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Ako má lekár chrániť pred nákazou 
seba a svojich pacientov? 

+ U všetkých respiračných infekcií zvažovať riziko
infekcie vírusom SARS-CoV-2.

+ Všetkých pacientov v ambulancii má lekár aj
zdravotná sestra vyšetrovať v ochranných pracovných
prostriedkoch.

+ Jednoduché zdravotnícke rúško poskytuje len
základnú ochranu, najspoľahlivejšie chránia
profesionálne respirátory – označené triedou aspoň
FFP3. Tieto sú dokázateľne účinné proti coronavírusu.

+ Vhodné je používať aj ochranné rukavice a okuliare,
keďže kvapôčková infekcia sa môže preniesť
aj cez slzné kanáliky v očiach.

+ V čakárni umiestniť dávkovač s alkoholovou
dezinfekciou na ruky a zvýšiť dezinfekciu povrchov.

+ Na dvere ambulancie vyvesiť počas mimoriadnej
situácie v najbližšom období oznam, že budú
ošetrovaní len pacienti s neodkladnou zdravotnou
starostlivosťou a akútne stavy.

Stručné odporúčania pre ambulantých špecialistov týkajúce sa manažmentu pacientov 
v súčasnej epidemiologickej situácii a rizika prenosu vírusu SARS-COV-2  

(ochorenia COVID-19)
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+ Plánované vyšetrenia a kontroly pacientov
po liečbe akútnych stavov majú byť odložené a podľa
možnosti zrealizované telefonicky. Predpis eventuálne
následnej liečby zrealizovať cez e-recept.

Ako postupovať u pacienta s akútnym
respiračným infektom? 

Zisťujeme základné informácie:

+ 1, má pacient horúčku nad 38°C? alebo má príznaky
akútnej infekcie dýchacích ciest (napr. dýchavicu
alebo kašeľ) s horúčkou alebo bez nej?

+ 2, má cestovateľskú anamnézu alebo prechádzal
cez krajiny považované za rizikové pre COVID-19* počas
14 dní pred nástupom príznakov prípadne  mal kontakt
s potvrdeným prípadom COVID-19 v priebehu 14 dní
pred nástupom príznakov?

* zoznam krajín s výskytom vírusu je aktualizovaný, dostupný na:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/situation-reports/

Telefonujúci pacient:

+ V prípade, že pacient spĺňa body 1 aj 2 – teda prejavy
respiračnej infekcie a cestovateľskú anamnézu
(kontakt s infikovaným) a ambulanciu kontaktuje
telefonicky, je mu odporúčané, aby kontaktoval tel.
linku 112 alebo RUVZ, kde určia následný postup.

Ak je pacient prítomný v čakárni/ambulancii:

+ V prípade, že pacient spĺňa body 1 aj 2- teda prejavy
respiračnej infekcie a cestovateľskú anamnézu
(kontakt s infikovaným) – je ihneď požiadaný, aby si
nasadil ochranné rúško na tvár.

+ Pacienta je potrebné izolovať od iných pacientov
(s rúškom na tvári), ideálne v samostatnej miestnosti
(pokiaľ je to možné).

+ Pokiaľ nie je možné pacienta izolovať vo vyhradenom
priestore, tak v čakárni je nutné pacienta oddeliť
od ostatných vo vzdialenosti min. 2 m. Pacienti
s rizikom COVID-19 môžu byť v nevyhnutných
prípadoch zoskupení spolu, ale oddelene
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https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-klinicky-manazment-podozrivych-a-potvrdenych-pripadov-covid-19/

+ V prípade, že telefonujúci pacient nespĺňa bod 2 (nemá
cestovateľskú anamnézu (kontakt s infikovaným), je mu
odporúčané ostať doma v izolácii, nechodiť do ambulancie
a prípadné lieky mu sú predpísane cez e-recept.

od ostatných pacientov, zabezpečiť papierové 
obrúsky, odpadkové koše na obrúsky a dostupnosť 
k alkoholovej dezinfekcii rúk.

+ Je nutné aby si pacient umyl ruky s mydlom
a alkoholovým prostriedkom.

+ Pri podozrení na COVID-19, pacienta neodosielajte
na ďalšie vyšetrenia, ale najprv volajte príslušný
RÚVZ alebo 112 pre ďalší manažment. V prípade
oprávneného podozrenia zabezpečia prevoz pacienta
cestou špeciálne vybavenej RZP na špecializované
pracovisko.

Ako postupovať u pacietov s CHOCHP, astmou, 
inými chronickými respiračnými ochoreniami  
v súčasnej situácii epidémie COVID-19? 

+ V prípade, že pacienti s chronickými ochoreniami dýchacích ciest
nie sú akútne chorí, ich stav je stabilizovaný nemajú chodiť
na dispenzárne kontroly do ambulancie.

+ Pravidelnú liečbu užívať ako doposiaľ, ak je potrebné predpísať
tak predpísať elektronicky.

Na čo upozorniť pacientov s CHOCHP, astmou, 
iným chronickým respiračným ochorením 
v súčasnej situácii epidémie COVID 19? 

+ Ak je to možné, minimalizovať kontakt s chorými ľuďmi, vyhýbať
sa miestam s väčším počtom osôb, zdržiavať sa doma. Ak nie je
možné vyhnúť sa kontaktu s inými ľuďmi na verejnosti, používať
na verejnosti rúško na tvár.

Čo by mali dodržiavať ohľadne liečby, 
ktorú majú, čo by ste odporučili,  
možno čoho sa vystríhať? 

+ Pacienti majú dôsledne užívať svoju liečbu, nevysadzovať ju, veriť
svojmu lekárovi, poprípade ho telefonicky kontaktovať a poradiť sa
ak to je nevyhnutné.

+ Netreba podľahnúť prípadným informáciám o zaručených liekoch
na prevenciu nákazy vírusom, zbytočne neexperimentovať
s nevyskúšanými prípravkami a voľne predajnými liekmi.

+ Dodržiavať hygienu, často vetrať, piť dostatok tekutín,
jesť pestrú stravu, dbať na dostatok pohybu (aj v domácom
prostredí – cvičenie).
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