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Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný, alebo 

intervenčný výkon počas priaznivej epidemiologickej situácie v odbore kardiochirurgia 

v ambulantnej zdravotnej starostlivosti    

 

Návrh je oproti pôvodnej verzii upravený podľa Klinického protokolu pre racionálny 

manažment pacientov vyžadujúcich operačný alebo intervenčný výkon počas priaznivej 

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. V 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: 

• Pacienti prichádzajú na ambulantné vyšetrenie cez miesto prvého kontaktu. 

• Pacienti sú pri príchode triedení do režimov podľa stupňa rizika COVlD-19 — 

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

priaznivej situácii upravené, veľká väčšina pacientov je v režime zelený. Výber 

vhodných OOPP podľa stupňa rizika podľa algoritmu pre výber OOPP ( vid' príloha 

č.2). 

• Testovanie pacientov PCR COVlD-19, ktorí prichádzajú na ambulantné 

vyšetrenie sa nevyžaduje. 

• 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' za 

účelom telefonickej triedenie dotazník. (vid' príloha č.3). 

• Sprievod príbuzným je možný v indikovaných prípadoch  
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• U osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu odporúčame sprievod personálom. 
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                       Príloha č. 3 Ambulantný dotazník 
 

DOTAZNÍK - POUČENIE 

pri objednávaní na ambulantné  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, 

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): 

Pacient 
Sprevádzajúca 
osoba - nutná 

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

Ak áno, dátum posledného 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 

 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. 

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

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

2. Kašeľ ÁNO NIE ÁNO  NIE 

3. 
Dýchavičnosť (ťažkosti s dýchaním), ktoré sa líšia (sú 

iné/výraznejšie) od ťažkostí prítomných pri srdcovocievnej chorobe 
ÁNO NIE ÁNO  NIE 



Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný, alebo intervenčný výkon počas priaznivej epidemiologickej situácie v odbore 

kardiochirurgia  v ambulantnej zdravotnej starostlivosti     

Ver. č. 1/ 2020/04062020 

Ministerstvo zdravotníctva SR, Národný krízový klinický tím 

 

 

 

4. 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. 

Ak sú VŠETKY ODPOVEDE PACIENTA v dotazníku NIE OBJEDNAJTE  pacienta na ambulantné 

vyšetrenie: 
 

 

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

 
 

 

Ak sú VŠETKY ODPOVEDE PACIENTA v dotazníku NIE pacientovi prečítajte nasledovný text:  

POUČENIE PACIENTA 1: 

Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti Vášho vyšetrenia odporúčame : 

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

s ktorými ste v kontakte; 

2. Odporúčame denné sledovanie svojho zdravia – meranie telesnej teploty v priebehu dňa a 

sledujte príznaky - horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, ktorá je iná/horšia ako mávate pri Vašej základnej 

diagnóze; 

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

4. Ak sa u Vás, alebo Vášho sprievodu vyskytne do termínu príchodu na vyšetrenie zvýšená 

telesná teplota (nad 37°C) a/alebo príznaky akútneho ochorenia dýchacích ciest (viď v bode 

č.2)  prosíme telefonicky nás spätne kontaktujte na číslo našej ambulancie: (nadiktujte pacientovi 

číslo) ...........a oznámte vzniknutý stav, následne si dohodneme ďalší postup. 

5. Rovnako prosíme telefonicky nás 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 PACIENTA V DOTAZNÍKU ÁNO, pacienta zatiaľ 

NEOBJEDNÁVAJTE  

POUČENIE PACIENTA 2: 

Vzhľadom na zistené, je potrebné, aby ste kontaktovali  svojho  všeobecného lekára, ktorý určí ďalší 

postup. 

 

 

ANAMNÉZU ODOBRAL A POUČENIE VYKONAL:  

 

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

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

meno a priezvisko pracovníka ambulancie     dátum                                              podpis 
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                       Príloha č. 4 Klinický protokol 
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          Príloha č. 5 Dotazník pre plánovanú starostlivosť 

 
  DOTAZNÍK 

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 

B. PRÍZNAKY OCHORENIA (označte odpoveď): 

Vyskytujú sa u Vás tieto príznaky? Pacient 

1. 
Telesná teplota nad 38 °C ÁNO NIE 
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2. 
Kašeľ ÁNO NIE 

3. Dýchavičnosť (ťažkosti s dýchaním), 

ktoré sa líšia (sú iné/výraznejšie) od 
ťažkostí prítomných pri srdcovocievnej 
chorobe 

ÁNO NIE 

4. 
Zápal pľúc ÁNO NIE 

 

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

1. Je vhodné, aby ste si 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.  

2. Odporúčame Vám pred hospitalizáciou necestovať do zahraničia.  

3.  Ak sa u Vás do nástupu na hospitalizáciu  neobjaví zvýšená telesná teplota, horúčka, 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 prehlásenia, že Vám nebola 

nariadená ďalšia karanténa (všeobecným lekárom, RÚVZ - hygiena), ktorá by pretrvávala v čase 

hospitalizácie. 

1. Ak sa u Vás vyskytne do termínu nástupu na hospitalizáciu zvýšená telesná teplota (nad 37°C) 

a/alebo príznaky ochorenia dýchacích ciest (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. 

2. 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, že má navštíviť 

svojho všeobecného lekára, ktorý určí ďalší postup. 
 

 
Anamnézu odobral a poučenie vykonal :  .................................................................

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

                                        meno a priezvisko     dátum 

 

Dátum objednania na operačný / intervenčný výkon: ..................................................... 

 

                      Príloha č. 6 Čestné prehlásenie 

 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

 

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

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

Adresa................................................................................................................................... 

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

 

Vážená pani, vážený pán, 
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nakoľko i naďalej v Slovenskej republike trvá mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením 

COVID-19, v snahe zabezpečiť Vašu bezpečnosť, ako aj bezpečnosť ošetrujúceho personálu 

a ostatných pacientov , si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie k nasledovným 

skutočnostiam :  

- v období posledných 2 týždňov som nebol/-a v zahraničí po dobu dlhšiu ako 24 hodín 

- nie som si vedomý, že som bol v kontakte s osobou COVID-19 pozitívnou 

- nemám žiadne chorobné príznaky (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním)  

- nie som v karanténe ani v izolácii. 

 

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). 

 

V ..................................., dňa ......................   Podpis pacienta : ............................................. 

 

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

Odmeraná telesná teplota : ............................................ 
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Príloha č. 7 Indikačný protokol na testovanie 

 

 
 

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

kardiochirurgiu 


