Triáž pacientov na ambulantné angiologické vyšetrenie počas pandémie COVID-19:
(MUDr. Andrej Džupina, MBA, hlavný odborník MZSR pre ŠO angiológia)
Angiologické ambulancie v súčasnej epidemiologickej situácii vykonávajú všetky indikované
angiologické vyšetrenia, vrátane neinvazívnych vyšetrovacích metód (DUS, D-PPG, CW a pod).
Je odporúčané objednávať pacientov na vyšetrenie na konkrétnu dobu (preferenčne
telefonicky, mailom), tak aby nedochádzalo k prítomnosti viac ako troch pacientov v čakárni
súčasne (jeden pacient prichádza, jeden odchádza a jeden je na vyšetrení).
Vstup do ambulancie je, ak je to priestorovo možné, zabezpečený cez vstupný filter, kde sa
vykonáva orientačný skríning pacientov a zdravotníckeho personálu vstupujúceho do
zdravotníckeho zariadenia bezkontaktým meraním telesnej teploty a anamnézou klinických
príznakov ochorenia (horúčky, nový kašeľ, dyspnoe novovzniknuté, myalgie, únava, strata
čuchu alebo chute, príp. hnačka u detí).
Všetci pacienti vstupujúci do priestorov ambulancie musia mať počas vyšetrenia rúško príp.
chirurgickú masku a dezinfikovať si ruky. Ambulancie sú vybavené barierovými osobnými
ochrannými prostriedkami ako sú masky(chirurgické rúška), príp. respirátory rôzneho stupňa
ochrany (N95, FFP2, FFP3), rukavice, plášte, čiapky, zástery, dezinfekcia rúk virucídnymi
prostriedkami. Pre bežné vyšetrenie pacienta bez podozrenia na pozitivitu COVID-19
postačuje ochranné rúško a jednorazové rukavice.
Je upravená prevádzková doba a počet ošetrených pacientov vzhľadom k potrebe častej
dezinfekcie povrchov, používaniu germicídnych žiaričov a bezpečnej likvidácii odpadu.
Sú využívané všetky možnosti telemedicíny (fotografie, videohovory a pod.) vrátane
predpisovania receptov a poukazov formou e-receptov.
Tabuľka 1: Diagnózy ktoré je potrebné ošetrovať ambulantne bez odkladu:
Kategória

Diagnóza
akútna končatinová ischémia
kritická končatinová ischémia

1. vyšetrenie nemá byť
odložené

klinické podozrenie na závažnú stenózu
extrakraniálnych mozgových ciev
klinické podozrenie na závažnú aneuryzmu
abdominálnej aorty
akútna hĺbková žilová trombóza (v celom rozsahu
končatín)
akútna tromboflebitída
akútny uzáver dialyzačnej AV fistuly
akútne alebo progredujúce ulkusy končatín
(artériovej, žilovej, neuropatickej,… etiológie)
akútna progresia lymfedémov (komplikácie)

Tabuľka 2: Diagnózy, ktoré znesú odklad vyšetrenia v angiologických ambulanciách:
Kategória

Diagnóza
chronická ischemická choroba dolných končatín
v štádiu klaudikácií

2. vyšetrenie môže byť
odložené

chronická vénová choroba, bez progresie stavu
chronický lymfedém DK alebo HK
sklerotizácie žíl dolných končatín

