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pandémie ošetrenie COVID-19 potvrdeného pacienta  

  

1. Zubný lekár poskytuje telefonickú podporu, manažment, vyšetrenie a ošetrenie pacienta 

počas štandardných hodín schválených príslušným VÚC pre ambulanciu zubného lekárstva 

(ďalej len “ambulancia”). Postupuje v súlade s aktuálnym znením Usmernenia Hlavného 

hygienika SR a platným štandardným, preventívno-diagnosticko-terapeutickým postupom 

pre COVID-19. Na dennej báze sleduje usmernenia, rozhodnutia a pokyny Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, 

orgánov samosprávy a hlavného odborníka MZ SR pre odbor zubné lekárstvo.   

 

2. Pre účely týchto opatrení sú definované nasledovné kategórie pacientov:  

2.1. Bežný pacient – pacient COVID-19 negat. : každá zdravá osoba alebo osoba 

s negatívnym COVID-19 testom alebo bez iného respiračného ochorenia (napr. 

chrípky, nádchy, a pod.)  

Klasifikácia prípadov. 

2.2. Možný prípad : Každá osoba, ktorá spĺňa  klinické kritériá  

2.3. Pravdepodobný prípad :každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá, má 

epidemiologickú súvislosť alebo každá osoba, ktorá spĺňa diagnostické kritériá 

2.4.Potvrdený prípad : každá osoba, ktorá spĺňa laboratórne kritériá. 

 

3. POSTUP PRE RIEŠENIE COVID-19 POZITÍVNEHO PACIENTA  

Pacient telefonicky žiada o vyšetrenie alebo konzultáciu  Pacient 

je ošetrovaný:   

a) v domácej liečbe – starostlivosti alebo  

b) je hospitalizovaný na lôžkovom oddelení nemocnice určených ako „červená zóna“  

  

V prípade pacienta v domácej starostlivosti s akútnym problémom v ústnej dutine, zubný 

lekár odporúča najbližšie klinické pracovisko v tzv. “červenej zóne“.  

Riešenie: Indikáciou ošetrenia pozitívneho pacienta je akútny stav v ústnej dutine a tvárovej 

oblasti. Spôsob liečby určí zubný lekár  na príslušnej Klinike stomatológie a maxilofaciálnej 

chirurgie univerzitnej nemocnice, s dodržaním zásad ošetrenia v zmysle MU o poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti v zubnom lekárstve – 1.verzia z 30.3.2020 a hygienicko-

epidemiologických opatrení hlavného hygienika.   

    

  



V prípade odkladného stavu v ústnej dutine, zubný lekár telefonicky poučí pacienta a 

odporúča kontaktovať zubnú ambulanciu telefonicky alebo emailom po negatívnom 

laboratórnom výsledku na COVID-19.   

  

Vypracoval:  

prof. MUDr. Neda Markovská CSc., hlavná odborníčka pre zubné lekárstvo  

  

  

  


