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Úloha všeobecného lekára

 poskytovanie akútnej ako aj dlhodobej  

starostlivosti všetkým telesne či duševne chorým 

pacientom

 nezastupiteľná úloha v prevencii 

 prvá kontaktná osoba pri akomkoľvek 

zdravotnom probléme

 dlhodobý vzťah lekár-pacient, tzv. prežitá

anamnéza



Úloha všeobecného lekára

 Cieľ – starostlivosť na vysokej úrovni, ktorá

slúži ochrane pacienta ale aj spoločnosti pred 

nedostatočnou, nesprávnou či nadmernou 

starostlivosťou –podľa DGAM



Kompetencie všeobecného lekára

 Starostlivosť o pacientov od narodenia

 Diagnostické výkony: EKG, ergometria, Holter 

EKG a TK, Spirometria, Sonografia, 

Rektoskopia, malé chirurgické výkony, alergické 

testy

 Vykonávanie troponinového testu, 

streptokokového testu, Quick/INR, D-diméry 

priamo v ambulancii



DMP Astma a COPD



DMP Astma a COPD

 Zavedený v r. 2005

 Dalšie DMP: DM 1/DM2 , Karcinóm mammy, 

ICHS

 Cieľ- poskytovanie zdrav. starostlivosti podľa 

najnovších poznatkov opierajúc sa o EBM

 Prax- chronicky chorí sú pravidelne sledovaní 

lekárom

 Risiko-Struktur-Ausgleich



DMP Astma  a COPD

2 úrovne starostlivosti

 Starostlivosť o pacienta v DMP je zásadne 

úlohou všeobecného lekára

Všeobecný lekár - koordinátor Špecialista



Ako to funguje v praxi

 DMP dobrovoľný pre lekára aj pacienta

 Lekár musí absolvovať školenie, na základe 

ktorého získa povolenie na vykonávanie DMP

 1x za štvrťrok  musí vyplniť predpísanú 

dokumentáciu, odošle ju elektronicky

 Odmeňovanie : zápis pacienta 25 Euro

vyplnenie dokumentácie 5 Euro  



Ako to funguje v praxi

 Stanovenie diagnózy na základe anamnézy a 

spirometrie

 Pacient sa zaviaže aktívne spolupracovať:      

pravidelná kontrola cca. 3 -6 mesiacov

 Účasť na školeniach – certifikované národné 

edukačné programy na školiacich pracoviskách



Ako to funguje v praxi

 Pri každej kontrole pacient predloží astmatický 

denník , prinesie svoje spreje, skontroluje sa 

inhalačná technika



Liečba

 Nemedikamentózne 

prostriedky

Upozornenie na RF 

Telesná aktivita

Rehabilitácia

Školenia

 Medikamentózne 

prostriedky

Lieky

Očkovanie

Hyposenzibilizácia

Cieľ -zlepšenie alebo udržanie kvality života pacienta



Ďakujem za pozornosť.




























































































