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                                                                                                      Bratislava, 21. september 2021 

                                                                                                      Číslo: Z081975-2021 

  

 

  

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  

k spôsobu testovania pacientov v podmienkach ambulancie urgentného príjmu 

a centrálnych prijímacích oddelení nemocníc 

(ďalej len „usmernenie“) 

                                                                                               

Článok 1 

Účel usmernenia 

 

(1) Účelom usmernenia je nastavenie spôsobu testovania pacientov v podmienkach 

ambulancie urgentného príjmu a centrálnych prijímacích oddelení ústavných 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

(2) Ochorenie COVID-19 spôsobené vírusom SARS-CoV-2 je prenášané z človeka na 

človeka kvapôčkami vznikajúcimi pri kašľaní, kýchaní, rozprávaní. Vírusové častice 

však môžu zostávať vo vzduchu aj dlhší čas, napr. pri tzv. aerosól generujúcich 

zdravotných výkonoch.  

(3) Zdravotnícke zariadenia sú jedným z miest, v ktorých dochádza resp. môže dochádzať  

k prenosu infekcie od pacienta na iného pacienta a od pacienta na zdravotnícky personál 

alebo opačne. S postupne zvyšujúcim sa počtom zaočkovaných pacientov možno 

očakávať pokles nozokomiálnych nákaz ochorením COVID-19. 

 

Článok 2 

Príznaky (symptómy) ochorenia covid-19 

 

(1) Medzi príznaky (symptómy) ochorenia COVID-19 sa na účely tohto usmernenia 

rozumejú: 

a. teplota nad 38°C, 

b. malátnosť,  

c. bolesť hrdla,  

d. nádcha,  

e. búšenie srdca,  

f. triaška,  

g. sťažené dýchanie,  

h. strata chuti,  
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i. suchý kašeľ, 

j. bolesť hlavy,  

k. bolesť kĺbov a svalov,  

l. zvracanie,  

m. hnačka, 

n. strata čuchu, 

o. vykašliavanie hlienu. 

(2) V zmysle klasifikácie prípadov ochorenia COVID-19 sa každá osoba, ktorá spĺňa dva 

a viac príznakov (symptómov) uvedených v bode (1) tohto článku sa považuje za 

možný, resp. pravdepodobný prípad. 

 

Článok 3 

Výber typu testu 

  

(1) Na základe dostupných dát a informácií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky odporúča štandardne vykonávať testovanie osôb nasledovne: 

a. neočkovaný alebo nekompletne očkovaný pacient 

i. asymptomatický pacient – vykonať antigénový test 

ii. symptomatický pacient – vykonať rýchlu PCR diagnostiku 

b. kompletne očkovaný pacient 

i. asymptomatický pacient – antigénový test/ rýchla PCR diagnostika – na 

základe rozhodnutia lekára 

ii. symptomatický pacient – rýchla PCR diagnostika 

(2) Špecifické prípady, v ktorých sa odporúča vykonať rýchlu PCR diagnostiku: 

a. v prípade akútneho prekladu pacienta z inej nemocnice, pri ktorom ešte nie je 

známy výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, 

b. v prípade pacienta, u ktorého nie je možné odobrať anamnézu,  

c. v prípade pacienta, u ktorého je nutná hospitalizácia s rizikom omeškania 

adekvátnej terapie a potrebou čo najrýchlejšieho výsledku na ochorenie 

COVID-19, 

d. v prípade pacienta, u ktorého je plánovaný akútny výkon v celkovej anestézii. 

(3) Rýchla PCR diagnostika pri symptomatických prípadoch môže značným spôsobom 

odľahčiť ústavné zdravotnícke zariadenia najmä z dôvodu rýchleho výsledku 

a diferenciálnej diagnostiky ochorenia COVID-19. 

 

Článok 4 

Vyhodnotenie výsledku rýchlej PCR diagnostiky 

 

(1) Pozitívny výsledok na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 získaný pomocou rýchlej PCR 

diagnostiky, ktorá je validovaná, nie je potrebné  potvrdiť metódou RT-PCR. 

(2) Pozitívny výsledok na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 získaný pomocou rýchlej PCR 

diagnostiky, ktorá nie je validovaná, je potrebné  potvrdiť metódou RT-PCR. 
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Článok 5 

Záverečné ustanovenie 

 

(1) Usmernenie nadobúda účinnosť od 22. septembra 2021. 

  

V Bratislave dňa 21. 9. 2021 

 

 

 ............................................................................ 

MUDr. Pavol Macho, PhD., MHA,  MPH, v. r. 

generálny riaditeľ sekcie zdravia 

  

Súhlasné stanovisko priameho nadriadeného zamestnanca generálneho riaditeľa gestorského 

útvaru, ktorý predmetný interný riadiaci akt schválil v zmysle materiálu s názvom „Smernica 

upravujúca tvorbu, vydávanie, publikovanie a evidenciu interných riadiacich aktov Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky“ s číslom S11256-2018-ONAPP-1, zo dňa 21. septembra 

2018. 

  

V Bratislave dňa 21. 9. 2021 

   

 

.......................................... 

Kamil Száz, v. r. 

štátny tajomník 

  

  

V Bratislave dňa 21. 9. 2021 

  

 

 .............................................. 

Vladimír Lengvarský, v. r. 

minister 


