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Metodické usmernenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore ortopedická 

protetika v ambulantnej starostlivosti v 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 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození 

verejného zdravia OLP/8326/2020 zo 14.10.2020 a Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/8323/2020 zo 14.10.2020 ohľadom 

nosenia rúšok a Štandardný operačný postup pre zabezpečenie prevádzkových opatrení v 

zdravotníckom zariadení(ZZ) ústavnej zdravotnej starostlivosti (ZS) počas  pandémie COVID-

19 z 18.10.2020. 

  

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 ambulantnej zdravotnej starostlivosti  

  

1. Pri ambulantne poskytovanej zdravotnej starostlivosti:  

a) tak ako doteraz je potrebné využívať aj telefonické konzultácie, telemedicínu, 

fotodokumentáciu, videozáznamy, telefonicky či mailom inštruovať pacientov o 

možnostiach adekvátnej liečby v domácom režime,  

b) pacientovi je možné predpísať lieky a zdravotnícke pomôcky formou e – receptu, 

individuálne ortopedickoprotetické pomôcky je možné predpísať len na základe 

vyšetrenia pacienta na ambulancii,  
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c) na ambulancii ortopedickej protetiky je potrebné pokračovať nielen v liečbe 

akútnych stavov, ale liečiť pacientov s chronickými ochoreniami, akútnymi 

exacerbovanými ochoreniami alebo stavmi, u ktorých je riziko poškodenia zdravia, 

zhoršenia chronického stavu alebo zhoršenia kvality života z oneskorenia a/alebo 

odkladu liečby.  

2. Pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia na ambulantné  pracovisko je potrebné, aby  

zdravotnícki pracovníci naďalej zabezpečovali „triedenie“ pacientov z hľadiska vzťahu 

k ochoreniu COVID-19. Odporúča sa meranie telesnej teploty s jej zaznamenaním, 

vykonáva sa odobratie cielenej epidemiologickej a cestovateľskej anamnézy, anamnézy 

kontaktu s potencionálne rizikovou osobou. Ak je nevyhnutná prítomnosť 

sprevádzajúcej osoby, napr. rodiča pri vyšetrení alebo ošetrení pacienta, aj táto osoba 

musí prejsť uvedeným „triedením“.  

Prevádzka ambulancie ortopedickej protetiky musí spĺňať požiadavky na zabránenie 

šíreniu infekčného ochorenia COVID-19 podľa aktuálneho usmernenia Hlavného 

hygienika SR, MZ SR a RÚVZ. U pacientov so závažnými zdravotnými ťažkosťami v 

karanténe a u ostatných pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19, sa postupuje 

podľa aktuálneho usmernenia Hlavného hygienika SR, MZ SR a RÚVZ a odporúča sa 

realizovať ošetrenie pacienta na príslušnom regionálnom pracovisku - ústavnom 

zdravotníckom zariadení, určenom pre ošetrovanie pacientov s pozitivitou COVID -19.   

Písomné prehlásenie pacienta a sprievodcu – podľa aktuálneho Usmernenie hlavného 

hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným 

koronavírusom SARS - CoV-2, poučenie osôb a hodnotiaci list - musí byť súčasťou 

zdravotnej dokumentácie pacienta v prípade podozrenia na COVID.   

3. Ak je nevyhnutné poskytovanie zdravotnej starostlivosti detským a dospelým pacientom 

na jednom pracovisku,  je dôležité zabezpečiť priestorovú a časovú organizáciu práce 

tak, aby nedošlo k stretávaniu týchto vekových skupín pacientov na ortopedicko-

protetickej ambulancii.   

4. Pred vstupom do zariadenia je u pacienta a sprevádzajúcej osoby nevyhnutné prekrytie 

horných dýchacích ciest (nos, ústa) prostriedkami, ktoré bránia šíreniu aerosolov a 

kvapiek, napríklad rúškom, šatkou a alebo iným prostriedkom. Výnimku tvoria osoby 

uvedené v aktuálnom opatrení ÚVZ SR. Ak pacient alebo sprevádzajúca osoba nemá 

vhodné OOPP, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný mu ich poskytnúť.  

5. Základným opatrením pri prevencii vzniku a šírenia sa ochorenia zostáva naďalej  

hygiena rúk, ich správne umytie mydlom alebo použitím dezinfekčného prípravku na 

ruky na alkoholovej báze, ktoré musí byť zabezpečené v priestoroch pracoviska 

minimálne pri vstupe.  

6. V prípade zistenia podozrenia na infekciu COVID-19 u pacienta je nutné postupovať 

podľa aktuálneho Usmernenia hlavného hygienika a ŠDTP vydaným MZSR.  

7. Zdravotnícky personál zabezpečujúci liečebno-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 
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rúško), ochrana očí (ochranný štít alebo okuliare), ochranný plášť, čiapka a rukavice. 

Odporúčané na sledovanie: https://www.standardnepostupy.sk/postupy-pre-ambulancie 

a https://www.standardnepostupy.sk/postupy-pre-nemocnice/  

8. Zdravotnícky personál zabezpečuje zvýšenú hygienu priestorov ambulancií, čakární a 

ostatných priestorov, najmä ich pravidelnú dezinfekciu virucídnymi prostriedkami. 

Nevyhnutné je pravidelné vetranie. Zabezpečovanie zberu a likvidácia odpadu sa 

realizuje v označených nádobách podľa príslušných usmernení hlavného hygienika SR 

a ŠDTP MZ SR.  

9. Zdravotnícky personál musí zabezpečiť manažment pacientov na ambulancii 

ortopedickej protetiky a v ostatných priestoroch tak, aby bola zabezpečená aktuálna 

požadovaná vzdialenosť medzi pacientami.  

10. Pri ordinovaní/indikovaní ortopedicko-protetickej liečby je nutné zvážiť všetky jej 

pozitíva a negatíva  a postupovať podľa aktuálnych vedomostí a poznatkov EBM 

(evidence base medicine) s cieľom predísť poškodeniu zdravia pacienta v zmysle vzniku 

alebo zhoršenia štrukturálneho resp. funkčného deficitu.  

  

Vypracoval:  

MUDr. Ján Koreň, hlavný odborník MZ SR pre ortopedickú protetiku                  

  


