
 
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ 
PRE OTORINOLARYNGOLÓGIU 
A CHIRURGIU HLAVY A KRKU 
 

Všetkým vedúcim pracovníkom lôžkových ORL zariadení, a oddelení JDCH. Na                     
základe odporúčaní kolegov zo zahraničia a na základe štúdia dostupných zdrojov a 
posúdenia miery rizík prenosu infekcie Covid 19 odporúča SSO nasledovné                       
opatrenia: 

1. Na ORL pracoviskách sa v súčasnosti až do odvolania krízovej situácie budú 
vykonávať len akútne a neodkladné liečebné výkony. 

2. Neodkladné chirurgické výkony v oblasti hlavy a krku, najmä v oblasti nosa, 
PND, ústnej dutiny, hltana, hrtana a priedušnice by mali byť realizované len u 
pacientov testovaných na COVID 19- optimálne 48 hodín pred operáciou. 

3. Akútny pacient vyžadujúci si jeden z uvedených výkonov, ktorý nemohol byť z 
časových dôvodov testovaný, má byť považovaný za pozitívne testovaného. 

4. Každý akútny a neodkladný chirurgický výkon u pozitívne testovaných a 
netestovaných pacientov má byť realizovaný len za použitia OOP - respirátor 
FFP3,ochranný štít na tvár, ochranný nepremokavý overal, dvoje rukavíc. Túto 
ochranu musí mať každý člen tímu v operačnej sále a na pooperačnej izbe. 

5. U pacientov s negatívnym genetickým testom na COVID 19, alebo 2-násobne 
negatívnym rýchlotestom ( s odstupom druhého testu minimálne 24 hodín)                      
budú pri operácii použité prostriedky zvýšenej ochrany- nepremokavá tvárová 
maska (rúško) alebo respirátor FFP2, ochranný štít na tvár, celotelový 
nepremokavý plášť, jednorázové prádlo, dvoje rukavíc. 

6. Všetky elektívne výkony majú byť odložené predbežne o mesiac neskôr a viac. 

7. Diagnostické výkony vyžadujúce endoskopické vyšetrenie a iné vyšetrenie v 
oblasti nosa, ústnej dutiny , hltana , hrtana a priedušnice, majú byť realizované 
len u akútnych a neodkladných pacientov, pričom pre ich vyšetrenia platia 
ochranné opatrenia uvedené v bodoch 1-4. U pacientov negatívne                     
testovaných platia ochranné opatrenia v bode 5. 

8. Ambulantné ORL vyšetrenia v pracovnej dobe a v ÚPS majú byť realizované          
len u akútnych a neodkladných pacientov za dodržania odporúčaní, ktoré boli                  
a priebežne budú vydané SSO výborom pre ošetrenia v ORL ambulanciách za 
dodržania zásad v bode 7. 

9. Vzhľadom k tomu, že ORL patrí k najviac rizikovým medicínskym odborom           
s najvyšším rizikom prenosu nákazy COVID 19 z pacienta na zdravotníka 
(najvyššia infikovanosť, najvyšší počet infikovaných lekárov na ÚPV v UK, 
Číne), pre zabezpečenie našej práce v tejto mimoriadnej bezpečnostnej 
situácii žiadame centrálne orgány štátu - ústredný krízový štáb, MZSR, 
vládu SR, štátne hmotné rezervy- aby zabezpečili neodkladne dostatočné 
množstvo osobných ochranných pomôcok zodpovedajúcich stupňu rizika 
nákazy zdravotníckych pracovníkov vystavených zvýšenej expozícii vírusovej 
infekcie. 
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