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Red Flags Red Flags –– varovnvarovnéé prprííznakyznaky

•• varovnvarovnéé prprííznaky = signznaky = signáály nebezpely nebezpeččiaia

•• z banz banáálneho ochorenia robia vlneho ochorenia robia váážžny stavny stav

•• ochorenie, ktorochorenie, ktoréé signalizujsignalizujúú musmusííme vylme vylúúččiiťť

•• ak nemôak nemôžžeme vyleme vylúúččiiťť, zariadi, zariadiťť doplnkovdoplnkovéé a a 
konzilikonziliáárne vyrne vyššetrenie,etrenie,

•• pertinent negatives pertinent negatives –– neprnepríítomnostomnosťť varovných varovných 
prprííznakov musznakov musíí bybyťť explicitne v dokumentexplicitne v dokumentáácii,cii,

•• v dokumentv dokumentáácii muscii musíí bybyťť vidievidieťť, , žže sme na varovne sme na varovnéé
prprííznaky mysleli a vylznaky mysleli a vylúúččili ich,ili ich,

•• defenzdefenzíívna medicvna medicíína na –– vyvyššetrenia na ochranu etrenia na ochranu 
pacienta chrpacienta chráánia zdravotnnia zdravotnííkov,kov,

•• frekvencia NMR vyfrekvencia NMR vyššetrenetreníí 4 x, pozitivita bez zmeny4 x, pozitivita bez zmeny



Red Flags Red Flags –– varovnvarovnéé prprííznaky znaky -- cefaleacefalea

••pretrvpretrvááva nepretrva nepretržžite viac ako 2 týite viac ako 2 týžždne dne 

••spojenspojenáá ss vyrvyráážžkou alebo teplotou kou alebo teplotou 

••spojenspojenáá ss opozopozííciou ciou ššijeije

••vznikne pri nvznikne pri náámahe alebo zmenmahe alebo zmenáách polohych polohy

••bolesbolesťť neprechneprecháádza po udza po užžititíí analgetanalgetíík k 

••slabosslabosťť konkonččatatíín, alebo inn, alebo inéé neurologickneurologickéé prprííznaky znaky 

••zmeny osobnosti, alebo spomalenie myslenia zmeny osobnosti, alebo spomalenie myslenia 

••bolesbolesťť sa objavsa objavíí po po úúraze raze 

••nový typ bolesti hlavy unový typ bolesti hlavy u pacienta nad 55 rokovpacienta nad 55 rokov



Red Flags Red Flags –– varovnvarovnéé prprííznaky znaky –– bolesti bruchabolesti brucha

••teplota, teplota, 
••hnahnaččka (viac ako 5 riedkych stolka (viac ako 5 riedkych stolííc/24 h), c/24 h), 
••trvajtrvajúúca obstipca obstipáácia, krv vcia, krv v stolici, stolici, 
••dlhdlhššia nauzea aia nauzea a opakovanopakovanéé vracanie, vracanie, 
••napnapäätie prednej brutie prednej bruššnej steny, nej steny, 
••opuch brucha aopuch brucha a žžltltéé sfarbenie sklsfarbenie skléér ar a kokožže. e. 
••silnsilnéé bolestibolesti, , 
••prprííznaky znaky ššoku: tachykardia, hypotenzia, oku: tachykardia, hypotenzia, 
••potenie, zmpotenie, zmäätenostenosťť, , 
••prprííznaky peritonitznaky peritonitíídy, nafdy, nafúúknutknutéé brucho.brucho.



Red Flags Red Flags –– varovnvarovnéé prprííznaky znaky -- parestparestééziezie

••zmzmäätenostenosťť alebo aj kralebo aj kráátka strata vedomiatka strata vedomia,,

••ssťťaažženenéé dýchanie,dýchanie,

••problprobléémy smy s chôdzouchôdzou,,

••zzáávraty,vraty,

••mimovômimovôľľový odchod moový odchod močča alebo stolice,a alebo stolice,

••poruchy videnia (diplopia, výpadky, rozmazanporuchy videnia (diplopia, výpadky, rozmazanéé),),

••ochrnutie, slabosochrnutie, slabosťť jednej alebo viacerých konjednej alebo viacerých konččatatíín,n,

••parestparestéézie po zie po úúraze hlavy, krku, chrbtice,raze hlavy, krku, chrbtice,

••nezretenezreteľľnnáá rerečč,,



Red Flags Red Flags –– varovnvarovnéé prprííznaky znaky -- synkopasynkopa

••vek nad 65 rokovvek nad 65 rokov
••anamnanamnééza KVOza KVO
••bez varovných prbez varovných prííznakovznakov
••vznik povznik poččas nas náámahy, polemahy, poležžiaiaččkyky
••bolesbolesťť na hrudnna hrudnííku poku poččas pras prííhodyhody
••palpitpalpitáácie pred mdloboucie pred mdlobou
••v RA nv RA nááhla smrhla smrťť
••nie normnie normáálne vitlne vitáálne funkcie, lne funkcie, TKs menej ako 90, ...TKs menej ako 90, ...
••znznáámky kardimky kardiáálneho zlyhlneho zlyháávaniavania
••patologickpatologickéé EKGEKG



Red Flags Red Flags –– varovnvarovnéé prprííznaky znaky 
–– po odoznenpo odozneníí generalizovaných kgeneralizovaných kŕčŕčovov

••neurologický deficitneurologický deficit
••porucha sprporucha spráávaniavania
••teplotateplota
••úúraz hlavy vraz hlavy v anamnanamnééze od poslednej kontrolyze od poslednej kontroly
••bolesbolesťť hlavyhlavy
••nnáádorovdorovéé ochorenieochorenie
••antikoagulanciantikoagulanciáá
••chýba dozor na 1chýba dozor na 1--2 h2 h
••prvý zprvý zááchvat vo veku nad 40 rokovchvat vo veku nad 40 rokov
••iný ako obvyklý priebeh ziný ako obvyklý priebeh zááchvatu kchvatu kŕčŕčovov



Red Flags Red Flags –– varovnvarovnéé prprííznakyznaky
–– pri vertebrogpri vertebrogéénnych nnych ťťaažžkostiachkostiach

••vek nad 50 rokovvek nad 50 rokov
••trauma vtrauma v anamnanamnéézeze
••teplota, infekcia, drogy i.v.teplota, infekcia, drogy i.v.
••nnáádor vdor v anamnanamnééze, strata hmotnostize, strata hmotnosti
••retencia moretencia močča, inkontinencia stolicea, inkontinencia stolice
••porucha hybnostiporucha hybnosti
••progredujprogredujúúca svalovca svalováá slabosslabosťť
••imunosupresimunosupresíívna avna a steroidnsteroidnáá lielieččbaba
••citlivoscitlivosťť chrbtice vchrbtice v strednej lstrednej lííniinii



Red Flags Red Flags –– varovnvarovnéé prprííznaky znaky –– pri astmepri astme

ťťaažžkkáá astma:astma:
••neschopnosneschopnosťť dopovedadopovedaťť vetuvetu
••P viac ako 110/minP viac ako 110/min
••fD viac ako 25/minfD viac ako 25/min

ohrozenie ohrozenie žživota:ivota:
••tichý hrudntichý hrudnííkk
••cyancyanóózaza
••bradykardiabradykardia
••vyvyččerpanoserpanosťť
••SpO2 menej ako 92 %SpO2 menej ako 92 %



Red Flags Red Flags –– varovnvarovnéé prprííznaky znaky -- suicsuicíídiumdium

••strata vzstrata vzťťahu ahu –– odlodlúúččenie, rozvod enie, rozvod 
••úúmrtie milovanej osoby mrtie milovanej osoby 
••diagndiagnóóza terminza termináálneho ochorenialneho ochorenia
••strata finanstrata finanččnnéého zabezpeho zabezpeččenia enia 
••zmeny fyzickzmeny fyzickéého vzhho vzhľľadu adu 
••strata zamestnania / novstrata zamestnania / novéé zamestnaniezamestnanie
••strata zstrata zááujmovujmov
••zbavovanie sa obzbavovanie sa obľľúúbených vecbených vecíí
••zneuzneužžíívanie toxických substancivanie toxických substanciíí



Red Flags Red Flags –– varovnvarovnéé prprííznaky znaky –– psychickpsychickéé ochorenieochorenie
•• strata socistrata sociáálnych kontaktov, strata zlnych kontaktov, strata zááujmu oujmu o iných iných ľľududíí,,
•• nnááhle problhle probléémy vo vzmy vo vzťťahoch, strata výkonnosti vahoch, strata výkonnosti v šškole al. kole al. 

zamestnanzamestnaníí, , 
•• zastavenie zastavenie ššportových aktivportových aktivíít, t, 
•• strstráánenie sa rodinných stretnutnenie sa rodinných stretnutíí,,
•• inak nevysvetliteinak nevysvetliteľľnnéé problprobléémy smy s koncentrkoncentrááciou, pamciou, pamääťťou, ou, 

logikou,logikou,
•• zvýzvýššenenáá citlivoscitlivosťť na zvuky, vône, dotyky, pohna zvuky, vône, dotyky, pohľľady,ady,
•• strata iniciatstrata iniciatíívy, tvy, túúžžob, odriekanie ob, odriekanie úúččasti na aktivitasti na aktivitáách, ch, 

apatia,apatia,
•• strata zmyslu pre realitu, pocity vydelenia zstrata zmyslu pre realitu, pocity vydelenia z kolektkolektíívu,vu,
•• prehnanprehnanáá viera vo vlastnviera vo vlastnéé schopnosti, nelogickschopnosti, nelogickéé myslenie myslenie 

podobnpodobnéé detským fantdetským fantááziziáám,m,
•• nedôvernedôverččivosivosťť, vz, vzťťahovaahovaččnosnosťť, podozrievavos, podozrievavosťť,,
•• zvlzvlášáštne sprtne spráávanie,vanie,
•• nnááhle zmeny stravovachle zmeny stravovacíích,ch, hygienických nhygienických náávykov vykov 

aa spspáánkovnkovéého rytmu, nho rytmu, nááhle zmeny nhle zmeny náálad.lad.



Red Flags Red Flags –– varovnvarovnéé prprííznaky znaky –– týrantýranéé diedieťťaa

•• poranenia nevysvetlenporanenia nevysvetlenéé anamnanamnéézou alebo zou alebo 
vývojovým stupvývojovým stupňňom dieom dieťťaaťťa,a,

•• chýbajchýbajúúca, meniaca sa, alebo postupnca, meniaca sa, alebo postupnáá
anamnanamnééza,za,

•• oneskorenoneskorenéé vyhvyhľľadanie pomoci,adanie pomoci,
•• neobvyklneobvykléé sprspráávanie rodivanie rodičča/opatrovna/opatrovnííka,ka,
•• strata kontroly nad sprstrata kontroly nad spráávanvaníím pri bem pri bežžných ných 

situsituááciciáách (plach (plačč, pomo, pomoččenie),enie),
•• nerealisticknerealistickéé ooččakakáávania od dievania od dieťťaaťťa,a,
•• stresy astresy a krkríízy vzy v prpríítomnosti dietomnosti dieťťaaťťa,a,
•• socisociáálna alna a fyzickfyzickáá izolizoláácia diecia dieťťaaťťa od rodiny,a od rodiny,
•• eskaleskaláácia napcia napäätia vtia v priebehu priebehu ččasu,asu,
•• anamnanamnééza zneuza zneužžíívania rodivania rodičča va v jeho detstve.jeho detstve.



Red Flags Red Flags –– varovnvarovnéé prprííznaky znaky –– dyspepsiadyspepsia

•• nechcennechcenáá strata telesnej hmotnosti viac ako strata telesnej hmotnosti viac ako 
10 % (v priebehu tý10 % (v priebehu týžžddňňov aov ažž 3 mesiacov),3 mesiacov),

•• sideropenicksideropenickáá ananéémia vmia v dokumentdokumentáácii,cii,
•• krvkrváácanie zcanie z GIT (hematemGIT (hematemééza, enterorza, enteroráágia, gia, 

melmelééna),na),
•• úúpornpornéé vracanievracanie,,
•• ťťaažžkosti pri prehkosti pri prehĺĺtantaníí (dysfagia),(dysfagia),
•• rezistencia vrezistencia v epigastriu,epigastriu,
•• vek nad 55 rokov,vek nad 55 rokov,
•• rodinnrodinnáá anamnanamnééza nza náádorov GIT,dorov GIT,



RED FLAGS V ZDRAVOTNRED FLAGS V ZDRAVOTNÍÍCTVECTVE

1. vstup 1. vstup –– poliklinika Windsor, CNDpoliklinika Windsor, CND

2. vstup 2. vstup –– nemocnica Barcelona, Enemocnica Barcelona, E

3. vstup 3. vstup –– univerzitnuniverzitnáá nemocnicanemocnica
Bratislava, SKBratislava, SK


