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Ministerstvo zdravotníctva vydalo Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky k testovaniu pacientov v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach),
poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej
zdravotnej starostlivosti a ambulanciách č. Z075796-2021 (ďalej len „usmernenie“), ktoré
upravuje postup, kedy by zdravotnícke zariadenie malo vyžadovať od pacienta podrobenie sa
testu na COVID-19 a kedy to nie je potrebné.
KEDY MÁ LEKÁR VYŽADOVAŤ OD PACIENTA PODROBENIE SA TESTU NA COVID-19?
Vo vzťahu k usmerneniu sú pacienti rozdelení na dve skupiny v závislosti od očkovania.
S ohľadom na to sa aj rozlišuje to, či lekár má alebo nemá od pacienta v prípade jeho osobnej
návštevy ambulancie vyžadovať absolvovanie testovania na ochorenie COVID-19.
Podľa čl. 3 bod 3.1 ods. 1 usmernenia:
1. Kompletne zaočkovaní pacienti
a) nevyžaduje sa testovanie, ak pacient nebol v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, resp. sa
nevrátil z rizikovej krajiny a nemá klinické príznaky ochorenia COVID-19,
b) vyžaduje sa testovanie, ak je pacient klasifikovaný ako možný alebo pravdepodobný
prípad (pacient, ktorý spĺňa klinické kritéria, diagnostické kritéria alebo má epidemiologickú
súvislosť).
2. Pacienti, ktorí prekonali COVID-19 - osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred
nie viac ako 180 dňami.
3. neočkovaní alebo nie kompletne zaočkovaní
a) lekár sa môže sám rozhodnúť, či bude alebo nebude od takýchto pacientov vyžadovať test
na ochorenie COVID-19 - negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72
hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade
antigénového testu.
Vzhľadom na to, že pracujeme v ambulancii klinickej imunológie a alergiológie od pacientov
vyžadujeme PREUKÁZANIE TESTOM.

Tento režim je nastavený z viacerých dôvodov, ale najdôležitejšie sú:
- práca s pacientami od 0 do 100 rokov s ťažkými poruchami imunity,
- práca s pacientami s chronickým dýchacím ochorením,
- práca s pacientkami s poruchami reprodukcie a s opakovanými reprodukčnými stratami,
- práca s vrcholovými športovcami, ktorí sa zúčastňujú vrcholových športových podujatí,
- ochrana Vás ako našich pacientov pred stretom s COVID-19 pozitívnymi pacientami
v čakárni,
- ochrana Vás ako našich pacientov pred stretom s COVID19 pozitívnymi pracovníkmi v
ambulancii (ak by sme boli nakazení ale napr. bezpríznakoví),
- zabezpečenie fungovania ambulancie aj počas pandémie (nakazený personál Vám
nebude môcť pomôcť keď budeme v karanténe).
CHRÁNIME VÁS AJ SEBA !!!.
Ďakujeme pekne za Vaše pochopenie
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