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Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich neurologické 

ošetrenie  v kontexte potvrdeného, pravdepodobného alebo nepravdepodobného 

ochorenia COVID-19  

  

Cieľom klinického protokolu je usmerniť poskytovanie neurologickej starostlivosti v 

epidemiologicky problémových situáciách tak, aby neurologické vyšetrenie a ošetrenie bolo 

dostupné všetkým indikovaným pacientom a súčasne sa minimalizovali riziká šírenia infekcie 

COVID 19.   

  

A. Pacienti s potvrdeným ochorením COVID-19  

  

A.1 Urgentné a neodkladné život-ohrozujúce stavy   

Neurologickú starostlivosť v plnom rozsahu (včítane intervenčných výkonov) poskytujú 

príslušné zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti (ÚZS) pri dodržaní  štandardných 

preventívnych prístupov a s použitím primeranej bariérovej techniky v zmysle aktuálneho 

usmernenia hlavného hygienika (1). V prípade, že najbližšie zariadenie ÚZS nedisponuje 

predpísaným organizačným, materiálno-technickým a personálnym zabezpečením, pacient je 

bezodkladne presmerovaný do iného najbližšieho zariadenia ÚZS disponujúceho potrebným 

vybavením.  

  

A.2 Neakútne stavy bez rizika trvalého poškodenia zdravia  

Neurologickú starostlivosť poskytujú všetky príslušné zdravotnícke zariadenia na základe 

odporučenia príslušného všeobecného lekára obsahujúceho epidemiologickú klasifikáciu v 

súlade so Štandardným postupom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej 

ambulancii pre dospelých v súvislosti s COVID-19 v3 19.5.2020 (2). Je potrebné využívať 

všetky možnosti bezkontaktného ošetrenia – telefonická konzultácia, e-recept a pod. V prípade 

potreby kontaktného vyšetrenia pacient má byť vyšetrený v najbližšom zdravotníckom 

zariadení disponujúcim predpísaným organizačným, materiálno-technickým a personálnym 

zabezpečením.  

Ak ošetrujúci neurológ považuje hospitalizáciu za nevyhnutnú, príslušné zariadenie ÚZS 

hospitalizuje pacienta pri dodržaní  štandardných preventívnych prístupov a s použitím 

primeranej bariérovej techniky v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika (1). V 

prípade, že najbližšie zariadenie ÚZS nedisponuje predpísaným organizačným, 

materiálnotechnickým a personálnym zabezpečením, pacient je bezodkladne presmerovaný do 

iného najbližšieho zariadenia ÚZS disponujúceho potrebným vybavením.  

  

B. Pacienti s pravdepodobným ochorením COVID-19  

(vrátane pacientov v karanténe až do vylúčenia alebo potvrdenia ochorenia COVID-19)  

  

B.1 Urgentné a neodkladné život-ohrozujúce stavy   

Neurologickú starostlivosť v plnom rozsahu (včítane intervenčných výkonov) poskytujú 

príslušné zariadenia ÚZS pri dodržaní  štandardných preventívnych prístupov a s použitím 

primeranej bariérovej techniky v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika (1). Vo 

výnimočných prípadoch ak najbližšie zariadenie ÚZS nedisponuje predpísaným organizačným, 



Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich neurologické ošetrenie  v kontexte potvrdeného, pravdepodobného 

alebo nepravdepodobného ochorenia COVID-19  
  Ver. č. 2/2020/21.10.2020  

Ministerstvo zdravotníctva SR  

   

  

materiálno-technickým alebo personálnym zabezpečením, pacient je bezodkladne 

presmerovaný do iného najbližšieho zariadenia ÚZS disponujúceho potrebným vybavením.  

  

B.2 Neakútne stavy bez rizika trvalého poškodenia zdravia  

Neurologickú starostlivosť poskytujú príslušné zdravotnícke zariadenia na základe odporučenia 

príslušného všeobecného lekára obsahujúceho epidemiologickú klasifikáciu v súlade so 

Štandardným postupom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii 

pre dospelých v súvislosti s COVID-19 v3 19.5.2020 (2). Je potrebné využívať všetky možnosti 

bezkontaktného ošetrenia – telefonická konzultácia, e-recept a pod.  

V prípade nevyhnutnosti kontaktného vyšetrenia, pacient má byť vyšetrený v príslušnom 

zdravotníckom zariadení len na základe telefonického alebo e-mailového objednania presného 

termínu v záujme eliminácie kontaktu s inými pacientami. Pri vyšetrení pacient má rúško, 

prípadne bezventilový respirátor, ošetrujúci personál dodržiava štandardné preventívne 

prístupy a používa primeranú bariérovú techniku v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného 

hygienika (1). Po vyšetrení takéhoto pacienta je potrebné vo vyšetrovni ako aj v čakárni 

zrealizovať odporúčané hygienické opatrenia.   

Ak ošetrujúci neurológ odporučí hospitalizáciu, aktualizuje epidemiologickú klasifikáciu 

odosielajúceho všeobecného lekára a odošle pacienta do príslušného zariadenia ÚZS, ktoré 

realizuje hospitalizáciu pri dodržaní  štandardných preventívnych prístupov a s použitím 

primeranej bariérovej techniky v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika (1). Počas 

hospitalizácie zvážiť realizáciu PCR vyšetrenia na prítomnosť SARS-CoV-2 (3).  

       

C. Pacienti s nepravdepodobným ochorením COVID-19  

(vrátane pacientov s aktuálnym negatívnym výsledkom testovania metódou PCR na dôkaz 

SARS-CoV-2)   

  

C.1 Urgentné a neodkladné život-ohrozujúce stavy   

Neurologickú starostlivosť v plnom rozsahu (včítane intervenčných výkonov) poskytujú 

príslušné zariadenia  ÚZS pri dodržaní  štandardných preventívnych prístupov a s použitím 

primeranej bariérovej techniky v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika (1).    

  

C.2 Neakútne stavy bez rizika trvalého poškodenia zdravia  

Neurologickú starostlivosť poskytujú príslušné zdravotnícke zariadenia na základe odporučenia 

príslušného všeobecného lekára obsahujúceho epidemiologickú klasifikáciu v súlade so 

Štandardným postupom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii 

pre dospelých v súvislosti s COVID-19 v3 19.5.2020 (2). Je potrebné využívať všetky možnosti 

bezkontaktného ošetrenia – telefonická konzultácia, e-recept a pod.  

V prípade nevyhnutnosti kontaktného vyšetrenia, pacient má byť vyšetrený v príslušnom 

zdravotníckom zariadení len na základe telefonického alebo e-mailového  objednania v záujme 

eliminácie kontaktu s inými pacientami. Pri vyšetrení pacient má rúško, ošetrujúci personál 

dodržiava štandardné preventívne prístupy a používa primeranú bariérovú techniku v zmysle 

aktuálneho usmernenia hlavného hygienika (1).     

Ak ošetrujúci neurológ odporučí hospitalizáciu, aktualizuje epidemiologickú klasifikáciu 

odosielajúceho všeobecného lekára a odošle pacienta do príslušného zariadenia ÚZS, ktoré 



Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich neurologické ošetrenie  v kontexte potvrdeného, pravdepodobného 

alebo nepravdepodobného ochorenia COVID-19  
  Ver. č. 2/2020/21.10.2020  

Ministerstvo zdravotníctva SR  

   

  

realizuje hospitalizáciu pri dodržaní  štandardných preventívnych prístupov a s použitím 

primeranej bariérovej techniky v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika (1). Počas 

hospitalizácie zvážiť realizáciu PCR vyšetrenia na prítomnosť SARS-CoV-2 (3).  
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