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21. 
 

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými 

výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti 
 
Dňa: 10.6. 2014 
Číslo: 12 826/2014-SZ 
 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. 
z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto odborné usmernenie: 

 
Čl. I 

Účel a cieľ odborného usmernenia 
 

Účelom tohto odborného usmernenia je ustanoviť jednotný postup prípravy pacienta pred 
plánovanými diagnostickými alebo liečebnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti, 
ktoré znesú odklad bez rizika z omeškania (ďalej len „plánované zdravotné výkony“) v rámci 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti v termíne stanovenom poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. 
 

Cieľom prípravy pacienta je vyhodnotiť jeho zdravotný stav, posúdiť riziko plánovaného 
zdravotného výkonu podľa prílohy č. 1 a navrhnúť prípravu pacienta tak, aby sa zaistila kvalitná 
anestézia, bezpečnosť pacienta a znížilo riziko vykonania plánovaného zdravotného výkonu na čo 
najnižšiu mieru.  
 

Čl. II 
Ambulantné vyšetrenia pred plánovanými zdravotnými výkonmi  

 
(1) Úlohou diagnostických alebo liečebných vyšetrení pred plánovanými zdravotnými výkonmi je:  

a)   zistiť aktuálny zdravotný stav pacienta, 
b) posúdiť riziko plánovaného zdravotného výkonu vo vzťahu k základnej chorobe, 
c)   navrhnúť prípravu pacienta tak, aby sa riziko plánovaného zdravotného výkonu 

minimalizovalo.  
 

(2) Ambulantné vyšetrenia pred plánovanými zdravotnými výkonmi pozostávajú: 
a)   z vyšetrenia ošetrujúceho lekára, ktorý indikoval plánovaný zdravotný výkon (ďalej len 

„indikujúci lekár“), 
b) zo základného lekárskeho vyšetrenia, 
c)   z lekárskych konzílií (ďalej len „konziliárne vyšetrenia“)2 ) 

1) lekármi špecializovanej zdravotnej 
starostlivosti, ak sú potrebné 

 
Čl. III 

Vyšetrenie indikujúcim lekárom  
 
(1) Indikujúci lekár poučí pacienta o príprave pred plánovaným zdravotným výkonom vo vzťahu 

k typu a rizikám plánovaného zdravotného výkonu, vrátane užívania liekov.  

                                                 
1)   § 2 ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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(2) Indikujúci lekár podľa povahy plánovaného zdravotného výkonu odošle pacienta k všeobecnému 
lekárovi, s ktorým má pacient uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa 
osobitného predpisu3 )

2) (ďalej len „všeobecný lekár“) s cieľom vykonania základného lekárskeho 
vyšetrenia. 

 
(3) Indikujúci lekár v správe4 )

3) uvedie aj údaje o type plánovaného zdravotného výkonu, 
predpokladanom spôsobe anestézie, plánovanom dátume realizácie plánovaného zdravotného 
výkonu, špecifických požiadavkách na laboratórne, pomocné alebo konziliárne vyšetrenia vo 
vzťahu k typu a rizikám plánovaného zdravotného výkonu. Indikujúci lekár poučí pacienta, aby 
o základné lekárske vyšetrenie požiadal všeobecného lekára najneskôr 21 dní pred stanoveným 
termínom plánovaného zdravotného výkonu. 

 
(4) Indikujúci lekár môže navrhnúť laboratórne a pomocné vyšetrenie.  
 

Čl. IV 
Základné lekárske vyšetrenie 

 
(1) Základné lekárske vyšetrenie je súbor vyšetrení, ktoré vykonáva všeobecný lekár, internista alebo 

anesteziológ. Základné lekárske vyšetrenie pozostáva z anamnézy, kompletného fyzikálneho 
vyšetrenia pacienta, zhodnotenia laboratórnych, pomocných a konziliárnych vyšetrení. 
 

(2) V rámci základného lekárskeho vyšetrenia (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, dostupné údaje zo 
zdravotnej dokumentácie pacienta) lekár vykonávajúci základné lekárske vyšetrenie vykoná 
základné laboratórne a pomocné vyšetrenia podľa prílohy č. 2 alebo rozhodne o potrebe vykonania 
ďalších laboratórnych, pomocných alebo ďalších konziliárnych vyšetrení súvisiacich s plánovaným 
zdravotným výkonom5

4) nad rámec prílohy č. 2 podľa zdravotného stavu pacienta a typu operačného 
výkonu.  

 
(3) Záver základného lekárskeho vyšetrenia obsahuje 

a)   celkové zhodnotenie zdravotného stavu, 
b) sumarizáciu výsledkov laboratórnych, pomocných a konziliárnych vyšetrení, 
c)   návrh o predbežnom zaradení pacienta do skupiny podľa klasifikácie celkového fyzického 

stavu pacienta podľa prílohy č. 3 tohto odborného usmernenia. 
 

Čl. V 
Konziliárne lekárske vyšetrenia súvisiace s plánovaným zdravotným výkonom 

 
(1) Cieľom konziliárneho vyšetrenia súvisiaceho s plánovaným zdravotným výkonom je posúdenie 

zdravotného stavu pacienta lekárom špecialistom v príslušnom špecializovanom odbore (ďalej len 
„konziliárny lekár“) so zameraním na zistenie schopnosti tolerancie záťaže jednotlivých 
orgánových systémov vo vzťahu k plánovanému zdravotnému výkonu, návrh a vykonanie prípravy 
pacienta tak, aby sa riziko plánovaného zdravotného výkonu minimalizovalo. 
 

                                                 
2)  § 12 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
3)  § 8 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
4)  §8 ods. 5 písmeno b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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(2) Konziliárny lekár v rozsahu svojej špecializácie indikuje, vykonáva a kontroluje realizáciu
všetkých ním vyžiadaných laboratórnych, pomocných a iných konziliárnych vyšetrení potrebných
k zisteniu aktuálneho zdravotného stavu pacienta, posúdenia rizika a prípravy pacienta pred
plánovaným zdravotným výkonom.

Čl. VI 
Anestéziologické vyšetrenie  

(1) Anestéziologické vyšetrenie je posúdenie zdravotného stavu pacienta pred plánovaným
zdravotným výkonom, ktorého cieľom je zaistiť kvalitnú anestéziu a bezpečnosť pacienta, a tým
znížiť riziká z nej vyplývajúce na čo najmenšiu mieru. Súčasťou anestéziologického vyšetrenia je
definitívne zaradenie pacienta do skupiny podľa klasifikácie celkového fyzického stavu pacienta
podľa prílohy č. 3.

(2) Anestéziologické vyšetrenie zabezpečuje pacientovi pred plánovaným zdravotným výkonom
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý bude plánovaný zdravotný výkon realizovať.

Čl. VII 

V prípade nedodržania termínu plánovaného zdravotného výkonu zo strany poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, ktorý ho mal vykonať, tento vykoná opakovanú prípravu pacienta. 

Čl. VIII 
Účinnosť 

Odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky.  

Zuzana Zvolenská, v.r. 
 ministerka 
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