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Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný, alebo 

intervenčný výkon počas nepriaznivej epidemiologickej situácie v odbore 

kardiochirurgia v ambulantnej zdravotnej starostlivosti     

Návrh je oproti pôvodnej verzii upravený vzhľadom k nepriaznivému vývoju  

epidemiologickej situácie v Slovenskej republike.  

• Odporúčam, aby si vedúci zamestnanci kardiochirurgických pracovísk navrhovaný 

postup upravili podľa aktuálnych personálnych, priestorových a procesných 

podmienok.  

• Pacienti hospitalizovaní a operovaní v kardioústavoch patria k absolútne 

najrizikovejšej skupine z hradiska možnosti závažného priebehu ochorenia COVID- 

19. Je pre nich typická kombinácia rizikových faktorov: vysoký vek, kardiovaskulárne 

ochorenie, diabetes mellitus, často obezita, zhoršená pľúcna funkcia. Vo svojom 

návrhu preto odporúčam v súčasnom období hospitalizovaných pacientov s príznakmi 

respiračnej infekcie štandardne testovať na COVID -19   

• Zoznamy diagnóz a výkonov sa pri operáciách veľmi často prelínajú a nedajú sa 

exaktne vyčleniť' na urgentné a plánované výkony a diagnózy (ICHS, chlopňové 

chyby, aneuryzmy a disekcie aorty, tumory srdca, chronické srdcové zlyhávanie, 

vrodené chyby a poruchy srdcového rytmu).  

  

POSTUP PRI AMBULANTNOM VYŠETRENÍ PACIENTOV  

Pravidlá objednávania pacientov na ambulantné vyšetrenie navrhujeme upraviť nasledovne:  

• Vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii odporúčame realizovať 

ambulantné vyšetrenie iba v nevyhnutom prípade. 

• Pacienti prichádzajú na ambulantné vyšetrenie cez miesto prvého kontaktu.  

• Pacienti sú pri príchode triedení do režimov podľa stupňa rizika COVlD-19, t.j.: žltý 

/ červený (vid' príloha č. 1). Kritéria na triedenie boli vzhľadom k nepriaznivej situácii 

upravené, veľká väčšina pacientov je v režime žltý. Výber vhodných OOPP podľa 

stupňa rizika podľa algoritmu pre výber OOPP (vid' príloha č. 2).  

• Testovanie pacientov RT-PCR testom na COVlD-19, ktorí prichádzajú na 

ambulantné vyšetrenie sa nevyžaduje, v prípade dostupnosti je možné vykonať 

v rámci triáže pred ambulantným vyšetrením antigénový rýchlotest .  

• Naďalej platí povinnosť' nosenia ochranného rúška pacientmi a personálom, 

povinnosť' dodržiavať' odstup medzi čakajúcimi pacientmi v rade na triedenie resp. v 

čakárni (2 m).  

• Pacientov je vhodné objednávať' na čas. Pri objednávaní je vhodné využiť' dotazník 

pre telefonické triedenie pacientov. (vid' príloha č.3).  

• Sprievod príbuzným  je možný vo výnimočných prípadoch. U osôb s obmedzenou 

schopnosťou pohybu odporúčame sprievod personálom.  
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Príloha č. 1  TRIEDENIE A IZOLÁCIA PACIENTOV PODĽA STUPŇA RIZIKA COVID-19  

AKÚTNY PACIENT NEAKÚTNY PACIENT 

OKAMŽITÝ PRÍJEM 

- PREVENTÍVNY ŽLTÝ REŽIM - 

OKAMŽITÝ PRÍJEM 

- KARANTÉNNY ŽLTÝ REŽIM - 

OKAMŽITÝ PRÍJEM 

- ČERVENÝ REŽIM - 

ELEKT. PRÍJEM / AMBUL.       

- PREVENTÍVNY                

ŽLTÝ  REŽIM - 

AMBUL. VYŠETRENIE  

- KARANTÉNNY ŽLTÝ 

REŽIM - 

AMBUL. VYŠ. 

- ČERVENÝ 

REŽIM - 

EA: V POSLEDNÝCH 14 DŇOCH NIE JE 
POZITÍVNA 

PREV. ŽLTÝ REŽIM - A   

 PRÍJEM: pacienti BEZ príznakov.  
 

1. NEGATÍVNY výsledok ANTIGÉNOVÉHO (Ag) 
rýchlo-testu pri príjme - izolácia 
samostatne. 

2. NEGATÍVNY výsledok RT-PCR testu pri 
príjme - izolácia s inými pacientmi s 
negatívnym RT-PCR testom odobratým pri 
príjme prednostne z rovnako rizikového 
regiónu. 

3. Odber na RT-PCR/ Ag rýchlo-test 5. deň po 
príjme – izolácia s inými pacientmi s NEGAT. 
testom z piateho dňa. 

4. Pri nástupe  akútnych respiračných  
príznakov - Ag rýchlo-test. 

 

PREV. ŽLTÝ REŽIM - B                      

 PRÍJEM: (neurčité / rizikové stavy) 
 Pacienti, o kt. NIČ NEVIEME                (ani 

EA, ani iné) 
 Neurčité stavy (vrátane DSS) 
 Psychiatrickí pacienti, ak nie je možné 

odobrať  anamnézu /s nízkou úrovňou 
dodržiavania epid. štandardov. 

 

1. NEGATÍVNY výsledok ANTIGÉNOVÉHO 
rýchlo-testu PRI PRÍJME - izolácia 
samostatne. 

2. NEGATÍVNY výsledok RT-PCR testu pri 
príjme- izolácia sám na izbe. 

3. Odber na RT-PCR/ Ag test 5.deň po príjme 
– izolácia s inými pacientmi s NEGAT. 
testom z piateho dňa. 

4. Pri nástupe akútnych respiračných 
príznakov - Ag rýchlo-test. 

EA: V POSLEDNÝCH 14 DŇOCH  NIE JE POZITÍVNA 

KARANTÉNNY ŽLTÝ REŽIM - A  

 PRÍJEM: EA NEGAT.+ testy NEGAT + príznaky 

MÁ PRÍZNAKY: teplotu 37°C a viac / kašeľ, 
dýchavičnosť, zápal pľúc bez inej etiológie, stratu 
/poruchu čuchu, chuti,  iné príznaky. 

 Pacienti na KAIM, JIS a Koronárnej jednotke pri 
náhlom vývoji respiračnej insuficiencie s nejasnou 
etiológiou. 

TESTOVANIE: 

1. NEGATÍVNY výsledok antigénového (Ag)  rýchlo-
testu pri príjme / počas hosp.- izolácia samostatne. 

2. NEGATÍVNY výsledok RT-PCR testu pri príjme / 
počas hospital. – izolácia sám. 

3. Odber na PCR/ Ag 5. deň po prvom odbere- izolácia 
s inými pac. s NEGAT. testom z 5 dňa. 

4. Pri nástupe  akút. respir. príznakov - Ag test. 

OPATRENIE: 

 Izolácia samostatne na izbe / sám v BOXE (ak v boxe 
nie je možná:  umiestnenie pacienta  pri okne min. 2 
m od ostatných pacientov, paraván, čistička vzduchu) 

EA:  V POSLEDNÝCH  14 DŇOCH  JE POZITÍVNA 

KARANTÉNNY ŽLTÝ REŽIM - B  

 PRÍJEM: EA POZIT.+ testy NEGAT. 
 Nezávisle od príznakov.   

1. NEGATÍVNY  výsledok ANTIGÉNOVÉHO (Ag) rýchlo-
testu pri príjme - izolácia samostatne. 

2. NEGATÍVNY výsledok RT-PCR testu pri príjme -  
izolácia samostatne.  

3. Odber na PCR/Ag  5. deň po prvom odbere. izolácia 
s inými pac.s NEGAT. testom z 5. dňa. 

4. Pri nástupe akútnych respiračných príznakov             - 
Ag rýchlo-test. 

 

POZITÍVNY výsledok 
ANTIGÉNOVÉHO             

rýchlo-testu pri príjme 

 Izolácia v COVID-19 
zóne samostatne na 
izbe. 

 

POZITÍVNY výsledok            
RT-PCR testu pri príjme 

 Izolácia v COVID-19 
zóne preferenčne 
samostatne.  

 V prípade napĺňania 
kapacít spolu 
umiestňovať pacientov 
s pozitívnym RT-PCR 
testom. 

 
 

 

EA: V posledných  14 dňoch               NIE 
JE POZITÍVNA 

ELEKTÍVNY PRÍJEM pacienta BEZ príznakov:  

1. NEGATÍVNY výsledok RT-PCR testu do 
96 hod.: 

 Preferenčne izolácia samostatne na 
izbe. 

 Izolácia s pacientom z rovnako 
rizikového regiónu. 

2. NEGATÍVNY výsledok PCR testu / Ag 
rýchlo-testu PRI PRÍJME:  

 Preferenčne izolácia samostatne na 
izbe. 

 Izolácia na s inými pacientmi s 
negatívnym PCR testom / Ag rýchlo-
testom prednostne z rovnako 
rizikového regiónu. 

3. Odber na PCR/ Ag test 5. deň po príjme: 

 izolácia s inými pacientmi s NEGAT. 
testom z piateho dňa. 

4. Pri nástupe akútnych respirač. 
príznakov –  Ag rýchlo-test. 

EA: V posledných 14 
dňoch  JE  POZITÍVNA +  
NEMÁ PRÍZNAKY 
 

ALEBO 
  
EA NIE JE POZITÍVNA  
+  PRÍTOMNÉ PRÍZNAKY 
 
 
OPATRENIA: 
 
 Sestra triáže privolá 

lekára podľa 
zoznamu na  
zhodnotenie stavu 
pacienta a určenie 
ďalšieho postupu. 

 Lekár si nasadí OOPP      
BSL 2 + zvýšená 
ochrana dýchacích 
ciest 

 Lekár prichádza do 
vyčlenenej 
unimobunky č. 2.  

EA: V posledných 14 

dňoch  JE  POZITÍVNA + 
MÁ PRÍZNAKY..  
 

OPATRENIA: 

 Pacienta izolujte 
v izolačnej 
miestnosti, 
unimobunke č.1. 

 Privolajte lekára za 
účelom vyšetrenia 
a určenie ďalšieho 
postupu. 

 Lekár si nasadí 
OOPP BSL 3. 

PRESUN PACIENTA 
Z IZOLAČNEJ 
MIESTNOSTI: 

 Nasadené 
minimálne 1ks 
chirurgické rúško 
na nose a ústach 
(optimálne 
respirátor bez 
výdychového 
ventilu) 

 Pacienta zakryť 
čistou plachtou 
(optimálne 
jednorazovou) 

EA: V posledných  14 dňoch  NIE JE 
POZITÍVNA 

AMBULANTNÉ VYŠETRENIE:   

 Režim s minimalizáciou čakania.  

EA: V posledných  14 dňoch  NIE JE 
POZITÍVNA 

HOSPITALIZÁCIA PO AMBULANTNOM 
VYŠETRENÍ:  

 AKÚTNY PREVENTÍVNY  ŽLTÝ REŽIM 
A (viď vľavo) 
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Príloha č. 2    VÝBER A POUŽÍVANIE OOPP PODĽA STUPŇA RIZIKA COVID-19 

AKÚTNY PACIENT NEAKÚTNY PACIENT 

OKAMŽITÝ PRÍJEM 

- PREVENTÍVNY ŽLTÝ REŽIM - 

OKAMŽITÝ PRÍJEM 

- KARANTÉNNY ŽLTÝ REŽIM - 

OKAMŽITÝ PRÍJEM 

- ČERVENÝ REŽIM - 

ELEKT. PRÍJEM / 

AMBUL. VYŠETRENIE  

- PREVENTÍVNY                

ŽLTÝ  REŽIM - 

AMBUL. VYŠETRENIE  

- KARANTÉNNY 

ŽLTÝ REŽIM - 

AMBUL. VYŠETRENIE  

- ČERVENÝ REŽIM - 

Pri výkonoch bez produkcie kvapôčok 
/ aerosólu použite  OOPP - BSL 2: 

 Chirurgické rúško jednorazové 
 Okuliare s bočným krytom / štít 
 Rukavice jednorazové 
 Plášť ochranný jednorazový 
 Čiapka ochranná jednorazová 
 Návleky na obuv -podľa potreby 

Pri výkonoch  spojených                                
s produkciou kvapôčok / aerosólu 
(pozrite tabuľku nižšie) použite OOPP - 
BSL 2 + zvýšená ochrana dýchacích ciest: 

 Respirátor FFP2 + chirurgické rúško 
 Okuliare s bočným krytom a štít 
 Rukavice jednorazové 
 Plášť ochranný jednorazový 
 Čiapka ochranná jednorazová 
 Návleky na obuv jednorazové 

 

OOPP - BSL 2 + zvýšená ochrana 
dýchacích ciest: 

Ak MÁ zamestnanec KARANTÉNNY 
REŽIM: 
 Respirátor FFP2 bez výdychového 

ventilu + chirurgické rúško  
alebo 
 Respirátor FFP3 bez výdychového 

ventilu  

Ak NEMÁ zamestnanec KARANTÉNNY 
REŽIM: 
 Respirátor  FFP2 s výdychovým 

ventilom + chirurgické rúško  
alebo 

 Respirátor  FFP3 s výdychovým 
ventilom + chirurgické rúško  

 

 Okuliare s bočným krytom / štít 

 Rukavice jednorazové 

 Plášť ochranný jednorazový 

 Čiapka ochranná jednorazová 

 Návleky na obuv jednorazové 

 

Používať OOPP – BSL 3: 

 Respirátor FFP 3 bez 
výdychového ventilu 

 Respirátor FFP 3 
s výdychovým ventilom + 
chirurgické rúško 

 Respirátor FFP2 „s“ alebo 
„bez“ výdych. ventilu + 
chirurgické rúško 

 Okuliare s bočným krytom 
a štít 

 2x rukavice jednorazové 
 Overal ochranný vodeodolný  

jednorazový 
 Čiapka ochranná 

jednorazová 
 Galoše, návleky na obuv 

jednorazové 
 

 Voľba OOPP sa riadi 
rovnakými kritériami 
ako pri preventívnom  
žltom režime 
u akútnych pacientov 
(viď vľavo). 

Používať OOPP - BSL 2 + 
zvýšená ochrana dýchacích 
ciest: 

 Respirátor FFP2 + 
chirurgické rúško 

 Okuliare s bočným 
krytom / štít 

 Rukavice jednorazové 
 Plášť ochranný 

jednorazový 
 Čiapka ochranná 

jednorazová 
 Návleky na obuv 

jednorazové 

 

Tieto OOPP používa aj - 
TRIÁŽ  v mieste prvého 

kontaktu pre 
hospitalizovaných                         

a pre ambulantných 
pacientov! 

1. Po vyslovení podozrenia 
pracovníci triáže ihneď 
opustia unimobunku. 

2. Jeden  pracovník triáže si 
nasadí  OOPP BSL 3: 

 Zabezpečí okamžitú 
izolácia podozrivého 
v izolačnej miestnosti 
unimobunky č.1 

 V prípade dlhšieho 
čakania na transport  
vykonáva  dohľad nad 
pacientom-OOPP BSL3. 

3. Iný pracovník triáže: 
 Hlási podozrenie hlavnému 

verejnému zdravotníkovi. 

 Privolá lekára špecialitu na 
zhodnotenie zdravotného 
stavu. 

 Špecialita  OOPP BSL3. 
 

4. Lekár ďalší postup  
konzultuje s infektológom, 
nadriadeným a verejným 
zdravotníkom. 

TRIÁŽ PACIENTOV V MIESTE PRVÉHO KONTAKTU  CT vyšetrenie ODBER STERU na vyšetrenie PCR na COVID19  najmä u symptomatických pacientov 

Kardiopulmonálna resuscitácia Otvorené odsávanie Bronchoskopia Operácia a pitva 

Odpojenie pacienta  od ventilátora Kyslíková maska Neinvazívna pozitívna tlaková ventilácia Vysokoprietoková kyslíková terapia 

Podávanie nebulizovanej liečby Indukcia spúta Tracheostómia Iné endoskopické výkony (hl. hore v GIT) 
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Príloha č. 3 Ambulantný dotazník 
 

DOTAZNÍK - POUČENIE 

pri objednávaní na AMBULANTNÉ a CT  vyšetrenie 
 

Meno a priezvisko pacienta: ........................................................................................................................................ 

Dátum narodenia pacienta:........................................................................................................................................... 

Adresa a tel. kontakt pacienta: .................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby, ktorej prítomnosť v ambulancii je nutná pre mentálnu/zdravotnú 

nespôsobilosť pacienta komunikovať s personálom ambulancie 

..................................................................................... rok narodenia:..................obec bydliska:.................................... 

Vážená pani, vážený pán, 

v dôsledku vzniknutej epidemiologickej situácie a v snahe zabezpečiť Vašu bezpečnosť a personálu, si Vás 

dovoľujeme požiadať o vyjadrenie k nasledovným otázkam:  

A. EPIDEMIOLOGICKÁ ANAMNÉZA (označte/ dopíšte odpoveď): Pacient 
Sprevádzajúca 
osoba - nutná 

1. Boli ste v posledných 14-tich dňoch v kontakte s OSOBOU S POZITÍVNYM TESTOM 
COVID-19? 

Ak áno, dátum kontaktu s touto osobou: ............................................................................ 

ÁNO NIE ÁNO  NIE 

2. Ste v súčasnosti v KARANTÉNE alebo v IZOLÁCII v domácnosti kvôli COVID-19?  

Dátum ukončenia karantény / izolácie: ............................................................................... 

Ošetrujúci lekár, ktorý karanténu nariadil (meno, telefón): ................................................. 

ÁNO NIE ÁNO  NIE 

3. Vrátili  ste sa posledných 14-tich dňoch zo ZAHRANIČIA? 

Kde: (krajina) ............................................................(lokalita)............................................. 

Ak áno, dátum návratu? .................................................. 

ÁNO NIE ÁNO  NIE 

4. Boli ste v KONTAKTE S OSOBOU, ktorá sa VRÁTILA v posledných 14-tich dňoch 
zo zahraničia? 

Kde: (krajina) ............................................................(lokalita)............................................. 

Ak áno, dátum návratu? ................................................ 

ÁNO NIE ÁNO  NIE 

5. Boli ste v posledných 14-tich dňoch na spoločenskej akcii (oslava narodenín, 

svadba, alebo na inej skupinovej akcii) s počtom minimálne 20 (a viac) osôb? 

Aká akcia?  ....................................................... Ak áno, dátum odchodu? ...................... 

ÁNO NIE ÁNO  NIE 

6. Boli ste v posledných 14-tich dňoch na území SR v ubytovacom zariadení 

hotelového typu nad 20 ľudí v trvaní viac ako 3 dni (72 hodín)?  

Ak áno, dátum odchodu? ............................................ 

ÁNO NIE ÁNO  NIE 

 

B. PRÍZNAKY OCHORENIA (označte odpoveď): Pacient 
Sprevádzajúca 
osoba - nutná 

7. Telesná teplota nad 38 °C ÁNO NIE ÁNO  NIE 

8. Škriabanie v hrdle ÁNO NIE ÁNO  NIE 

9. Kašeľ ÁNO NIE ÁNO  NIE 

10. 
Dýchavičnosť (ťažkosti s dýchaním), ktoré sa líšia (sú iné/výraznejšie) od ťažkostí 

prítomných pri srdcovocievnej chorobe 
ÁNO NIE ÁNO  NIE 

11. Zápal pľúc ÁNO NIE ÁNO  NIE 

 Ak je aspoň jedna odpoveď sprevádzajúcej osoby ÁNO a odpovede pacienta sú NIE – požiadajte, aby pacienta sprevádzal niekto iný. 

U tejto inej osoby, je nutné zistiť odpovede na tie isté otázky. 
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Ak sú VŠETKY ODPOVEDE PACIENTA v dotazníku NIE OBJEDNAJTE a POUČTE pacienta nasledovne: 
 

Dátum a čas vyšetrenia: .................................................. o ....................... hod. 
 

Epidemiologický režim:     ZELENÝ   /     ŽLTÝ   /   ČERVENÝ 
 

POUČENIE PACIENTA 1. - Ak sú VŠETKY ODPOVEDE PACIENTA v dotazníku NIE pacientovi prečítajte 

nasledovný text  a zistite doplňujúce informácie: 

Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti Vášho vyšetrenia je potrebné : 

1. Aby ste vy (a Váš nutný sprievod) do času príchodu na vyšetrenie minimalizovali počet osôb, s ktorými ste 

v kontakte (vrátane neúčasti na spoločenských akciách, pobyt v hotelových/rekreačných zariadeniach a pod.) 

2. Denne sledovať svoje zdravie – opakovane si merajte telesnú teplotu v priebehu dňa a sledujte príznaky – 

telesná teplota 37°C  a viac, škriabanie v hrdle, kašeľ, dýchavičnosť, ktorá je iná/horšia ako mávate pri Vašej 

základnej diagnóze alebo bolesti hlavy a svalov; 

3. Dodržiavať: noste rúško, často si umývajte ruky, dodržujte  odstup 2 metre a pod. 

ROZOR: 
 Ak sa u Vás, alebo Vášho sprievodu vyskytne do termínu príchodu na vyšetrenie zvýšená telesná teplota  

37°C a viac a/alebo príznaky akútneho ochorenia dýchacích ciest (viď v bode č.2)  musíte nás telefonicky 

spätne kontaktovať na číslo našej ambulancie: (nadiktujte pacientovi číslo) ...........a oznámiť vzniknutý stav, 

následne si dohodneme ďalší postup. 

 Rovnako nás telefonicky kontaktujte na číslo ambulancie, ak Vám (sprievodu) lekár alebo RÚVZ (hygiena) do času 

príchodu na vyšetrenie nariadi karanténu alebo izoláciu kvôli COVID-19. 
 

Ak je ASPOŇ JEDNA ODPOVEĎ v dotazníku ÁNO postupujte takto: 

1. AK MÁ PACIENT ZVÝŠENÚ TELESNÚ TEPLOTU a/alebo PRÍZNAKY OCHORENIA DÝCHACÍCH CIEST, 

poučte pacienta nasledovne:  

 Keďže máte príznaky choroby dýchacích ciest, nemôžeme Vás teraz objednať na vyšetrenie. Kontaktujte ihneď  

svojho všeobecného lekára, aby Vás vyšetril a liečil. Po vyliečení nás kontaktujte na číslo našej ambulancie: 

(nadiktujte pacientovi číslo) ............ . 

2. AK JE PACIENT V KARANTÉNE/ IZOLÁCII / ak sa vrátil z krajiny alebo lokality, ktorá je menej bezpečnou 

(červenou) alebo z rizikového regiónu zelenej krajiny a nemá výnimku / bol v kontakte s niekým z menej 

bezpečnej (červenej) krajiny alebo z rizikového regiónu zelenej krajiny, kto nemá výnimku / bol v kontakte 

s chorým na COVID-19: 

 Na vyšetrenie Vás môžeme  objednať až po ukončení 14-dňovej karantény / izolácie a ukončení sledovania 

príznakov -  pričom je dôležité, aby ste v priebehu ani po skončení karanténnych opatrení nemali príznaky COVID-

19 (najmä teplota nad 37 °C, škriabanie v hrdle, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hlavy a svalov). Zavolajte nám po 

dátume skončenia karantény/ izolácie na číslo našej ambulancie: (nadiktujte pacientovi číslo) ........... 

 V prípade, že sa u Vás objavia príznaky akútnej choroby dýchacích ciest, zvýšená teplota, musíte o tom 

ihneď  informovať svojho všeobecného lekára, aby Vás vyšetril. Taktiež ihneď zavolajte aj nám na číslo našej 

ambulancie: (nadiktujte pacientovi číslo) ......., aby sme Vás preobjednali. 

 V prípade, že by ste boli pozitívny na COVID-19, sa vyšetrenie odkladá až do úplného vyliečenia a do doby 

získania 2 negatívnych výsledkov odobratých v minimálne v intervale 24 hodín. Objednať Vás môžeme až 

po druhom negatívnom výsledku. 

3. AK PACIENT alebo OSOBA, s ktorou bol v kontakte PRIŠLI Z VIAC BEZPEČNE  KRAJINY (ZELENEJ) 

(otázky č. 3, 4) 

 Pacienta objednáte v ZELENOM REŽIME – po uplynutí 14 dní od skončenia kontaktu (deň posledného kontaktu 

je deň nula). 

 Výnimočne po dohovore s hlavným verejným zdravotníkom pacienta objednáte V ŽLTOM REŽIME.  

- Pacient je objednaný ako posledný v poradí v daný deň alebo v čase, kedy je obvykle nulový alebo najnižší počet 

osôb v triáži / čakárni. Pokiaľ je to možné, pacient sa prednostne vyšetrí vo vyhradenej unimobunke. 

- Pacient  nesmie čakať v triáži a hlavne v čakárni.  
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- Do zoznamu pre triáž uvediete, že sa jedná o žltého pacienta a že majú z triáže telefonicky oznámiť príchod žltého 

pacienta do ambulancie.  

- Pacientovi sa v triázi poskytne 1 až 2 ks  jednorazové chirurgické rúško, ktoré si osadí na svoje rúško, alebo si 

osadí 2ks chirurgického rúška. 

- Pacient má byť vyšetrený bezodkladne.  
 

4. AK SA PACIENT ZÚČASTNIL NA SPOLOČENSKEJ AKCII (otázka č.5)  alebo bol  v ubytovacom zariadení 

na území SR (otázka č.6)  

 pacienta objednáte najskôr po uplynutí 14 dní po skončení účasti na akcii, po odchode z pobytu v ubytovacom 

zariadení (dátum odchodu je deň nula).  

 Výnimočne po dohovore s hlavným verejným zdravotníkom pacienta objednáte V ŽLTOM REŽIME podľa pokynov 

v bode 3. 
 

POUČTE PACIENTA:  

 Do príchodu na vyšetrenie minimalizujte sociálne kontakty (vrátane vylúčenia účasti na 
spoločenských/rodinných akciách, výletoch, kontaktov s osobami prichádzajúcimi zo zahraničia a pod.); 

 Denne sledujte svoje zdravie – opakovane si merajte telesnú teplotu v priebehu dňa a sledujte príznaky – TT 37°C  a viac, 

škriabanie v hrdle, kašeľ, dýchavičnosť, ktorá je iná/horšia ako mávate pri Vašej základnej diagnóze alebo bolesti hlavy a 

svalov; 

 Dodržiavajte opatrenia – noste rúško, často si umývajte ruky, dodržujte  odstup 2 metre a pod. 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 

PACIENT: Mali ste vykonaný test na COVID-19? (zakrúžkujte/dopíšte)  

NIE / ÁNO -dátum vyšetrenia ............................ výsledok:  negat. / pozit. 

 

 

 

SPREVÁDZAJÚCA OSOBA – nutný sprievod: Mali ste vykonaný test na COVID-19?  (zakrúžkujte/dopíšte) 

NIE / ÁNO -dátum vyšetrenia ............................ výsledok:  negat. / pozit. 

 

 

Laboratórne vyšetrenie a výsledky overte aj cez Referát manažmentu kvality. Veľmi dôležité overiť u pacientov po 

karanténe/izolácii a u tých čo mali zvýšenú tel. teplotu a príznaky akútnej choroby dýchacích ciest! 

ANAMNÉZU ODOBRAL A POUČENIE VYKONAL:  

 

.................................................................... .........................................            ............................................ 

meno a priezvisko pracovníka ambulancie     dátum                                              podpis 
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Príloha č. 4 Klinický protokol  
 
 

KLINICKÝ PROTOKOL - PLÁNOVANÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ (COVID-19)         

Meno, priezvisko pacienta    

Dátum narodenia    

Základná diagnóza   

Ďalšie diagnózy, príp. iné významné 
skutočnosti  

  

Klinické posúdenie stavu a  prognóza 
pacienta 

  
(vychádzať z návrhu na zaradenie na 
plánovanú ZS, resp. nové posúdenie - 
tel.kontakt a pod.) 

Plánovaná zdravotná starostlivosť  typ 
operačný výkon   

intervenčný výkon   

Pracovisko    

Aktuálna fáza šírenia pandémie  

1 tzv. úvodná fáza epidémie COVID-19 

2 tzv. fáza nekontrolovateľného nárastu epidémie COVID-19 

3 tzv. fáza extrémnej záťaže zdravotníckeho systému pri epidémii COVID-19 

Zhodnotenie dostupnosti 
perioperačnej a pooperačnej 
starostlivosti  

personálne obsadenie 

k dispozícii 

hraničné 

kritické 

dostupnosť transfúznych liekov alebo 
krvných prípravkov 

k dispozícii 

hraničné 

kritické 

dodávky materiálno-technického 
zabezpečenia  

k dispozícii 

hraničné 

kritické 

dostupnosť lôžok na OAIM a/alebo JIS 

k dispozícii 

hraničné 

kritické 

dostupnosť ventilátorov 

k dispozícii 

hraničné 

kritické 

Stupeň naliehavosti 

1 výkon s realizáciou od 14 dní    

2 výkon s realizáciou skôr ako 14 dní   

3 výkon v urgentnom režime  bezodkladná hospitalizácia 
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Pri posúdení komplexne zohľadniť vplyv indikujúcej diagnózy na zdravotný stav pacienta, riziko následkov jej odloženia (vrátane 
časového rámca rizika  úmrtia alebo zhoršenia zdravotného stavu, riziko vyplývajúce z epidemiologickej situácie, riziko 
prípadnej následnej liečby komplikácií a prípadnej potreby intenzívnej starostlivosti vrátane kapacitných možností a využitia 
personálnych a materiálno-technických zdrojov 

Indikujúci lekár 
  Dátum :  

(meno, priezvisko, podpis) 

Konzílium     

Dátum:  vždy traja členovia !   

(meno, priezvisko, podpis)   

        

Prehodnotenie výkonu plánovanej zdravotnej starostlivosti 

Dôvod 

  

Stručne opísať dôvod prehodnotenia nerealizácie plánovanej ZS, resp. zmeny 
pôvodného posúdenia  

Záver prehodnotenia   

Zmenu odsúhlasil, resp. nariadil   
  Dátum:  

(meno, priezvisko, podpis) 
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Príloha č. 5 Dotazník pre plánovanú starostlivosť  

 DOTAZNÍK  HOSPITALIZÁCIE 
PLÁNOVANÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   

 

 

Meno a priezvisko pacienta : ................................................................................................................................ 

Dátum narodenia : ................................................................................................................................................. 

Adresa a tel. kontakt : ............................................................................................................................................ 

Stupeň naliehavosti plánovanej ZS (zakrúžkujte):             1             /              2              

Vážená pani, vážený pán, 

nakoľko i naďalej v Slovenskej republike trvá mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, v snahe 

zabezpečiť bezpečnosť Vás, ako aj ošetrujúceho personálu, si  Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie k nasledovným 

skutočnostiam:  

A. EPIDEMIOLOGICKÁ ANAMNÉZA (označte/ dopíšte odpoveď): 

1. 
Boli ste v posledných 14-tich dňoch v kontakte s OSOBOU S POZITÍVNYM TESTOM COVID-19? 

Ak áno, dátum kontaktu s touto osobou: ...................................................................... 

ÁNO   NIE 

2. 

Ste v súčasnosti v KARANTÉNE alebo v IZOLÁCII v domácnosti kvôli COVID-19?  

Dátum ukončenia karantény / izolácie: ......................................................................... 

Ošetrujúci lekár, ktorý karanténu nariadil (meno, telefón): ........................................... 

ÁNO   NIE 

3.  

Vrátili  ste sa posledných 14-tich dňoch zo ZAHRANIČIA? 

Kde: (krajina) .............................................................. (lokalita).................................................................. 

Ak áno, dátum návratu? ............................................ 

ÁNO   NIE 

4. 

Boli ste v KONTAKTE S OSOBOU, ktorá sa VRÁTILA v posledných 14-tich dňoch zo zahraničia? 

Kde: (krajina) ............................................................(lokalita)............................................. 

Ak áno, dátum návratu? ................................................ 

ÁNO   NIE 

5. 

Boli ste v posledných 14-tich dňoch na spoločenskej /rodinnej akcii (oslava narodenín, svadba, 

alebo na inej skupinovej akcii) s počtom  minimálne 20 (a viac) osôb? 

Ak áno, dátum odchodu? ........................................... 

ÁNO   NIE 

6. 
Boli ste v posledných 14-tich dňoch na území SR v ubytovacom zariadení hotelového typu nad 

20 ľudí v trvaní viac ako 3 dni (72 hodín)?  

Ak áno, dátum odchodu? ............................................ 

ÁNO   NIE 

 

B. PRÍZNAKY AKÚTNEHO OCHORENIA - Vyskytujú sa u Vás tieto príznaky? (označte odpoveď): 

7. Telesná teplota nad 38 °C ÁNO NIE 

8. Škriabanie v hrdle ÁNO NIE 

9. Kašeľ ÁNO NIE 

10. 
Dýchavičnosť (ťažkosti s dýchaním), ktoré sa líšia (sú iné/výraznejšie) od ťažkostí prítomných pri 

srdcovocievnej chorobe 
ÁNO NIE 

11. Zápal pľúc ÁNO NIE 
 

POUČENIE 1. - Ak sú všetky odpovede v dotazníku NIE, poučte pacienta nasledovne:  
 

1. V deň príjmu na hospitalizáciu je potrebné, aby ste mali negatívny výsledok PCR testu na COVID-19.  Musí to 
byť vyšetrenie steru z nosa a hrdla ! Nie vyšetrenie krvi. Odber steru nesmie byť robený skôr ako 96 hodín        
(4 dni) pred príjmom. Na toto vyšetrenie môžete prísť k nám - urobíme ho bezplatne! Ak absolvujete ster 
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a vyšetrenie PCR mimo nášho zariadenia majte pri sebe potvrdenie. Ak by ste ho nemali, oznámte to na toto 
telefónne číslo ..................... skontrolujeme výsledok elektronicky. 

2. Je vhodné, aby ste si do príjmu na hospitalizáciu denne monitorovali svoje zdravie – opakovane si merajte 
telesnú teplotu v priebehu dňa a sledujte príznaky  - horúčka, kašeľ, dýchavičnosť - ktorá je iná/horšia ako mávate 
pri vašej základnej diagnóze alebo bolesti hlavy a svalov.  

3. Odporúčame Vám pred hospitalizáciou necestovať do zahraničia (ani do bezpečnejších krajín) a nezvyšovať 
počet osôb, s ktorými ste v kontakte (odporúčame nekontaktovať sa s osobami, ktoré sa vrátili zo zahraničia, 
nezúčastňovať sa spoločenských/ rodinných akcií, nenavštevovať ubytovacie zariadenia v SR a pod.).  

4. Ak sa u Vás do nástupu na hospitalizáciu  neobjaví zvýšená telesná teplota, horúčka, škriabanie v hrdle, 
kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hlavy a svalov a ak Vám nebola nariadená karanténa -  prídete na príjem 
v stanovený deň. Pri príjme Vás požiadame o podpísanie  čestného vyhlásenia, že Vám nebola nariadená 
karanténa (všeobecným lekárom, RÚVZ - hygienou), ktorá by pretrvávala v čase hospitalizácie. 

 

POZOR: 

 Ak sa u Vás vyskytne do termínu nástupu na hospitalizáciu zvýšená telesná teplota (nad 37°C) a/alebo 
príznaky ochorenia dýchacích ciest (škriabanie v hrdle, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti hlavy a svalov alebo 
zápal pľúc) prosíme, aby ste nás telefonicky kontaktovali na číslo sekretariátu: ......................  a oznámili 
vzniknutý stav, následne sa dohodne ďalší postup. 

 Rovnako nás prosím telefonicky kontaktujte na číslo sekretariátu: ...................... , ak Vám lekár alebo RÚVZ 
(hygiena) nariadi do nástupu na hospitalizáciu novú karanténu a izoláciu v domácnosti  kvôli COVID-19. 
 

 
POUČENIE 2. - Ak je aspoň jedna odpoveď v dotazníku  ÁNO, poučte pacienta: 
 
1. Ak sa odpoveď ÁNO týka otázky č. 1, 2  a otázok o príznakoch ochorenia dýchacích ciest (č. 7– 11) pacient 

má kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý určí ďalší postup; 

2. Ak sa odpoveď ÁNO týka otázky č. 3 a 4 o pobyte v zahraničí, je potrebné rozlíšiť, či sa jedná 

o bezpečnejšiu krajinu (zelenú) alebo menej bezpečnú krajinu (červenú) alebo či ide o rizikový región 

v zelenej krajine: 

 ak ide o menej bezpečnú krajinu (červenú) – pacient musí kontaktovať RÚVZ/ošetrujúceho lekára; 

 ak ide o bezpečnejšiu krajinu (zelenú) – pacient môže prísť na odber steru na PCR-test (na COVID-19) 

najskôr v piaty deň po návrate pacienta zo zahraničia /alebo najskôr v siedmi deň po návrate  blízkej osoby zo 

zahraničia; 

 ak ide o rizikový región v zelenej krajine: 

- Pacienta objednajte po uplynutí 14 dní po vstupe na územie SR (deň vstupu je deň nula) (zelený režim). 

- Výnimočne môže prísť pacient v žltom režime (po dohovore lekára s hl. verejným zdravotníkom): pacient 

môže prísť na odber steru na PCR-test (na COVID-19) najskôr v piaty deň po návrate pacienta zo zahraničia 

/alebo najskôr v siedmi deň po návrate  blízkej osoby zo zahraničia. 

3. Ak sa odpoveď ÁNO týka otázky č. 5 o účasti na spoločenskej akcii - pacient môže prísť na odber steru na 

PCR-test (na COVID-19) najskôr v piaty deň po odchode zo spoločenskej akcie; 

4. Ak sa odpoveď ÁNO týka otázky č. 6 o pobyte v zariadení ubytovacieho typu - pacient môže prísť na odber 

steru na PCR-test (na COVID-19) najskôr v piaty deň po odchode z ubytovacieho zariadenia. 
 

 
Anamnézu odobral a poučenie vykonal:   
 
.....................................              ......................................................................               .......................................... 
           dátum                                              meno a priezvisko                                                   podpis 

                                               
 
 
Dátum objednania na operačný / intervenčný výkon: .......................................................................................... 
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Príloha č. 6 Čestné prehlásenie  
  

ČESTNÉ VYHLÁSENIE   
 

Meno a priezvisko pacienta / návštevy/ inej osoby (uviesť)...................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Adresa bydliska:........................................................................................................................................... 

Dátum narodenia : ....................................................................................................................................... 

Tel. kontakt : ............................................................................................................................................... 

Vážená pani, vážený pán, 

nakoľko i naďalej v Slovenskej republike naďalej trvá mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-

19, v snahe zabezpečiť bezpečnosť Vás, ostatných pacientov ako aj ošetrujúceho personálu, si Vás dovoľujeme 

požiadať o vyjadrenie k nasledovným skutočnostiam:  

 V období posledných 14 dní (zakrúžkujte prosím možnosť, ktorá sa Vás týka): 

a) som do zahraničia vôbec necestoval/-a; 

b) som bol/-a v zahraničí, ale mám negatívny výsledok PCR testu na COVID-19; 

c) som bol/-a v zahraničí a nebol mi robený PCR test na COVID-19. 

 Nebol/-a som v posledných 14-tich dňoch na spoločenskej/rodinnej akcii (oslava narodenín, svadba, alebo na inej 

skupinovej akcii) s počtom minimálne 20 (a viac) osôb. 

 Nebol/-a som v posledných 14-tich dňoch na území SR v ubytovacom zariadení hotelového typu nad 20 ľudí 

v trvaní viac ako 3 dni (72 hodín). 

 Nie som si vedomý/-á, že som bol/-a v kontakte s osobou COVID-19 pozitívnou. 

 Nemám žiadne akútne chorobné príznaky (horúčka, škrabanie v hrdle, kašeľ, ťažkosti s dýchaním). 

 Nežijem v spoločnej domácnosti s osobou v karanténe/izolácii pre COVID-19. 

 Ja osobne nie som v karanténe ani v izolácii pre COVID-19. 
 

Ja nižšie podpísaný/-á ..................................................................................................čestne prehlasujem, že údaje, 

ktoré som poskytol/-a,  sú pravdivé. 

Zároveň svojim podpisom potvrdzujem, že som si plne vedomý/-á vyššie uvedených zdravotných rizík, ktoré mi hrozia 

v zdravotníckom zariadení a o ktorých som bol vopred informovaný/-á. Som si vedomý/-á právnych následkov 

plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov v mojom čestnom prehlásení, najmä som si vedomý/-á, že svojim konaním  

môžem naplniť niektorú zo skutkových podstát ohrozujúcich život a zdravie (§163 a §164 Trestného zákona). 

Odmeraná telesná teplota : ............................................  

Anamnézu odobral : ........................................................ 

Pre návštevy: klinika/ oddelenie: ...................................meno pacienta:............................. 

Čas návštevy: .......................................hod. 

 

V .........................................., dňa ....................................   Podpis osoby : ............................................. 

 

Vypracoval: doc. MUDr. František Sabol, PhD.,MPH,MBA hlavný odborník MZ SR pre kardiochirurgiu  


