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Kto sme?

SLOVENSKÝ PACIENT
Sme občianske združenie pôsobiace od roku 2011, ktoré podporuje  
situáciu pacientov na Slovensku. Zameriavame sa na osvetu a vzdelávanie  
v oblasti zdravotníctva. Najviac ľudí nás pozná vďaka kampani Hore rampy 
bez platenia a našemu portálu www.slovenskypacient.sk.

SSVPL (Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva)
Spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 1979 ako odborná spoločnosť 
Slovenskej lekárskej spoločnosti. Usiluje sa o komplexné riešenie všet-
kých problémov všeobecných lekárov tak, ako si to vyžaduje budovanie 
systému zdravotnej starostlivosti, ktorý je postavený na rozvoji primárnej 
zdravotnej starostlivosti orietovanej na pacienta a komunitu.        

Záleží nám na dobrých vzťahoch 
medzi lekármi a pacientami!



Čo spolu robíme?

Svoje predstavy naplníte iba vtedy, 
keď si zachováte zdravie.

Pozývame vás na preventívne prehliadky.

Vš
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becní lekári za zdravie

Partneri projektu:
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Spýtajte salekára, ako zostaťzdraví!

OHROZENÉ SKUPINY

KASKÁDA VÝVOJA

>
> 50 r.

90 % všetkých 
prípadov KRK 
majú pacienti po 
50. roku života

Kolorektálny karcinóm (KRK), zhubný nádor hrubého čreva a konečníka, 
je jedno z najčastejších nádorových ochorení v rozvinutých krajinách. 
Na kolorektálny karcinóm zomiera asi tretina pacientov, ktorým bol 
diagnostikovaný. Smutnou pravdou je, že Slovensko dlhodobo obsadzuje 
popredné priečky vo výskyte tohto závažného ochorenia.

3 OBLASTI PREVENCIE 

VÝSKYT OCHORENIA

VAROVNÉ PRÍZNAKY 
(> 50 ROKOV)

PREVENTÍVNE
PREHLIADKY

PREVENCIA VIE ZACHRÁNIŤ 
KAŽDÉHO 2. ČLOVEKA

RIZIKO ZVYŠUJE RIZIKO ZNIŽUJE 

1Z 20 

Dodržiavať 
zásady pestrej 

a zdravej 
výživy

Pestovať 
systematickú 

pravidelnú 
telesnú 
aktivitu!

Udržiavať 
optimálnu 

telesnú 
hmotnosť!

2.

3.

1.
KRK má o 35 % viac 

mužov ako žien

1. normálna sliznica
 
2. hyperplastický polyp (výbežok)
 
3. adenóm (nezhubný nádor)
4. karcinóm (zhubný nádor)

konzumácia 
červeného mäsa 

konzumácia 
údeného mäsa 

obezita

pitie alkoholu 

nedostatok 
aktívneho 
pohybu a sedavá 
životospráva

fajčenie

Súčasťou preventívnej 
prehliadky nad 50 
rokov je test na KRK.
 
Blízki príbuzní pa-
cientov, ktorí ochoreli 
na  KRK, majú test na 
okultné krvácanie už 
pred 50. rokom života.

!  Krv v stolici alebo na toaletnom papieri

!  Nechcené chudnutie bez dôvodu

!  Zmeny v konzistencii stolice - 

 hnačky, zápchy, tenká stolica

!  Nové a nejasné kŕče a bolesti v bruchu

!  Trvalá potreba vyprázdňovania stolice 

 aj po vykonaní potreby

l  dodržujte optimálny životný štýl
l  udržujte si zdravú telesnú hmotnosť 
l  cvičte, športujte a hýbte sa – ideálne   
 každý deň a akýmkoľvek spôsobom
l  každodenne jedzte rastlinnú potravu   
 bohatú na vlákninu
l  obmedzte konzumáciu červeného mäsa   
 a nejedzte žiadne údeniny z mäsa 
l  nepite alkoholické nápoje

pravidelná telesná 
aktivita

strava s obsahom 
vlákniny

konzumácia 
nasledujúcich 
potravín alebo živín:

l mlieko,
l vápnik, 
l cesnak, 
l vitamín D7,
l ovocie,
l zelenina.

1.

2. 3.

4.

Týka sa 
každého 

z nás

KOLOREKTÁLNY KARCINÓM

ročne zomrie na následky KRK v EÚ

KOLOREKTÁLNY KARCINÓM

2. najčastejším 
zhubným 
nádorom 

3. najčastejším 
zhubným 
nádorom 

215 000 ľudí

 EÚ

Organizátori projektu: Projekt podporili:

Na preventívnu prehliadku máme nárok každé 2 roky. 

Včasný záchyt ochorenia Vám pomôže predĺžiť život!Vš
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Zavolaj svojho  chlapa

Ženy,
 zavolajte svojich mužov, 

manželov, svokrov, synov, 
otcov, bratov a priateľov

na preventívnu 
prehliadku.

1) kampane
2) videá
3) brožúry
4) plagáty a letáky
5) www stránky



Pripravte sa na návštevu lekára

Na úvod

My, lekári, nesieme spoluzodpovednosť za zdravie občanov. Nesieme nie-
len ľudskú a profesionálnu, ale aj trestno-právnu zodpovednosť. Na to, aby 
sme mohli túto náročnú úlohu spĺňať, potrebujeme vzdelaného a dobre 
komunikujúceho pacienta. 

Pacienti častokrát nerozumejú svojim lekárom. Aj lekári niekedy nerozume-
jú svojim pacientom. Priznávame, že chyba môže byť niekedy aj na našej 
strane. Lepšia a presnejšia komunikácia medzi pacientom a lekárom, nielen 
zlepší vzťahy, ale aj urýchli a spresní diagnostiku a správnu liečbu, čím 
urýchli uzdravenie pacienta. 

MUDr. Peter Makara
Prezident SSVPL



Vzťah lekára a pacienta

Charakteristika
n  dôvera, vzájomná úcta a rešpekt
n  intímny a dôverný vzťah
n  naplnené vzájomné očakávania
n  zmluvný partnerský vzťah
n  dobrá otvorená vzájomná komunikácia



Vzájomné očakávania

Čo očakáva pacient od lekára? 
n  dostatok času na komunikáciu,
n  zrozumiteľnosť podávaných faktov,
n  nebagatelizovanie prežívania ťažkostí,
n  empatiu,
n  odbornú kvalifikáciu, vedomosti, skúsenosti.



Vzájomné očakávania

Čo očakáva lekár od pacienta? 

n  pacient sa stará o svoje zdravie,
n  pacient chápe podstatu svojho ochorenia,
n  pacient dodržiava liečebný režim, 
n  pravidelne užíva predpísané lieky.  



Príprava na návštevu

Zopár odporúčaní
n  ak sa obávate návštevy, príďte v sprievode blízkej osoby,    
n  informácie podávajte jasne a stručne, 
n  formulujte krátke a zrozumiteľné vety, 
n  dovoľte lekárovi, aby vám kládol doplňujúce otázky,     
n  lekára počúvajte pozorne, ak nerozumiete spýtajte sa,
n  pýtajte sa, čo dokážu testy a vyšetrenia odhaliť, 
n  na záver si overte, čo sa presne od vás požaduje
n  poďakujte sa za lekárov čas.



Zopár odporúčaní
n  napíšte si na papierik, čo sa chcete spýtať 
n  k lekárovi choďte načas, nemeškajte,
n  neberte deti do ambulancie, môžu vyrušovať,
n  netlačte na lekára, aby vám predpísal, čo chcete,
n  všetko sa vždy nepodarí vyriešiť na jednej návšteve,
n  majte so sebou vždy niečo na jedenie a pitie,
n  k lekárovi by ste mali cítiť dôveru,
n  ak lekárovi nedôverujte, vymeňte ho za iného lekára.

Príprava na návštevu



Starostlivosť o príbuzného

Podpora rodinného príslušníka
n  sprevádzanie pri návšteve ambulancie, nemocnice 
n  pomoc s dodržiavaním liečebného plánu 
n  emocionálna podpora pacienta
n  pomoc pri komunikácii s lekárom a sestrami
n  sledovanie fyzických a psychických zmien



Základné príznaky

Bolesť
n  Ako dlho trvá? 
n  Je to akútna náhla alebo chronická dlhodobá bolesť?
n  Poznáte alebo nepoznáte jej príčinu? 
n  Kedy vás to bolí? 
n  Trvá krátko, alebo dlho? 
n  Bolí vás to stále, alebo len v konkrétnych situáciách? 
n  Viete povedať a ukázať, kde vás to presne bolí? 
n  Je to slabá, mierne silná, alebo veľmi silná bolesť? 
n  Je pálivá, bodavá alebo vystreľujúca?



Základné príznaky

Zvracanie 
n  Kedy začalo? 
n  Ako dlho trvá? 
n  Ste schopní niečo zjesť? 
n  Čo ste pred zvracaním jedli? 
n  Majú podobné problémy ľudia okolo vás? 
n  Máte v zvratkoch krv? 
n  Máte zvýšenú teplotu? 
n  Máte bolesti? 
n  Utrpeli ste úraz hlavy?



Základné príznaky

Hnačka 
n  Koľkokrát za deň idete na toaletu? 
n  Akú konzistenciu má stolica? 
n  Odkedy máte hnačku? 
n  Zjedli ste niečo pokazené? 
n  Majú hnačku aj ostatní ľudia vo vašom okolí? 
n  Máte bolesti? 
n  Máte zvýšenú teplotu? 
n  Máte krv v stolici?
n  Máte čiernu stolicu?



Základné príznaky

Zápcha
n  Koľkokrát za týždeň idete na toaletu? 
n  Akú konzistenciu má stolica?
n  Kedy sa problémy začali?
n  Začali sa problémy náhle?
n  Znižovala sa frekvencia vyprázdňovania postupne? 
n  Máte bolesti alebo teplotu? 
n  Máte nafúknuté brucho? 
n  Pri vyšetrení spomeňte všetko, čo vám napadne.



Základné príznaky

Kašeľ
n  Ak presne neviete, ktorý typ kašľa vás postihol, zakašľite!
n  Vykašliavate hlieny alebo krv?
n  Pociťujete pri kašli bolesť?
n  Ako dlho a kedy vás kašeľ trápi? 
n  Ustupuje kašeľ sám od seba, alebo až po požití liekov?
n  Aké typy hlienov vysmrkávate, resp. vykašliavate?
n  Pociťujete v predklone tlak v čele a pri spánkoch? 
n  Máte pri kašli zaľahnuté v ušiach?
n  Kašlete, keď sa rýchlejšie zadýchate?



Základné príznaky

Bolesť v hrdle
n   Kedy sa vaše príznaky začali? 
n   Príznaky sa časom zlepšili, alebo zhoršili? 
n   Máte zvýšenú teplotu? 
n  Zadýchate aj pri malej námahe? 
n Máte aj silnú bolesť na hrudníku? 
n   Ste fajčiar alebo alergik?



Život ohrozujúce príznaky

n   Náhly úbytok hmotnosti
n   Krv v stolici alebo v moči
n   Sťažené dýchanie
n   Kašeľ s bolesťou či piskot
n   Bolesť za hrudnou kosťou
n   Strata pamäte u starších ľudí
n   Strata chuti do života a myšlienky na samovraždu
n   Opuchnuté, bolestivé a mäkké lýtko
n   Úraz hlavy



Záchranná služba

Volať na čísla 112 alebo 155, kedy ide človeku o život: 
n   bezvedomie
n   zastavenie dýchania
n   zastavenie srdca
n   oslabenie alebo strata citlivosti na jednej strane tela, 
 porucha reči a artikulácie alebo poklesnutá jedna strana  
 tváre – riziko cievnej mozgovej príhody
n   bolesť za hrudnou kosťou sprevádzaná sťaženým    
 dýchaním, pocitom tlaku, potením alebo vystreľujúca 
 do ramena či sánky - riziko infarktu
n   www.prvapomoc.sk

n   veľké krvácanie
n   šok
n   dusenie



Radoslav Herda
predseda správnej rady

OZ SLOVENSKÝ PACIENT
Súbežná 3/A, 821 01 Bratislava
www.slovenskypacient.sk
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