Množina údajov pre urgentnú medicínu
⊂ Minimálna množina údajov o pacientovi
Stav: Návrh
Verzia: 0.1.5
Dátum ostatnej revízie: 09.06.2008
Dátum prekladu: 17.06.2008

Množina údajov pre urgentnú medicínu (návrh)
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Identifikačné údaje
1.1
Meno
1.2
Dátum narodenia
1.3
Jednoznačný osobný identifikátor
Administratívne údaje
2.1
Poistenie
2.2
Adresa bydliska
2.3
Právne obmedzenia (typ, stupeň – v prípade potreby, zodpovedná osoba)
2.4
Osoby, ktoré podliehajú hláseniu
Anamnéza
3.1
Osobná anamnéza
3.1.1
Pracovná anamnéza
3.1.2
Úrazy
3.1.3
Operácie
3.1.4
Infekcie
3.1.5
Prerušené pozorovania
3.1.6 Riziká životného štýlu (aké, trvanie, koľko)
3.1.6.1
Alkohol
3.1.6.2
Fajčenie
3.1.6.3
Iné zneužívania (abúzus)
3.1.7
Riziká cestovania
3.1.8
Iné
3.2
Rodinná anamnéza (genetické, metabolické, neuromuskulárne, krvácavé poruchy)
Klinické údaje
4.1
Základné fyziologické merania
4.1.1
Výška (cm)
4.1.2
Hmotnosť (kg)
4.2
Cave (pozor)
4.2.1
Alergie (agent, typ reakcie)
4.2.2
Nežiaduce reakcie liekov (liek, typ reakcie)
4.2.3
Krvná skupina, nepravidelné antigény (ak sú prítomné)
4.2.4
Nežiaduce potransfúzne reakcie (dátum, typ prípravku, záver)
4.2.5 Porušená funkcia orgánu / systému
4.2.5.1
Obličky (stupeň závažnosti)
4.2.5.2
Krvácavé poruchy (typ, stupeň závažnosti)
4.2.5.3
Metabolické poruchy (typ)
4.3
Nákazlivé choroby (diagnóza, štádium, ostatný raz potvrdená – ak sú prítomné)
4.4
Imunizácie (typ, dátum)
4.5
Súčasné ťažkosti, liečenie a užívanie liekov
4.5.1 Liečené choroby (diagnóza, od kedy, súčasné štádium – podľa uznávaného systému
klasifikácie a výsledku reprezentatívneho testu, čo sa hodí)
4.5.1.1
Užívané lieky (liek, dávka)
4.5.1.2
Dátum ďalšej kontroly
4.5.2 Chronické choroby
4.5.2.1 Diabetes
4.5.2.1.1
Typ 1 alebo 2
4.5.2.1.2
Závislý alebo nezávislý od inzulínu
4.5.2.1.3
Liečenie / dávka
4.5.2.1.4
Frekvencia výskytu hypoglykémie (nestály diabetes)
4.5.2.1.5
Komplikácie chronického diabetu

4.5.3

4.5.4

4.5.5
4.5.6
4.5.7
5

4.5.2.1.6
Dátum dosiahnutého stupňa ICDP
4.5.2.1.7
V starostlivosti: meno a číslo telefónu
4.5.2.2
Iné
Psychické poruchy / diagnózy
4.5.3.1 Zvýšená pozornosť vzhľadom na riziko súvisiace s dispozíciou na (v
prípade potreby, najmä ak sa už vyskytla príhoda predtým)
4.5.3.1.1
Sebapoškodzovanie (automutilácia)
4.5.3.1.2
Nebezpečie pre iných
4.5.3.1.3
Heteroagresivita
4.5.3.2 Súčasná psychofarmakoterapia (ak je možné, uviesť informáciu
o predchádzajúcej terapii so zhodnotením jej účinnosti, kontraindikáciách alebo
alergických reakciách)
4.5.3.3 Kontakty na
4.5.3.3.1
Ošetrujúceho lekára (meno, číslo telefónu)
4.5.3.3.2
Psychiatrické zariadenie, ktoré poskytlo ostatnú nemocničnú
starostlivosť alebo ambulancia s najpodrobnejšou dostupnou
dokumentáciou (názov, číslo telefónu, e-mail)
4.5.3.3.3
Najbližší príbuzní a iné kompetentné osoby / zariadenia
poskytujúce osobe opateru / starostlivosť (meno, číslo telefónu, email)
Implantáty
4.5.4.1
Zariadenia / pomôcky (typ, mód a nastavenie, dátum ostatnej údržby,
nasledujúca plánovaná údržba)
4.5.4.2
Protéza (typ, dátum)
Choroby liečené cyklicky (diagnóza, typ a dátum ostatnej procedúry, typ a dátum
nasledujúcej procedúry)
4.5.5.1
Náhrada obličky (typ, prístup, frekvencia, nastavenia)
Diagnózy v pozorovaní, abnormálne výsledky testov a nálezy (diagnóza, test a hodnota,
obraz, záznam a opis EKG – vždy, ak je to možné, dátum ostatnej kontroly, nasledujúca
plánovaná kontrola)
Trvalé pomôcky (močové cievky, stómové vaky, ortopedické pomôcky – typ, potreba
ošetrovania)
Neschopnosti / hendikepy (typ, stupeň)

4.5.8
Ostatné údaje
5.1
Vôľa žiť a liečiť sa
5.2
Ochota darovať orgán

