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Čo je urgentný príjem novej generácie v našom ponímaní?

Ucelený koncept manažmentu pacienta s akútnym ohrozením / zmenou  
zdravotného stavu

Spoločné znaky:    Lokalizácia

Triage 

Ambulantná časť

Expektačná časť

Resuscitačná časť 

Technical support

Patient flow
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Ako sme to robili predtým?

Kritické miesto „survival chain“

prednemocničná – nemocničná starostlivosť

Manažment akútnych stavov:

príjmové / UPS ambulancie – INT, TRAUMA, NEURO, PED, GYN

Nevýhody:              rozmiestnenie - logistika

personálne nároky

záťaž pre ZZS

pacient hľadá lekára
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Ako by sme to chceli robiť?

Zmena paradigmy

Lekár ide za pacientom
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Ako to dosiahnuť?

1. Stavebno – logistické opatrenia

2. Optimalizácia chodu pacienta

3. Klinické protokoly

4. Materiálno – technické zabezpečenie

5. Personálne zabezpečenie

6. Administratíva

7. Hygienicko – epidemiologický režim
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Stavebno – logistické opatrenia

1. poloha – situovanie na prízemí s dobrou priepustnosťou

príjazdových trás

2.   premiestnenie CT, RTG a USG do priestorov UP

3. tesná nadväznosť na  OAMIS/ ARO+JIS/     

4. zabezpečenie paralelných trás pre non-urgent pacientov 
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Patient flow
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Patient flow - vstup klienta

Nízkoprahový vstup

všetci „peší pacienti“ - z domu, z ambulancií primárnych, ŠAS, 
ambulancie ZZS s low aquity

Vysokoprahový vstup

z ambulancií ZZS s high aquity

/možnosť dekontaminácie v čistiacej miestnosti, priamy prechod do 
resuscitačnej miestnosti/
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Patient flow - vstup klienta

Nízkoprahový vstup Vysokoprahový vstup
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Patient flow - registrácia

recepčná registruje pacienta v NIS

vytlačenie tzv. “triážového listu“ - check - in time

odovzdanie pacienta triážovej sestre – triage time

kumulované činnosti: administratíva EPZP

poplatky

archív dokumentácie

informácie

administratíva pre non-urgent pacientov RDG 
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Patient flow - triage

je proces určovania priority ošetrenia pacientov na základe závažnosti ich 
zdravotného stavu

umožňuje liečiť pacienta efektívne, ak zdroje nie sú dostatočné pre 
všetkých, ktorí vyžadujú okamžitú starostlivosť

potreby    >     zdroje
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Patient flow - triage

systém Manchester Triage Scale MTS

formou flow – chartov

nevýhody: zdĺhavosť, licenčné poplatky - nutnosť preškoľovania

zjednodušenie = inkorporácia do NIS – forma humunkla

Alternatívy – systém ESI, smartphone aplikácia SATS, národná 
„alternatíva“ ? 
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Patient flow - triage

Činnosť triážovej sestry:

1. check list formou flow – chartu

2. meranie VF – NIBP, sat02, HR, TT, pain scale

/RR, Gly, FEV1/

3. priradenie aquity

4. zápis do triážového listu / NIS

5.  posunutie pacienta na vyšetrenie / zaradenie na čakaciu listinu
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Obštrukcia DC

Respiračná insuficiencia

Šok

Akútne dyspnoe

Desaturácie

Nová arytmia

Stenokardie

Bolesť 7-10PS

Hyposaturácie

Pretrvávajúce vracanie

Závažná kardiol.anamnéza

Pleuritická bolesť

Bolesť 4-6PS

Vracanie

Nedávna  bolesť 1-3PS

Nedávne ťažkosti

Bolesť na hrudníku

ČERVENÁ

ORANŽOVÁ

ŽLTÁ

ZELENÁ

MODRÁ
1 2 3 4 5
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aquity

Patient flow - triage
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Patient flow - triage
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Diagnosticko – terapeutický proces

3x uniformná vyšetrovňa

expektačná miestnosť: 5 - 6 lôžok

emergency room – možnosť chir. intervencie

minor trauma room

sádrovňa

technical support – RGD, CT, USG, LAB
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Diagnosticko – terapeutický proces: outcome pacienta

1. ošetrenie a prepustenie do ambulantnej starostlivosti

2. ošetrenie, expektácia a prepustenie do ambulantnej starostlivosti

3. hospitalizácia pacienta

4. preklad pacienta na iné pracovisko

5. úmrtie pacienta             
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Klinické protokoly 

 nezáväzné, vysoko odborné odporúčania pre diagnostiku a terapiu 
daného ochorenia

 ide o systematicky vytvárané stanoviská s cieľom pomáhať lekárovi 
alebo pacientovi (!) pri rozhodovaní sa o adekvátnej zdravotnej 
starostlivosti za špecifických okolností

 odborné usmernenia MZ SR - záväzné
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Príčiny:              CAP- Str.pneumoniae, Str.pyogenes, Haemophilus infl,Moraxella cath,

                                     Mycoplasma/Chlamydia pneum., 

                           HCAP - + Ps.aeruginosa, Kl.pneumoniae,MRSA

Závažnosť:   veľké kritériá- UPV, RTG progresia>50% za 48hod, sept.šok, Urea>7mmol/l, 

                                              kreat>176mmol/l

                     malé kritériá – RR>30/min, hypotenzia/ Tks<90mmHg,TKd<60mmHg/, bilat.

                                             Rtg nález, rtg nález >2 laloky,PaO2/FiO2<250

Klinický obraz:     horúčka+triaška+zimnica, kašeľ, expektorácia, dyspnoe, pleur.bolesť, celk.

                              Schvátenosť, únava, herpes/ nauzea, veracanie, cefalea,artralgie,myalgie/

Diagnostika:        Anamnéza – trvanie príznakov, nedávna hopsit., užívanie ATB, fajčenie, abúzus

                                                návykových látok, riziko aspirácie/ kvalit,.porucha vedomia, dys-

                                                fágia, GERD,neurol.ochorenie/

                            Fyzikálne vyšetrenie – VF, celkové vyšetrenie org.systémov

     

                            Laboratórne vyšetrenia – KO,FW,CRP,Pct, M+S, ABR, urea, kreat, albumin,

                                                     na,K,Cl,HT, Ca,Mg/ BNP, spútum na K+C, Ag v moči,HK,

                                                      serologické vyš./ MP,CHP/

                            Vyšetrovacie metódy – RTG P+S, EKG, CT hrudníka 

       CURB 65 skóre -  GCS<=8, Urea>=7mmol/l, RR>=30/min, Tks<=90mmHg alebo

                                      Tkd<=60mmHg, vek>=65r = za každú položku 1b

Konzíliá:         interné, pneumologické, infektologické,intenzivistické

 

Iniciálne opatrenia na OUM:       ABC, odber biolog.materálu

                                               CURB 65 <=2b- ATB/aminoPNC, makrolid, CF II./, expekt.,

                                                                                   analgetiká, zaistiť ambul.kontrolu

                                               CURB 65>=3b- i.v.kryštaloidy, zistiť príznaky SIRS a sepsy,

                                                            monitoring VF, oxygenoterapia, pri RI neinvazívna PV

                                                            pri resp.zlyhaní UPV, transport na RTG/CT, preklad na OMIS

Kritériá k hospitalizácii:  CURB 65        0-1b- ambulantné liečenie

                                                                  2b – prijatie na štandard.lôžko/ interné/

                                                                 >=3b – prijatie na OMIS

                                               

                          

Pneumonia J12 - J18
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Materiálno – technické zabezpečenie

Recepcia – PC, vyvolávací systém

Triage – PC, sanita, tlakomer, POX, glukomer, peak-flow meter

Ambulancie – PC, sanita, vyš. lôžko, odberové inštrumentárium,     
lieková skriňa

Crash room – ventilátor /stacionárny aj prenosný/, monitor VF, 
prenosný defibrilátor a monitor VF, inf. pumpy, injektomaty, mobilná 
lieková skrinka, mobiliár ŠZM, stretcher, spineboard

Expektačná iestnosť – lôžka, monitory VF, inf. pumpy

Minor trauma room – stretcher, sanita, chirurg. inštrumentárium, sklad 
ŠZM

Technical support – CT, RTG, USG

Sklad liekov a ŠZM
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Personálne zabezpečenie

Lekár – 1x urgentológ /12 hod. zmena/

Konziliári – 1x chirurg, 1x internista, 1x neurológ,1x intenzivista

SZP – 1x vrchná sestra /8 hod. zmena/

2x sestra špecialistka ev. Bc. urgentnej medicíny

1x sanitár /12 hod. zmena/

Nemedicínsky pracovník – 1x recepčná
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Administratíva

1. Triážový list

2. OŠE štandardy

3. Ambulantné nálezy

4. Formuláre pre špecifické situácie – inkorporované v NIS

5. Politika kvality 

6. Štatistické ukazovatele 
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Hygienicko – epidemiologický režim

1. preventabilita

2. OOP – dostatok, edukácia

3. separácia trás urgent a non-urgent pacientov

4. režim pri VNN
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Kde nás tlačí päta?

1. nedostatok / fluktuácia personálu

2. financovanie 

3. kooperácia s oddeleniami

4. etablovanie v odbornej aj laickej spoločnosti
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Je urgentná medicína pre mladých lekárov atraktívna?

 dynamická práca v úzkom „tímovom duchu“

 širokospektrálny záber všetkých odborností

 soft skills – manuálna zručnosť, analytické myslenie, pragmatizmus, 
schopnosť rýchlo sa rozhodovať, tzv. medical multitasking

 možnosť pracovať v nemocničnej aj prednemocničnej starostlivosti
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Naše ciele

 vytvorenie funkčného UP reflektujúceho poznatky medicíny 21st

 kooperácia s ostatnými oddeleniami nemocnice – nastavenie 
jednotných diagnosticko – terapeutických postupov /intrahospital, 
sieťovo/

 báza pre ďalšie vzdelávanie v urgentnej medicíne – postgraduál, Bc. 
UM

 politika kvality – kreovanie komparatívnych markerov kvality /stroke-
time to image, time to needle etc/ 

 kooperácia so zložkami prednemocničnej starostlivosti – zdieľanie 
dát, stáže
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