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Čestné prehlásenie ku konfliktu 
záujmov

• MUDr.Zlata Pastvova SLK 12206, 28.11.1969

• Organizátor:Hviezda života,OZ, 92563 Dolná Streda 558

• Vzdelávácia aktivita:10.Stredoeuropsky kongres UM a MK a 
23.Národný kongres UM a MK 

• Vyhlasujem na svoju česť, že ako autor prednášky a 
prednášajúci, v zmysle smernice SLK a SLS pre ARS CME k 
procesu sledovania a hodnotenia vzdelávacej  aktivity, nie 
som v konflikte záujmov vo vzťahu k vzdelávajúcej aktivite a 
organizátorovi podujatia.



Zdravo pracujúce srdce



EKG



Dialyzovaný pacient s výraznou polymorbiditou je častým zákazníkom RZP či RLP.
Typický je vyšší vek, kardiovaskulárne ochorenia, sekundárne poruchy imunity, 
poruchy krvnej zrážanlivosti, abnormálna farmakokinetika a dynamika.
V prípade akútneho zlyhávania srdca je veľmi dôležité rozlišovať u našich 
pacientov tieto informácie

Anúria
Reziduálna diuréza

Cievny prístup:
aVF nekanylovať, nepodávať liečivá, nemerať TK 
CVC  pozor !! Zátka – heparín taurolock Hep Taurolock U  citrát

Peritoneálny katéter —zdroj infekcie systémovej 





ANÚRIA

Pri rozvinutom pľúcnom edéme je podstatné rozlišovať 

základné  rizikové faktory, ktoré indikujú k akútnej 

hemodialýze s použitím suchej ultrafiltrácie, známej ako 

sekvenčná. Jej kontraindikáciou je samozrejme hypotenzia, nie 

je možné pacienta napojiť na monitor, lekár RLP kontaktuje 

DC, v ťažkom stave je nutná ETA, s pretlakovým dýchaním, 

korekcia vitálnych funkcií  použitie katecholamínov, úprava 

arytmie a následne možnosť HD

HYPERTENZIA je bezpečná, máme lepší priestor použitia 

oboch metodík, vieme korigovať parenterálnu emergenciu.



Reziduálna diuréza

Za kontroly TK, P je menšie riziko prudkej progresie, je možné 
vyhnúť sa akútnej HD, aplikácia furosemidu vo vyšších dávkach, až forte, 
korekcia arytmie, oxygenoterapia, pozor na morfín , fentanyl či iné parenterálne
anxiolytiká, rýchlejšie vyradenie dychového centra. 
Musíme myslieť na odchýlky mineralogramu: hyperkaliémiu, hyperkalcémiu
Metabolickú acidózu



Prečo vzniká  pľúcny edém u našich pacientov 

Objemové preťaženie pri zvýšenom príjme tekutín.
Dôležité informácie pre Vás    SUCHÁ HMOTNOSŤ   a  DIURÉZA 

Pri anúrii je príjem maximálne do 500 ml/24 hod. U reziduálnej 
diurézy je limitované množstvom, hovoríme o 2% suchej hmotnosti
od jednej dialýzy do druhej.

V rámci farmakokinetiky je podstatná reziduálna glomerulárna filtrácia a 
hladina albumínov, redukujeme liečivá v prípade digitálisu, cordarone,
syntophylínu atď.

.







Pacient by mal byť vždy prijatý na JIS koronárnu, kde je zabezpečený 
multidisciplinárny prístup 
Kontaktovať lekárov domáceho DC,
Identifikovať iné príčiny zlyhávania (pneumónia, embólia, akútna ischémia atď.)
Následne dohodnúť režim ošetrenia.

Kontraindikáciou dialýzy je akékoľvek prolongované krvácanie, limituje nás v 
použití antikoagulancie, bezpečná bezheparínová je dialýza v trvaní 2 hodín.

Náhla smrť je popisovaná u našich pacientov v  60%, preto je rozhodujúca rýchla 
komunikácia s CP nemocníc, s lekármi domáceho DC , či lekárov DC, kde je pacient 
dovezený.

Stratégia



ZÁVER

Kvalita života našich pacientov závisí od:

Kvalitnej hemodialyzačnej liečby,

Voľby metodiky — hemodialýza, hemodiafiltrácia či peritoneálna dialýza
Korekcie základných komplikácií ako je anémia, porucha CaP metabolizmu, 

dosiahnutie účinnosti liečby ektv, 
Samozrejme je podstatná je spolupráca pacienta, diéta, príjem tekutín, užívanie 

liekov a kontrola špecialistami.

V neposlednej miere je dôležitá spolupráca so špecialistami, ktorý korigujú 
odporúčané postupy u nedialyzovaných pacientov na podmienky tých, ktorí sú v 

eliminačnej liečbe.


