
Klinický protokol pre úrazovú chirurgiu určený pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s úrazom v období núdzového stavu v 

dôsledku pandémie COVID-19 ku dňu 23.10.2020 v ambulantnej zdravotnej starostlivosti  

  Ver. č. 2/2020/23.10.2020  
Ministerstvo zdravotníctva SR 

   

  

Klinický protokol pre úrazovú chirurgiu určený pre poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti pacientom s úrazom v období núdzového stavu v dôsledku pandémie 

COVID-19 ku dňu 23.10.2020 v ambulantnej zdravotnej starostlivosti  

  

Úvodné ustanovenia  

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s úrazom sa zásadne prispôsobuje stupňu 

naliehavosti stavu spôsobeného úrazom ako aj charakteru eventuálneho neúrazového 

zdravotného problému. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa riadi aktuálnym znením 

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

spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 ako aj platnými Štandardnými preventívno - 

diagnosticko – terapeutickými postupmi pri ochorení COVID-19.  

  

  

POSKYTOVANIE AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI  

PACIENTOM S ÚRAZOM  

  

Poskytovanie neodkladnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pacientom 

s čerstvým úrazom pri prvotnom vyšetrení  

  

1. Pred vstupom do čakárne urgentného príjmu alebo ambulancie poskytujúcej ošetrenie 

akútnych poranení v nemocničnom zariadení sa pacient musí podrobiť orientačnému 

skríningu (triedení) na posúdenie podozrenia na ochorenia COVID-19 podľa platného 

algoritmu "Postup pre nemocničné pohotovosti a urgentné príjmy (COVID-19)".  

2. Ak je pacient s monotraumou privezený na ošetrenie vozidlom záchrannej služby, jeho 

posádka spolupracuje pri triedení pacienta.   

3. Ak je pacient vyhodnotený pri orientačnom skríningu ako COVID-19 negatívny (nemá 

pozitívnu epidemiologickú anamnézu a ani kliniku akútneho respiračného ochorenia 

(ARI)), je možný jeho vstup do priestorov čakárne s tvárovým rúškom pri dodržiavaní 

dostatočnej vzdialenosti medzi čakajúcimi pacientmi. Ošetrenie je možné zrealizovať 

štandardným spôsobom za dodržania nariadených hygienických opatrení. Personál je 

povinný nosiť OOPP v predpísanom rozsahu.   

4. Ak je pacient vyhodnotený pri orientačnom skríningu ako COVID-19 suspektný, alebo 

je COVID-19 pozitívny, je potrebné poskytnúť pacientovi ochranné rúško (ak nemá 

vlastné) a pacienta nasmerovať do časti vyčlenenej na ošetrovanie pacientov so 

suspektným alebo potvrdeným ochorením COVID-19, ktorá je separovaná od priestorov 

štandardnej čakárne a ambulancie.    

Ošetrenie je potrebné urobiť s predpísanými OOPP. Pri vyšetrení má byť prítomný iba 

nevyhnutne potrebný personál.   

Pokiaľ po ošetrení pacient nevyžaduje z traumatologického hľadiska hospitalizáciu je 

podľa závažnosti klinických príznakov ARI pred prepustením nevyhnutné pacienta 

poučiť aj o epidemiologických opatreniach, ktoré má dodržiavať a pri závažnejšom 
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priebehu s predpokladom hospitalizácie konzultovať príslušného špecialistu v 

nemocničnom zariadení.   

Po ošetrení je nevyhnutné previesť dezinfekciu priestorov a nástrojov podľa platného 

nariadenia.   

Eventuálne následné kontroly je treba naplánovať s prihliadnutím na epidemiologické 

opatrenia tak, aby sa zamedzilo potenciálnemu šíreniu nákazy. Je potrebné odporučiť 

pacientovi telefonicky kontaktovať príslušnú kontrolnú ambulanciu v prípade zhoršenia 

stavu a poskytnúť mu na ňu telefonický kontakt.  

5. V prípade ambulancií mimo nemocničných zariadení, kde sa stretávajú pacienti objednaní 

na kontrolné vyšetrenia s pacientmi s čerstvým poranením, je nevyhnutné, aby na 

dverách čakárne bol uvedený oznam o potrebe telefonickej konzultácie pacienta s 

čerstvým poranením pred vstupom do čakárne s uvedením kontaktného telefónneho 

čísla. Cieľom telefonickej konzultácie je odobratie epidemiologickej anamnézy, 

anamnézy týkajúcej sa príznakov ARI a objednanie pacienta na určitý čas, ak to jeho 

stav dovoľuje, aby sa hromadenie pacientov v čakárni znížilo na minimum. Ak pacient 

príde do ambulancie bez telefonického objednania môže mu byť alternatívne poskytnutý 

písomný formulár pre triedenie pacientov.   

Ak je pacient vyhodnotený pri orientačnom skríningu ako COVID-19 negatívny je mu 

umožnený vstup do priestorov čakárne s ochranným rúškom a dodržiavaním 

dostatočného odstupu od ostatných pacientov. Ošetrenie je možné zrealizovať 

štandardným spôsobom za dodržania nariadených hygienických opatrení. Personál je 

povinný nosiť OOPP v predpísanom rozsahu.   

Ak je pacient vyhodnotený pri orientačnom skríningu ako COVID-19 suspektný, alebo 

je COVID-19 pozitívny a jeho ošetrenie je nevyhnutné, je potrebné pacienta izolovať a 

ošetriť v oddelenej časti ambulancie mimo kontaktu s ostatnými pacientmi za použitia 

predpísaných OOPP a následným postupom ako pri vyšetrení v nemocnici. V prípade, 

že takýto postup na ambulancii nie je z možný, je potrebné nasadiť pacientovi rúšku a 

zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť od ostatných pacientov.   

Ošetrenie je potrebné urobiť s predpísanými OOPP. Pri vyšetrení má byť prítomný iba 

nevyhnutne potrebný personál Po ošetrení je nevyhnutné previesť dezinfekciu 

priestorov a nástrojov podľa platného nariadenia.   

Eventuálne následné kontroly je treba naplánovať s prihliadnutím na epidemiologické 

opatrenia tak, aby sa zamedzilo potenciálnemu šíreniu nákazy. Je potrebné odporučiť 

pacientovi telefonicky kontaktovať príslušnú kontrolnú ambulanciu v prípade zhoršenia 

stavu a poskytnúť mu na ňu telefonický kontakt.  

  

Poskytovanie ambulantnej zdravotnej  

starostlivosti pacientom s úrazom pri kontrolných vyšetreniach  

  

1. Kontrolné vyšetrenia sa riadia bežne zaužívanými postupmi a časovými intervalmi.  
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2. Na kontrolné vyšetrenie po úrazoch je potrebné, aby sa pacient vopred objednal 

telefonicky. Cieľom telefonickej konzultácie je odobratie epidemiologickej anamnézy, 

anamnézy týkajúcej sa príznakov ARI a objednanie pacienta na určitý čas, aby sa 

hromadenie pacientov v čakárni znížilo na minimum. Ak sa po telefonickej konzultácii 

javí pacient ako COVID-19 suspektný, alebo je COVID-19 pozitívny, je vhodné, ak to 

stav pacienta dovoľuje, objednávať ho na konci ordinačných hodín a upozorniť ho na 

potrebu dodržiavať bariérové opatrenia.  

3. Pred vstupom do ambulancie v deň kontroly by mal každý pacient vyplniť a podpísať „ 

Hodnotiaci list na posúdenie pacienta pri podozrení z ochorenia COVID-19“. Po jeho 

vyhodnotení sa pacient opäť označí ako COVID-19 negatívny, suspektný alebo 

pozitívny. Priloženie formulára k zdravotnej dokumentácii pacienta archivovanej na 

ambulancii je nanajvýš vhodné.  

4. Ak je pacient vyhodnotený pri orientačnom skríningu ako COVID-19 negatívny, je 

možný jeho vstup do priestorov čakárne s tvárovým rúškom pri dodržiavaní dostatočnej 

vzdialenosti medzi čakajúcimi pacientmi. Ošetrenie je možné zrealizovať štandardným 

spôsobom za dodržania nariadených hygienických opatrení. Personál je povinný nosiť 

OOPP v predpísanom rozsahu.  

5. Ak je pacient vyhodnotený pri orientačnom skríningu ako COVID-19 suspektný, alebo 

je COVID-19 pozitívny, je potrebné poskytnúť pacientovi ochranné rúško (ak nemá 

vlastné) a pacienta nasmerovať do časti vyčlenenej na ošetrovanie pacientov so 

suspektným alebo potvrdeným ochorením COVID-19, ktorá je v ideálnom prípade 

separovaná od priestorov štandardnej čakárne a ambulancie. V prípade, že takýto postup 

na ambulancii nie je z možný, je potrebné nasadiť pacientovi rúšku a zabezpečiť 

dostatočnú vzdialenosť od ostatných pacientov.   

Ošetrenie je potrebné urobiť s predpísanými OOPP. Pri vyšetrení má byť prítomný iba 

nevyhnutne potrebný personál Po ošetrení je nevyhnutné previesť dezinfekciu 

priestorov a nástrojov podľa platného nariadenia.   

  

  

Vypracoval: MUDr. Radomír Gajdoš, PhD., hlavný odborník MZ SR pre úrazovú chirurgiu  

  

  

  


