
Vážená kolegyňa, vážený kolega 

 

Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc.  

Pri práci v ambulancii primárnej pediatrie sa dennodenne stretávame s množstvom pacientov. 
Nie je tajomstvom, že naše ambulancie sú preťažené a lekári prepracovaní. Množstvo vyšetrení, ktoré 
denne vykonáme, nie sú indikované. Najčastejším dôvodom takýchto nepotrebných vyšetrení je 
vystavenie potvrdenia, ktoré rodič potrebuje získať, aby sa dieťa mohlo vrátiť do školského 
a predškolského zariadenia. Každé zariadenie si pritom zákon interpretuje po svojom - niektoré škôlky 
dávajú podpisovať potvrdenie o bezinfekčnosti rodičom, iné žiadajú po niekoľkodňovej neprítomnosti 
z rodinných dôvodov potvrdenie lekára. Niektoré stredné školy žiadajú aj po jednodňovej 
neprítomnosti lekárske potvrdenie.  

Snaha Spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti smeruje k dohode s Ministerstvom 
školstva. Našou ambíciou je iniciovať dialóg a vytvoriť univerzálne pravidlá, kedy a v akých 
situáciách je nutné potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa a kedy je dostačujúce potvrdenie 
rodiča. 

K takémuto postupu potrebujeme mať v rukách relevantné informácie. Rozhodli sme sa teda 
vytvoriť štatistiku, ktorá bude odrážať dennú prax v našich ambulanciách. V súčasnej dobe, kedy je 
nedostatok lekárov alarmujúci, je viac ako nutné optimalizovať naše pracovné vyťaženie. 
Na nasledujúcej strane nájdete dotazník.  

V prvej časti dotazníka zisťujeme orientačné informácie o ambulancii, resp. obvode: počet 
pacientov, miesto pôsobenia - či sa nachádza v meste alebo na dedine.  

V druhej časti sa zameriame na prácu ambulancie.  

Informácie, ktoré nás zaujímajú: 

- počet ošetrených pacientov za deň 
- počet ošetrení, kedy bol predpísaný recept (akýkoľvek - aj dispenzarizovaní pacienti) 
- počet ošetrení banálnej infekcie (nádcha, krátkodobý kašeľ, nevoľnosť atď.), kedy 

hlavným dôvodom vyšetrenia je administratívny úkon – vystavenie ospravedlnenky alebo 
potvrdenia o bezinfekčnosti 

- počet vyšetrení zdravého dieťaťa po prekonaní infekcie (rodič prichádza do ambulancie 
pre potvrdenie, že jeho dieťa bolo choré, doma ho vyliečili, je zdravé, ale potrebujú papier 
do škôlky, prípadne rodič prichádza bez dieťaťa) 

 

Pevne veríme, že nám pomôžete vyplnením tohto krátkeho dotazníka, aby sme mohli  pri 
jednaní používať relevantné argumenty. Dúfame, že sa nám podarí presadiť pravidlá, vďaka ktorým sa 
nám práca aspoň troška uľahčí a získame viac času na starostlivosť o skutočne choré deti namiesto 
toho, aby sme vyšetrovali desiatky zdravých detí denne. 

V prílohe je dotazník na 1 týždeň. Prosíme ho vyplniť a po týždni sledovania zaslať na našu 
adresu: primarnapediatria@gmail.com alebo poštou na adresu: MUDr.Zuzana Nagyová,MPH, 
Ambulancia VLDD, Veľkoblahovská 23, 92901 Dunajská Streda. 

 



V Bratislave 2.4.2017 

 

 

Dotazník             Kraj_______________________________ 

- Charakteristika obvodu:        500-1000 pacientov 
             1000- 1500 pacientov 
             1500 a viac pacientov 

Miesto:     Dedina           Mesto       Krajské mesto  

Dátum:  
 
Úkon Počet 

Celkovo ošetrených pacientov  

Z toho počet vyšetrení s predpísaním receptu  

            nezávažná infekcia s potrebou potvrdenia  

            vyšetrenie zdravého dieťaťa  

 
Dátum:  
 
Úkon Počet 

Celkovo ošetrených pacientov  

Z toho počet vyšetrení s predpísaním receptu  

            nezávažná infekcia s potrebou potvrdenia  

            vyšetrenie zdravého dieťaťa  

 
Dátum:  
 
Úkon Počet 

Celkovo ošetrených pacientov  

Z toho počet vyšetrení s predpísaním receptu  

            nezávažná infekcia s potrebou potvrdenia  

            vyšetrenie zdravého dieťaťa  

 
Dátum:  
 



Úkon Počet 

Celkovo ošetrených pacientov  

Z toho počet vyšetrení s predpísaním receptu  

            nezávažná infekcia s potrebou potvrdenia  

            vyšetrenie zdravého dieťaťa  

 

Dátum:  
 
Úkon Počet 

Celkovo ošetrených pacientov  

Z toho počet vyšetrení s predpísaním receptu  

            nezávažná infekcia s potrebou potvrdenia  

            vyšetrenie zdravého dieťaťa  

 

 

 


