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Zoznam skratiek 

ADOS 

ATB 

CRP 

D 

DOS 

GP 

HER 

OOPP 

P 

PPČ 

PRM 

RÚVZ 

RLP 

RZP 

sO2 

TK 

TT 

VF 

 

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

antibiotiká  

C – reactive protein / C – reaktívny protein 

dych  

Dom ošetrovateľskej starostlivosti 

glykemický profil  

hygienicko epidemiologický režim  

osobné ochranné pracovné pomôcky 

pulz 

popis pracovnej činnosti 

posúdenie  rizika na mieste 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

Rýchla lekárska pomoc 

Rýchla zdravotnícka pomoc 

saturácia kyslíka 

tlak krvi 

telesná teplota  

vitálne funkcie 

Pozn. V texte dokumentu slovo „klient“ zodpovedá  pojmu „pacient“ 

 

Komplexný ošetrovateľský  manažment pacienta v Agentúre domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti (ďalej len „ADOS“)  v súvislosti s pandémiou COVID-19 

 

Tento štandard  je určený sestrám poskytujúcim ošetrovateľskú starostlivosť v ADOS (ďalej 

len „sestrám“). Za jeho uplatňovanie zodpovedá odborný zástupca pre ošetrovateľskú 

starostlivosť v príslušnom zariadení. 

Cieľom tohto dokumentu  je definovať postupy a opatrenia pre ADOS, ktoré sa vzťahujú na 

poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti vo všetkých fázach epidémie ochorenie COVID-19. 

 

Dokument definuje ošetrovateľské intervencie ADOS pre zmierňovanie dôsledkov šírenia 

infekcie spôsobenej SARS-CoV-2 v nasledovných aspektoch:  

1. zníženie rizika ďalšieho šírenia infekcie COVID-19, 

2. zníženie dôsledkov ochorenia, zmiernenie utrpenia postihnutých pacientov, 

3. zvládnutie efektívneho manažmentu uspokojovania potrieb a nárokov na starostlivosť 

u ostatných klientov zariadenia  (v prípade, že sestra ADOS poskytuje starostlivosť 

v zariadení).  
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Tento dokument je určený pre:  

 individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov s potrebou stabilizácie 

a starostlivosti, v súvislosti s rizikom ochorenia, resp. suspektným / prítomným 

ochorením na COVID-19,  

 podporný ošetrovateľský manažment skupiny pacientov žijúcich v spoločnej 

komunite, ktorá je z hľadiska šírenia ochorenia COVID-19 riziková 

(domácnosť, zariadenie).  

 

Na základe tohto dokumentu sa poskytuje starostlivosť: 

1. pacientovi  v prirodzenom sociálnom/domácom prostredí pacienta (ďalej len 

„doma“); rodine pacienta, ev. komunite a členom komunity(v zmysle edukácie 

a podpory);  

2. pacientovi v pobytovom  zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálno-právnej 

ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „zariadení“), ev. komunite a členom 

komunity (v zmysle edukácie a podpory). 

 

Pri aplikácii štandardu je potrebné zohľadniť aktuálnu situáciu, resp. krízovú situáciu 

vyhlásenú v zmysle: 

1.  Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 

stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších 

predpisov.  

2. Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny 

a vojnového stavu mimo času vojny a vojnového stavu. 

3. Zákon č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov. 

 

Tento dokument nadväzuje na záväzné a odporúčané dokumenty zdieľané na webových 

stránkach: Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR), Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR SR) a Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ): 

 „Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v agentúre domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti“,  

 „Krízový manažment pre  pobytové  zariadenia sociálnych služieb a zariadenia 

sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately“,  

 „Záväzný postup  pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s 

nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom  (COVID-19, 

SARS-CoV)“,   

 „Metodické usmernenie pre poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti  v 

domácom/sociálnom prostredí pacientov  počas pandémie COVID-19 – 

základné postupy“,  

 nariadenia vlády SR, usmernenia vlády SR, 

 usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením 

COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, 
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  iné všeobecne záväzné normy, ku ktorým patria aj legislatívne zakotvené 

štandardných diagnostických a terapeutických postupoch (ŠDTP), odborných 

usmernenia MZ SR.  

◊ Poskytovateľ - ADOS spolupracuje s miestnymi úradmi a organizáciami pri 

vypracúvaní plánov vzájomnej pomoci, vrátane zdieľania pracovnej sily medzi 

poskytovateľmi domácej starostlivosti, príslušným samosprávnym krajom (odborom 

sociálnych vecí a zdravotníctva), v rámci platforiem združujúcich ADOS, v spolupráci  

s miestnymi poskytovateľmi primárnych a komunitných služieb  a nasadením 

dobrovoľníkov bezpečným spôsobom.  

◊ Poskytovateľ – ADOS spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

(RÚVZ). 

◊ Poskytovateľ zohľadňuje opatrenie, ktoré spočíva v nariadení izolácie  a používanie 

mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v domácom 

prostredí v zmysle zákona. 

◊ Poskytovateľ - ADOS disponuje dostatočnou rezervou OOPP a organizuje ich 

priebežné, primerané dopĺňanie. 

◊ Ošetrujúci pracovník musí používať minimálne ochranné a kvapôčkové bezpečnostné 

opatrenia pre všetky interakcie s podozrivými, predpokladanými alebo potvrdenými 

pacientmi COVID-19. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa kontaktu a kvapiek zahŕňajú 

rukavice, čiapky, tvárové štíty alebo ochranné okuliare, plášte, respirátory, chirurgické 

/ ochranné rúška a návleky na obuv, ktorými sa zabezpečí pred vstupom do 

domácnosti/rizikového prostredia..  

Pozn. Používanie ochranných pomôcok je základným predpokladom poskytovania 

starostlivosti o klientov so suspektným alebo potvrdeným ochorením COVID-19, 

a to v súlade s aktuálnou podobou dokumentu: „Usmernenie MZ SR pre pracovníkov 

pracujúcich v zdravotníctve na používanie osobných ochranných pracovných 

prostriedkov (OOPP) pri starostlivosti o osoby so suspektným alebo potvrdeným 

Covid-19“. 

◊ Ošetrujúci pracovník si vymieňa osobné ochranné pracovné prostriedky po každej 

epizóde individuálnej  starostlivosti o pacienta so suspektným/potvrdeným ochorením 

COVID-19, s výnimkou kumulácie ošetrovania pacientov, ktorí sú potvrdenými 

prípadmi COVID-19 alebo sú umiestnení na rovnakej izbe, kedy postačuje výmena 

rukavíc.  

◊ Poskytovateľ - ADOS  uplatňuje opatrenia v súvislosti s používaním, manipuláciou, 

údržbou a likvidáciou OOPP  a iných pomôcok. Je nevyhnutné, aby sa použité OOPP 

bezpečne skladovali v jednorazových vreckách na odpadky. Tieto vrecká s označením 

„Infekčný materiál“ je potrebné uložiť do iného vreca, bezpečne zviazať a uchovávať 

oddelene od ostatného odpadu. 

◊ Ošetrujúci  pracovník, ktorý má ochorenie COVID-19 postupuje v súlade s aktuálne 

platnou legislatívou. Vrátane domácej izolácie, karantény, kde postupuje v súlade 

s aktuálnou podobou dokumentu: „Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej 

republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-

CoV-2“. 

◊ Ošetrovanie pacienta s COVID-19 v domácom prostredí/zariadení indikuje lekár. 
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◊ Sestra zabezpečí, aby rozhodnutie lekára o ošetrovaní pacienta doma/v zariadení  

bolo súčasťou zdravotnej dokumentácie klienta (vrátane  indikačného návrhu).   

◊ Sestra pri každej interakcii s pacientom/návšteve pacienta posúdi a dokumentuje 

prítomnosť príznakov (COVID-19): 

 horúčka (s uvedením nameranej hodnoty), 

 kašeľ (s produkciou spúta alebo bez nej), 

 dýchavičnosť, 

 bolesti svalov,  

 dočasná strata chuti/čuchu, 

 kožné útvary na chodidlách nôh sfarbené do ružovo-fialova, ktoré môže 

sprevádzať svrbenie alebo pálenie, prípadne bolesť..), 

 únava, 

 nechutenstvo, 

 nevoľnosť, 

 bolesť hrdla, 

 a tiež  bolesť hlavy, hnačku, nauzeu a vracanie a prípadne ďalšie príznaky 

podľa odporúčaní ošetrujúceho lekára. 

◊ Ak má osoba, ktorá je príjemcom starostlivosti a podpory, symptómy COVID-19, 

riziko prenosu sa minimalizuje pomocou dodržiavania pracovných postupov 

primeraného hygienického režimu. 

◊ Sestra  priebežne posudzuje stav v kontexte starostlivosti o pacienta, pripravenosť 

prostredia a podmienky v domácnosti na ošetrovanie1, 2 : 

 vhodnosť domáceho prostredia na ošetrovanie pacienta, 

 možnosť umiestnenia pacienta  v izolačnej izbe, 

 možnosti dodržiavania potrebných opatrení opatrovateľmi – rodinnými 

    príslušníkmi (manžel, manželka, dospelé deti), 

 komunikačné spojenie s priradenými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí 

pacienta na diaľku monitorujú  - infektológ,  všeobecný lekár/pediater, sestra 

ADOS, Rýchla lekárska pomoc (RLP)/Rýchla zdravotnícka pomoc (RZP). 
1  Vzťahuje sa starostlivosť ADOS  poskytovanú doma.  
2  „Domáca starostlivosť o pacientov s Covid-19 s miernymi symptómami a riešenie ich 

kontaktov“ (pozri Zdroje). 

 

Edukácia a podpora rodinných príslušníkov/opatrovateľov/komunity 

◊ Úlohou sestry je:  

 edukovať, podporovať a zapájať rodinu do opatrovateľských intervencií;  

 vysvetliť všetky problémy spojené s opatrovaním pacienta;  

 hodnotiť  stav opatrovateľov a záťaž v súvislosti s opatrovaním pacienta;  

 monitorovať stav rodinných príslušníkov /opatrovateľov so zameraním na prah 

    ich  psychického a fyzického preťaženia.  

◊ V prípade, že rodina nechce, alebo sestra posúdi, že rodina/komunita nedokáže 

zabezpečiť starostlivosť, sestra rodinu edukuje a pomáha s bezodkladným 

zabezpečením vhodnejšej alternatívy starostlivosti. 
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◊ Sestra realizuje ošetrovateľské intervencie pre zlepšenie, stabilizáciu zdravotného 

stavu a zníženie utrpenia pacienta pri  spolupráci s rodinnými príslušníkmi/personálu 

zariadenia, využití dostupných personálnych zdrojov (v prípade pacientov 

v zariadeniach), spolupráci s lekármi,  a inými odborníkmi.  

◊ Presun pacienta zo zariadenia/domáceho prostredia do nemocnice sa realizuje na 

základe indikácie lekára, ktorý zohľadní vyjadrenie príbuzných, celkový zdravotný stav 

pacienta a princípy  paliatívnej starostlivosti. 

◊ Sestra monitoruje a dokumentuje príznaky ochorenia i celkový zdravotný stav 

klienta v rámci  ošetrovateľského posúdenia. 

◊ Sestra v spolupráci s rodinnými príslušníkmi/personálom zariadenia vedie záznam 

výsledkov meraní vitálnych funkcií (VF), telesnej teploty (TT), tlaku krvi (TK), pulzu 

(P), frekvencie dýchania (D) podľa ordinácie lekára, najmenej však trikrát denne, ráno, 

na obed a večer. Vhodnou monitorovacou metódou je meranie saturácie krvi kyslíkom 

(sO2) pulzoximetrom. V prípade, že sestra zmeria vitálne funkcie, ktoré sa odchyľujú 

od normálnych hodnôt kontaktuje lekára a postupuje v súlade s jeho ordináciou.  

◊ Sestra edukuje rodinných príslušníkov/personálu zariadenia, aby v prípade, že 

namerané vitálne funkcie sa odchyľujú od normálnych hodnôt majú kontaktovať sestru 

ADOS/alebo lekára a postupujú v súlade s ich pokynmi.  

◊ Sestra v spolupráci s rodinou/komunitou usiluje o včasné odhalenie zmeny 

zdravotného stavu.  Citlivo vníma nové prejavy a príznaky, ktoré by mohli 

signalizovať zhoršenie zdravia pacienta  a aktívne ich vyžaduje, reflektuje  od 

rodiny/ošetrujúceho personálu. 

 

Prehľad ošetrovateľských výkonov vo vzťahu k prítomným 

symptómom ochorenia/edukácia rodinných príslušníkov/personálu 

zariadenia 

Horúčka  

(TT nad 38°C)  

Zavedenie merania a záznamu  TT a ďalších VF. 

Podávanie antipyretík (liekov na zníženie TT)  

podľa ordinácie lekára. 

Zabezpečenie primeranej hydratácie, pri dodržaní denného príjmu tekutín 

podľa ordinácie lekára. 

Sledovanie schvátenosti, potenia, nepokoja, poruchy vedomia). 

Pri neustupujúcich ťažkostiach, resp. zhoršovaní zdravotného stavu 

kontaktovať sestru ADOS alebo lekára.  

Dýchavica 

(sťažené 

dýchanie)  

Uloženie klienta do zvýšenej polohy. 

Podávanie liekov podľa ordinácie lekára. 

Zabezpečenie primeranej hydratácie, pri dodržaní denného príjmu tekutín 

podľa ordinácie lekára. 

Zavedenie merania a záznamu VF, prípadne sO2. 

Sledovanie schvátenosti, potenia, nepokoja, poruchy vedomia). 

Pri neustupujúcich ťažkostiach, resp. zhoršovaní zdravotného stavu 

kontaktovať sestru ADOS alebo lekára. 

Kašeľ  Uloženie klienta do zvýšenej polohy. 
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Podávanie liekov podľa ordinácie lekára. 

Zabezpečenie primeranej hydratácie, pri dodržaní denného príjmu tekutín 

podľa ordinácie lekára. 

Sledovanie kašľa (suchý, dráždivý, vykašliavanie –vzhľad spúta). 

Pri neustupujúcich ťažkostiach, resp. zhoršovaní zdravotného stavu 

kontaktovať sestru ADOS alebo lekára. 

 

 

◊ Výkony na základe písomnej ordinácie lekára ako infúzia, hypodermoklýza, 

venózna liečba, odber krvi, podanie kyslíka  alebo podávanie injekcií, prípadne iné 

výkony realizuje sestra v súlade s  platnou legislatívou. 

◊ Odbery biologického materiálu v súvislosti s diagnostikou/prítomnosťou  COVID-

19, vrátane ich bezpečného transportu realizuje v súlade s odporúčaniami a v súčinnosti 

s laboratóriami.  

----------------------------------------------------------------------- 

 

Komplexný ošetrovateľský  manažment pacienta v  dome ošetrovateľskej starostlivosti 

(ďalej len „DOS“)  v súvislosti s pandémiou COVID-19 

 

Tento dokument  je určený sestrám poskytujúcim ošetrovateľskú starostlivosť v dome 

(ďalej len „sestrám“) a ďalšiemu personálu domu.  

Za uplatňovanie tohto štandardu zodpovedá odborný zástupca  pre ošetrovateľskú starostlivosť 

v dome, ktorý sa vo fáze potreby implementácie tohto štandardu stáva zároveň krízovým 

manažérom.  

 

Pri aplikácii štandardu je potrebné zohľadniť aktuálnu situáciu, resp. krízovú situáciu 

vyhlásenú v zmysle: 

1.  Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 

stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších 

predpisov. 

4. Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny 

a vojnového stavu mimo času vojny a vojnového stavu. 

2. Zákon č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov. 

 

Odporúča sa tiež zriadenie krízového tímu, ktorý pod vedením krízového manažéra pomáha 

s realizáciou opatrení. 

Ošetrovateľské výkony, ktoré sestra realizuje pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti 

metódou ošetrovateľského procesu, sú realizované v rozsahu legislatívne ukotvenej odbornej 

spôsobilosti a rozsahu praxe sestry.  

Pre zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta môže sestra delegovať 

činnosti aj na praktické sestry/zdravotníckych asistentov a sanitárov v rozsahu ich odbornej 

spôsobilosti.  
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Cieľom tohto dokumentu  je: 

1.  definovať postupy a opatrenia, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti vo všetkých fázach epidémie ochorenie COVID-19, 

2. definovať postupy a opatrenia na zabezpečenie starostlivosti vo fáze preťaženia  

zdravotníckeho systému, pre situáciu náporu potreby stabilizácie a starostlivosti 

chorých alebo suspektných na COVID-19 zo skupiny geriatrických pacientov, 

v kontexte prítomnosti alebo zvyšujúceho sa počtu osôb so  suspektným  alebo 

potvrdeným ochorením COVID-19. 

Dokument definuje ošetrovateľské intervencie pre zmierňovanie dôsledkov šírenia 

infekcie spôsobenej SARS-CoV-2 v nasledovných aspektoch:  

 zníženie rizika ďalšieho šírenia infekcie COVID-19 v dome, 

 zníženie dôsledkov ochorenia, zmiernenie utrpenia postihnutých pacientov domu, 

 zvládnutie efektívneho manažmentu uspokojovania potrieb a nárokov na 

starostlivosť u ostatných klientov domu.    

 

Tento dokument je určený pre:  

 individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov s potrebou stabilizácie 

a starostlivosti, v súvislosti s rizikom ochorenia, resp. suspektným / prítomným 

ochorením na COVID-19,  

 ošetrovateľský manažment skupiny ďalších pacientov domu, ktorí nie sú 

suspektným / potvrdeným prípadom ochorenia  na COVID-19.  

 

Indikácia ošetrovateľskej starostlivosti o klienta so  suspektným alebo potvrdeným 

ochorením COVID-19 

 

◊ Posúdenie rizika na mieste (PRM) vykonáva podľa možností  pred každou interakciou 

s pacientom. 

◊ Starostlivosť o klienta so  suspektným  alebo potvrdeným ochorením COVID-19 

v izolačnej izbe domu indikuje lekár. Toto rozhodnutie je súčasťou dokumentácie 

klienta. 

◊ Za suspektný prípad vyžadujúci izoláciu sa považuje každý pacient s novovzniknutými 

prejavmi respiračného ochorenia, ak je prítomná  horúčka alebo/aj  kašeľ, alebo /aj  

dýchavica. 

◊ Pre komplexné zhodnotenie prítomnosti a rizík ďalšieho šírenia COVID-19 dom 

využíva možnosť spolupráce s mobilným klinickým tímom.  

 

1. KONTROLA RIZIKA ĎALŠIEHO ŠÍRENIA INFEKCIE COVID-19 

 

◊ Aktívny skríning zamestnancov a ďalších vstupujúcich osôb:  

 sestry zabezpečujú aktívny skríning všetkých zamestnancov, nevyhnutných 

návštevníkov a kohokoľvek iného, kto vchádza do domu na COVID-19, 

 výnimkou  z aktívneho skríningu sú pohotovostný záchranári. 

◊ Do domu nemôžu vstúpiť osoby: 
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 ktoré sú podozrivými alebo potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19, 

 s pozitívnou cestovateľskou anamnézou,  

 ktoré boli v kontakte s osobami s pozitívnou cestovateľskou anamnézou,  

 ktoré boli v kontakte s  podozrivými a potvrdenými prípadmi ochorenie 

COVID-19, 

 s prejavmi respiračného ochorenia, alebo/aj s horúčkou alebo/aj s kašľom 

alebo/aj s dýchavicou. 

◊ Aktívny skríning vstupujúcich osôb prebieha v zmysle aktuálne platnej legislatívy.  

◊ Za aktívny skríning zamestnancov a ďalších vstupujúcich osôb zodpovedá osoba určená 

štatutárom domu.  

◊ Skríning zamestnancov musí zahŕňať dvakrát denne (na začiatku a na konci dňa) 

skríning symptómov vrátane kontroly teploty. 

◊ Každý, kto má príznaky COVID-19, má zakázané vstúpiť do domu a mal by sa okamžite 

vrátiť domov za účelom izolácie.  

◊ Určení zamestnanci  domu spolupracujú s RÚVZ za účelom dodržiavania podmienok 

izolácie zamestnancov domu. 

◊  Dodávky potravín a produktov je potrebné sústrediť na určené miesto a pred vstupom 

osôb, ktoré doručujú potraviny do domu (ak je vstup nevyhnutný)  sa vykonáva u nich 

aktívny  skríning (pozri vyššie) a dezinfekcia rúk.    

◊ Delenie personálu/klientov: Odporúča sa vyčlenenie personálu, ktorý bude ošetrovať 

klientov s podozrením/s potvrdením na COVID 19 ochorenie. O klientov bez 

príznakov/potvrdenia ochorenia COVID 19 by sa mal starať iný personál.  V menších 

domoch alebo v zariadeniach, kde nie je možné udržiavať fyzické oddelenie personálu 

alebo klientov, sa všetci klienti a zamestnanci správajú tak, akoby boli potenciálne 

infikovaní. 

◊ Aktívny skríning všetkých klientov:  

 sestry vykonávajú aktívny skríning všetkých klientov najmenej dvakrát denne 

(na začiatku a na konci dňa), aby sa zistilo, či nemá niekto z obyvateľov horúčku, 

kašeľ alebo iné príznaky COVID-19, 

 obyvatelia so symptómami (vrátane miernych respiračných symptómov) sa 

musia izolovať, 

 zistenie príznakov ochorenia COVID 19 sestra hlási lekárovi, ktorí môže 

indikovať/zabezpečiť indikáciu  testu na COVID-19.  

◊ Sestra monitoruje a dokumentuje príznaky ochorenia a zdravotný stav klienta 

v rámci  ošetrovateľského posúdenia zdravia. 

◊ Manažment nevyhnutných návštev/-níkov: 

 Zariadenia musia byť návštevníkom uzavreté, s výnimkou nevyhnutných 

návštev.  

 Medzi nevyhnutných návštevníkov patrí osoba vykonávajúca základné 

podporné služby (napr. dodávka potravín, údržba a iná zdravotná starostlivosť – 

lekár) alebo osoba navštevujúca veľmi chorého alebo paliatívneho pacienta. 

◊ Ak je vstup nevyhnutného návštevníka určenou osobu posúdený a akceptovaný,  musia 

sa vykonať nasledujúce kroky:  
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1. Pri vstupe sa skontroluje jeho stav,  vrátane symptómov COVID-19, kontroly 

telesnej teploty, pričom ak vykazuje niektoré  symptómy COVID-19, nesmie 

vstúpiť.  

2. Návštevník môže navštíviť iba jedného obyvateľa, ktorého má v úmysle 

navštíviť.  

3. Návštevník musí mať pri návšteve klienta, ktorý nemá COVID-19, rúško.  

4. Každý nevyhnutný návštevník prichádzajúcich do styku s klientom, ktorý má 

COVID-19, použije vhodný OOPP v súlade s aktuálnym usmernením 

a vydezinfikuje si ruky. 

◊ Realizuje sa zvýšená frekvencia  čistenia a často dotýkané povrchy, vrátane vozíkov a 

iného mobilného zariadenia v rámci celého objektu sa pravidelne dezinfikujú.  

◊ Zamestnanci, ktorí boli v kontakte s vysokým rizikom vystavenia sa COVID-19 bez 

vhodného OOPP, podstúpia  izoláciu (karanténu) počas 14 dní alebo podľa indikácie 

lekára v spolupráci s RÚVZ. 

◊ Testovanie v prípade prepuknutia infekcie indikuje príslušný lekár v spolupráci 

s RÚVZ.   

◊ Príjem nových klientov je povolený až po zániku ohniska infekcie alebo podľa 

rozhodnutia RÚVZ.  

◊ Ak sú klienti prechodne doma pri svojich rodinných príslušníkoch môžu byť znovu 

prijatí  až po zániku ohniska infekcie alebo podľa rozhodnutia  RÚVZ.  

◊ Posúdenie a zabezpečenie pripravenosti domu na COVID-19 prebieha v súčinnosti 

s RÚVZ, vrátane  aplikácie aktualizovaných  opatrení na prípravu zariadenia na 

prepuknutie choroby COVID-19, zabezpečenia  odberových súprav, dostatočného 

množstva OOPP,  školenia personálu o používaní OOPP, revízie interných smerníc, 

komunikačných protokolov, preskúmania vnútorných činností na zabezpečenie 

bezpečnej vzdialenosti v rámci sociálnych kontaktov, protokolov o ochrane  životného 

prostredia a vypracovania zásad riadenia personálu, ktorý mohol byť vystavený 

COVID-19. 

◊ Poskytovateľ realizuje ďalšie opatrenia potrebné na  vylúčenie  rizika ďalšieho šírenia 

infekcie COVID-19, pričom sa riadi nasledovnými predpismi: 

nariadenia a usmernenia  vlády SR, usmernenia hlavného hygienika Slovenskej 

republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-

CoV-2 a  iné všeobecne záväzné normy, vrátane legislatívne zakotvených  ŠDTP a 

odborných usmernení MZ SR. 

 

Organizácia karantény vnútri domu (jeho vybranej časti) 

 

◊ Poskytovateľ má pripravený a podľa potreby realizuje  Plán zriadenia izolačných izieb, 

resp. „červených zón“, kde je zákaz vstupu nepovolaným osobám, a na ktoré sa 

vzťahuje špecifický bariérový režim. 

◊ Poskytovateľ zohľadňuje opatrenie, ktoré spočíva v nariadení izolácie  a používanie 

mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v domácom 

prostredí v zmysle zákona. 
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◊ Poskytovateľ disponuje dostatočnou rezervou a organizuje priebežné, primerané 

dopĺňanie OOPP. Rovnako zodpovedá za ich správne používanie. 

◊ Pracovníci musia používať určené OOPP a bezpečnostné opatrenia pre všetky interakcie 

s podozrivými, predpokladanými alebo potvrdenými pacientmi COVID-19. Uplatňuje 

sa aktuálne: 

 Usmernenie pre pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve na používanie 

osobných ochranných pracovných prostriedkov pri starostlivosti o osoby so 

suspektným alebo potvrdeným COVID 19, 

 Odporúčania na používanie osobných ochranných prostriedkov pri sociálnej 

starostlivosti o osoby so suspektnou alebo potvrdenou COVID-19, 

 Usmernenie pre odborníkov pracujúcich v prvej línii a ostatných osôb v úzkom 

kontakte so symptomatickými osobami s potenciálnym COVID-19 alebo 

 iné príslušné usmernenie. 

Poznámka: Dostatok ochranných pomôcok je základným predpokladom 

poskytovania starostlivosti o klientov so suspektným alebo potvrdeným ochorením 

COVID-19.  

 

◊ Ak je to možné, pacienti s potvrdeným prípadom (na základe testovania a 

lekárskeho vyjadrenia) sú umiestňovaní na osobitných izolačných izbách, t. z.  

oddelene od pacientov so suspektným ochorením (napr. len na základe symptómov). 

◊ Izolačné izby sú zreteľne označené:  

 „Izolačná izba pre ošetrovanie klientov s potvrdeným ochorením COVID-19, 

vstup nepovolaným osobám bez ochranných pomôcok prísne zakázaný“. 

 „Izolačná izba pre ošetrovanie klientov s podozrením na ochorenie COVID-

19, vstup nepovolaným osobám bez ochranných pomôcok prísne zakázaný“. 

◊ Ak je to možné, dom v rámci zmeny organizuje starostlivosť takým spôsobom, aby určil  

personál   pre 3 typy izieb z hľadiska (rizika) prítomnosti ochorenia COVID 

1) potvrdené prípady/izolačná izba/určený personál vybavený OPPP  pohybujúci 

sa výlučne v určenej, dobre vetrateľnej  izbe s vlastným WC, 

umývadlom/najprísnejší HER,  

2) podozrivé prípady/ určený personál vybavený OPPP pohybujúci sa výlučne  v 

dobre vetrateľnej   izbe s vlastným WC, umývadlom/prísnejší HER, 

3) nepotvrdené a nepodozrivé prípady/nie je nutnosť izolácie/zvýšený HER.  

◊ Poskytovateľ má pripravený a podľa potreby plní plán dezinfekcie, prípadne 

aj germicídneho žiarenia, so špecifikáciou izieb, pomôcok s ohľadom na rôzne režimy 

v rámci priestorov zariadenia (typy izieb, pozri vyššie). 

◊ Poskytovateľ má pripravené a podľa potreby plní opatrenia v súvislosti s používaním, 

manipuláciou, údržbou a likvidáciou OPPP  a iných pomôcok. 

◊ Poskytovateľ má pripravené a podľa potreby plní protiinfekčné opatrenia v súvislosti 

s manipuláciou s bielizňou. 

◊ Poskytovateľ má pripravený a podľa potreby realizuje  plán bezpečnej komunikácie 

a spolupráce  tímu  pri zabezpečovania starostlivosti o klientov v izolačných izbách  

(odovzdávanie informácií, liekov, pomôcok a pod.).  

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/OOPP-MPSVR.pdf
https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/OOPP-MPSVR.pdf
https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/OOPP-MVSR.pdf
https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/OOPP-MVSR.pdf
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2. ZNÍŽENIE NÁSLEDKOV OCHORENIA, ZMIERNENIE UTRPENIA 

PACIENTOV, KTORÍ SÚ PODOZRIVÝ  

 

3. Z OCHORENIA COVID 19 ALEBO MAJÚ POTVRDENÉ OCHORENIE 

COVID 19  

 

◊ Sestra vo zvýšenej miere monitoruje a dokumentuje  zdravotný stav klienta. 

◊ Sestra monitoruje a dokumentuje príznaky ochorenia a zdravotný stav klienta 

v rámci  ošetrovateľského posúdenia zdravia v dokumentácii klienta takým spôsobom, 

aby bola zachovaná kontinuita starostlivosti pri výmenách personálu (dôležité 

informácie v oblasti diagnózy, liečby, opatrení v rámci prípadu). 

◊ Sestra vedie záznam výsledkov meraní vitálnych funkcií (VF), telesnej teploty (TT), 

tlaku krvi (TK), pulzu (P), frekvencie dýchania (fD) podľa ordinácie lekára, najmenej 

však trikrát denne, ráno, na obed a večer. Vhodnou monitorovacou metódou je meranie 

saturácie krvi kyslíkom (sO2) pulzoximetrom. 

◊ V prípade, že sestra vyhodnotí vitálne funkcie ako odchyľujúce sa od normálnych, 

respektíve od povolených hodnôt, kontaktuje lekára a postupuje v súlade s jeho 

pokynmi.  

 

Prehľad ošetrovateľských výkonov vo vzťahu k prítomným 

symptómom ochorenia 

Horúčka  

(TT nad 38 °C)  

Zavedenie merania a záznamu  TT a ďalších VF. 

Podávanie antipyretík (liekov na zníženie TT)  

podľa ordinácie lekára. 

Zabezpečenie primeranej hydratácie, pri dodržaní denného príjmu tekutín 

podľa ordinácie lekára. 

Sledovanie schvátenosti, potenia, nepokoja, poruchy vedomia). 

Pri neustupujúcich ťažkostiach, resp. zhoršovaní zdravotného stavu 

kontaktovať lekára.  

Dýchavica 

(sťažené 

dýchanie)  

Uloženie klienta do zvýšenej polohy. 

Podávanie liekov podľa ordinácie lekára. 

Zabezpečenie primeranej hydratácie, pri dodržaní denného príjmu tekutín 

podľa ordinácie lekára. 

Zavedenie merania a záznamu VF. 

Sledovanie schvátenosti, potenia, nepokoja, poruchy vedomia). 

Pri neustupujúcich ťažkostiach, resp. zhoršovaní zdravotného stavu 

kontaktovať lekára. 

Kašeľ  
Uloženie klienta do zvýšenej polohy. 

Podávanie liekov podľa ordinácie lekára. 
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Zabezpečenie primeranej hydratácie, pri dodržaní denného príjmu tekutín 

podľa ordinácie lekára. 

Sledovanie kašľa (suchý, dráždivý, vykašliavanie –vzhľad spúta). 

Pri neustupujúcich ťažkostiach, resp. zhoršovaní zdravotného stavu 

kontaktovať lekára. 

Ak lekár ordinuje infúziu, hypodermoklýzu*, venóznu liečbu, odbery krvi, podanie kyslíka 

 alebo podávanie injekcií, tieto úkony môže realizovať iba sestra.  

 

Pozn. *Hypodermoklýza – podkožné podávanie infúzií 

      

 

4. ZVLÁDNUTIE EFEKTÍVNEHO MANAŽMENTU USPOKOJOVANIA 

POTRIEB A NÁROKOV NA STAROSTLIVOSŤ U VŠETKÝCH KLIENTOV 

DOMU 

 

Nedostatok (kvalifikovaného) personálu – krízový plán 

 

◊ Poskytovateľ uloží povinnosť výkonu práce zamestnancom na základe podmienok 

krízového stavu (v zmysle platnej legislatívy) .  

◊ Poskytovateľ zváži modifikáciu organizovania pracovných zmien. 

◊ Poskytovateľ komunikuje vo veci zabezpečenia personálu s regionálnym krízovým 

štábom/samosprávou, RÚVZ. 

◊ Poskytovateľ v spolupráci s rodinnými príslušníkmi klientov preverí možnosť 

dočasnej rodinnej opatery v rodinnom prostredí s podporou ADOS/Mobilného 

hospicu, pri dodržaní ochrany klienta pred rizikom umiestnenia do rizikového 

prostredia. 

◊ Poskytovateľ komunikuje možnosti pomoci zo strany rodinných príslušníkov 

v zariadení po primeranom zaškolení, vedení a dodržaní nariadení hygienicko- 

epidemiologického režimu zo strany poskytovateľa.  

◊ Poskytovateľ komunikuje možnosti komunitnej pomoci (Červený kríž, dobrovoľníci, 

študenti). Táto pomoc je možná po primeranom zaškolení, vedení a dodržaní nariadení 

hygienicko- epidemiologického režimu zo strany poskytovateľa.  

◊ Poskytovateľ zabezpečí podporu psychologickej krízovej intervencie.  

◊ Cieľom starostlivosti je realizovať alebo zabezpečiť nevyhnutné činnosti pre 

zlepšenie, stabilizáciu zdravotného stavu a zníženie utrpenia klienta pri využití 

dostupných personálnych zdrojov, spolupráci s lekármi, mobilným klinickým tímom 

apod. 
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Krízový stav – schéma priorít pri poskytovaní starostlivosti v prípade nedostatku 

(kvalifikovaného)  personálu   alebo ČO (ne-) znesie odklad? 

 

 

Činnosti 

 

Orientačná tolerancia odkladu 

vzhľadom na mimoriadnu 

situáciu 

Individuálne činnosti na záchranu života  

(poskytnutie prvej pomoci/privolanie záchranky) 

žiadna tolerancia, potrebné 

konať bezodkladne 

Podanie jedla diabetikom najviac 30 minút od podania 

inzulínu 

Individuálne opatrenia na zníženie horúčky nad 38 °C 30 minút 

Tlmenie bolesti 15 minút – 60 minút 

v závislosti od intenzity bolesti 

Podanie inzulínu diabetikom liečených inzulínom  60 minút 

Podanie antibiotík (ATB) v stanovenom intervale,  

resp. s čo najkratším oneskorením  

 

60 minút 

Sledovanie vitálnych funkcií u rizikových klientov  60 minút 

Zabezpečenie hydratácie klientov/vylúčenie 

dehydratácie 

2-3 hodiny 

(ak nie je indikovaná zvýšená 

hydratácia) 

Polohovanie klientov rizikových z hľadiska vzniku 

preležanín 

60 minút – 4 hodiny 

v závislosti od stupňa rizika ich 

vzniku 

Zabezpečenie výživy 2-3 hodiny 

(ak klient nie je diabetik) 

Hygiena, Ošetrovanie rán  V mimoriadnej situácii znesie aj 

dňový odklad, ak nie je prítomné 

znečistenie stolicou, močom  

 

Pacienti so zvýšeným rizikom (pokračujúcej) destabilizácie: 

 so zmenou vedomia a orientácie (v zmysle zhoršenia),  

 s nepokojom, so sklonom k agresivite, 

 s novovzniknutými príznakmi infekcie (horúčka, kašeľ, zvracanie, hnačka), 

 s novými bolesťami,  

 s novovzniknutými alebo zhoršenými opuchmi,  

 s vracaním, nevoľnosťou, bolesťami brucha,  

 s rizikom epileptického záchvatu, 

 s rizikom pádu, úrazu, 

 s novovzniknutý závažným  úraz (podozrenie na zlomeninu, pridružené, 

krvácanie, otvorená zlomenina), 

 s prejavmi krvácania (vrátane krvácania do moču/stolice),  

 umierajúcim klientom, 
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 iným zhoršením zdravotného/psychického stavu. 
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