IDENTIFIKÁCIA MOŽNÝCH PRÍPADOV COVID-19 po telefóne alebo osobne
Lekár zváži vyvesenie informácií pre pacientov vo forme plagátov pri vchode do ambulantného zdravotníckeho
zariadenia. Úlohou plagátu je oboznámiť pacienta s povinnosťou kontaktovať zdravotníckeho pracovníka ešte pred
vstupom do čakárne resp. priestorov zdravotníckeho zariadenia (uviesť telefónne číslo, na ktoré môže volať pacient
prichádzajúci na akútne/urgentné ošetrenie), ak má pozitívnu anamnézu cestovania a respiračných príznakov.
Medzi pacientmi v čakárni je riziko prítomnosti pacientov s vírusom COVID-19!
Je nutné ihneď použiť „triediace otázky“ na identifikáciu možných prípadov COVID-19.
A. Pacient žiada telefonicky o vyšetrenie alebo konzultáciu – lekár mu položí triediace otázky:
a. Pacient bol v zahraničí 14 dní pred nástupom príznakov?
b. Mal kontakt s potvrdeným prípadom COVID-19 v priebehu 14 dní pred nástupom príznakov?
c. Má horúčku nad 38°C?
d. Má príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest (kašeľ) s horúčkou alebo bez nej?
 PACIENT odpovedá negatívne – lekár mu odporučí dodržiavať odporučené hygienické a preventívne opatrenia.
 PACIENT odpovedá pozitívne – lekár postupuje nasledovne:
1. Ak má pacient pozitívnu cestovateľskú anamnézu, ale je bez príznakov, lekár nariadi domácu izoláciu
(karanténu) pacientovi po dobu 14 dní
2. Pri jednom z príznakov bez cestovateľskej anamnézy alebo bez styku s COVID-19 pacientom, lekár určí liečbu.
3. Ak má pacient jeden z príznakov a pozitívnej cestovateľskej anamnéze, lekár kontaktuje KOS, ktoré určí ďalší
postup (odber vzorky)
4. Ak má pacient jeden z príznakov a bol v styku s COVID-19 pacientom, lekár kontaktuje KOS, ktoré určí ďalší
postup (odber vzorky...).
5. Pri podozrení na COVID-19 lekár zariadi prevoz na jedno s 10 infekčných oddelení alebo sa urobí odber vzorky
na mieste.

Zdroj: ÚV ZSR
KOS – Krízové operačné stredisko (155)
ZZS – Záchranná zdravotná služba (sanitka)
6. Ak sa COVID-19 potvrdí, lekár dostane informáciu a hlási ju regionálnemu hygienikovi. Ak má pacient mierny
priebeh ochorenia, ostáva v domácej liečbe (jeho spolubývajúci v karanténe).
7. Ak sa ochorenie potvrdí a u pacienta je silnejší priebeh, ostáva hospitalizovaný.

B. Pacient prichádza do ambulancie
a. Bol v zahrančí 14 dní pred nástupom príznakov ?
b. mal kontakt s potvrdeným prípadom COVID-19 v priebehu 14 dní pred nástupom príznakov
c. má horúčku nad 38°C
d. má príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest (kašeľ) s horúčkou alebo bez nej



PACIENT odpovedá negatívne – lekár mu odporučí dodržiavať odporučené hygienické a preventívne opatrenia.
PACIENT odpovedá pozitívne – lekár postupuje nasledovne:

1. Lekár zabezpečí dočasnú izoláciu pacienta
2. Pri jeho vyšetrovaní používa ochranné pracovné prostriedky
a. respirátor (minimálne rúško)
b. rukavice
c. okuliare
d. plášť.
3. Požiada pacienta, aby si nasadil rúško (aj improvizované, šál, šatka...) na tvár.
4. Ak pacient nemôže byť izolovaný, požiadať ho, aby počkal v priestore, ktorý je na to vyhradený. Pokiaľ nie je
možné pacienta izolovať vo vyhradenom priestore, tak v čakárni pacienta oddeľte od ostatných vo vzdialenosti
minimálne 2 m.
5. Pacienti s rizikom COVID-19 môžu byť v nevyhnutných prípadoch zoskupení spolu, ale oddelene od ostatných
pacientov. Zaistite papierové obrúsky, odpadkové koše a dostupnosť k alkoholovej dezinfekcii rúk.
6. Lekár kontaktuje regionálneho hygienika a kontaktuje KOS.
7. Po príchode sanitky a odvoze pacienta zabezpečí dekontamináciu priestorov.
8. Poskytuje epidemiológovi súčinnosť pri epidemiologickom vyšetrovaní a zisťovaní úzkych kontaktov
(spolupacienti v čakárni, sprievodné osoby, spolubývajúci, členovia rodiny...)
Minimalizovanie prenosu
Požiadajte pacienta, aby:
• si umyl ruky,
• si nasadil svoje rúško (ak nemá, dajte mu nové) na tvár a poučte ho, čo je správne robiť v prípade kašľa,
• uistite sa, že je zabezpečené dostatočné zásobovanie rúškami, papierovými obrúskami, odpadkovými košmi
a dezinfekciou na báze alkoholu,
• zabezpečte, aby sa upratovanie s dezinfekciou vykonalo vždy po vyšetrení suspektného pacienta.

Čistenie v čakárni a ambulancii
Dodržujte bežné čistiace alebo dezinfekčné postupy, ale vo vyššej frekvencii. Očistite všetky povrchy, s ktorými prišiel
pacient do kontaktu s použitím kombinovaného produktu detergentu/dezinficientu.

