
Komplexný manažment detského pacienta v domácej paliatívnej starostlivosti 

Kritériá indikácie špecializovanej detskej domácej paliatívnej starostlivosti. 

Skríningové skóre 

 

Skríningové skóre špecializovanej detskej domácej paliatívnej starostlivosti je nástroj, ktorý 

pomôže ošetrujúcemu lekárovi (primárny pediater, špecialisti) určiť vhodný čas pre prvý rozhovor 

o cieľoch paliatívnej starostlivosti, naplánovať paliatívne konzílium a stanoviť akútnu indikáciu 

špecializovaného detského paliatívneho konzília.   

 

Cieľovou skupinou špecializovanej detskej domácej paliatívnej starostlivosti sú deti so život 

limitujúcimi a/alebo ohrozujúcimi chorobami, 

1. ktorých diagnóza je v adresári život limitujúcich chorôb 

(www.detskapaliativnastarostlivost.sk) 

2. ktorých diagnóza nie je známa, ale klinický stav je závažný a klinické skúsenosti vedú 

odborníka k záveru, že ide o život limitujúcu/ohrozujúcu chorobu 

 

Povinnosť zhodnotiť Skríningové skóre DDPS má kľúčový odborník, ktorý vzhľadom na 

diagnózu dieťaťa koordinuje multidisciplinárnu starostlivosť pri stanovení diagnózy a následne vo 

vhodných intervaloch. Vždy pri významnom zhoršení klinického stavu a minimálne raz ročne.  

 

Vyplnené skríningové skóre DPS je pomôckou pre ošetrujúceho lekára, ktorý sa stará o dieťa 

so život limitujúcou/ohrozujúcou chorobou. Nenahradzuje klinickú skúsenosť lekára. Po vyplnení 

skóre lekár môže zvoliť aj iný postup ako odporúča skóre, ktorý odôvodní v dokumentácii dieťaťa. 

 

Skríningový dotazník so záverom kľúčového odborníka je súčasťou dokumentácie, kópia 

vyplneného dotazníka je poskytnutá rodičovi a odoslaná primárnemu pediatrovi.  

 

Vyhodnotenie skóre: 

1. Skóre ≥ 10   

Ošetrujúci lekár dieťaťa oboznámi rodičov a dieťa s cieľmi paliatívnej starostlivosti. 

Informačné materiály pre rodičov aj odborníkov sú dostupné na 

www.detskapaliativnastarostlivost.sk 

 

2. Skóre ≥15  

Príprava na začiatok špecializovanej detskej domácej paliatívnej starostlivosti. 

Odporúčanie a objednanie paliatívneho konzília poskytovaného lekárom špecializovaného 

detského mobilného paliatívneho tímu v priebehu najbližších 3-6 mesiacov. Konzílium 

objednáva primárny pediater po vlastnom zhodnotení alebo na odporučenie iného špecialistu.  

 

3. Skóre ≥25 

Akútna indikácia paliatívneho konzília 

Objednanie paliatívneho konzília v priebehu 7 dní (www.detskapaliativnastarostlivost.sk) 

Vhodnosť detskej domácej paliatívnej starostlivosti bude posúdená spoločne po rozhovore 

lekára špecializovaného mobilného paliatívneho tímu s ošetrujúcim ústavným alebo 

ambulantným lekárom dieťaťa a rodičmi a následnej spoločnej diskusii. Konzílium objednáva 

ošetrujúci lekár (primárny pediater alebo špecialista). 
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Skríningové skóre špecializovanej detskej paliatívnej starostlivosti 

Meno dieťaťa: Dátum narodenia: 

Diagnóza kód: Diagnóza slovom:  

Meno odborníka: 

Kontakt:  

Dátum hodnotenia:  

Skóre a ďalší postup:  

 ≥ 10   Rodičia sú oboznámení s cieľmi paliatívnej starostlivosti:  

□ slovne 

□ informačné materiály 

□ webová stránka 

 

 ≥ 15   Príprava na začiatok špecializovanej detskej domácej paliatívnej starostlivosti:  

□ dieťa má objednané paliatívne konzílium na termín: .......................................... 

□ bolo odporučené objednanie paliatívneho konzília cestou primárneho pediatra.  

 

 ≥25   Akútna indikácia paliatívneho konzília. (Objednanie paliatívneho konzília v priebehu 7 

dní)  

 

 

  
Skríningové skóre špecializovanej detskej 

paliatívnej starostlivosti 
  

O
zn

a
čt

e 

k
rí

ži
k

o
m

 

S
k

ó
re

 

1 
Priebeh ochorenia a jeho vplyv na denné 

aktivity dieťaťa       

1.1 

Priebeh ochorenia a jeho vplyv na denné 

aktivity dieťaťa (v porovnaní s posledným 

klinickým vyšetrením, resp. počas posledných 4 

týždňov života dieťaťa): 

Stabilné □ 0 

Pomaly zhoršujúce sa bez vplyvu na 

denné aktivity 
□ 1 

Nestabilné, s miernym obmedzením 

denných aktivít 
□ 2 

Signifikantné zhoršenie so závažným 

obmedzením denných aktivít 
□ 4 

1.2 

Zvýšený počet hospitalizácií (>50% 

v posledných 3 mesiacoch v porovnaní 

s predchádzajúcim obdobím. 

Nie □ 0 

Áno □ 3 

2 
Očakávané výsledky liečby zameranej na 

ochorenie a nežiaduce účinky liečby       

2.1 

Liečba zameraná na ochorenie... (nemyslí sa 

tým symptómová liečba s chorobou súvisiacich 

komplikácií ako napr. bolesť, únava, dyspnoe...) 

... je kuratívna □ 0 

... kontroluje ochorenie a predlžuje život 

pacienta s dobrou kvalitou života 
□ 1 

...nedokáže vyliečiť ochorenie, ale má 

pozitívny efekt na kvalitu života 
□ 2 

... nekontroluje ochorenie a nemá 

pozitívny efekt na kvalitu života 
□ 4 

2.2 

Záťaž liečby (záťaž znamená vedľajšie účinky 

liečby a s liečbou súvisiace faktory, ktoré sú 

z pohľadu pacienta alebo rodiny vnímané ako 

Žiadna alebo minimálna záťaž □ 0 

Nízky stupeň záťaže □ 1 

Stredný stupeň záťaže □ 2 
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záťaž, napr. pobyt v nemocnici, atď...)  Vysoký stupeň záťaže □ 4 

3 
Symptómové a psychologické zaťaženie 

dieťaťa 
      

3.1 

Intenzita symptómov a náročnosť symptómovej 

kontroly (počas posledných 4 týždňov) 
Pacient je asymptomatický □ 0 

Symptóm(y) sú mierne a sú ľahko 

kontrolovateľné 
□ 1 

Symptóm(y) sú strednej intenzity a sú 

kontrolovateľné 
□ 2 

Symptóm(y) sú vysokej intenzity alebo 

sú náročne kontrolovateľné (neplánované 

hospitalizácie alebo ambulantné 

návštevy, symptómové krízy...) 

□ 4 

3.2 

Psychologická záťaž pacienta súvisiaca so 

symptómami 
Žiadna □ 0 

Mierna □ 1 

Stredná □ 2 

Významná □ 4 

3.3 

Psychologická záťaž rodičov alebo rodiny 

súvisiaca so symptómami alebo utrpením 

dieťaťa 

Žiadna □ 0 

Mierna □ 1 

Stredná □ 2 

Významná □ 4 

4 
Preferencie/potreby pacienta alebo rodičov. 

Preferencie zdravotníckeho pracovníka.        

4.1 

Pacient/rodičia si želajú paliatívnu starostlivosť 

alebo vyjadrili potreby, ktoré dokáže najlepšie 

napĺňať paliatívna starostlivosť. 

Nie (prejdite na 4.2) □ 0 

Áno (neodpovedajte na 4.2) □ 4 

4.2 
Vy alebo Váš zdravotnícky tím cítite, že pacient 

by mohol profitovať z paliatívnej starostlivosti. 
Nie □ 0 

Áno □ 4 

5 Odhadovaná dĺžka života   □   

5.1 

Odhadovaná dĺžka života Niekoľko rokov □ 0 

Mesiace až 1-2 roky □ 1 

Týždne až mesiace (neodpovedajte na 

5.2) 
□ 3 

Dni až týždne (neodpovedajte na 5.2) □ 4 

5.2 
„Boli by ste prekvapený ak by dieťa náhle 

zomrelo v najbližších 6 mesiacoch?“ 
Áno □ 0 

Nie □ 2 

    Celkové skóre □ .... 

 

 

 

 

 


