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1.
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o indikácii intenzívnej starostlivosti v situácii krízy a obmedzených kapacít
v zdravotníckych zariadeniach z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19
Bratislava, 05. marca 2021
íslo: Z018109-2021
Vzh adom na potrebu racionálneho rieenia mimoriadnej zdravotníckej situácie, ktorú na území
Slovenskej republiky zaprí i uje prebiehajúca pandémia ochorenia Covid-19, pri om osobitne hrozí
vy erpanie kapacít zdravotníckych zariadení, ktoré sú potrebné na poskytovanie intenzívnej zdravotnej
starostlivosti pacientom s akým priebehom ochorenia na pecializovaných zdravotníckych
pracoviskách typu jednotiek intenzívnej starostlivosti/oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny
( alej len JIS/OAIM) alebo v prípade vy erpania ich kapacity na reprofilizovaných lôkach
ur ených na takúto starostlivos , Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ( alej len
ministerstvo) v spolupráci so zástupcami prísluných odborných spolo ností Slovenskej lekárskej
spolo nosti a v spolupráci s Etickou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ( alej
len etická komisia), na základe § 45 ods. 1 písm. b) a c) zákona . 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti v znení neskorích predpisov ( alej len zákon . 576/2004 Z. z.) vydáva toto odborné
usmernenie.
l. I
Dôvod vydania, ur enie a ciele
(1) Dôvodom vydania tohto odborného usmernenia je hroziace riziko nepriaznivého vývoja pandémie
ochorenia Covid-19 na území Slovenskej republiky ( alej len SR), ktorý by, napriek realizácii
vetkých dostupných opatrení na jej odvrátenie, mohol vies k situácii vy erpania a následného
do asného obmedzenia kapacít JIS/OAIM na poskytovanie intenzívnej zdravotnej starostlivosti
( alej tie ako situácia nedostatku vzácnych zdrojov). Takáto situácia spravidla vedie k
objektívne danej nutnosti rozhodovania o indikácii intenzívnej starostlivosti spojeného s výberom
pacientov, ktorým sa takáto starostlivos poskytne ( alej ako triá  pozri aj definíciu tohoto
pojmu v Tabu ke 1). Triá predstavuje rozhodovací proces, ktorý je náro ný z poh adu
medicínskej erudície, profesijnej etickej kompetencie, právneho povedomia, ako aj psychickej a
osobnostnej výbavy a odolnosti zú astnených zdravotníckych pracovníkov, pri om sa priamo
dotýka základných práv pacienta, osobitne ochrany jeho ivota a zdravia, a plného repektovania
jeho dôstojnosti. Toto rozhodovanie preto nesmie by impulzívne, ale v kadom prípade musí
repektova prísluné medicínske, etické a právne pravidlá, ktorých pecifickým vyjadrením je aj
toto odborné usmernenie.
(2) Toto odborné usmernenie je ur ené najmä poskytovate om zdravotnej starostlivosti, ktorí
poskytujú intenzívnu zdravotnú starostlivos pacientom s akým alebo ve mi akým priebehom
ochorenia Covid-19 na pecializovaných zdravotníckych pracoviskách typu JIS/OAIM, ako aj
poskytovate om, ktorí sú poverení zabezpe ením rozhodovania v rámci rozhodovacieho procesu
triáe (pozri l. 4, bod 2, 3 a 6). Stanovuje kritériá pre správne poskytovanie zdravotnej
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starostlivosti (§ 4 ods. 3 a ods. 7 zákona . 576/2004 Z. z.) v situácii nedostatku vzácnych zdrojov
a to v celej írke medicínskych, etických a právnych poiadaviek vz ahujúcich sa na indikáciu,
poskytovanie a ukon enie poskytovania intenzívnej starostlivosti.
(3) Cie om tohto odborného usmernenia je zabezpe i spravodlivý prístup k zdravotnej starostlivosti
v situácii nedostatku vzácnych zdrojov tým, e stanovuje podmienky pre triá, a to s oh adom na
vetky osoby, ktoré sa takéhoto rozhodovania zú ast ujú alebo ktorých sa dôsledky takéhoto
rozhodovania týkajú, predovetkým s oh adom na prísluného oetrujúceho lekára alebo oetrujúci
tím, na samotného pacienta, ale v primeranej miere aj s oh adom na príbuzných a iné blízke osoby
pacienta.
(4) Pojmy pouívané v tomto odbornom usmernení sú bliie definované v Tabu ke 1.
l. II
Medicínske, etické a právne predpoklady
(1) Kadý pacient, bez oh adu na svoj vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboenstvo,
politické, i iné zmý anie, národný alebo sociálny pôvod, príslunos k národnosti alebo etnickej
skupine, majetok, postavenie alebo na svoj zdravotný stav má ako osoba rovnakú hodnotu. Má
právo na ochranu zdravia a na zdravotnú starostlivos v zmysle platných právnych predpisov (pozri
l. 12 ods. 2 a l. 40 zákona . 460/1992 Z. z.  Ústava Slovenskej republiky).
(2) Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú v súlade s platnými právnymi predpismi povinní vyui
vetky im dostupné monosti s cie om, aby sa predilo nedostatku vzácnych zdrojov a s tým
spojenej nevyhnutnosti triáe.
(3) Triá sa musí riadi podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto odbornom usmernení (pozri
l. 2-4 a Tabu ky 1 a 4, Schému 1 a Tabu ky I. a III.), ktoré vychádza a je formulované na
základe veobecne repektovaných medicínskych a etických princípov (pozri medicínske princípy
v Tabu ke 2 a etické princípy v Tabu ke 3) a v súlade s príslunými platnými právnymi predpismi.
Pokia by v konkrétnej situácii, v ktorej sa triá realizuje, viedla snaha dodra pravidlá uvedené
v Schéme 1 a v Tabu kách I. a III. k odborne zjavne nesprávnemu a eticky zjavne
neobhájite nému rozhodnutiu, je moné sa od týchto pravidiel v nevyhnutnej miere odchýli .
Nevyhnutným predpokladom takéhoto postupu je vak jeho súlad s medicínskymi a etickými
princípmi uvedenými v Tabu kách 2 a 3.
(4) Ak je v dôsledku situácie nedostatku vzácnych zdrojov a na základe vyhlásenia ministerstva pod a
l. 3 nevyhnutné realizova triá, musia by vdy zabezpe ené náleitá úcta, plné repektovanie
osoby pacienta a dodriavanie jeho práv. Zdravotnícky pracovník nikdy nesmie rezignova vo
svojej snahe zabezpe i naplnenie práv pacienta na spravodlivý prístup k zdravotnej starostlivosti,
ochranu súkromia, práva na pou enie o zdravotnom stave i práva rozhodova o navrhovanom
lie ebnom postupe prostredníctvom informovaného súhlasu a práva na repektovanie rozhodnutia
neprija zdravotnú starostlivos . Ak v dôsledku triáe nemôe dôjs k naplneniu vetkých práv
a právom chránených záujmov pacienta, tento nedostatok je ospravedlnite ný jedine za
predpokladu, e je následkom výlu ne objektívnych okolností majúcich priamu prí inu
v nedostatku vzácnych zdrojov a v uplatnení pravidiel stanovených v tomto odbornom usmernení.
(5) Ak je výsledkom procesu triáe rozhodnutie o neindikovaní intenzívnej starostlivosti, musí by toto
rozhodnutie vdy a za kadých okolností spojené s rozhodnutím o poskytnutí inej, pre pacienta
vhodnej a potrebnej zdravotnej starostlivosti ( alej len konzervatívna starostlivos ), vrátane
adekvátnej paliatívnej starostlivosti, prípadne starostlivosti na konci ivota. S oh adom na
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objektívne dané monosti poskytovate a zdravotnej starostlivosti a na aktuálny zdravotný stav
pacienta musí by takáto starostlivos zameraná na zlepenie alebo udranie o najlepej kvality
ivota, náleitú lie bu alebo kontrolu príznakov choroby, zmier ovanie utrpenia, za sú asného
repektovania práv pacienta a jeho udskej dôstojnosti, zah ajúcich zabezpe enie primeraných
podmienok na jeho udské sprevádzanie a poskytovanie podpory, vrátane primeranej ú asti
príbuzných a iných blízkych osôb, a v prípade záujmu pacienta podmienok na poskytovanie
duchovnej sluby a starostlivosti. Poskytovate zdravotnej starostlivosti musí vyvinú vetko úsilie,
ktoré je od neho moné spravodlivo iada , aby v prípade objektívnej nemonosti poskytnú
pacientovi adekvátnu starostlivos zabezpe il jej poskytnutie iným poskytovate om.
l. III
Vyhlásenie za atia a ukon enia procesu triáe
(1) Podmienky pre za atie procesu triáe. Predpokladom pre vyhlásenie za atia procesu triáe je
vyhlásenie a trvanie núdzového stavu (pozri ústavný zákon . 227/2002 Z. z. o bezpe nosti tátu v
ase vojny, vojnového stavu, výnimo ného stavu a núdzového stavu) a bezprostredne hroziaca
alebo u existujúca situácia nedostatku vzácnych zdrojov, ktorá sa ministerstvom posudzuje pod a
vopred stanovených kritérií, ktorých sú as ou môe by napríklad definovaný stav obsadenosti
lôok umo ujúcich poskytovanie intenzívnej starostlivosti a/alebo lôok umo ujúcich
poskytovanie intermediárnej starostlivosti (spravidla na 80-85%). V prípade naplnenia týchto
podmienok vyhlasuje za atie procesu triáe Ministerstvo, pri om vo vyhlásení za atia procesu
triáe:
a) ur í dátum a hodinu za atia triáe,
b) ur í, ktorých poskytovate ov zdravotnej starostlivosti sa vyhlásenie týka a to tak, e uvedie
konkrétnych poskytovate ov zdravotnej starostlivosti alebo ich identifikuje prostredníctvom
územného alebo správneho celku, v ktorom poskytujú zdravotnú starostlivos ; pokia vo
vyhlásení identifikácia poskytovate ov zdravotnej starostlivosti chýba, má sa za to, e sa
vyhlásenie týka vetkých poskytovate ov zdravotnej starostlivosti, ktorí sa pod a l. 1 bodu 2,
resp. l. 4, bod 2, 3 a 6 podie ajú na procese triáe.
(2) Monitorovanie trvania podmienok a ukon enie procesu triáe. V nadväznosti na vyhlásenie
za atia procesu triáe ministerstvo zabezpe uje kontinuálne monitorovanie trvania podmienok
uvedených v bode 1. Pokia dôjde ku skon eniu núdzového stavu alebo k pominutiu bezprostredne
hroziaceho alebo existujúceho nedostatku vzácnych zdrojov, ministerstvo vyhlási ukon enie
procesu triáe a to vo vz ahu ku vetkým alebo k vybraným poskytovate om zdravotnej
starostlivosti identifikovaným pod a bodu 1 písm. b), s uvedením dátumu a hodiny ukon enia
procesu triáe.
(3) Uverej ovanie vyhlásení. Vyhlásenia uvedené v bode 1 a 2 ministerstvo uverejní na svojom
webovom sídle. Vyhlásenie nadobúda ú innos ku d u uvedenom vo vyhlásení, najskôr vak d om
nasledujúcim po dni jeho uverejnenia.
l. IV
Postup pri realizácii triáe
(1) Procesu triáe predchádza zhodnotenie stavu pacienta z poh adu existencie indikácie na za atie
poskytovania intenzívnej starostlivosti (pozri Tabu ka 4 a prvá as Schémy 1).
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(2) Postup pri realizácii triáe. Triá sa realizuje vo vz ahu k pacientovi, u ktorého bola pod a bodu 1
indikovaná potreba pre za atie poskytovania intenzívnej starostlivosti. Triá vykonávajú ur ení
lekári v súlade s príslunými medicínskymi a etickými poiadavkami uvedenými v tomto
odbornom usmernení a postupom pecifikovaným v druhej asti Schémy 1 a v Tabu kách I.  III.,
a to:
a) na úseku prednemocni nej starostlivosti: vedúci posádky záchrannej zdravotnej sluby
v spolupráci s Krajským opera ným strediskom Záchrannej zdravotnej sluby Slovenskej
republiky, pri om pod a potreby konzultuje ur eného lekára JIS/OAIM ur enej/ur eného na
poskytovanie potrebného typu intenzívnej starostlivosti,
b) na úseku urgentného príjmu nemocnice (alebo iného lôkového zariadenia ur eného na
poskytovanie potrebného typu intenzívnej starostlivosti): ur ený slubukonajúci lekár
urgentného príjmu v spolupráci s ur eným lekárom JIS/OAIM ur enej/ur eného na
poskytovanie potrebného typu intenzívnej starostlivosti,
c) na úseku lôkového oddelenia nemocnice (alebo iného lôkového zariadenia ur eného na
poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti): ur ený lekár alebo ur ený slubukonajúci
lekár daného oddelenia v spolupráci s ur eným lekárom JIS/OAIM ur enej/ur eného na
poskytovanie potrebného typu intenzívnej starostlivosti,
d) na úseku JIS/OAIM ur enej/ur eného na poskytovanie potrebného typu intenzívnej
starostlivosti: ur ený lekár alebo ur ený slubukonajúci lekár danej/daného JIS/OAIM.
(3) Rozhodnutie o neza atí alebo ukon ení intenzívnej starostlivosti. Pokia je výsledkom triáe
pod a bodu 2 alebo výsledkom monitorovania pacienta pod a bodu 5 a následnej triáe pod a bodu
2 rozhodnutie o neindikovaní alebo o ukon ení intenzívnej starostlivosti a pokia to objektívne
prevádzkové okolnosti poskytovate a umo ujú, má by takéto rozhodnutie prijaté najmenej
dvoma lekármi. Pritom aspo jeden z nich nie je oetrujúcim lekárom pacienta, ktorého sa
rozhodnutie týka. Dôvody kadého rozhodnutia, ktoré je výsledkom procesu triáe, sa musia
zaznamena do zdravotnej dokumentácie pacienta a to spôsobom, ktorý umoní identifikova
naplnenie podmienok, ktoré boli u tohto pacienta posúdené pod a pravidiel stanovených v tomto
odbornom usmernení.
(4) Komunikácia s pacientom. Pred, po as, aj po ukon ení procesu triáe, pokia to zdravotný stav
pacienta dovo uje, je nevyhnutné venova pozornos adekvátnej komunikácii s pacientom,
prípadne s jeho príbuznými alebo inými, jemu blízkymi osobami. V rámci poskytovanej informácie
je osobitne potrebné pacientovi objasni výsledok procesu triáe a jeho zdôvodnenie, ako aj
poskytnú mu primerané pou enie o alom postupe lie by a starostlivosti. V prípade, e sa
pacient nachádza v stave vylu ujúcom prijatie pou enia, toto pou enie sa môe poskytnú osobe,
ktorá hodnoverne preukáe, e je blízkou osobou pacienta (pozri § 116 zákona FZ SFR .
40/1964 Zb. Ob iansky zákonník) resp. zákonnému zástupcovi pacienta. Pacient môe poskytnutie
pou enia odmietnu .
(5) Monitorovanie stavu pacienta a aktualizácia výsledku triáe. V priebehu poskytovania zdravotnej
starostlivosti ur enej na základe triáe je oetrujúci zdravotnícky pracovník povinný primeraným
spôsobom priebene sledova zdravotný stav pacienta a v spolupráci s ur eným lekárom daného
lôkového oddelenia alebo JIS/OAIM pri kadej jeho podstatnej zmene opätovne zdravotný stav
pacienta posúdi a ak je to potrebné, v súlade s postupom uvedeným v bode 2 písm. c) a d) a v bode
3 zabezpe i aktualizáciu predchádzajúceho výsledku triáe.
(6) Rieenie námietok vo i výsledku triáe. V prípade námietok vo i výsledku triáe zo strany
oetrujúceho lekára alebo zo strany lena oetrujúceho tímu, ktorý poskytuje pacientovi zdravotnú
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starostlivos , alebo námietok zo strany pacienta alebo jemu blízkych osôb, vykoná preskúmanie
výsledku triáe v súlade s podmienkami stanovenými v tomto odbornom usmernení:
a) na úseku prednemocni nej starostlivosti: vedúci lekár JIS/OAIM ur ený na poskytovanie
potrebného typu intenzívnej starostlivosti, v prípade pohotovostnej sluby vedúci lekár
slúiaceho tímu; v prípade, e sa nedospeje k rozhodnutiu, rozhodne ur ený nadriadený lekár;
b) na úseku urgentného príjmu nemocnice (alebo iného lôkového zariadenia ur eného na
poskytovanie potrebného typu intenzívnej starostlivosti): vedúci lekár JIS/OAIM
ur enej/ur eného na poskytovanie potrebného typu intenzívnej starostlivosti, v prípade
pohotovostnej sluby vedúci lekár slúiaceho tímu; v prípade, e sa nedospeje k rozhodnutiu,
rozhodne ur ený nadriadený lekár;
c) na úseku lôkového oddelenia nemocnice (alebo iného lôkového zariadenia ur eného na
poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti): vedúci lekár alebo ur ený slubukonajúci lekár
daného oddelenia v spolupráci s vedúcim lekárom JIS/OAIM ur enej/ur eného na poskytovanie
potrebného typu intenzívnej starostlivosti, v prípade pohotovostnej sluby rozhodnú vedúci
lekári slúiacich tímov; v prípade, e sa nedospeje k rozhodnutiu, rozhodne ur ený nadriadený
lekár;
d) na úseku JIS/OAIM ur enej/ur eného na poskytovanie potrebného typu intenzívnej
starostlivosti: vedúci lekár JIS/OAIM alebo vedúci lekár slubukonajúceho tímu; v prípade, e
sa nedospeje k rozhodnutiu, rozhodne ur ený nadriadený lekár.
l. 5
Závere né ustanovenia
(1) Toto odborné usmernenie nadobúda platnos d om jeho uverejnenia vo Vestníku ministerstva.
(2) Obsah tohto odborného usmernenia sa môe meni písomnými zmenami alebo doplnkami.

Marek Kraj í, v.r.
minister
Citované právne normy
1. Ústavný zákon . 227/2002 Z. z. o bezpe nosti tátu v ase vojny, vojnového stavu, výnimo ného
stavu a núdzového stavu.
2. Zákon FZ SFR . 40/1964 Zb. Ob iansky zákonník v znení neskorích predpisov.
3. Zákon NR SR . 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4. Zákon NR SR . 578/2004 Z. z. o poskytovate och zdravotnej starostlivosti, Príloha 4  Etický
kódex zdravotníckeho pracovníka.
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Odporú ania medzinárodných organizácií
1. European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE). Statement on European Solidarity
and the Protection of Fundamental Rights in the COVID-19 Pandemic. April 2, 2020, 4 strany
(dostupné: www.ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/ege/).
2. United Nations Sustained Development Group (UNSDG). Policy Brief: A Disability-Inclusive
Response to COVID-19, May 2020, 19 strán (dostupné: https://unsdg.un.org/).
3. Výbor pre bioetiku Rady Európy (DH-BIO). Sprievodca procesom rozhodovania o medicínskom
postupe v situáciách na konci ivota. Slovenský preklad J. Glasa a H. Glasová z anglického
originálu: Council of Europe  Committee on Bioethics (DH-BIO). Guide on the Decision-Making
Process Regarding Medical Treatment in End-of-Life Situations. Council of Europe (Strasbourg),
2016, 32 strán
(dostupné: https://www.coe.int/en/web/bioethics/).
4. WHO. Ethics in epidemics, emergencies, and disasters: Research, surveillance, and patient care.
Geneva: World Health Organization; 2015 (dostupné: www.who.int/).
5. WHO. Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks. WHO, Geneva, 2016,
64 strán (ISBN 978 92 4 154983 7) (dostupné: www.who.int/).
6. WHO. Ethics and COVID-19: resource allocation and priority-setting (WHO Policy Brief),
WHO/RFH/20.2., WHO 2020 (dostupné: www.who.int/ ).
HU

UH

Tabu ka 1  Slovní ek odborných pojmov
ODBORNÝ POJEM

VYSVETLENIE

triá (syn. triedenie)

postup výberu pacientov na poskytnutie neodkladnej alebo urgentnej
zdravotnej starostlivosti, osobitne intenzívnej starostlivosti, pouívaný
v krízových situáciách vy erpania alebo závaného obmedzenia
dostupných kapacít (vzácnych zdrojov) poskytovate ov; príkladmi
takýchto situácií sú hromadné ne astia a havárie, prírodné alebo
priemyselné katastrofy, epidémie nákazlivých chorôb a pod.
v kontexte poskytovania intenzívnej starostlivosti: kvalifikovaní
zdravotnícki pracovníci, priestory zdravotníckych zariadení, lôka,
prístrojové vybavenie, zdravotnícke pomôcky, lieky

vzácne zdroje

choroba1)

zdravotné postihnutie

prognóza choroby

porucha zdravia ie porucha telesných, kognitívnych, sociálnych alebo
psychických funkcií organizmu, má svoj za iatok, priebeh/trvanie
a ukon enie
telesné, zmyslové, duevné/mentálne alebo intelektové
postihnutie/znevýhodnenie, ktoré osobe bráni prispôsobova sa beným
nárokom ivota
vyjadrenie lekára o pravdepodobnom priebehu choroby, môe by dobrá 
o akáva sa vylie enie alebo zastavenie postupu choroby, neistá  o akáva
sa alí postup choroby so závanými komplikáciami, prípadne
s ohrozením ivota pacienta a prechodom do jej terminálneho tádia,
infaustná  o akáva sa úmrtie pacienta, a to v bliom alebo vo
vzdialenejom asovom intervale
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nevylie ite ná choroba
terminálne tádium
choroby
zdravotná starostlivos

urgentná zdravotná
starostlivos
správne poskytnutá
zdravotná starostlivos

správne poskytnutá
zdravotná starostlivos za
výnimo ného alebo
núdzového stavu alebo za
mimoriadnej situácie
oetrujúci zdravotnícky
pracovník

Konzílium

lie ba

kauzálna lie ba
symptomatická lie ba
intenzívna
lie ba/starostlivos

Vestník MZ SR 2021

iastka 1-4

choroba, kde zvy ajná (tandardná) lie ba spravidla nevedie
k vylie eniu/uzdraveniu pacienta
tádium choroby, v ktorom nie je moné ovplyvni jeho prí inu
a zdravotný stav pacienta v zmysle prinavrátenia zdravia alebo odvrátenia
blíiacej sa smrti
súbor pracovných inností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci,
vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických
potravín s cie om prinavrátenia alebo upevnenia zdravia a pred enia
ivota fyzickej osoby a zlepenia kvality jej ivota2)
zdravotná starostlivos nepresahujúca 24 hodín poskytovaná osobe pri
náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej ivot
alebo niektorú zo základných ivotných funkcií2)
ak sa vykonajú vetky zdravotné výkony na správne ur enie choroby so
zabezpe ením v asnej a ú innej lie by s cie om uzdravenia osoby alebo
zlepenia stavu osoby pri zoh adnení sú asných poznatkov lekárskej vedy
a v súlade so tandardnými postupmi na výkon prevencie, tandardnými
diagnostickými postupmi a tandardnými terapeutickými postupmi pri
zoh adnení individuálneho stavu pacienta2)
zdravotná starostlivos je poskytnutá správne aj vtedy, ak je poskytnutá
správne a zárove preukázate ne v prí innej súvislosti s výnimo ným
stavom, núdzovým stavom alebo mimoriadnou situáciou pri jej
poskytovaní nemohli by splnené minimálne poiadavky na personálne
zabezpe enie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení2)
zdravotnícky pracovník ur ený poskytovate om zdravotnej starostlivosti
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti danej osobe, napr. oetrujúci
lekár, oetrujúca sestra, oetrujúca pôrodná asistentka, oetrujúci
zdravotnícky záchranár2)
poradný orgán oetrujúceho zdravotníckeho pracovníka zloený zo
zdravotníckych pracovníkov ur ených poskytovate om, ktorí sú vo vz ahu
k poskytovanej zdravotnej starostlivosti oetrujúcimi zdravotníckymi
pracovníkmi2)
vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu osoby s cie om navráti jej
zdravie, zabráni aliemu zhorovaniu jej zdravotného stavu alebo
zmierni prejavy a dôsledky jej choroby2)
zameriava sa na ovplyvnenie prí iny choroby
zameriava sa na ovplyvnenie symptómov (príznakov) choroby 
zdravotných akostí pacienta
zameriava sa na náhradu alebo podporu zlyhávajúcich ivotných
(vitálnych) funkcií u pacienta, pri om sa o akáva ich následné zotavenie,
napr. umelá p úcna ventilácia, intenzívna podpora krvného obehu,
mimotelový obeh, dialýza a iná mimotelová elimina ná lie ba, úplná
parenterálna výiva a pod.
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konzervatívna
lie ba/starostlivos

zvy ajná lie ba/starostlivos , bez postupov intenzívnej
lie by/starostlivosti; napr. vo vz ahu k zvaovanému chirurgickému
výkonu  lie ba bez realizovania tohoto výkonu
paliatívna
pecializovaná lie ba/starostlivos , ktorej cie om je zlepi kvalitu ivota
lie ba/starostlivos
pacienta; zameriava sa na ovplyvnenie akostí pacienta a symptómov
choroby (symptomatická lie ba) a na zmiernenie utrpenia, pri om zárove
venuje pozornos nap aniu fyzických, psychických, sociálnych
a duchovných potrieb pacienta
hospicová starostlivos
osobitný druh paliatívnej starostlivosti, ktorá sa poskytuje pacientovi
v terminálnom túdiu choroby, a to bu ambulantnou formou v jeho
domácom prostredí (mobilný hospic) alebo ústavnou formou
v pecializovanom zdravotníckom zariadení (hospic)
lie ba/starostlivos na
paliatívna lie ba/starostlivos , vrátane hospicovej starostlivosti, ktorá sa
konci ivota
poskytuje umierajúcemu pacientovi, dôraz je na zlepení kvality ivota,
zmier ovaní utrpenia, repektovaní dôstojnosti pacienta a na jeho udskom
i duchovnom sprevádzaní (môe zah a aj vhodnú starostlivos
poskytovanú príbuzným a iným blízkym osobám pacienta)
úporná lie ba
nevedie k prinavráteniu zdravia, záchrane ivota i dosiahnutiu pacientom
(syn. márna, neprimeraná, akceptovate nej kvality ivota; neprináa pacientovi iaden zdravotný i
medicínsky neindikovaná iný prospech; nadmerne za auje pacienta dodato nými zdravotnými
lie ba)
akos ami a dodato ným utrpením
neza atie alebo
je medicínskym rozhodnutím v prípade, ke sa zvaovaná alebo
ukon enie úpornej lie by realizovaná lie ba povauje za úpornú lie bu; toto rozhodnutie sa prijíma
pod a monosti s primeraným zoh adnením prianí a preferencií pacienta;
toto rozhodnutie sa prijíma na základe stanoviska ur eného odborného
lekárskeho konzília alebo na základe kolektívneho rozhodovacieho
procesu oetrujúceho tímu alebo iným ur eným postupom3)
odmietnutie lie by zo
preukázate ne vyjadrený nesúhlas pacienta s konkrétnym postupom lie by
strany kompetentného
alebo zdravotnej starostlivosti alebo odvolanie predtým udeleného
pacienta
informovaného súhlasu s touto lie bou alebo zdravotnou starostlivos ou
1)
Poznámky: syn. ochorenie = choroba; 2) Pod a prísluných ustanovení zákona . 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti v znení neskorích predpisov. 3)Napríklad rozhodnutím vedúceho lekára
daného pracoviska alebo rozhodnutím starieho slúiaceho lekára  pecialistu v podmienkach ústavnej
lekárskej pohotovostnej sluby.
Tabu ka 2  Zásady pre medicínske rozhodovanie pri realizácii triáe
ZÁSADA
objektívne posúdenie
podmienok na realizáciu
triáe

VÝZNAM V SITUÁCII NEDOSTATKU VZÁCNYCH ZDROJOV
A PRI REALIZÁCII TRIÁE
pri rozhodovaní o realizácii procesu triáe je nutné bra do úvahy
objektívne podmienky kritického obmedzenia alebo vy erpania
vzácnych zdrojov, ako aj vyhlásenie ministerstva o za atí alebo
ukon ení procesu triáe (pozri l. 3 tohto odborného usmernenia)

Strana 10

maximalizácia zdravotného
prínosu poskytovanej
starostlivosti

spravodlivá alokácia
vzácnych zdrojov
zákaz nespravodlivej
diskriminácie

pouitie odborne
zdôvodnite ných
medicínskych kritérií
objektívne posúdenie
zdravotného stavu pacienta

nezávislos lekára
vykonávajúceho triá

pri pochybnostiach
poskytnú viac
poskytnutie primeranej
lie by/starostlivosti

zabezpe enie kontinuity
lie by/starostlivosti
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v prípade kritického obmedzenia alebo vy erpania vzácnych zdrojov je
prípustné uplatni definované obmedzenia zvy ajného rozsahu a
tandardu poskytovanej lie by a starostlivosti, avak výlu ne s cie om
udrania dostupnosti o najvä ieho, objektívne moného rozsahu
medicínsky zdôvodnenej, primeranej lie by a starostlivosti
v prípade nutného pride ovania nedostatkových vzácnych zdrojov
zaisti ich výlu né pride ovanie v zmysle distributívnej spravodlivosti
neprípustnos a priori uprednost ovania ur itých skupín pacientov
(napr. COVID+ pred inými pacientami, bohatích pred chudobnejími;
na základe rasy, etnického pôvodu, pohlavia, veku, sociálneho statusu,
vierovyznania a pod.);
neprípustnos ukon ovania intenzívnej alebo inej lie by daného
pacienta z dôvodu uvo nenia miesta pre pacienta s priaznivejou
prognózou
pri uplat ovaní kritérií procesu triáe (pozri Schému 1, Tabu ky I. III.) u osôb so zdravotným postihnutím, ktorého charakteristiky by
mohli nespravodlivo ovplyvni súhrnné skóre (pozri Tabu ku III.), je
nevyhnutné uplatni osobitné posúdenie
medicínske kritériá na realizáciu triáe musia by objektívne, odborne
zdôvodnené (v zmysle medicíny zaloenej na dôkazoch  vedeckej
medicíny, ktorá integruje dostupné overené poznatky (dôkazy)
a klinickú skúsenos lekára), eticky prijate né a transparentné
pri medicínskom rozhodovaní v procese triáe sa u kadého pacienta
musí zoh adni naliehavos jeho zdravotného stavu, aktuálny stupe
zlyhania vitálnej funkcie alebo funkcií, výskyt komorbidít
(sprievodných ochorení) a aktuálnej krehkosti jeho stavu (pozri Schému
1, Tabu ky I. - III.); medicínske rozhodnutie pri realizácii triáe sa má
realizova ur eným konzíliom (pozri l. 4, bod 2, 3, 5 a 6)
lekár vykonávajúci triá, pokia to podmienky dovo ujú, nesmie by
v situácii konfliktu záujmov vo vz ahu k pacientovi, u ktorého proces
triáe prebieha (pozri l. 4, bod 2, 3 a 6), napr. by oetrujúcim
lekárom alebo príbuzným pacienta
v prípade odôvodnených pochybností o výsledku procesu triáe, pokia
je to moné, poskytnú pacientovi intenzívnu starostlivos (pozri l. 2,
bod 3), s následným prehodnotením stavu (pozri l. 4, bod 5)
kadému pacientovi, u ktorého v riadne vykonanom procese triáe
nebola indikovaná intenzívna starostlivos sa musí zabezpe i
primeraná dostupná lie ba a starostlivos , najmä v zmysle zaistenia
konzervatívnej alebo paliatívnej lie by a starostlivosti, prípadne
starostlivosti na konci ivota
kadému pacientovi sa musí zabezpe i kontinuita primeranej lie by a
starostlivosti; iaden pacient nesmie by ponechaný bez takejto lie by
a starostlivosti
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primeraná komunikácia
s pacientom

primeraná komunikácia
s príbuznými a inými
blízkymi osobami pacienta
repektovanie práva na
odmietnutie lie by
profesionalita oetrujúceho
lekára a lekára
vykonávajúceho triá
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oetrujúci lekár musí zabezpe i , pokia to zdravotný stav pacienta
dovo uje, primeranú komunikáciu s pacientom, najmä oh adom
poskytnutia potrebného pou enia a získania informovaného súhlasu
s poskytnutím zdravotnej starostlivosti
oetrujúci lekár má zabezpe i , pokia je to vzh adom na aktuálne
prevádzkové monosti moné, primeranú komunikáciu s príbuznými
a inými blízkymi osobami pacienta
oetrujúci lekár alebo oetrujúci tím je povinný repektova
preukázate ne vyjadrený a trvalý nesúhlas pacienta s poskytnutím
intenzívnej starostlivosti
oetrujúci lekár a lekár vykonávajúci triá sa vo svojej odbornej
innosti a vo svojom rozhodovaní musia riadi veobecne uznávanými
(vedecky/odborne zdôvodnenými) medicínskymi poznatkami
a postupmi, profesijnými etickými zásadami a pravidlami, ako aj
platnými právnymi predpismi; vo svojej práci majú pod a svojho
najlepieho vedomia a svedomia repektova udskú dôstojnos , práva
a oprávnené záujmy pacienta
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Tabu ka 3  Etické zásady pri realizácii triáe
ETICKÉ ZÁSADY

VÝZNAM V SITUÁCII NEDOSTATKU VZÁCNYCH
ZDROJOV A PRI REALIZÁCII TRIÁE

REPEKTOVANIE OSÔB

poaduje také zaobchádzanie s osobami, ktoré zodpovedá uznaniu
ich udskej dôstojnosti a prirodzených práv (v irom zmysle sa týka
aj spolo enstva osôb  napr. rodiny, komunity, národa at .);
vyplýva z neho aj poiadavka dobro innosti, nekodnosti,
uito nosti, spravodlivosti; repektovania autonómie,
informovaného súhlasu, súkromia, ml anlivosti, slobody,
náboenského presved enia, kultúrnych postojov, sociálnych
a rodinných vz ahov, dodriavanie pravdovravnosti a transparentnosti
poaduje, aby konanie prináalo dobro, prospech, tým, ktorých sa
týka
poaduje, aby konanie neprináalo zlo, kodu, neubliovalo tým,
ktorých sa týka
monos a schopnos prijíma slobodne, bez nepatri ného nátlaku,
rozhodnutia vo veciach, ktoré sa jednotlivca týkajú (v irom
význame aj spolo enstva osôb, národa at .)
poaduje, aby konanie prináalo úitok tým, ktorých sa týka;
utilitaristický kalkul zdôvod uje konanie s maximom úitku pre
maximálny po et osôb; vyaduje vak viaceré korekcie, napríklad
z h adiska (1) moného zanedbania oprávnených práv a záujmov
jednotlivca (napr. zdravotne postihnutého), (2) proporcionality
(zváenie potenciálnych prínosov vo i rizikám kôd a iných negatív)
a (3) efektívnosti (dosiahnutie o najvyieho úitku pri o
najniích nákladoch)
mono chápa z viacerých aspektov, napríklad ako (1) rovnocennos
osôb pri rozde ovaní zdrojov, rovnaké/podobné posúdenie
v rovnakých / podobných prípadoch, vylú enie nepatri nej
diskriminácie, vykoris ovania, zárove primerané zoh adnenie
nárokov zranite ných/znevýhodnených osôb; (2) náleitý proces
prijímania rozhodnutí, vrátane potrebnej informovanosti
a komunikácie so zainteresovanými osobami, transparentnosti,
inkluzivity, definovania zodpovednosti, zaistenia doh adu
a monosti preskúmania rozhodnutí
poaduje dosiahnutie primeranej a proporcionálnej návratnosti za
príspevky, ktoré udia poskytli v záujme spolo ného dobra (súvisí aj
s princípom spravodlivosti)

DOBRO INNOS
(Prospenos /Beneficiencia)
NEKODNOS
(Nonmaleficiencia)
AUTONÓMIA

UITO NOS
(Utilita)

SPRAVODLIVOS

VZÁJOMNOS
(Reciprocita)
SOLIDARITA

spolo enský vz ah, v ktorom skupina, komunita, národ i globálna
komunita vystupujú a konajú spolo ne; odôvod uje kolektívne
konanie vo i spolo ným hrozbám; podporuje úsilie o rieenie
sociálnych nerovností
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SUBSIDIARITA
SLOBODA

TRANSPARENTNOS
INKLUZIVITA
(Zahrnutie)
KONZISTENTNOS
(Dôslednos )

ZODPOVEDNOS

Vestník MZ SR 2021

Strana 13

poaduje, aby sa vetky záleitosti rieili pokia mono na o
najniej úrovni organizácie spolo nosti
poaduje, aby sa jednotlivec mohol rozhodova a kona pod a
vlastného uváenia/vôle, bez nepatri ného nátlaku; zah a aj irokú
kálu sociálnych, náboenských a politických slobôd; mnohé
aspekty slobody sú chránené ako základné udské práva
poaduje, aby rozhodnutia a ich odôvodnenia (kritériá), ako aj osoby
prijímajúce rozhodnutia, boli zverejnené
poaduje, aby tí, ktorých sa dané rozhodnutia týkajú (jednotlivci,
komunity i krajiny), mali monos svojou ú as ou ovplyvni
rozhodovací proces aj samotné rozhodnutie
poaduje, aby sa pri rozhodovaní s osobami v rovnakých
kategóriách zaobchádzalo rovnako, a tie, aby sa v rovnakých
veciach a za rovnakých podmienok i okolností rozhodovalo
rovnako
poaduje osobnú a adresnú zodpovednos tých, ktorí rozhodujú
o pridelení zdrojov

STANOVENIE PRIORÍT
ZÁSADA ROVNOSTI

ZÁSADA NAJLEPIEHO
VÝSLEDKU (Utility)

poaduje, aby sa záujmy kadého posudzovali rovnako, pokia nie
sú závané dôvody na odliné stanovenie priorít; poaduje vylú enie
nespravodlivej diskriminácie (napr. na základe veku, pohlavia, rasy,
etnickej príslunosti, vierovyznania, politickej príslunosti at .)
zdôvod uje pride ovanie náhodným spôsobom  princíp lotérie
(losovanie, hodenie mincou) alebo na základe poradia (kto prv
príde, ten prv berie)
zdôvod uje výber medzi jednotlivcami alebo skupinami osôb,
ktorí/é by mali z daných zdrojov rovnaký prospech (napr. výber na
poskytnutie intenzívnej starostlivosti medzi osobami
s podobnými/zhodnými klinickými charakteristikami)
v situácii nedostatku vzácnych zdrojov asto nevhodný spôsob 
existujú závané dôvody na pouitie iných zásad na stanovenie
priorít
poaduje prioritné pridelenie zdrojov pod a ich potenciálu prinies
maximálne dobro/prospech/úitok alebo minimalizova zlo/kodu
u maximálneho po tu osôb (napr. prideli dostupné zdroje tak, aby
sa zachránil o najvä í po et ivotov)
zdôvod uje pridelenie nedostatkových zdrojov tým jednotlivcom
alebo skupinám osôb, ktorí/é by z nich budú ma najvä í
úitok/prospech (napríklad poskytnutie intenzívnej starostlivosti
tým, u ktorých sa o akáva jej najvä í zdravotný prínos)
v situácii nedostatku vzácnych zdrojov naj astejie pouívaný
spôsob  zdôvodnenie triáe
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ZÁSADA
UPREDNOSTNENIA TÝCH,
KTORÍ ZDROJE NAJVIAC
POTREBUJÚ

ZÁSADA
UPREDNOSTNENIA TÝCH,
KTORÍ POMÁHAJÚ

ZÁSADY PRI APLIKÁCII
DEFINOVANIE
UITO NOSTI NA
ZÁKLADE ZDRAVOTNÝCH
KRITÉRIÍ
ROVNOVÁHA MEDZI
UITO NOS OU
A SPRAVODLIVOS OU
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poaduje prioritné pridelenie nedostatkových zdrojov tým, ktorí ich
(v danom ase a priestore) najviac potrebujú alebo tým, ktorí sú danou
situáciou najviac ohrození (napr. osobných ochranných prostriedkov
zdravotníckym pracovníkom poskytujúcim starostlivos , o kovacích
látok najviac ohrozeným infekciou, intenzívnej starostlivosti tým, ktorí
ju najurgentnejie potrebujú (pre záchranu ivota))
v situácii nedostatku vzácnych zdrojov limitovaná najmä zásadou
najlepieho výsledku (utility)
poaduje prioritné pridelenie nedostatkových zdrojov tým, ktorí
majú ur ité schopnosti alebo znalosti, ktoré môu pomôc zachráni
mnoho alích udí, alebo preto, e sa im nie o dlhuje z dôvodu ich
osobnej ú asti na poskytovanej pomoci (napr. zdravotníckym
pracovníkom, záchranárom, pomáhajúcim dobrovo níkom, hasi om,
zú astneným prísluníkom armády a polície at .)
v situácii nedostatku vzácnych zdrojov sa uplat uje aj s oh adom na
zásadu najlepieho výsledku (utility) (podpora/zabezpe enie
pomáhajúcich zvyuje monosti pomoci, aj s oh adom na vzácne
(personálne) zdroje)
poaduje, aby sa pri aplikácii zásady uito nosti pri rozhodovaní o
prioritnom pridelení zdrojov najskôr ur ili ukazovatele a kritériá
miery dosiahnutého prospechu/úitku, a to s oh adom na výsledky/
prínos/úitok poskytnutej zdravotnej starostlivosti (napr. po et
zachránených ivotov, rokov ivota i rokov ivota dobrej kvality)
poaduje, aby sa pri rozhodovaní o prioritnom pridelení zdrojov
usilovalo o primeranú rovnováhu medzi uplatnením zásady
uito nosti a spravodlivosti; zásada uito nosti toti poaduje
pridelenie zdrojov na maximalizáciu prínosu/úitku a minimalizáciu
kôd/zá ae/rizík, kým zásada spravodlivosti vyaduje spravodlivé
rozloenie prínosov/úitku a rizík/zá ae medzi osobami
(spolo enstvami), ktorých sa to týka
poadovanú rovnováhu medzi uito nos ou a spravodlivos ou nie je
vdy moné úplne dosiahnu  napr. niekedy mono rovnaké
rozdelenie prínosov/úitku a rizík/zá ae povaova za spravodlivé,
inokedy je vak potrebné uprednostni znevýhodnené skupiny (napr.
chudobní, chorí, zdravotne postihnutí alebo iná zranite ní); napr.
zriadenie centier pomoci v mestách môe zvýi uito nos , pretoe
umo uje lie i vä ie po ty udí s relatívne mením objemom
zdrojov, to vak môe by v rozpore so zásadou spravodlivosti, ak
do vzdialených, izolovaných komunít príde málo zdrojov
neexistuje jediný správny spôsob rieenia potenciálneho konfliktu
medzi uito nos ou a spravodlivos ou; dôleité je, aby sa
rozhodnutia prijímali inkluzívnym a transparentným procesom,
ktorý zoh ad uje miestne podmienky
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POZORNOS
ZRANITE NÝM SKUPINÁM

PLNENIE ZÁVÄZKOV
RECIPROCITY

ODDELENIE
ZODPOVEDNOSTI (Prevencia
konfliktu záujmov/lojality)

KONZISTENTNÉ
UPLAT OVANIE
SPRAVODLIVÉ RIEENIE
SPOROV

PREDCHÁDZANIE
KORUPCII

POSKYTOVANIE
PALIATÍVNEJ
STAROSTLIVOSTI
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poaduje, aby sa pri uplat ovaní etickej zásady spravodlivosti
osobitná pozornos venovala zranite ným osobám a skupinám, ktoré
sú spravidla viac ohrozené nespravodlivou diskrimináciou (napr.
starím, chronicky chorým, zdravotne postihnutým,
z marginalizovaných alebo vylú ených komunít a pod.)
poaduje, aby sa pri pride ovaní zdrojov uprednostnili osoby, ktoré
pri ochrane verejného blaha elia neprimeranému bremenu alebo
riziku; zdôvod uje napr. prednostné poskytnutie zdrojov osobám,
ktoré riskovali svoje zdravie alebo ivot, aby prispeli k spolo nému
úsiliu o zvládnutie epidémie
poaduje, aby sa oddelila zodpovednos za pride ovanie
nedostatkových zdrojov od zodpovednosti za priame poskytovanie
starostlivosti; vzh adom na primárnu profesijnú lojalitu
oetrujúceho lekára/zdravotníka vo i konkrétnemu pacientovi alebo
skupine pacientov by toti mohlo prichádza k neiaducim
konfliktom záujmov resp. konfliktom lojality
poaduje, aby sa stanovené zásady pride ovania zdrojov uplat ovali
dôsledne v rámci daných intitúcií, aj v rámci a medzi rôznymi
geografickými oblas ami
poaduje, aby sa zaviedli ú inné a transparentné mechanizmy na
rieenie sporov pri uplat ovaní zásad pride ovania nedostatkových
zdrojov; musí sa zabezpe i nestranné a zodpovedné rieenie
vetkých podnetov alebo s aností
poaduje prijatie ú inných protikorup ných opatrení; situácia
nedostatku vzácnych zdrojov by toti mohla vies k zhoreniu
korupcie, ke e vä í po et osôb sa usiluje o prístup k obmedzeným
zdrojom
poaduje, aby sa v situácii nedostatku vzácnych zdrojov
zabezpe ilo, aby iaden pacient neostal opustený a bez primeranej
lie by, pomoci a starostlivosti (napr.: pridelením primeraných
zdrojov na poskytovanie paliatívnej starostlivosti a lie by, ako
aj starostlivosti na konci ivota)
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Tabu ka 4  Indikácia intenzívnej starostlivosti
Rozhodnutie
INTENZÍVNA
STAROSTLIVOS

KONZERVATÍVNA
STAROSTLIVOS
PALIATÍVNA
STAROSTLIVOS

Kritériá
Klinický obraz respira ného zlyhania (frekvencia dýchania 10/min
alebo
30/min.) alebo refraktérna hypoxémia (saturácia Hb 90%, FiO2
60%), acidóza (pH 7,2)
Nutná intenzívna podpora obehu (okový stav; závaná, refraktérna
hypotenzia)
Zlyhanie iných vitálnych orgánov/systémov (zlyhanie srdca,
hemodynamicky závané poruchy rytmu, kardiovaskulárne príhody,
akútna p úcna embólia; hepatálne, renálne zlyhanie; aké poruchy
hemokoagulácie, kóma)
Nie je indikovaná alebo kontraindikovaná intenzívna starostlivos
V súlade so tandardným diagnostickým a lie ebným postupom (pod a
tádia vývoja choroby a aktuálneho zdravotného stavu pacienta)
terminálne tádium choroby, neza atie alebo ukon enie úpornej lie by
vrátane starostlivosti na konci ivota

Schéma 1  Pomôcka pri rozhodnutiach triáe pri indikácii intenzívnej starostlivosti

N.B. (!) V konkrétnych prípadoch sa situácia môe vymyka hodnoteniu pod a tejto pomôcky. Vdy je
potrebné starostlivé a kvalifikované klinické posúdenie. Hodnotenie krehkosti pod a Tabu ky II. je iba
zástupné pre hodnotenie fyziologickej krehkosti, ktorá zniuje pravdepodobnos úspenosti intenzívnej
lie by. Pre-existujúci, stabilný stav, ktorý ovplyv uje fyzické a iné aktivity pacienta (napr. zdravotné
postihnutie) a preto neprimerane ovplyv uje sumárne skóre, vyaduje osobitné zhodnotenie.
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Body

Zastavenie srdca z akejko vek prí iny po as posledných 3 rokov

2

Chronické ochorenie, ktoré vyaduje
•
3 hospitalizácie po as posledného roka
•
4 týd ovú hospitalizáciu u aktuálne hospitalizovaných pacientov

2

Chronické zlyhanie srdca so symptómami v k ude alebo pri minimálnej námahe (po núc NYHA III nahor)

1

Chronické ochorenie p úc so symptómami v k ude alebo pri minimálnej námahe

1

aká artériová hypertenzia (WHO III)

1

aké a ireverzibilné neurologické ochorenie alebo aká demencia

1

aká pe e ová insuficiencia (Child-Pugh C, skóre

1

10)

aká obli ková insuficiencia vyadujúca dialyza nú lie bu

1

Diabetes mellitus, nevyrovnaný, so závanými komplikáciami

1

Nekontrolovaná alebo aktívna malignita

1

TABU KA II.
KREHKOS

Opis (pred vznikom akútneho stavu)

Zdraví, trénovaní

Robustní, aktívni, energickí a motivovaní, pravidelne cvi iaci, najzdraví vzh adom na vek.

1

Zdraví

Bez príznakov choroby, ob as cvi ia.

2

Dobre zvládajúci

S dobre lie enými/kontrolovanými zdravotnými problémami, pravidelne necvi ia okrem benej
chôdze.

3

Zranite ní

Nie sú závislí na pomoci druhých pri denných aktivitách, avak zdravotné akosti ich limitujú
(spoma ujú, skôr sa unavia).

4

Mierne krehkí

Sú evidentne spomalení/limitovaní, pomoc pri náro nejích aktivitách (bankovanie, doprava, aie
domáce práce, uívanie liekov). Progresívne sa zhoruje nakupovanie, samostatná chôdza vonku,
príprava jedla, starostlivos o domácnos .

5

Stredne krehkí

Potrebujú pomoc pri vetkých aktivitách vonku a pri starostlivosti o domácnos . Problémy so
schodmi, pomoc pri kúpaní a minimálna pomoc pri obliekaní.

6

Úplne závislí v osobnej starostlivosti (fyzické alebo kognitívne dôvody). Pôsobia vak stabilne a

ako krehkí

Body

7

Ve mi ako krehkí

Úplne závislí, blíia sa ku koncu ivota. Zvy ajne sa nezotavia ani z ve mi ahkého ochorenia.

8

Terminálne chorí

Blíia sa ku koncu ivota. Platí pre o akávanú dobu doitia < 6 mesiacov, aj ke iná nie sú
zrete ne krehkí.

9

TABU KA III. SUMÁRNE SKÓRE

TRIÁ

8

JIS/OAIM

9

KONZERVATÍVNA STAROSTLIVOS

11

PALIATÍVNA STAROSTLIVOS

