.2



Zásady starostlivosti o amputačné poranenia

 1.miesto pacient NIE amputát!

 Managment poranení pacienta (od vážnejších po menej vážne)

 Zastavenie krvácania (elevácia končatiny, tlakový obväz, turniket, škrtidlo?, 

naloženie ligatúry na cievne kmene, nekoagulovať !)

 Zaistenie venóznej linky + hradenie cirkulujúceho objemu ( kryštaloidy)

 Analgéza

 ATB krytie i.v., profylaxia tetanu

 Ošetrenie amputátu

 Konzultácia + transport do špecializovaného centra ( nezabudni amputát  )



Ošetrenie amputátu

 opláchnuť amputát aj pahýľ fyziologickým roztokom, nepoužívať agresívne 

dezinfekčné prostriedky typu peroxidu, alkoholových či jódových prípravkov

 zabaliť do sterilného obväzového materiálu, navlhčeného fyziologickým 

roztokom, bez použitia dezinfekčných prostriedkov

 zabalenú amputovanú časť vložiť do nepremokavého obalu (napr. sterilná 

chirurgická rukavica), vodotesne uzavrieť a ponoriť do vody s prímesou ľadu 

(odpor. voda : ľad = 2:1) 

 pri subtotálnych amputáciách nikdy neprerušovať kožné mostíky, poranenú 

časť kryť vlhkými sterilnými obkladmi a fixovať dlahou



Kazuistika č.3

 70 – ročný pacient 

 15:30 – privezený posádkou RLP ako celkové zhoršenie stavu, hypotenzia, 
tachykardia, opakované zvracanie, zástava odchodu stolice a vetrov

 OA : DM II. typu, art. hypertenzia, ISCH, st. po resekcii c. sigmoideum pre 
divertikulárnu chorobu, st po opakovaných reoperáciách P coxy

 LA : Agen, Nebilet, Glucophage, Citalec, Oxazepam, Zaldiar, Gerodorm; AA : jód

 Subj : minimálne komunikácia, posunkami ukazuje že ho bolí brucho, 
anamnéza od manželky – cca 24 hodín sa sťažuje na bolesti brucha, cez 
víkend jedol kapustu a lokše, následne postupné zhoršenie stavu, 
zvracanie, zástava odchodu stolice a vetrov, bez teploty

 Obj : pri vedomí, hypotenzia – TK 80/50...100/60 p 100 sat 88% TT 37,2C, 
bledý, spotený, tachypnoe, ležiaci, dýchanie bilat vezikulárne, brucho nad 
niveu s jasným poklopom v hornej polovici brucha, horšie prehmatné, 
výrazne bolestivé v P podbrušku

 Ordinované : RTG brucho + plúca, odbery krvi, odber moču

 Terapia : Plasmalyte, oxygenoterapia, monitoring na lôžku





Kazuistika č.4+5

 18 – ročný pacient

 Účastník DN, privezený posádkou 

RLP, padol z motocyklu, bez prilby, 

bezvedomie, retro aj antergrádna

amnézia

 Obj : GCS 15, silné bolesti hlavy a 

P ucha, excitovaný, obtiažna

spolupráca, opakovane zvracia

 Ordinované : CT lebky

 Pri transporte na oddelenie 

postupná porucha vedomia –

somnolencia až sopor

 64 – ročný pacient

 Doviezol ho kamarát, v lese mu pri 

pílení dreva spadol veľký konár na 

hlavu, bezvedomie, opakované 

zvracanie, od úrazu pacient 

nekomunikuje – len posunkami a 

mrmlaním

 Obj : pri vedomí, GCS 11, afázia, 

viditeľná deformácia lebky vľavo s 

rozsiahlymi tržnými ranami, vľavo 

objemný periokulárny hematóm

 Ordinované : CT lebky

 Bez progresie poruchy vedomia





Ďakujem za pozornosť


