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Abstrakt 
 
Autori vo svojej prezentácii poukazujú na 
problematiku ohrozenia pacienta, ale aj 
ošetrujúceho personálu pri ošetrovaní rizikového 
pacienta, poukazujú na nutnosť zisťovania 
zdravotnej anamnézy pri každej návšteve 
pacienta v zubnej ambulancii. Zdravotný stav 
pacienta sa neustále mení. Anamnézu zisťujeme 
pri prvom stretnutí s pacientom, ale aj pri 
každom ďalšom stretnutí sa pýtame na možné 
zmeny v zdravotnom stave.   
 
 

 
 
Pravidelne po určitom čase, napr. vždy po novom 
roku (alebo 6 – 12 mesiacov po poslednom 
ošetrení), dáme pacientovi vypísať nový 
anamnestický lístok o zdravotnom stave alebo do 
predchádzajúceho ho necháme doplniť zmeny, 
napísať nový dátum a podpísať. Na základe 
vyšetrenia zdravotnej anamnézy zadelíme 
pacienta podľa rizika jeho  ochorenia (podľa 
zdravotného stavu). 
 
 

Autori odporúčajú rozdeliť rizikových pacientov podľa nasledujúcej schémy: 
 
Rozdelenie typu rizika pri ošetrovaní pacienta  
 
Typ Dg Charakteristika a podskupiny 
R 0  Stav bez rizika ohrozenia ošetrujúceho a pacienta   
R 1 Stavy ohrozujúce ošetrujúceho 

R1a    lokálne infekčné ochorenia: vredy pri tuberkulóze, syfilise, vírusové, plesňové a bakteriálne  
           lokálne ochorenia, napr. herpes 
R1b    celkové infekčné ochorenia: hepatitída, AIDS, iné 
 

R 2 Stavy ohrozujúce pacienta 
R2a    celkové ochorenia pacienta: onkologické ochorenia (leukémia, iné), srdcové ochorenia,  
           diabetes, alergie, reumatizmus, porucha imunity, autoimúnne ochorenia, stavy po  
           transplantácii orgánov, iné vážne stavy, ktoré posúdi zubný lekár 
R2b    lieky, ktoré pacient užíva: cyklosporíny, lieky na zriedenie krvi, bisfosfonáty, iné lieky,  
           posúdi zubný lekár 
R2c     lokálne ochorenia, ktoré sú náchylnejšie na infekciu, napr. vredy, rozsiahle afty, herpetické  
           ochorenia, suché sliznice, deskvamatívna gingivitída, iné zmeny na sliznici 
R2d    lokálne a celkové ochorenia ošetrujúceho (hepatitída, AIDS) 
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Kto  je  rizikový  pacient  v  zubnej  ambulancii,  čo  nám „hrozí“ pri  ošetrovaní 

rizikového  pacienta 
 

What  patient  is  at  risk  in  a dental practice,  what  can „happen“  during  the 
examination  of  high  risk  patients 

 

 


