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Metodické usmernenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore ortopedická 

protetika v ústavnej starostlivosti súlade so súčasnou epidemiologickou situáciou 

vyvolanou pandémiou COVID-19. 

 

Usmernenie je publikované v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 113 zo dňa 15. 

marca 2020, s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia 

č.OLP12595/2020 účinného od dňa 16.03.2020, vydaného z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej 

situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 

vyhlásenou dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie  a 

zohľadňuje výzvu ministra zdravotníctva SR zo dňa 4. 5. 2020 a oznámenie ministra 

zdravotníctva SR č. S10327-2020-OZS zo dňa 19.05.2020, v ktorom sú uvedené materiály 

zohľadňujúce súčasnú priaznivú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike. 

 

Úvodné ustanovenia 

 

Úlohou usmernenia je zabezpečenie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti pre 

pacientov v odbore ortopedická protetika s cieľom minimalizovať riziko šírenia infekcie 

COVID-19 tak u pacientov, ako aj zdravotníckych pracovníkov. Je v súlade s aktuálnym 

Usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 

spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, s platnými Štandardnými diagnostickými 

a terapeutickými  postupmi (ŠDTP) pri ochorení COVID19.  

Lekár - ortoprotetik a manažment zdravotníckeho zariadenia sleduje usmernenia, rozhodnutia 

a pokyny Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky a hlavného hygienika Slovenskej republiky a postupuje v súlade s 

aktuálnymi usmerneniami hlavného hygienika SR a platnými štandardnými preventívno-

diagnosticko-terapeutickými postupmi pre COVID-19, rozhodnutiami a pokynmi Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky, orgánov samosprávy a hlavného odborníka MZ SR pre odbor ortopedická protetika 

a ortopédia.  

 

 

Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti 

 

1. Organizácia práce na oddelení a pracoviskách ortopedickej protetiky v ústavnom 

zdravotníckom zariadení je v kompetencii poskytovateľa. Štatutárny zástupca 

alebo  ním poverený člen manažmentu zariadenia je povinný oboznámiť všetkých 

zamestnancov s aktuálne prijatými opatreniami a nariadeniami Vlády SR, MZ SR a 

hlavného hygienika SR. V tomto metodickom usmernení uvádzame odporúčaný postup 

v liečbe a ošetrovaní pacientov s ochorením pohybového aparátu alebo s komplikáciami 

v oblasti pohybového aparátu, ktoré sú následkom pri inom základnom ochorení vo 

vzťahu k infekcii COVID-19. Cieľom tohto usmernenia je zabezpečenie poskytnutia 

liečby „lege artis“ a tak zabráneniu zhoršenia zdravotného stavu pacienta prípadne 

poškodeniu jeho zdravia. 
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2. Zdravotnícke zariadenie zabezpečuje triedenie pacientov a dočasnú izoláciu pacientov 

s podozrením na COVID-19 podľa svojich organizačných možností v súlade s 

usmerneniami  hlavného hygienika SR, UVZ SR a ŠDTP. Písomné prehlásenie pacienta 

event. sprievodcu musí byť súčasťou zdravotnej dokumentácie (Usmernenie hlavného 

hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným 

koronavírusom SARS-CoV-2 siedma aktualizácia, Príloha 7 Poučenie osôb, Príloha 8 

Hodnotiaci list v prípade podozrenia na COVID19 u pacienta). 

3. Zdravotnícky personál poskytujúci liečbno-preventívnu starostlivosť musí byť 

vybavený prostriedkami OOPP podľa klinického protokolu ŠDTP Ministerstva 

zdravotníctva a musí byť vyškolený v ich používaní. Pri činnostiach s potenciálnou 

možnou tvorbou aerosólu  sa používa respirátor FFP2 (v prípade nedostatku chirurgické 

rúško), ochrana očí (ochranný štít alebo okuliare), ochranný plášť, čiapka a rukavice. 

https://standardnepostupy.sk/_files/200000417-

8e2238e226/OOPP_pri%20starostlivosti_o_osoby_so%20suspektnou_alebo_potvrden

ou_covid19.pdf 

4. U pacientov je nevyhnutné prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa) prostriedkami, 

ktoré bránia šíreniu aerosólov a kvapiek, napríklad rúškom, šatkou a alebo iným 

prostriedkom. Výnimku tvoria osoby uvedené v opatrení ÚVZ SR č. OLP/3355/202 z 

20.4.2020 ( deti do 2 rokov veku a osoby so závažnými poruchami autistického spektra). 

Ak pacient alebo sprevádzajúca osoba nemá vhodné OOPP, poskytovateľ je povinný 

mu ich poskytnúť. 

5. Zdravotnícky personál musí pri pobyte v zdravotníckom zariadení a v styku 

s pacientami dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia podľa Usmernenia  

Hlavného hygienika pri zabezpečovaní hygieny priestorov, zariadení a pomôcok 

využívaných na liečbu so zvláštnym dôrazom na dezinfekciou virucidnými 

prostriedkami. 

6. Pri ordinovaní a realizovaní ortopedicko-protetickej liečby u  hospitalizovaných 

pacientov po operáciách, úrazoch a ochoreniach pohybového aparátu je žiaduce zahájiť 

ju čo najskôr s cieľom minimalizovať následky ochorenia či postihnutia a postupovať 

podľa aktuálnych vedomostí a poznatkov EBM (evidence base medicine) za účelom 

reedukácie stratených funkcií a maximálnej možnej úpravy funkčného deficitu. Pacienta 

je potrebné inštruovať o pokračovaní liečby v domácom režime.  

7. Vykonávanie operačných/intervenčných výkonov je riadené v zmysle usmernenia 

hlavného odborníka MZ SR pre ortopédiu.  

8. Predpis sériovo vyrábaných ortopedickoprotetických pomôcok a zdravotníckych 

pomôcok na chôdzu, ošetrovanie v domácom prostredí je možný lekárom 

ortoprotetikom na Poukaz na zdravotnícku pomôcku v deň prepustenia zo 

zdravotníckeho zariadenia so súčasným zápisom v zdravotnej dokumentácii. 

9. Predpis na mieru vyrábaných ortopedicko-protetických pomôcok pre pacienta je možný 

lekárom ortoprotetikom na Poukaz na zdravotnícku pomôcku v deň prepustenia zo 

zdravotníckeho zariadenia s odôvodnením, prečo je indikovaná táto individuálna 

pomôcka a nie pomôcka podobného charakteru sériovo vyrábaná.  Lekár o tom vykoná 

zápis do zdravotnej dokumentácie pacienta. 

10. Organizácia práce vrátane poskytovania liečebnopreventívnej starostlivosti sa na 

oddelení ortopedickej protetiky riadi podľa prevádzkového poriadku a ďalších 

usmernení, ktoré vydal manažment zdravotníckeho zariadenia. 
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