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Štandardný operačný postup pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú 

rehabilitáciu počas pandémie COVID-19 pre ústavnú starostlivosť 

 

Každý pacient je prijatý do nemocnice po „triedení“  a zohľadnení epidemiologickej 

anamnézy a klinického obrazu. Súčasťou zdravotnej dokumentácie je aj písomné 

prehlásenie pacienta a sprievodcu. V prípade pozitívnej epidemiologickej anamnézy je 

testovaný  na základe KLINICKÉHO PROTOKOLU indikácií testovaní metódou PCR 

na dôkaz SARS-CoV-2 (verzia 9)“, vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej 

republiky. 

 

A. Manažment pacienta  COVID- 19 susp. a COVID -19 v karanténe 

 

- hospitalizovať na samostatných izbách so samostatným sociálnym vybavením do 

obdobia negativity výsledku testovania, 

- obmedziť priame kontakty personálu  s pacientom  na minimálnu potrebnú mieru, 

- realizovať rehabilitačnú liečbu  na vyčlenených izbách vyčleneným personálom,  

- o potrebu zamestnancov vykonávajúcich FBLR v praxi informovať zamestnávateľa 

bezodkladne o výskyte respiračnej infekcie, alebo výskyte COVID19 v rodine alebo 

kontaktoch v kontexte emailu uvedeného nižšie. 

- ordinovať uvážlivo aktivity respiračnej fyzioterapie a hygieny  dýchacích ciest 

podporujúce  kašeľ a expektoráciu, vzhľadom na možný vzdušný prenos infekcie, 

- poučiť pacienta  o hygienickej etike pri kašľaní, 

- zabezpečiť OOPP pre ošetrujúci  personál (respirátor FFP2/FFP3, ochranný štít/ 

okuliare, ochranný plášť / zástera s dlhým rukávom, čiapka a rukavice),  

- vyčleniť a využívať rehabilitačné pomôcky,  ktoré sa dajú dekontaminovať, 

- inštruovať pacienta o autoterapii, 

- realizovať konziliárne vyšetrenia v izbe pacienta,  

- informovať personál iných oddelení pri nutnosti realizácie konziliárneho alebo  iného 

vyšetrenia mimo oddelenia, 

- predpisovať zdravotnícke pomôcky na chôdzu, ošetrovanie v domácom prostredí 

v deň prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia so súčasným zápisom v zdravotnej 

dokumentácii. 

 

V prípade potvrdenia negativity testu na dôkaz SARS-CoV-2 (verzia 9) pacient 

môže byť manažovaný ako COVID -19 negat. 

 

 

B. Manažment pacienta COVID -19 negat.  

 

- poskytovať rehabilitačnú liečbu bez obmedzenia všetkými dostupnými 

prostriedkami odboru FBLR na jednotlivých pracoviskách a podľa zdravotného 

stavu a  indikácií lekárom FBLR, 



Štandardný operačný postup pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu počas pandémie COVID-19 pre ústavnú starostlivosť 

Ver. č. 2/ 2020/22062020 

Ministerstvo zdravotníctva SR, Národný krízový klinický tím  

 

 

- zabezpečiť OOPP pre ošetrujúci personál, 

- pri pohybovej  liečbe (vrátane hydrokinezioterapie)  -  pacient nemusí mať 

prekryté horné dýchacie cesty, pri ostatných zdravotníckych výkonoch to  je 

odporúčané, 

- ordinovať rehabilitačnú liečbu  za dodržiavania prísnych  hygienicko – 

epidemiologických opatrení: 

a) individuálna liečebná telesná výchova – pri kontaktných metodikách, 

fyzioterapeutických postupoch je možné  pracovať manuálne bez rukavíc pri 

zabezpečenej hygiene rúk s použitím dezinfekčného prípravku, 

b) elektroliečebné, svetloliečebné, teploliečebné procedúry,  

c) mechanoterapiu, 

d) skupinové cvičenia sú možné aj v interiéri, pri zabezpečení požadovanej 2m 

vzdialenosti medzi pacientmi (neodporúča sa rozmiestnenie do kruhu), 

e) vodoliečebné procedúry, 

f) hydrokinezioterapia, 

g) liečebné  masáže. 

 

C. Manažment pacienta COVID -19 pozit.  

 

- poskytovať zdravotnú starostlivosť na vyčlenených izbách so samostatným sociálnym 

vybavením, 

- realizovať  vyčleneným personálom, s nevyhnutnými OOPP pomôckami (respirátor 

FFP2/FFP3, ochranný štít/ okuliare, ochranný plášť / zástera s dlhým rukávom, čiapka 

a rukavice, návleky),  

- obmedziť priame kontakty personálu  s pacientom  na minimálnu potrebnú mieru, 

- realizovať rehabilitačnú liečbu  na vyčlenených izbách vyčleneným personálom,  

- využívať všetky metodiky pohybovej liečby podľa funkčného stavu pacienta,  

- ordinovať uvážlivo aktivity respiračnej fyzioterapie a hygieny  dýchacích ciest 

podporujúce  kašeľ a expektoráciu, vzhľadom na možný vzdušný prenos infekcie, 

- poučiť pacienta  o hygienickej etike pri kašľaní, 

- zabezpečiť individuálne vyrábané zdravotnícke pomôcky v prípade potreby počas 

liečby, dekontaminovať pred prepustením, ak to nie je možné, musia byť zlikvidované 

(nesmú byť vydané pacientovi), nutné zaznamenať zápisom v zdravotnej 

dokumentácii, 

- inštruovať pacienta o autoterapii, 

- realizovať konziliárne vyšetrenia na izbe pacienta,  

- informovať personál iných oddelení pri nutnosti realizácie konziliárneho alebo 

pomocného vyšetrenia mimo oddelenia. 

- predpisovať zdravotnícke pomôcky na chôdzu, ošetrovanie v domácom prostredí 

v deň prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia so súčasným zápisom v zdravotnej 

dokumentácii. 
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V prípade odkladnej plánovanej hospitalizácií, ak riešenie zdravotných ťažkostí  

pacienta znesie odklad, plánovanú hospitalizáciu realizovať až v období COVID-19 

negativity. 

      Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú povinní informovať svojich zamestnancov           

o aktuálnych nariadeniach Hlavného hygienika, rozhodnutiach a pokynoch Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v čase 

pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID -19. Zamestnanci sú povinní bezodkladne 

informovať zamestnávateľa o podozrení a výskyte ochorenia COVID- 19 v rodine, 

o pozitívnej epidemiologickej anamnéze (cestách do rizikových krajín, ktoré nie sú v zozname 

bezpečných krajín) alebo o kontaktoch s rizikovými osobami s cieľom minimalizovať riziko 

šírenia infekcie tak u pacientov ako aj zdravotníckych pracovníkov. 

 

Vypracoval: MUDr. Miriam Dziaková, PhD., hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva 

SR 

 


