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Bratislava, 09. februára 2022 

                                                                                                Číslo: Z010729-2022 

   

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  

k fungovaniu a prevádzke ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast počas 4. 

vlny pandémie ochorenia COVID-19 spôsobenej variantom omikron 

(ďalej len „usmernenie“) 

                                                                                               

Článok 1 

Účel usmernenia 

 

(1) Účelom tohto usmernenia je poskytnutie informácií pre poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti (ďalej len „PZS“) v ambulanciách pohotovostnej služby.  

(2) V kontexte zhoršujúcej sa epidemickej situácie spôsobenej variantom omikron na 

Slovensku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky neustále zbiera, 

vyhodnocuje a analyzuje dáta za účelom čo najlepšej možnosti ochrany obyvateľov 

Slovenskej republiky v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. 

(3) Za účelom ochrany ambulantnej pohotovostnej služby je nevyhnutné aby nedochádzalo 

k miešaniu pozitívnych, resp. suspektných pacientov s negatívnymi pacientmi. V tejto 

súvislosti je nevyhnutné nastavenie epidemických opatrení tak, aby bola zabezpečená 

nepretržitá činnosť ambulantných pohotovostných služieb  bez výpadkov. 

 

Článok 2 

Postup pacienta v ambulantnej pohotovostnej službe pre deti a dorast, ktorá je umiestnená 

v areáli nemocnice s triážnym miestom (stanom) a detským oddelením (oddelením pre deti 

a dorast), t. j. Bratislava, Nové Zámky, Nitra, Žilina, Liptovský Mikuláš, Čadca, Poprad 

a pod. 

 

(1) Dieťa aj zákonný zástupca sú testovaní v priestoroch triážneho miesta (stanu). 

(2) V prípade negatívneho výsledku antigénového testu dieťaťa aj zákonného zástupcu 

(sprievodcu) sú smerovaní do ambulancie pohotovostnej služby pre deti a dorast. 

(3) V prípade pozitívneho výsledku antigénového testu dieťaťa bez ohľadu na výsledok 

antigénového testu zákonného zástupcu (sprievodcu) dieťaťa, bude dieťa so zákonným 

zástupcom smerované červenou cestou do ústavného zdravotníckeho zariadenia, kde 

bude následne vyšetrené pediatrom ambulantnej pohotovostnej služby, ak je 

ambulantná pohotovostná služba v priestoroch ústavného zdravotníckeho zariadenia 

alebo pediatrom detského oddelenia, ak je ambulantná pohotovostná služba mimo 

areálu ústavného zdravotníckeho zariadenia. 

(4) V prípade pozitívneho výsledku antigénového testu zákonného zástupcu dieťaťa 
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a. bude dieťa smerované červenou cestou do ústavného zdravotníckeho 

zariadenia, kde bude následne vyšetrené pediatrom ambulantnej pohotovostnej 

služby, ak je ambulantná pohotovostná služba v priestoroch ústavného 

zdravotníckeho zariadenia alebo pediatrom detského oddelenia, ak je 

ambulantná pohotovostná služba mimo areálu ústavného zdravotníckeho 

zariadenia 

b. môže prísť druhý zákonný zástupca (sprievodca), ktorý bude otestovaný 

a v prípade negatívneho výsledku antigénového testu bude dieťa s týmto 

zástupcom smerované na ambulantnú pohotovostnú službu pre deti a dorast. 

 

Článok 3 

Postup pacienta v ambulantnej pohotovostnej službe pre deti a dorast, ktorá je umiestnená 

v meste kde sa nachádza nemocnica s triážnym miestom (stanom), s detským oddelením 

mimo areálu nemocnice, t. j. Ružomberok, a pod. 

 

(1) Dieťa aj zákonný zástupca sú testovaní v priestoroch triážneho miesta (stanu). 

(2) V prípade negatívneho výsledku antigénového testu dieťaťa aj zákonného zástupcu 

(sprievodcu) sú smerovaní do ambulancie pohotovostnej služby pre deti a dorast. 

(3) V prípade pozitívneho výsledku antigénového testu dieťaťa bez ohľadu na výsledok 

antigénového testu zákonného zástupcu (sprievodcu) bude dieťa so zákonným 

zástupcom smerované do ambulancie detského oddelenia, kde bude vyšetrené 

pediatrom detského oddelenia. 

(4) V prípade pozitívneho výsledku antigénového testu zákonného zástupcu (sprievodcu) 

dieťaťa 

a. bude dieťa so zákonným zástupcom smerované do ambulancie detského 

oddelenia, kde bude vyšetrené pediatrom detského oddelenia. 

b. môže prísť druhý zákonný zástupca (sprievodca), ktorý bude otestovaný 

a v prípade negatívneho výsledku antigénového testu bude dieťa s týmto 

zástupcom smerované na ambulantnú pohotovostnú službu pre deti a dorast. 

 

Článok 4 

Postup pacienta v ambulantnej pohotovostnej službe pre deti a dorast, ktorá je umiestnená 

v meste, kde sa nachádza nemocnica s triážnym miestom (stanom), bez detského oddelenia 

v meste, t. j. Sabinov a pod. 

 

(1) Dieťa aj zákonný zástupca sú testovaní v priestoroch triážneho miesta (stanu). 

(2) V prípade negatívneho výsledku antigénového testu dieťaťa aj zákonného zástupcu 

(sprievodcu) sú smerovaní do ambulancie pohotovostnej služby pre deti a dorast. 

(3) V prípade pozitívneho výsledku antigénového testu dieťaťa bez ohľadu na výsledok 

antigénového testu zákonného zástupcu (sprievodcu) dieťaťa, bude dieťa so zákonným 
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zástupcom smerované do ambulancie pohotovostnej služby pre deti a dorast, konkrétne 

do osobitného priestoru, kde bude vyšetrené lekárom slúžiacim na ambulantnej 

pohotovostnej službe. V priestoroch APS musí byť zriadený takýto priestor.  

 

(4) V prípade pozitívneho výsledku antigénového testu zákonného zástupcu (sprievodcu) 

dieťaťa 

a. bude dieťa so zákonným zástupcom smerované do ambulancie pohotovostnej 

služby pre deti a dorast, konkrétne do osobitného priestoru, kde bude vyšetrené 

lekárom slúžiacim na ambulantnej pohotovostnej službe. V priestoroch APS 

musí byť zriadený takýto priestor.  

b. môže prísť druhý zákonný zástupca (sprievodca), ktorý bude otestovaný 

a v prípade negatívneho výsledku antigénového testu bude dieťa s týmto 

zástupcom smerované na ambulantnú pohotovostnú službu pre deti a dorast. 

 

Článok 5 

Postup pacienta v ambulantnej pohotovostnej službe pre deti a dorast, kde nie je 

nemocnica s triážnym miestom (stanom) ani detské oddelenie, t. j. Nové mesto nad Váhom, 

Šaľa, Námestovo, Medzilaborce a pod.   

 

(1) Dieťa aj zákonný zástupca (sprievodca) sú testovaní pred vstupom do čakárne 

ambulancie pohotovostnej služby. 

(2) V prípade negatívneho výsledku antigénového testu dieťaťa aj zákonného zástupcu; 

tieto osoby smerujú do čakárne ambulantnej pohotovostnej služby. 

(3) V prípade pozitívneho výsledku dieťaťa je dieťa so zákonným zástupcom smerované 

do osobitného priestoru, kde bude vyšetrené lekárom slúžiacim na APS. V priestoroch 

APS musí byť zriadený takýto priestor.  

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenie 

 

(1) Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 10. februára 2022. 

 

V Bratislave dňa 09. 02. 2022 

 

 

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

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 
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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 09. 02. 2022 

 

 

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

Lenka Dunajová Družkovská, v. r. 

štátna tajomníčka 

  

  

V Bratislave dňa 09. 02. 2022 

  

 

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

Vladimír Lengvarský, v. r. 

minister 

 


