
 

 

 

 
Príznaky akútnej respiračnej 
infekcie (ARI): 

-horúčka ≥38°C a 
-kašeľ 
-dýchavičnosť 
-slabosť 
alebo COVID-19 

Algoritmus odkladných operačných/ intervenčných 
výkonov 

Nie 

 

 

Áno 

 

Áno Nie 

 
 

Áno 

 

    
 

 
 

 
Áno 

 
 
 

                                                                 Nie 

Nie 

 
 

Áno 

 
 

 

Nie 

 

 

Ambulantný                     Hospitalizovaný 
 

Áno 

 

 

 

Nie 

Áno Áno 

  

 

 

Nie 

 

 

 

Bude  pacient potrebovať 
rehabilitáciu 

alebo špecializovanú 
ošetrovateľskú 
starostlivosť?? 

 
Posúdiť potreby po operácii a 
overiť počet zamestnancov a 

dostupnosť lôžok. 

 

ASA 3 alebo 4? 

 

Odložiť alebo 
zrušiť operáciu/ 

intervenciu 

 
Môže sa prípad odložiť 

alebo zrušiť? 

 

ASA 1 alebo 2? 

 

Pokračujte v príprave na 
operáciu a overte si počet 

zamestnancov a 
dostupnosť lôžok 

 
Pokračujte v príprave. Ak sa očakáva, že 

zotavenie bude dlhšie ako 4-6 hodín, 
overte si počet zamestnancov a 

dostupnosť lôžok. 

 
Odložiť alebo zrušiť 

operáciu/ intervenciu ak 
následný manažment nie je 

možné zabezpečiť 
v zdravotníckom zariadení 

vykonávajúcom výkon alebo 
mimo neho nie je k dispozícii 

 

 

Bude pacient 
potrebovať lôžko po 
operácii OAIM/ JIS? 

 
Sledujte dostupnosť 

lôžka a ventilátora pre 
rozhodnutie o operácii/ 

intervencii 

 

Použijú sa v tomto 
prípade krvné prípravy 

a transfúzne lieky? 

 

Odložiť alebo 
zrušiť operáciu/ 

intervenciu 

 
Sledujte dostupnosť 
transfúznych liekov 

a krvných prírpavkov 
pre rozhodnutie 

o operácii/ intervencii 

 

Pokračujte ako akútny alebo urgentný prípad 
po overení s operatérom a/alebo medicínskym 

riaditeľom/ povereným lekárom 

 
Je toto odkladný 

operačný/ 
intervenčný výkon? 

 

Je pacient 
hospitalizovaný 

alebo ambulantný? 

 

Má pacient nejaké príznaky 
ARI alebo je potvrdený alebo 

susp./v karanténe pre 
COVID-19? 



 

Hodnotenie odkladných operačných / intervenčných výkonov 

 

Príchod pacienta  
 

Každý pacient, ktorý príde s príznakmi podobnými chrípke (horúčka vyššia ako 38°C, kašeľ, dýchavičnosť, slabosť), nebude zaradený do predoperačných 

postupov vyšetrení ale bude prepustený do domáceho doliečenia a jeho stav bude prehodnotený po vyliečení akútnej respiračnej infekcie. Ak je pacient výrazne 

zhoršený je odoslaný na pohotovostné oddelenie alebo prehodnotený ako naliehavý/akútny alebo urgentný stav. 

 

 
Postup hodnotenia tímu medicínskeho riaditeľa/ povereného lekára pri rozhodovaní o odkladnom výkone:  

 

A sa týka neodkladného operačného/ intervenčného výkonu počas pandémie COVID-19 v Slovenskej republike navrhuje sa, aby medicínsky riaditeľ v spolupráci s operatérom 
(prípadne lekárom anesteziológie a intenzívnej medicíny) posúdil indikovanie a bezpečnosť zákroku, vrátane dostupnosti perioperačnej a pooperačnej starostlivosti, aby bolo 
možné ich zaradenie do programu a predoperačnej prípravy. 

 

 

• Medicínsky riaditeľ v spolupráci s operatérom alebo povereným tímom denne pri hodnotení indikácie odkladných operačných/ intervenčných výkonov hodnotí aj: 

o personálne obsadenie 

o dostupnosť transfúznych liekov alebo krvných prípravkov 

o dodávky materiálno-technického zabezpečenia 

o dostupnosť lôžok na OAIM a/alebo JIS 

o dostupnosť ventilátorov 

o potreby a dostupnosť izolácie 

o  prehodnotenie v súvislosti so zrušenými operačnými/ intervenčnými výkonmi, pokiaľ ide o operačné sály a úpravu operačného programu 

• Ku každej z vyššie uvedených položiek má byť priradené hodnotenie „možnosť vykonať odkladné operácie/ intervenčné výkony alebo nemožnosť vykonať neodkladné 
operácie/ intervenčné výkony. 

 
Odkladné operácie/ intervenčné výkony NEVYKONAŤ ak je nedostatok zdravotníckeho personálu, spotrebného materiálu a ventilátorov - VŠETKY PRÍPADY SÚ ZASTAVENÉ ALEBO 
ZRUŠENÉ 

 
Odkladné operácie/ intervenčné výkony NEVYKONAŤ ak je nedostupnosť krvných produktov a postelí OAIM/ JIS - VŠETKY PRÍPADY UVEDENÉ V POTREBE ZAISTENIA KRVVNĆH 
PRODUKTOV ALEBO OAIM/ JIS UMIESTNENIA BUDÚ ODLOŽENÉ ALEBO ZRUŠENÉ. 

 
Odkladné operácie/ intervenčné výkony NEVYKONAŤ ak je nedostupnosť možnosti izolácie - AKÉKOĽVEK PRÍPADY, KTORÉ VYŽADUJÚ IZOLÁCIU PO OPERAČNOM 
ZÁKROKU BUDÚ ODLOŽENÉ ALEBO ZRUŠENÉ. 

 
 
 

Poznámka: Ak sa rozhodne o zrušení odkladných prípadov, medicínsky riaditeľ oznámi túto skutočnosť operatérovi a vedúcemu anestézie a toto rozhodnutie je zaznamenané 
v zdravotnej dokumentácii pacienta.  

 
 
 

 



 

Hodnotenie o stave prípravy na odkladnú operatívu/ intervenčné zákroky 

 
Chirurgický/ intervenčný tím spolu s medicínskym riaditeľom má každý odkladný operačný/ intervenčný výkon posúdiť na základe situácie dostupnosti perioperačnej a pooperačnej 

starostlivosti 

 Medicínsky riaditeľ v spolupráci s operatérom 
alebo povereným tímom denne pri hodnotení 
indikácie odkladných operačných/ 
intervenčných výkonov hodnotí aj: 

o personálne obsadenie 

o dostupnosť transfúznych liekov alebo 
krvných prípravkov 

o dodávky materiálno-technického 
zabezpečenia 

o dostupnosť lôžok na OAIM a/alebo JIS 

o dostupnosť ventilátorov 

o potreby a dostupnosť izolácie 

o prehodnotenie v súvislosti so zrušenými 
operačnými/ intervenčnými výkonmi, 
pokiaľ ide o operačné sály a úpravu 
operačného programu 

 

Členovia operačného/ intervenčného tímu: 
 
 

Dňa: 

Personálne obsadenie Zásoby krvných 
produktov 

MTZ vrátane  OOPP) Posúdenie operácie/ intervencie 

Skupina 1 K dispozícii K dispozícii Použite algoritmus odkladných operačných/ 
intervenčných výkonov  

Ústavný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo 
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s oprávnením 
na realizáciu plánovaného operačného/ 
intervenčného výkonu je schopný udržiavať úroveň 
zdravotníckeho personálu s existujúcim personálom 
a bežnou podporou pre zásobovanie potrebného 
vybavenia pre bezpečné operačné/ intervenčné 
výkony. 

 
Nízka dostupnosť 

 
Kritická dostupnosť Žiadne odkladné výkony 

Nízka ponuka K dispozícii Použite algoritmus odkladných operačných/ 
intervenčných výkonov  

Nízka dostupnosť 

 
Kritická dostupnosť Žiadne odkladné výkony 

Kritická ponuka K dispozícii Použite algoritmus odkladných operačných/ 
intervenčných výkonov 

 
Nízka dostupnosť Žiadne odkladné výkony 

 
Kritická dostupnosť Žiadne odkladné výkony 

Skupina 2 K dispozícii K dispozícii Použite algoritmus odkladných operačných/ 
intervenčných výkonov  

Ústavný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo 
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s oprávnením 
na realizáciu plánovaného operačného/ 
intervenčného výkonu je schopný udržiavať 
primeraný počet zamestnancov pomocou 
dodatočných zdrojov s použitím tzv. mobilizácie 
a vnútornej reprofilizácie 

 
Nízka dostupnosť 

 
Kritická dostupnosť Žiadne odkladné výkony 

Nízka dostupnosť K dispozícii Použite algoritmus odkladných operačných/ 
intervenčných výkonov 

 
Nízka dostupnosť Žiadne odkladné výkony 

 
Kritická dostupnosť Žiadne odkladné výkony 

Kritická dostupnosť K dispozícii Použite algoritmus odkladných operačných/ 
intervenčných výkonov 

 
Nízka dostupnosť Žiadne odkladné výkony 

 
Kritická dostupnosť Žiadne odkladné výkony 

Skupina 3 K dispozícii K dispozícii Žiadne odkladné výkony 

 
Ústavný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo 
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s oprávnením 
na realizáciu plánovaného operačného/ 
intervenčného výkonu konsoliduje podobnú 
populáciu pacientov, zatvára lôžka a skupiny 
zamestnancov podľa potreby, aby udržal primeraný 
personál pomocou všetkých dostupných 
zamestnancov a ľudských zdrojov získaných 
s použitím nástroja tzv. mobilizácie a vnútornej 
reprofilizácie zariadenia 

 
Nízka dostupnosť Žiadne odkladné výkony 

 
Kritická dostupnosť Žiadne odkladné výkony 

Nízka dostupnosť K dispozícii Žiadne odkladné výkony 

 
Nízka dostupnosť Žiadne odkladné výkony 

 
Kritická dostupnosť Žiadne odkladné výkony 

Kritická dostupnosť K dispozícii Žiadne odkladné výkony 

 
Nízka dostupnosť Žiadne odkladné výkony 

 
Kritická dostupnosť Žiadne odkladné výkony 

 


