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Oddelenie akútnej kardiológie 

pozostáva z dvoch pracovísk:

1. Oddelenie akútnej kardiológie – lôžková časť, 

ktorá sa skladá z troch identických boxov a jednej 

izolačnej izby. Celkový počet intenzívnych lôžok je 13.

2. Pracovisko intervenčnej a invazívnej kardiológie 

– dve identické invazívne sály  



OAK – lôžková časť 



Pracovisko intervenčnej a invazívnej kardiológie 



Personálne obsadenie 

Vedúca sestra

Manažérka dennej zmeny

Sestry pri lôžku- 24

Asistent-praktická sestra, sanitár- 7 



 Sestry na OAK sú zaradené do nepretržitej prevádzky. 

Celodenná zmena pozostáva zo 4 alebo 5 sestier + 2 
sanitárky/praktické sestry. V nočnej zmene pracujú 4 
sestry  + 1 sanitárka/praktická sestra.

 Sestry sú rozdelené na 2 „monitorovacie“ a 2/3 
„obiehajúce“- navzájom spolupracujú pri starostlivosti o 
pacienta. 

 Počas služby po 14 hod. cez týždeň, v nočnej zmene, 
počas víkendov a sviatkov dve obiehajúce sestry 
odchádzajú z oddelenia na invazívnu sálu. 



OAK – stanovište monitorovacích sestier



Harmonogram práce sestier na OAK
 Celodenná služba

06.45 hod. – 07.00 hod. – realizácia 12 zvodového EKG, 

07.00 hod. – 08.00 hod.- obiehajúca sestra fyzicky skontroluje pacienta pri lôžku ( kontrola 
periférnej cievnej linky, CVK, operačných rán, vpichov po zákroku, príprava pacientov na 
plánované výkony ...); monitorovacia sestra sa zoznámi s dokumentáciou pacienta – kontinuálny 
monitoring vitálnych funkcií počas celej služby, plnenie ordinácií lekára.

08.00 hod. – veľká  vizita primárom – zúčastňujú sa všetky sestry

od 08.30 hod. - realizácia ordinácií z malej vizity ošetrujúcim lekárom a veľkej vizity, aplikácia 
liekov, realizácia plánovaných vyšetrení, príjem plánovaných a akútnych pacientov, prekladanie 
a prepúšťanie pacientov

od 14.12 hod. – pri akútnom príjme, ktorý je indikovaný na urgentnú koronarografiu dve 
obiehajúce sestry opúšťajú oddelenie a idú na invazívnu sálu, kde asistujú sterilnej sestre a plnia 
ordinácie lekára a realizujú ďalšie úkony v závislosti od stavu pacienta. Počas neprítomnosti 
obiehajúcich sestier monitorovacie sestry vykonávajú okrem svojej práce aj prácu obiehajúcej 
sestry. 

17.00 hod – 18.00 hod – realizácia ordinácií lekára, kontrola pacienta pred ukončením služby

18.00 hod – 18.30 hod – asistencia pri večernej hygiene pacientov  



Harmonogram práce sestier na OAK

 Nočná služba 

 Obiehajúca sestra fyzicky skontroluje pacienta pri lôžku, realizuje 

dezinfekciu prípravovne, dopĺňa materiál, plní ordinácie lekára, aplikuje 

lieky, ... 

 Pri akútnom príjme obe obiehajúce sestry odchádzajú na invazívnu sálu a 

vykonávajú asistenciu a starostlivosť o pacienta v spolupráci s 

intervenčným lekárom a sterilnou intervenčnou sestrou.

 Monitorovacie sestry pracujú s dokumentáciou pacienta, kontinuálne 

monitorujú vitálne funkcie, spolupracujú s lekárom a plnia ordinácie lekára. 

Počas neprítomnosti obiehajúcich sestier ich zastupujú pri starostlivosti o 

pacienta. 



Čo všetko robí sestra na OAK?

Monitorovanie vitálnych funkcií –TK, SPO2, zhodnotenie 

krivky EKG, včasné rozpoznanie základných porúch 

srdcového rytmu, v prípade potreby včas a adekvátne 

zasiahnuť – pri  fibrilácii komôr aplikovať elektrický výboj 

pomocou defibrilátora, pri vzniku AV blokády včas 

upovedomiť lekára. 

 Príprava sterilného stolíka pri rôznych výkonoch – CVK, 

arteriálna kanyla, perikardiálna punkcia, pleurálna

punkcia, hrudná drenáž, IABC ... Následne asistuje 

lekárovi pri výkone. 

 Príprava pacienta pred EKV a asistencia lekárovi počas 

nej, následne monitorovať pacienta.



 Zahájenie KPR v spolupráci s lekárom, asistencia pri intubácii, 
aplikácia liekov, ...

 Starostlivosť o pacienta po špecifických výkonoch: PCI, TAVI, 

MITRACLIP, primoimplantácia KS, ICD, štúdiové výkony, alkoholová 

ablácia

 Špecifická starostlivosť o pacientov po resuscitácii, so zmeneným 

psychickým stavom,...

 Príprava pacienta pred urgentnou kardiochirurgickou operáciou.

 Práca na invazívnej sále.

 Obsluha prístrojovej techniky.

 Telemonitoring – monitorovanie pacienta, ktorý je hospitalizovaný 

na OVK.

 Intenzívne sledovanie operačných rán, miest vpichov po výkonoch 

(riziko vzniku možných komplikácií). 



 Pre sestru na OAK je dôležité sledovať miesta vpichov po výkonoch, 

nakoľko sa väčšina realizuje cez veľké artérie a pri výkonoch sa 

používajú katétre so širokým priemerom.

 Tie sa uzatvárajú kolagénovou zátkou, manuálnou kompresiou/ 

FEMOSTOP alebo sa ponechá v cieve SHEATH.

 Pri poškodení cievy môže dôjsť ku krvácaniu navonok viditeľnému 

alebo skrytému. 

 Vtedy je dôležité aby sestra vedela rozpoznať príznaky krvácania a 

adekvátne zasiahnuť. 



Prehľad výkonov a počet pacientov 

za rok 2021

 V danom roku bolo hospitalizovaných na OAK 1615 pacientov 

 Najväčšiu skupinu tvoria pacienti s diagnózou akútny infarkt myokardu 

STEMI/NSTEMI a nestabilnou angínou pectoris – 921pacientov 

 AV blok II° a III° - 62 a následná implantácia KS – 61 pacientov 

 Implantácia ICD 15 pacientov

 Dočasná kardiostimulácia – 32 pacientov 

 Komorová tachykardia – 35 pacientov, arytmická búrka – 4 pacienti,  

 TAVI – 88 pacientov, MitraClip- 9 pacientov 

 Stav po KPCR  - 30 pacientov

 Endokarditída, Myokarditída , Perikarditída – 23 pacientov 

 Defekt komorového septa – 8 pacientov 

 EKV – 208 pacientov 

 Perikardiálna punkcia – 12 pacientov 



Ďakujem za pozornosť 


