
SPOLUPRÁCA OŠETRUJÚCICH PRI PREVENCII A LIE ČBE RIZIKOVÉHO 
PACIENTA 

 

1Kovaľová, E., Eliašová, A., Klamárová, T., Kuriplachová, G., Kotráň, M. 

1Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborovKatedra dentálnej hygieny 

 

Abstrakt 

Autori v prednáške „Spolupráca ošetrujúcich pri prevencii a liečbe rizikového pacienta“ poukazujú 

na nevyhnutnú spoluprácu viacerých ošetrujúcich, ktorí sú zapojení do tvorby a vykonávania 

liečebného plánu jedného pacienta. Nedostatočná spolupráca predovšetkým u rizikových 

a vysokorizikových pacientov vedie k trvalému poškodeniu zdravia a často aj k ohrozeniu života 

pacienta. Napr. u pacientov liečených bisfosfonátmi, pacientov zaradených do biologickej liečby je 

nutná spolupráca onkológa, hematológa, urológa, gynekológa, ortopéda, zubného lekára a iných 

ošetrujúcich. Tí pred začiatkom liečby bisfosfonátmi (rakovina, osteoporóza, iné) vždy pred prvou 

dávkou odošlú pacienta na zubnú ambulanciu za účelom kompletného vyšetrenia rizika vzniku 

BON. Nutné je pacienta informovať o vedľajších účinkoch bisfosfonátov pohovorom, letákom. 

Pacient má vedieť, že dôsledná prevencia (profesionálna a individuálna hygiena, ošetrenie v zubnej 

ambulancii) zabránia vzniku komplikácií a zlepšia kvalitu jeho života.  

Úvod 

Denne k nám do ambulancií prichádzajú pacienti s výmenným lístkom „Prosím o vylúčenie 

fokálnej infekcie“. Fokálna infekcia je ložisko, z ktorého sa šíri infekcia do celého organizmu a 

poškodzuje tkanivá, orgány. V priebehu niekoľkých rokov sa postupne menil názor na to, čo je 

zdrojom fokálnej infekcie v ústnej dutine. V minulosti sa za fokálnu infekciu považovali 

predovšetkým ložiská v oblasti koreňov zubov, tzv. mŕtve zuby.  

V dnešnej dobe sú možnosti pre dokonalé ošetrenie tzv. „mŕtveho zuba“., čo zabezpečí jeho 

plnú funkciu. Oveľa väčším zdrojom infekcie a zároveň aj problémom je parodontitída. Štatistiky 

celého sveta uvádzajú, že 98% dospelého obyvateľstva trpí viac alebo menej pokročilou formou 

zápalu ďasien až celého parodontu.  

Niekoľko štúdii preukázalo pozitívny vzťah medzi parodontom a kardiovaskulárnymi ochoreniami, 

reumatizmom, predčasným pôrodom atď. Oveľa závažnejším problémom v zubnej ambulancii je 

postoj k ošetreniu tzv. rizikového pacienta. Ak pacient zároveň trpí parodontitídou, užíva 
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biologickú liečbu a pod., mení sa komplexne postup prístupu k takémuto pacientovi. Preto je 

nevyhnutné komunikovať medzi jednotlivými ošetrujúcimi navzájom.    

Základnou úlohou je získanie správnej anamnézy. Jej cieľom je zhromaždenie a zaznamenanie 

informácií o pacientovi, o jeho osobe, zdravotnom stave, sociálnych podmienkach, v ktorých žije, 

ktoré môžu ovplyvniť plánovanie jeho liečby a prevencie, o jeho starostlivosti o orálne zdravie, 

návyky, zlozvyky a pod. Pri získavaní anamnézy je vhodné doplniť aj mená ďalších ošetrujúcich 

a prípadný kontakt.  

Pacientov podľa ochorení a užívaných liekov rozdelíme do 2 skupín a to na rizikových a vysoko 

rizikových. Vhodnosť, spôsob a typ ošetrenia vysoko rizikových pacientov vždy posúdi lekár. 

Rizikoví pacienti:  

• vysoký krvný tlak  

• Diabetes mellitus  

• pacienti so psychickými problémami 

• onkologickí pacienti (podľa typu ochorenia a typu liečby) 

 

Vysoko rizikoví pacienti sú pacienti: 

• so srdcovou vadou, zápalom srdcového svalu – endokarditída, umelé srdcové chlopne, 

vrodené srdcové chyby, prekonané operácie srdca, 

• užívajúci antikoagulanciá (po infarkte, po mozgovej príhode), 

• dlhotrvajúci a dekonpenzovaný Diabetes mellitus,  

• po transplantácii:   

1 – 3 mesiace po zákroku je kontraindikované zubné ošetrenie (krvavé výkony, infekčné...),  

4 – 6 mesiacov po transplantácii len urgentné prípady, 

• pacienti s endoprotézou - 2 roky po implantácii (vždy konzultovať chirurgický zákrok) 

• pacienti s reumatickou artritídou (ohrozuje infekcia, typ liečby),  

• pacienti užívajúci bisfosfonáty (iba špecialista môže vykonať chirurgický zákrok, extrakciu, 

hlboký skejling v ATB clone) 

• pri autoimunitnom ochorení (prítomná je zvýšená kazivosť, riziko parodontitídy 

a kandidóza),  

• s imunosupresívnou liečbou, 

• užívajúci Cyclosporín, Methotrexát, Kortikosteroidy,  
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• pacienti v biologickej liečbe, 

• pacienti so zníženou imunitou. 

 

Vysoko rizikovou, pomerne častou skupinou sú pacienti s rizikom zvýšeného krvácania u pacientov 

užívajúcich lieky na riedenie krvi (antikoagulanciá). 

Indikácie antikoagulancií: 

• infarkt myokardu – profylaxia 

• prevencia trombózy, liečba hlbokej trombózy 

• liečba pľúcnej embólie 

• u pacientov s umelou srdcovou chlopňou liečba iných embólií 

• iné indikácie 

 

Komplikácie: 

• krvácanie po zákrokoch, ako je extrakcia zubov 

• perorálne antikoagulanciá a inhibítory krvných doštičiek patria medzi najčastejšie príčiny 

poruchy koagulácie v praxi 

• anamnéza zrážania krvi je preto nevyhnutná pred chirurgickým zákrokom 

• prerušenie antikoagulačnej liečby pred zubným chirurgickým zákrokom je kontraindikované 

• INR - hodnota musí byť kontrolovaná v deň pred zákrokom 

• zákrok pri INR 2,0 - 3,0 je možná 

• atraumatický postup  

• možnosť dlhšieho sledovania pacienta po zákroku 

• ak máte pochybnosti - hospitalizácia pacienta 

• tamponáda a ústne vody s tranexamovou kyselinou (Cyklokapron, 500 mg v 10 ml vody) sú 

povinné opatrenia 

Život ohrozujúcou komplikáciou po ošetrení je vývoj sepsy, endotoxinového šoku: 

• dlhotrvajúce vysoké hladiny LPS 

• systémová vazodilatácia  

• zníženie kontraktility myokardu 

• rozsiahle poškodenie endotelu-adhézia leukocytov  

• v pľúcach rozvoj ARDS (Acute respiratory distress syndrome  

• aktivácia koagulačného systému – DIC (Disseminated intravascular coagulation).  
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Záver 

Pacient so svojimi zdravotnými problémami môže pre ošetrujúceho znamenať isté riziko. 

Najmä ak príčinou je nedostačujúca komunikácia medzi zainteresovanými osobami, čo následne 

môže vyústiť až do trvalého poškodenia zdravia, príp. ohrozenia života. Takýmito sú pre nás mnohí 

pacienti v ambulanciách. Aby sa zamedzilo vzniku týchto situácii, je nevyhnutné vykonať pri prvej 

návšteve pacienta u zubného lekára podrobnú anamnézu, a priebežne ju dopĺňať v závislosti od 

zhoršovania, príp. zlepšovania pacientovho zdravotného stavu. Pacient má informovať zubného 

lekára o tom, že užíva bisfosfonáty a pravidelne navštevuje zubnú ambulanciu 2-krát ročne. Na 

základe pozitívnych skúseností zo zahraničia veríme, že dodržiavaním týchto preventívnych 

opatrení sa podarí znížiť riziko vzniku výskytu osteonekrózy čeľuste  u pacientov, ktorí musia 

užívať bisfosfonáty. 
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