
Układ po kar mo wy
Py ta nia do ty czą ce ukła du po kar mo we go mo gą być
na stę pu ją ce:

• Czy pa cjent ma do bry ape tyt i sta łą wa gę?
• Czy cho ro wał na żół tacz kę, cho ro by wą tro by lub

ne rek?
• Ile jed no stek al ko ho lu śred nio spo ży wa w cią gu

ty go dnia?

Układ ner wo wy
• Czy wy stę pu ją po bu dze nia lub omdle nia?
• Czy wy stę pu je ja ki kol wiek uby tek czu cia lub osła -

bie nie mo to ry ki?

Le karz ba da ją cy po wi nien zwró cić uwa gę na za cho wy -
wa nie rów no wa gi cia ła, chód oraz ogól ną ru cho mość.

Ba da nie przed mio to we
Do kład nie prze pro wa dzo ny wy wiad mo że do star czyć
wszyst kich po trzeb nych in for ma cji, w wa run kach nie -
szpi tal nych ba da nie peł ne fi zy kal ne nie jest więc ko -
niecz ne. Mo że być jed nak wska za ne prze pro wa dze nie
uprosz czo ne go ba da nia w przy pad ku, gdy roz wa ża się
tech ni ki se da cji. Za wie ra ono na stę pu ją ce ele men ty:

Ob ser wa cja ogól na pa cjen ta. Czy pa cjent kli nicz nie
jest w do brej for mie lub mo że wy stę pu ją ja kieś oczy -
wi ste uogól nio ne ob ja wy kli nicz ne, np. si ni ca, bla dość
czy żół tacz ka? Czy pa cjent jest szcze gól nie prze stra -
szo ny? Czy mó wi nie prze rwa nie? Czy wy glą da na spo -
koj ne go, ale ma spo co ne dło nie? Na le ży zwa żyć pa -
cjen ta i zwró cić uwa gę na wszel ki nad miar tkan ki
tłusz czo wej pod bród ką, zwłasz cza w przy pad ku re -
tro gna tycz nej żu chwy, po nie waż mo że to wska zy wać
na gor sze wa run ki w dro gach od de cho wych.

Układ ser co wo -na czy nio wy. Na le ży zmie rzyć tęt no na
tęt ni cy pro mie nio wej, oce nia jąc czę stość, rytm, wy -
peł nie nie i cha rak ter. Ci śnie nie tęt ni cze mie rzy się
sfin go ma no me trem na ra mie niu u pa cjen ta sie dzą -
ce go. To uprosz czo ne ba da nie obo wiąz ko wo na le ży
wy ko nać u oso by do ro słej, któ rej pro po nu je się se da -
cję do żyl ną.

Wy wiad so cjal ny. Czyn ni ki so cjal ne rów nież wpły -
wa ją na zdol ność pa cjen ta do pod da nia się le cze niu
sto ma to lo gicz ne mu. Je śli roz wa ża się se da cję lub
znie czu le nie ogól ne, na le ży wziąć pod uwa gę wiek pa -
cjen ta, dy stans, ja ki ma do po ko na nia od do mu do ga -
bi ne tu, moż li wość eskor to wa nia pa cjen ta przez oso -
bę dru gą.

Ho spi ta li za cja
Za bieg chi rur gicz ny lub roz le głe le cze nia sto ma to lo -
gicz ne w znie czu le niu ogól nym prze pro wa dza ne w wa -
run kach szpi tal nych wy ma gać mo gą peł ne go ba da nia

przed mio to we go. Je go za sad ność i za kres za le żą od wy -
wia du i od pa cjen ta, a ce lem ta kie go ba da nia jest usta -
le nie wyj ścio wej kon dy cji pa cjen ta oraz iden ty fi ka cja
wszel kich pro ble mów, któ re mo gą mieć wpływ na spo -
sób le cze nia lub znie czu la nia.

3.2 Zna cze nie ogól no me dycz ne go
sta nu pa cjen ta dla le cze nia
sto ma to lo gicz ne go

Układ ser co wo -na czy nio wy
Cho ro by ser ca wro dzo ne oraz spo wo do wa ne
go rącz ką reu ma tycz ną

Ce le na ucza nia
Czytelnik powinien:
• wiedzieć, kiedy stosować osłonę antybiotykową oraz

odpowiedni tryb postępowania,
• znać wymagania stawiane leczeniu stomatologicznemu

u pacjentów obciążonych medycznie w aspekcie kontroli
i stabilizacji choroby ogólnoustrojowej pacjenta,

• wiedzieć, jak monitorować takich pacjentów podczas
leczenia,

• wiedzieć, jak radzić sobie z problemami medycznymi
ujawniającymi się w trakcie leczenia.

Wa dy za staw ko we oraz znisz cze nie za sta wek pre dys -
po nu ją do ko lo ni za cji przez drob no ustro je i roz wo ju
po ten cjal nie fa tal ne go w skut kach bak te ryj ne go za pa -
le nia wsier dzia. Mo że do te go do cho dzić w na stęp -
stwie bak te rie mii spo wo do wa nej le cze niem sto ma to -
lo gicz nym, a zwłasz cza pod dzią sło wy mi za bie ga mi pe -
rio don to lo gicz ny mi oraz in ny mi za bie ga mi chi rur gicz -
ny mi łącz nie z eks trak cją zę bów. Ry zy ko to zo sta ło
w prze szło ści zmniej szo ne po przez wpro wa dze nie pro -
fi lak ty ki an ty bio ty ko wej do tych pro ce dur sto ma to lo -
gicz nych (ram ka 3). Uszko dze nie za staw ki po win no
być po twier dzo ne przez kar dio lo ga. Nie mniej jed nak
brak jest obec nie kon sen su su w kwe stii, któ re sta ny
kli nicz ne wy ma ga ją osło ny an ty bio ty ko wej. Na le ży śle -
dzić ak tu al ne wy tycz ne i re ko men da cje. Su ge ro wa no,
że ry zy ko za pa le nia wsier dzia w na stęp stwie le cze nia
sto ma to lo gicz ne go jest fak tycz nie bar dzo ma łe i dla -
te go ra cjo nal ne jest ogra ni cze nie pro fi lak ty ki an ty bio -
ty ko wej do tych pa cjen tów, u któ rych ry zy ko po wsta nia
za pa le nia wsier dzia jest naj więk sze. Za le ce nia jed nej
z grup ro bo czych Bry tyj skie go To wa rzy stwa Che mio -
te ra pii Prze ciw bak te ryj nej su ge ro wa ły, że gru pę wy -
so kie go ry zy ka sta no wią ci pa cjen ci, u któ rych wy stę -
po wa ło za pa le nie wsier dzia, oso by, któ re prze by ły ope -
ra cje wy mia ny za sta wek ser ca lub ma ją utwo rzo ny
chi rur gicz nie prze ciek sys te mo wy al bo płuc ny czy
prze wód. Naj waż niej szym czyn ni kiem w re duk cji ry zy -
ka za pa le nia wsier dzia u po dat nych osób jest do bra
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