Bratislava, 3. máj 2022
Číslo: Z033651-2022

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k indikáciám testovania
metódou RT-PCR, LAMP, PoCT a testovaniu pacientov, zamestnancov a osôb
zúčastňujúcich sa praktickej odbornej prípravy v ústavných zdravotníckych
zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich
zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách
(ďalej len „usmernenie“)
Článok 1
Účel usmernenia
(1) Účelom usmernenia je určenie indikácií testovania metódou RT-PCR, LAMP,
PoCT a nastavenie testovania pacientov u všetkých poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti (ďalej len „PZS“).
(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.
Článok 2
Klinický protokol indikácií testovania metódou RT-PCR, LAMP, PoCT na dôkaz
SARS-CoV-2
(1) Pacientovi indikuje na základe klinických príznakov vyšetrenie výlučne lekár
v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v inom
špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo; to neplatí pre osoby vo veku 60
a viac rokov, ktorí sa môžu kedykoľvek prihlásiť na testovanie cez
www.korona.gov.sk.
(2) Medzi klinické príznaky patrí najmä
a. teplota nad 37°C,
b. kašeľ,
c. bolesť hlavy, hrdla, kĺbov a svalov,
d. nádcha,
e. zvracanie,
f. triaška,
g. črevné a zažívacie problémy,
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h.
i.
j.
k.
l.

dýchavičnosť,
strata čuchu, chuti,
nočné potenie,
pocit upchatého nosa,
únava.

Článok 3
Testovanie v pacientov v jednotlivých druhoch zdravotníckych zariadení
3.1
Ambulancie
(vrátane zubných ambulancií, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVALZ,
ambulantných pohotovostných služieb)
(1) Vstup pacienta do ambulancie nie je podmienený očkovaním ani testovaním.
(2) Vstup pacienta do ambulancie je podmienený použitím respirátora.
(3) V prípade vybraných skupín osôb, ktoré určuje vyhláška Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, podmienka použitia respirátora nemusí byť
splnená.
(4) V prípade ak PZS test vyžaduje, musí takéto testovanie zabezpečiť priamo
v ambulancii.
3.2
Hospitalizácia
(vrátane jednodňovej zdravotnej starostlivosti)
(1) V prípade hospitalizácie pacienta sa nerozlišuje, či ide o pacienta, ktorý je
očkovaný/neočkovaný/testovaný.
(2) Indikácia na testovanie pacienta v ústavnom zdravotníckom zariadení je plne
v kompetencii lekára PZS, v ktorom sa uskutoční zdravotný výkon.
(3) Indikácia na testovanie má byť určená najmä na základe existujúcich klinických
príznakov, respektíve od závažnosti plánovaného zdravotného výkonu.
(4) V prípade ak PZS test vyžaduje, vykoná takéto testovanie priamo vo svojom
zdravotníckom zariadení.
3.3
Doliečovacie zariadenia (LDH, ODCH), kúpeľná starostlivosť
(1) Príjem pacienta nie je podmienený očkovaním ani testovaním.
(2) V prípade ak PZS test vyžaduje, musí takéto testovanie zabezpečiť priamo vo
svojom zariadení.
3.4
Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii
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(1) Vstup sprevádzajúcej osoby do zdravotníckeho zariadenia nie je podmienený
očkovaním ani testovaním.
(2) Vstup sprevádzajúcej osoby do zdravotníckeho zariadenia je podmienený
použitím respirátora.
(3) V prípade vybraných skupín osôb, ktoré určuje vyhláška Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, podmienka použitia respirátora nemusí byť
splnená.
(4) V prípade klinických príznakov môže PZS otestovať sprevádzajúcu osobu vo
svojom zdravotníckom zariadení; antigénové testy si PZS zabezpečí formou
požiadavky na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky obvyklým
spôsobom.
3.5
Návštevy v ústavných zdravotníckych zariadeniach
(1) Návštevy sa riadia podľa prevádzkových možností ústavného zdravotníckeho
zariadenia (ďalej len „ÚZZ“) a podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky.
(2) PZS uverejní na svojom webovom sídle režim možných návštev pacientov v ÚZZ.
(3) Vstup do ÚZZ nie je podmienený očkovaním ani testovaním.
(4) Vstup do ÚZZ je podmienený použitím respirátora.
(5) V prípade vybraných skupín osôb, ktoré určuje vyhláška Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, podmienka použitia respirátora nemusí byť
splnená.
3.6
Vstup zamestnancov PZS na pracovisko
(1) Vstup zamestnancov na pracovisko nie je podmienený očkovaním ani
testovaním.
(2) V priestoroch interiérov budov zariadení PZS je nariadené riadne prekrytie
horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora pri kontakte
s návštevníkmi, pacientmi alebo klientmi v zmysle platnej Vyhlášky Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
(3) V prípade ak sa u zamestnanca objavia klinické príznaky, ÚZZ môže zamestnanca
bezplatne otestovať; antigénové testy si PZS zabezpečí formou požiadavky na
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky obvyklým spôsobom.
3.7
Vstup žiakov stredných zdravotníckych škôl, študentov vysokých škôl pripravujúcich sa
na výkon zdravotníckeho povolania a ich pedagógov u PZS na pracovisko
(1) Vstup žiakov a študentov na pracovisko nie je podmienený očkovaním ani
testovaním.
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(2) PZS zabezpečuje testovanie v rovnakom režime ako pri zamestnancoch (viď
Článok 3 bod 3.6 Vstup zamestnancov PZS na pracovisko).
Článok 4
Záverečné ustanovenie
(1) Týmto usmernením sa ruší usmernenie č. Z031398-2022 zo dňa 26. apríla 2022.
(2) Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 4. mája 2022.
V Bratislave dňa 3. 5. 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
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 3. 5. 2022

..........................................
Lenka Dunajová Družkovská, v. r.
štátna tajomníčka

V Bratislave dňa 3. 5. 2022

..............................................
Vladimír Lengvarský, v. r.
minister
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