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Manažment potenciálneho darcu orgánov počas pandémie ochorenia COVID-19: 

 

1. Identifikácia potenciálneho darcu orgánov (ďalej „POD“) a hlásenie POD príslušnému 

regionálnemu transplantačnému koordinátorovi alebo ním poverenej osobe nepodlieha 

členeniu do skupín 1  až 3 Klinického protokolu pre racionálny manažment pacientov 

vyžadujúcich operačný alebo intervenčný výkon v kontexte nepravdepodobného, 

pravdepodobného alebo potvrdeného ochorenia COVID-19.  

2. Potenciálneho darcu orgánov hlási podľa platných právnych  predpisov zdravotnícky 

pracovník (lekár) identifikujúceho ústavného zdravotníckeho zariadenia (OAIM, JIS 

a pod.) regionálnemu transplantačnému koordinátorovi alebo ním poverenej osobe (zákon 

č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, 

ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpsiov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 42/2020 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o koordinátoroch odberového programu a transplantačného 

programu v platnom znení). 

3. Vyšetrenia a komplexný manažment POD sa zrealizujú podľa platných právnych  

predpisov. Pred prekladom POD z  identifikujúceho ústavného zdravotníckeho zariadenia  

do transplantačného centra, kde sa dokončí manažment POD a urobí odber orgánov, sa 

zrealizuje testovanie POD metodikou molekulárnej genetiky RT PCR RNA na SARS Cov-

2 v biologickom materiáli získanom zo steru z nosohltana a z aspirátu odsatého 

z endotracheálnej kanyly. Podmienkou prekladu POD je negatívna anamnéza so zreteľom 

na ochorenie COVID-19 po dobu posledných 14 dní a negatívny test RT PCR RNA SARS 

Cov-2 nie starší ako 72 hodín.  

4. Nemocničný transplantačný koordinátor identifikujúceho ústavného zdravotníckeho 

zariadenia pri logistike testovania spolupracuje s regionálnym transplantačným 

koordinátorom. 

  

Vypracoval: hlavná odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie, doc. MUDr. Zuzana 

Žilinská, PhD., MPH, MHA 
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Algoritmus manažmentu potenciálneho darcu orgánov (POD): 

 

 
 

 

Vypracoval:  

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA, hlavná odborníčka MZ SR pre orgánové 

transplantácie 

 


