
Rajcsányiová  Alena



- zobrazenie artérií a vén kontrastnou látkou zobrazenie artérií a vén kontrastnou látkou zobrazenie artérií a vén kontrastnou látkou zobrazenie artérií a vén kontrastnou látkou 

- dôvodom pre vyšetrenie je podozrenie z poškodenia       dôvodom pre vyšetrenie je podozrenie z poškodenia       dôvodom pre vyšetrenie je podozrenie z poškodenia       dôvodom pre vyšetrenie je podozrenie z poškodenia       

cievy, cievna výduť alebo cievny uzáver cievy, cievna výduť alebo cievny uzáver cievy, cievna výduť alebo cievny uzáver cievy, cievna výduť alebo cievny uzáver 



Katetrizačná angiografia Katetrizačná angiografia Katetrizačná angiografia Katetrizačná angiografia sa najčastejšie používa ako sa najčastejšie používa ako sa najčastejšie používa ako sa najčastejšie používa ako 

súčasť diagnostiky a následnej liečby:súčasť diagnostiky a následnej liečby:súčasť diagnostiky a následnej liečby:súčasť diagnostiky a následnej liečby:

----arteriálnych a venóznych zúžení, uzáverov resp. výdutíarteriálnych a venóznych zúžení, uzáverov resp. výdutíarteriálnych a venóznych zúžení, uzáverov resp. výdutíarteriálnych a venóznych zúžení, uzáverov resp. výdutí

---- patologických cievnych malformáciípatologických cievnych malformáciípatologických cievnych malformáciípatologických cievnych malformácií







Pacienta pripravujeme podľa protokolu: Pacienta pripravujeme podľa protokolu: Pacienta pripravujeme podľa protokolu: Pacienta pripravujeme podľa protokolu: 

Všeobecná príprava Všeobecná príprava Všeobecná príprava Všeobecná príprava ---- 2tbl. Dithiaden2tbl. Dithiaden2tbl. Dithiaden2tbl. Dithiaden

1. Stupňová príprava 1. Stupňová príprava 1. Stupňová príprava 1. Stupňová príprava ---- Prednison, DithiadenPrednison, DithiadenPrednison, DithiadenPrednison, Dithiaden

2. Stupňová príprava 2. Stupňová príprava 2. Stupňová príprava 2. Stupňová príprava –––– Prednison, 1 amp. Dithiaden i.v.Prednison, 1 amp. Dithiaden i.v.Prednison, 1 amp. Dithiaden i.v.Prednison, 1 amp. Dithiaden i.v.2. Stupňová príprava 2. Stupňová príprava 2. Stupňová príprava 2. Stupňová príprava –––– Prednison, 1 amp. Dithiaden i.v.Prednison, 1 amp. Dithiaden i.v.Prednison, 1 amp. Dithiaden i.v.Prednison, 1 amp. Dithiaden i.v.

Karotický stentingKarotický stentingKarotický stentingKarotický stenting---- 200mg Hydrocortison i.v.200mg Hydrocortison i.v.200mg Hydrocortison i.v.200mg Hydrocortison i.v.

Alergia na jódAlergia na jódAlergia na jódAlergia na jód---- kožné testy kožné testy kožné testy kožné testy 



Pacienti:Pacienti:Pacienti:Pacienti:

- preukazovali dostatočné vedomosti o vyšetrenípreukazovali dostatočné vedomosti o vyšetrenípreukazovali dostatočné vedomosti o vyšetrenípreukazovali dostatočné vedomosti o vyšetrení

- porozumeli poskytnutým informáciámporozumeli poskytnutým informáciámporozumeli poskytnutým informáciámporozumeli poskytnutým informáciám

- poznali prípravu na vyšetreniepoznali prípravu na vyšetreniepoznali prípravu na vyšetreniepoznali prípravu na vyšetrenie- poznali prípravu na vyšetreniepoznali prípravu na vyšetreniepoznali prípravu na vyšetreniepoznali prípravu na vyšetrenie

- porozumeli dôležitosti prípadnej intervenciiporozumeli dôležitosti prípadnej intervenciiporozumeli dôležitosti prípadnej intervenciiporozumeli dôležitosti prípadnej intervencii

- opisovali priebeh vyšetreniaopisovali priebeh vyšetreniaopisovali priebeh vyšetreniaopisovali priebeh vyšetrenia

- súhlasili s daným vyšetrenímsúhlasili s daným vyšetrenímsúhlasili s daným vyšetrenímsúhlasili s daným vyšetrením



Informovaný súhlas 

- Edukácia pacienta pred výkonom. Je dôležité získať si Edukácia pacienta pred výkonom. Je dôležité získať si Edukácia pacienta pred výkonom. Je dôležité získať si Edukácia pacienta pred výkonom. Je dôležité získať si 

pacientovu dôverupacientovu dôverupacientovu dôverupacientovu dôveru

- KKKK vysvetleniu výkonu je nutné použiť zrozumiteľné výrazy vysvetleniu výkonu je nutné použiť zrozumiteľné výrazy vysvetleniu výkonu je nutné použiť zrozumiteľné výrazy vysvetleniu výkonu je nutné použiť zrozumiteľné výrazy 

tak, aby aj pacient pochopil zmysel atak, aby aj pacient pochopil zmysel atak, aby aj pacient pochopil zmysel atak, aby aj pacient pochopil zmysel a postup vyšetrenia a  postup vyšetrenia a  postup vyšetrenia a  postup vyšetrenia a  

následnej liečbynáslednej liečbynáslednej liečbynáslednej liečby

- VVVV praxi má informovaný súhlas veľmi priaznivý vplyv na praxi má informovaný súhlas veľmi priaznivý vplyv na praxi má informovaný súhlas veľmi priaznivý vplyv na praxi má informovaný súhlas veľmi priaznivý vplyv na 

spoluprácu pacienta sspoluprácu pacienta sspoluprácu pacienta sspoluprácu pacienta s lekárom alekárom alekárom alekárom a sestrou. Zdravotnícky sestrou. Zdravotnícky sestrou. Zdravotnícky sestrou. Zdravotnícky 

pracovník získaním informovaného súhlasu postupuje lege pracovník získaním informovaného súhlasu postupuje lege pracovník získaním informovaného súhlasu postupuje lege pracovník získaním informovaného súhlasu postupuje lege 

artis artis artis artis 



Počas výkonu sestra

1. Monitoruje pacienta1. Monitoruje pacienta1. Monitoruje pacienta1. Monitoruje pacienta

2. Zabezpečuje fyzickú pohodu2. Zabezpečuje fyzickú pohodu2. Zabezpečuje fyzickú pohodu2. Zabezpečuje fyzickú pohodu

3. Psychickú pohodu3. Psychickú pohodu3. Psychickú pohodu3. Psychickú pohodu3. Psychickú pohodu3. Psychickú pohodu3. Psychickú pohodu3. Psychickú pohodu



Pozorovanie pacienta po angiografii

- po vyšetrení pacient ostáva ležať na chrbte po vyšetrení pacient ostáva ležať na chrbte po vyšetrení pacient ostáva ležať na chrbte po vyšetrení pacient ostáva ležať na chrbte 

- sestra sleduje miesto vpichu asestra sleduje miesto vpichu asestra sleduje miesto vpichu asestra sleduje miesto vpichu a fyziologické  funkcie fyziologické  funkcie fyziologické  funkcie fyziologické  funkcie 

vvvv pravidelných intervalochpravidelných intervalochpravidelných intervalochpravidelných intervaloch

cievny uzáver  4cievny uzáver  4cievny uzáver  4cievny uzáver  4----5 hodín5 hodín5 hodín5 hodín- cievny uzáver  4cievny uzáver  4cievny uzáver  4cievny uzáver  4----5 hodín5 hodín5 hodín5 hodín

- zavádzač ponechaný 6 hodín, vyš. hemokoagulácie, extrakciazavádzač ponechaný 6 hodín, vyš. hemokoagulácie, extrakciazavádzač ponechaný 6 hodín, vyš. hemokoagulácie, extrakciazavádzač ponechaný 6 hodín, vyš. hemokoagulácie, extrakcia

- po vyšetrení je potrebné zabezpečiť dostatočný príjem tekutínpo vyšetrení je potrebné zabezpečiť dostatočný príjem tekutínpo vyšetrení je potrebné zabezpečiť dostatočný príjem tekutínpo vyšetrení je potrebné zabezpečiť dostatočný príjem tekutín



VzhľadomVzhľadomVzhľadomVzhľadom kkkk veľkémuveľkémuveľkémuveľkému výskytuvýskytuvýskytuvýskytu ochoreníochoreníochoreníochorení periférnehoperiférnehoperiférnehoperiférneho cievnehocievnehocievnehocievneho

systémusystémusystémusystému vvvv populáciipopuláciipopuláciipopulácii jejejeje vhodnévhodnévhodnévhodné dodržiavaťdodržiavaťdodržiavaťdodržiavať mnohémnohémnohémnohé preventívnepreventívnepreventívnepreventívne

opatrenia,opatrenia,opatrenia,opatrenia, ktoréktoréktoréktoré spočívajúspočívajúspočívajúspočívajú vvvv zodpovednomzodpovednomzodpovednomzodpovednom prístupeprístupeprístupeprístupe zdravotníckychzdravotníckychzdravotníckychzdravotníckych

pracovníkovpracovníkovpracovníkovpracovníkov aaaa informovanostiinformovanostiinformovanostiinformovanosti populáciepopuláciepopuláciepopulácie

- vypracovať a aktívne využívať edukačné programy na vypracovať a aktívne využívať edukačné programy na vypracovať a aktívne využívať edukačné programy na vypracovať a aktívne využívať edukačné programy na 

ambulanciách praktických lekárov pre dospelýchambulanciách praktických lekárov pre dospelýchambulanciách praktických lekárov pre dospelýchambulanciách praktických lekárov pre dospelých

- monitorovať vedomosti  a postoje pacientov k otázkam ochorení monitorovať vedomosti  a postoje pacientov k otázkam ochorení monitorovať vedomosti  a postoje pacientov k otázkam ochorení monitorovať vedomosti  a postoje pacientov k otázkam ochorení 

periférneho systémuperiférneho systémuperiférneho systémuperiférneho systému



- zvýšiť informovanosť pacientov a laickej verejnosti o ochoreniach zvýšiť informovanosť pacientov a laickej verejnosti o ochoreniach zvýšiť informovanosť pacientov a laickej verejnosti o ochoreniach zvýšiť informovanosť pacientov a laickej verejnosti o ochoreniach 

periférneho systému, o možnostiach diagnostiky a liečbyperiférneho systému, o možnostiach diagnostiky a liečbyperiférneho systému, o možnostiach diagnostiky a liečbyperiférneho systému, o možnostiach diagnostiky a liečby

- rozšíriť povedomie laickej i odbornej verejnosti, že možnosť rozšíriť povedomie laickej i odbornej verejnosti, že možnosť rozšíriť povedomie laickej i odbornej verejnosti, že možnosť rozšíriť povedomie laickej i odbornej verejnosti, že možnosť 

liečby je aj v Banskej Bystrici prostredníctvom letákov, brožúr, liečby je aj v Banskej Bystrici prostredníctvom letákov, brožúr, liečby je aj v Banskej Bystrici prostredníctvom letákov, brožúr, liečby je aj v Banskej Bystrici prostredníctvom letákov, brožúr, 

edukačných programovedukačných programovedukačných programovedukačných programov



Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosťĎakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť


