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bol neustále pod dohľadom sestry, ktorá môže v prípade potreby 
okamžite zasiahnuť.

Druhý dôvod bol kapacitný, počet pacientov z roka na rok narastá. 
Denne vykonávame 200 odberov, mesačne tu aplikujeme až 2 500 
chemoterapií. Ročne stečie 24 000 chemoterapií a oddelením prejde 
64 000 ľudí. Koncept otvoreného priestoru umožnil zvýšiť počet 
miest o 6 lôžok, na celkový počet 41, čo je v snahe skrátiť čakanie na 
podávanie chemoterapie významné číslo. 
Tretím dôvodom, ktorý sme zohľadňovali od začiatku pri obnove 
oddelenia ako takého, sa týkal optimálnosti prostredia, v ktorom 
pacienti liečbu dostávajú. Rešpektujúc štandardy a hygienické nor-
my sme potrebovali zabezpečiť vzdušnejší a svetlejší priestor, čo 
jeho pôvodné usporiadanie formou veľmi malých a tmavých izieb 
absolútne nepripúšťalo.

Vytvoriť príjemnejšie a útulnejšie prostredie sme sa snažili aj inte-
riérovo. Veríme preto, že nezanedbateľným bonusom obnoveného 
pracoviska je tiež výstava súčasného moderného výtvarného ume-
nia, ktorá vznikla spontánnou iniciatívou renomovaných umelcov 
pod názvom „Umenie lieči“. Významní slovenskí autori darovali NOÚ 
na tento účel svoje originálne umelecké diela, čím oddelenie pre-
menili na galériu. Aj týmto spôsobom sme chceli skrášliť priestory, 
v ktorých trávite nevyhnutný čas liečby. Pre tento cieľ slúžia i moni-
tory, ktoré NOÚ venovala spoločnosť Samsung.

Veríme, že rekonštrukcia ODDELENIA AMBULANTNEJ CHEMOTE-
RAPIE prispeje k skvalitneniu poskytovanej komplexnej onkologic-
kej starostlivosti a zvýšeniu Vášho komfortu. 

ODDELENIE AMBULANTNEJ CHEMOTERAPIE (ďalej len 
„OACH“ alebo „oddelenie“) prešlo kompletnou rekonštrukciou, 
ktorá priniesla v podstate úplne nové pracovisko, čím ho zara-
dila k najmodernejším v Európe. Komplexná obnova oddelenia 
prináša priestrannejší, svetlejší a vzdušnejší priestor, úplne nové 
vybavenie ambulancií, nové čakárne, sociálne zariadenia, podla-
hy, podhľady, vzduchotechniku, či elektronický systém prijímania 
pacientov, ktorý uľahčuje a sprehľadňuje vytváranie poradia pri 
vstupnom odbere krvi.

Vzhľadom na limitovaný dispozičný priestor pôvodného OACH 
s rozlohou 1 300 m2, ktorý je daný  samotnou stavbou a interiérom 
viac ako 40-ročnej budovy NOÚ, nebolo jeho rozšírenie pri rekon-
štrukcii možné. Obnovená plocha však bola architektonicky a me-
dicínsky navrhnutá tak, aby zohľadňovala postupnosť jednotlivých 
krokov, z ktorých sa chemoterapeutická liečba skladá (odber krvi, 
vyšetrenie na ambulancii s príp. indikovaním chemoterapie, prípra-
va cytostatík, podávanie chemoterapie, príp. transfúzií, vykonávanie 
zákrokov) a zároveň umožnila rozšírenie niektorých z nich, najmä 
čakární a APLIKÁRNE.

Najväčšou koncepčnou zmenou priestoru prešla práve APLIKÁREŇ, 
kde je pacientom podávaná chemoterapia. Pre koncept tzv. open 
space, čiže otvoreného priestoru, ktorý je jedným zo svetových 
trendov používaných v špičkových zdravotníckych zariadeniach 
v zahraničí, sme sa rozhodli z troch dôvodov. Prvý a najvýznamnejší 
bol medicínsky, pretože je veľmi dôležité, aby bol pacient neustále 
monitorovaný nielen elektronicky (prístrojovo), ale aj opticky, teda 

VÁŽENÍ PACIENTI!→
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ODDELENIE AMBULANTNEJ CHEMOTERAPIE sa pre zdravot-
nícky personál (nie pacientov) otvára o 7:00 HOD. Do 7:30 HOD 
prebieha kontrola a príprava pracoviska.  

Prevádzková doba OACH (celého oddelenia a všetkých jeho častí) 
začína o 7:30 HOD. Od tohto času začínajú fungovať príslušné am-
bulancie OACH, kde je potrebné sa zaregistrovať ešte pred odberom 
krvi. Až následne sa zaraďujete do poradia na ODBER KRVI a to 
na základe poradového lístka s číslom, ktorý Vám vydá vyvolávací 
systém. Keď sa na displeji zobrazí Vaše číslo, vstupujete do ODBE-
ROVEJ MIESTNOSTI. Nemusíte teda zbytočne stáť v rade, stačí 
sledovať displej.

UPOZORNENIE! Lístok s poradovým číslom si netlačte auto-
maticky pri vstupe na oddelenie, pretože predtým musíte získať 
žiadanku na odber krvi, ktorú Vám vydajú pri registrácii v ambu-
lancii u Vášho lekára. Bez nej je lístok s poradovým číslom bez-
predmetný, nezabezpečí Vám poradie, nie je preto dôvod stáť 
v rade, pamätať si poradie v rade (kto za kým stojí), alebo si tlačiť 
lístok s poradím vopred. Nemusíte mať obavu z časového sklzu 
v následnom postupe liečby, krv sa do laboratória transportuje prie-
bežne počas celého trvania odberov. 

Odbery sa vykonávajú do 10:00 HOD, po tomto čase Vám ich v ne-
vyhnutných prípadoch (akútne stavy, náhle zhoršenie zdravotného 
stavu) urobia v APLIKÁRNI. 

1.

2.

3.

4. 

Ak idete na vyšetrenie, pri ktorom je potrebné mať žilový prístup 
(napr. CT, MR) a máte k tomu doporučenie z ambulancie (výmenný 
lístok), odber krvi Vám spolu so zavedením kanyly urobia v APLIKÁRNI. 

Po odberoch nasleduje VYŠETRENIE V AMBULANCII, pri ktorom 
už Váš lekár disponuje výsledkami krvi, podľa ktorých Vám indikuje 
ďalšiu liečbu. 

UPOZORNENIE! Poradie na vyšetrenie nesúvisí s poradovým čís-
lom lístka, ktorý ste si vytlačili pre odber krvi. S cieľom efektívne 
načasovať podávanie chemoterapie a minimalizovať čakanie s tým 
spojené, ako prví absolvujú vyšetrenia pacienti s tzv. dlhou chemo-
terapiou, ktorá trvá cca 5–6 hodín a urgentní pacienti, ktorí prichá-
dzajú s komplikáciami. 

Ďalej sa riaďte podľa pokynov lekára. Ak Vám naordinoval podanie che-
moterapie, žiadanku na liečbu vhoďte do schránky ODDELENIA PRÍ-
PRAVY CYTOSTATÍK. Vaša žiadanka bude časovo zaradená do poradia 
doručených žiadaniek. Čas prípravy Vašej liečby je individuálny, závisí 
od množstva a objemu liekov, z ktorých je zložená a od náročnosti jej 
prípravy, od toho, či Váš liek je nutné vyzdvihnúť v ústavnej lekárni. 

UPOZORNENIE! Poradie pri následnom podaní chemoterapie 
nemusí vždy závisieť od toho, kedy žiadanku na liečbu vhodíte do 
schránky. Aj tu sa z vyššie spomínaných dôvodov optimálneho na-
časovania s cieľom obslúžiť čo najviac pacientov, odvíja poradie po-
dania liečby od typu chemoterapie. Príprava a podanie Vašej liečby 
sa môže posunúť v závislosti od dĺžky prípravy a podania liečob 
pacientom s tzv. dlhými chemoterapiami, ktorým je chemoterapia 
podávaná prednostne. Postupuje sa aj podľa voľných lôžkových ka-
pacít, zohľadňuje sa tiež zdravotný stav pacienta.

PREVÁDZKOVÁ DOBA PRACOVISKA 
A ĎALŠIE INFORMÁCIE O ODDELENÍ 
AMBULANTNEJ CHEMOTERAPIE

→
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CHEMOTERAPIA JE PODÁVANÁ V APLIKÁRNI. Je možnosť absol-
vovať podanie chemoterapie aj v uzavretejších priestoroch s väčším 
súkromím s oddelenými mobilnými a vstavanými paravánmi (napr. 
v medicínsky odôvodnených prípadoch). Pre zvýšenie súkromia 
a komfortu sú k dispozícii slúchadlá s možnosťou počúvania hudby, 
ktoré sú po každom použití dezinfekčne ošetrované. 

Na lôžku ležíte v civilnom oblečení, nie je potrebný špeciálny odev 
ani prezuvky (časť lôžka, kde dochádza ku kontaktu s obuvou, je 
ošetrená návlekom), nie je nutné, aby ste si z hygienických dôvo-
dov vyzúvali obuv. Horný vrchný odev si môžete zavesiť na stenu 
s vešiakmi a úchytkami, ktorá sa nachádza priamo v APLIKÁRNI. Na 
tašky je úchytka priamo na polohovacom lôžku. Podávanie chemote-
rapie môže byť v nevyhnutných prípadoch prerušené (napr. toaleta), 
požiadajte sestru. 

PREVÁDZKOVÁ DOBA OACH končí o 15:00 HOD, po tomto čase 
začína služba trvajúca do 19:00 hod, ktorá zabezpečuje, aby pacien-
tovi dotiekla chemoterapia na OACH.

OACH je typom pracoviska tzv. denného stacionáru, ktoré je z dô-
vodu práce s cytostatikami zaradené do kategórie rizikových. Jeho 
prevádzková doba je preto presne limitovaná a musí končiť v stano-
venom čase. S cieľom zabezpečiť pacientom komfort pri podávaní 
chemoterapie sme prevádzku OACH posilnili o službu trvajúcu až do 
večerných hodín.

Ak sa výnimočne stane, že pacientovi do 19:00 HOD neskončilo 
podanie chemoterapie, je v doprovode sestry preložený na lôžkové 
Oddelenie klinickej onkológie D, E, C, primárne na izbu alebo vyšet-
rovňu. Ak sú tieto kapacity plné, tak do kresla, ktoré je pod neustá-

lym dohľadom zdravotníckeho personálu. V medicínsky odôvodne-
ných prípadoch (zhoršenie zdravotného stavu, alergická reakcia na 
chemoterapiu, iné komplikácie) môže byť pacient hospitalizovaný, 
kedy je prijatý na lôžkové oddelenie. 

UPOZORNENIE! Pacient sa môže na OACH pohybovať v doprovo-
de, s výnimkou APLIKÁRNE, a to z dôvodu prísneho hygienicko-epi-
demiologického režimu. Vaši príbuzní na Vás môžu počkať v čakárni 
alebo v priestoroch RECEPCIE. Z rovnakých dôvodov sa v APLIKÁRNI 
nesmie jesť, preto OACH nie je typom pracoviska, na ktorom sa podá-
va strava. Pre tento účel, prosíme, využite naše bufety a kaviareň na 
prízemí budovy NOÚ. 

VÁŽENÍ PACIENTI, 

ODDELENIE AMBULANTNEJ CHEMOTERAPIE a jeho zamestnanci 
pracujú v plnom rozsahu a v maximálne možnom režime z hľadis-
ka priestorových, medicínskych a personálnych kapacít. Ak chceme 
vyjsť v ústrety všetkým pacientom, ktorí k nám prichádzajú z celého 
Slovenska, je nevyhnutné, aby ste rešpektovali postup a pokyny, 
ktoré sú na OACH uplatňované z vyššie spomínaných dôvodov. Na 
OACH je liečba podávaná ambulantným spôsobom, t.j. v rámci jed-
ného dňa, kedy nemusíte absolvovať hospitalizáciu, čo je  nemalou 
výhodou. Preto Vás prosíme o toleranciu v prípadoch, kedy vzniknú 
nečakané situácie mimo štandardných postupov, ktoré sa personál 
snaží riešiť operatívne. 

Zároveň Vás prosíme o ohľaduplnosť a zhovievavosť k sebe navzá-
jom, prednostne sú vyšetrovaní pacienti s komplikáciami a tí, ktorí 
dostávajú dlhé chemoterapie, resp. urgentní pacienti, ktorým sa 
náhle zhoršil zdravotný stav. 

5.

6.
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priateľského prostredia 
Podporujeme podujatia orientované na osvetu, prevenciu 
a liečbu onkologických ochorení
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a obnovu NOÚ 
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SK 84 1100 0000 0026 2518 0899
www.priatelianou.sk 


