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Úvodník
Vážené kolegyne, kolegovia,

blíži sa koniec roka a čas najkrajších sviatkov v roku a preto 
je na mieste poďakovať sa za všetko dobré, čo nám ten-
to rok priniesol. Poďakovať sa za to, že máme okolo seba 
svoje rodiny, svojich rodičov a deti, ktoré nás potrebujú, 
ale zároveň nám aj veľa dávajú. Poďakovať sa za skvelých 
spolupracovníkov, bez ktorých by sme nedosahovali dobré 
výsledky v práci a možno by nás naša práca ani tak nebavi-
la, ak by sme nemali po svojom boku ľudí, ktorým dôveruje-
me, vážime si ich a na ktorých sa môžeme vždy spoľahnúť. 
Poďakovať sa za priateľov, ktorí obohacujú náš život, ktorí 
majú vždy pre nás pochopenie, s ktorými radi trávime spo-
ločné chvíle, máme spoločné záľuby a sú tu vždy, keď ich 
potrebujeme. 

V neposlednom rade mi dovoľte poďakovať aj Vám, naše 
kolegyne a kolegovia, za Vašu prácu . Lebo hlavne vďa-
ka Vám, Vašej obetavej práci sa naše zdravotníctvo nezrúti 
pri nápore pacientov.

Isteže, mnohí môžeme namietať, že nám tento rok nadelil 
veľmi málo z radostí a spoločných chvíľ, vďaka pandémii 
sme si museli odriekať veľa vecí, mnoho udalostí, ktoré sme 
chceli zrealizovať sa nám nepodarili a zmeny, ktoré sme 
očakávali neprišli, ale bolo by veľmi nevďačné nepoďakovať 
sa aj za to málo.

Často sa stretávame s názormi, že nás tento rok síce po-
trápil, ale aj veľa naučil. Naučil nás, že veľa vecí, ktoré sme 
považovali za nevyhnutné a samozrejmé až tak nevyhnutné 
a samozrejmé nie sú. Možno sme sa poučili a začneme roz-
lišovať, čo je naozaj dôležité a prehodnotíme svoje priority... 

My v Komore sme sa snažili pomáhať Vám  riešiť mnoho 
nových situácií, ktoré priniesla pandémia, vyhlásenie nú-
dzového stavu, karantény, neistota zamestnávateľov, poky-
ny Úradu verejného zdravotníctva, či samotnej vlády. Nebo-
lo toho málo a bola to pre nás taktiež nová situácia.  

Mnoho ľudí z môjho okolia sa vyznalo, že tento rok sa akosi 
viac tešíme na Vianoce. Možno je to tým, že počas roka 
sme mali veľmi málo dôvodov na radosť a tento predvia-
nočný čas nám pomáha vyrovnať sa s našimi celoročnými 
traumami.
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Prajem Vám, aby ste si našli čas na svoju rodinu a na svojich blízkych a venovali im 
nezabudnuteľné chvíle zdieľania spoločnej radosti z okamihov Vianoc.

Prajem Vám pokojné, šťastné a veselé Vianočné sviatky, nech sú plné pohody, lásky 
a porozumenia  v kruhu Vašich najbližších.

Odborný recenzovaný časopis 
pre sestry a pôrodné asistentky

Dostupný online na www.sksapa.sk

Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.
prezidentka SK SaPA
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Unikátne zalepovacie nohavičky MoliCare® Premium Elastic uľahčujú 
zdravotníkom každodennú starostlivosť o imobilných klientov

•  Rýchle a jednoduché použitie vďaka elastickým bočným pásom
•  O 20 % kratší čas aplikácie oproti bežným zalepovacím nohavičkám
•  O 24 % menej námahy pri aplikácii
•  Jednoduchšia aplikácia v 4 krokoch
•  Skvele sedia všetkým typom postáv

MoliCare® 
Premium Elastic
O krok ďalej 
v každodennej starostlivosti

Bližšie informácie a VZORKY ZDARMA získate u našich odborných poradkýň na bezplatnej 
linke 0800 100 150 alebo na našich internetových stránkach www.hartmann.sk.

200x270_inz_MC_elastic_SK_20105.indd   1200x270_inz_MC_elastic_SK_20105.indd   1 01.06.20   16:3901.06.20   16:39
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Bratislava, 27. novembra 2020 – SK 
SaPA má iba sprostredkované informá-
cie z médií, ktoré sú skôr rozporuplné, 
preto sa veľmi ťažko k danej situácii vy-
jadriť, avšak, ak by sa potvrdili tvrdenia 
dotknutých sestier, sme  znepokojení po-
stojom vedenia nemocnice, ako aj vrcho-
lového politika a jeho príbuzných, ktorí 
napriek jasne stanoveným podmienkam 
prevádzok nemocníc v čase pandémie 
Covid-19 ignorujú, ba  až vedome poru-
šujú nariadenia a ohrozujú tým všetkých 
vo svojom okolí. 

V týchto ťažkých časoch, ktoré kladú 
mimoriadne nároky na zdravotnícky 
personál nielen z dôvodu fyzického, ale 
aj psychického vyčerpania, s veľkým 
znepokojením sledujeme, ako niektorí 
čelní predstavitelia vlády a ich príbuz-
ní ignorujú akékoľvek pravidlá, pričom 
od obyvateľov vyžadujú ich dodržiavanie 
pod hrozbou pokút a sankcií. V situácii, 
kedy si mnohí ľudia uvedomujú dosah 
pandémie a nebezpečenstvo prenosu 
nákazy, snažia sa dodržiavať pravidlá 

a nariadenia odborníkov sa nám naskytá 
obraz pokrytectva a netolerancie. Sestry 
a ostatný ošetrujúci personál chápu, že 
každý pacient má svoje špecifické požia-
davky spojené s liečbou a snažia sa ich 
v čo najväčšej miere splniť, treba však 
brať na zreteľ núdzový stav a možnosti, 
ktoré máme pre naplnenie potrieb pa-
cientov a rovnako ich priority.

V čase, kedy kvôli zabráneniu šírenia 
pandémie Covid-19 neumožňujeme 
príbuzným, aby navštívili svojich blíz-
kych v zariadeniach sociálnych služieb, 
v čase, kedy separujeme novorodencov 
od matiek kvôli karanténnym opatreniam, 
v čase, kedy naši blízki zomierajú v ne-
mocniciach osamotení bez možnosti roz-
lúčky s rodinou, v čase, kedy sa rodičia 
musia lúčiť so svojimi plačúcimi deťmi už 
pred bránami škôlok, v čase, kedy naše 
deti nechodia do škôl, si vrcholový pred-
staviteľ štátu a jeho príbuzní nárokujú 
nadštandardné služby a svojimi požia-
davkami doslova šikanujú zdravotnícky 
personál. 

SKSaPA dlhodobo upozorňuje na nedo-
statok sestier v slovenskom zdravotníctve 
a na zlé podmienky súvisiace s výkonom 
povolania. Táto situácia je exemplárnym 
príkladom toho, ako si spoločnosť a za-
mestnávatelia sestry nevážia a neuvedo-
mujú si ich prínos pre zdravie pacientov 
a celú spoločnosť. Je obrazom toho, ako 
politici dokazujú svoju nadradenosť voči 
občanom, voči zdravotníkom. 

Preto naliehavo vyzývame vedenie 
Nemocnice sv. Michala, aby prejavilo 
svoje manažérske schopnosti a riešilo 
konflikty, vznikajúce medzi personálom 
a pacientami profesionálne, objektív-
ne, bez ohľadu na postavenie a funkciu 
konkrétnych pacientov. Lekári, sestry, 
pôrodné asistentky v tejto náročnej dobe 
potrebujú cítiť našu podporu, nie šikanu 
zo strany pacientov a ich príbuzných.

SKSaPA, ako najväčšia stavovská orga-
nizácia v zdravotníctve, ponúka dotknu-
tým kolegyniam podporu a pomoc v prí-
pade, ak sa na nás obrátia.

STANOVISKO SLOVENSKEJ KOMORY SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK  
K SITUÁCII V NEMOCNICI SV. MICHALA V BRATISLAVE



Bratislava, 18. 11. 2020

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek žiada predsedu vlády SR, členov vlády SR  
a poslancov NR SR, aby zabezpečili dostatok zdrojov pre zdravotníctvo 

Vážený pán predseda vlády,

dovoľujem si Vás osloviť týmto otvoreným listom ako zástupkyňa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, najväčšej samosprávnej 
stavovskej organizácie v zdravotníctve, ktorá zastupuje záujmy takmer 40 000 sestier a pôrodných asistentiek.
Situácia v slovenskom zdravotníctve je dlhodobo podceňovaná. Nedostatok zdravotníckych pracovníkov, ktorý nastal v priebehu desaťročí 
od vstupu SR do EÚ, ako aj po reforme systému smerom k trhovému nastaveniu sa neustále prehlbuje, čo má priamy dopad na kvalitu posky-
tovanej starostlivosti. Mnoho zdravotníkov odišlo zo Slovenska nielen kvôli lepším zárobkom, ale hlavne kvôli narušeniu vzťahov, nedostatočnej 
podpore a neustále sa zhoršujúcim pracovným podmienkam. Mnoho zdravotníkov sme doslova vyhnali svojim arogantným prístupom, nevšíma-
vosťou voči ich potrebám, mobbingom zo strany nadriadených.
Táto situácia sa odráža aj na hodnotiacich kritériách slovenského zdravotníctva OECD, či Eurostat, kde Slovensko sa dlhodobo umiestňuje 
na posledných priečkach v kvalite z dôvodu, že systém je dlhodobo finančne a personálne poddimenzovaný a devastovaný vplyvom rôznych 
záujmových skupín a neefektívnymi pravidlami fungovania a vynakladania finančných prostriedkov, ktoré odčerpávajú zdroje pre pacientov a pre 
tých, ktorí sú v prvej línii starostlivosti.
Občania v prieskumoch oprávnene poukazujú na nespokojnosť a obavy. Téma zdravotníctva sa stáva najviac diskutovanou aj v politických kru-
hoch, bohužiaľ väčšia pozornosť je venovaná zdravotníctvu iba v predvolebných diskusiách a mediálnych vyhláseniach než v reálnom konaní.
Pre dobré  fungovanie zdravotníctva musíme investovať do zdravotníckych pracovníkov. Musíme investovať do vzdelávania a zamestnávania 
väčšieho množstva zdravotníckych pracovníkov, aby sme zabezpečili prístup každej matky, dieťaťa, študenta, rodiča a starého rodiča k bez-
pečným zdravotníckym službám. Musíme investovať do spravodlivých platov a ochrany pracovníkov v zdravotníctve a starostlivosti. Musíme 
investovať do pracovnej sily v zdravotníctve, ktorá by pomohla celému systému zotaviť sa aj po odznení pandémie. 
Zo strany súčasnej vlády však ešte neboli uskutočnené všetky potrebné kroky na zlepšenie pracovných podmienok sestier a pôrodných asis-
tentiek, ako najpočetnejšej skupine zdravotníckych pracovníkov. Keď však vyzývame na zlepšenie ohodnotenia, nikdy nie je správny čas, nie 
sú zdroje a ani vôľa na riešenie. Niet sa čo čudovať, že si nevieme udržať zdravotníkov na Slovensku, ak iba pár kilometrov od našich hraníc sa 
k nám správajú s úctou a rešpektom, vedia nás oceniť a máme vytvorené tie najlepšie podmienky pre prácu, s dostatkom pomôcok, materiálu 
a podpory.
Pandémia COVID-19 odhalila obrovské výzvy a riziká, ktorým zdravotnícki pracovníci čelia, vrátane infekcií spojených so zdravotnou starostli-
vosťou, násilia, stigmy, psychologických a emocionálnych porúch, chorôb či dokonca smrti. Okrem toho práca v stresujúcom prostredí zvyšuje 
náchylnosť zdravotníckych pracovníkov na chyby, ktoré môžu viesť k poškodeniu pacienta. Bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov by mala byť 
prioritou, pretože je nevyhnutná  pre bezpečnosť pacientov. 
Preto je najvyšší čas, aby vláda uznala prínos sestier a pôrodných asistentiek, venovala im väčšiu pozornosť a nebola hluchá a slepá voči ich 
požiadavkám. Stručne povedané, vláda musí zbierať a analyzovať údaje o infekciách a úmrtiach medzi sestrami, uznať COVID-19 ako chorobu 
z povolania, zabezpečiť osobné ochranné pracovné prostriedky vo všetkých zdravotníckych zariadeniach, mať nulovú toleranciu diskriminácie 
a násilia, zvyšovať platy sestier, investovať do odbornej prípravy a vzdelávania, uprednostniť sestry v testovaní a  očkovaní, zabezpečiť podporu 
duševného zdravia a zvýšiť počet a autoritu vedúcich sestier. 

Vážený pán predseda vlády.
Prednášame tieto požiadavky nie s ponížením, ale so vztýčenou hlavou, plne si vedomí svojich vedomostí, schopností, a nezastupiteľnosti 
našich profesií. Občania a politici musia chápať, že opakovane žiadame o zmenu nie v záujme svojom, ale v záujme celej spoločnosti. Záleží 
nám na dobrom fungovaní zdravotníctva pre našich občanov, naše deti, našich seniorov, inak by sme túto prácu neostávali robiť v slovenských 
nemocniciach. 
Avšak nemôžeme donekonečna pracovať v neznesiteľných podmienkach preťažení počtom pacientov, nemôžeme denne riešiť dilemy z nedo-
statku času, z nedostatku pomôcok, v strese riešiť niekoľko problémov naraz, pričom naše volania o zlepšenie ostávajú nevypočuté. Toto nie 
je boj o vyššie mzdy, toto je boj o prežitie zdravotníctva. Každý chce dostať adekvátnu liečbu, každý chce prežiť a uzdraviť sa. Zdravotníctvo 
samotné ale má a bude mať problém prežiť. Návrh štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo nepočíta s navýšením zdrojov, nezohľadňuje zvýšenú 
potrebu segmentu vzhľadom na pandémiu, starnutie populácie a na prírastok pacientov s chronickými ochoreniami, ako aj s navyšovaním cien 
liekov, materiálu a pomôcok. Rovnako treba rátať aj s výpadkami príjmov vzhľadom na pandémiu, teda ubúdajúci počet ekonomicky aktívnych 
občanov, vzhľadom na stratu zamestnania, čo bude mať za následok menej peňazí v systéme. 
Dúfame, že verejnosť, ako aj politici podporia našu výzvu, nakoľko udržanie zdravia a kvalitnú  liečbu ľudí  vieme zabezpečiť iba s dostatkom 
vzdelaných zdravotníkov, ktorých treba patrične zaplatiť, ako aj s dostatkom technických a materiálnych pomôcok, liekov a v adekvátnom pro-
stredí, nie v rozpadajúcich sa budovách. Ak nepríde dostatok peňazí do systému, obávame sa, že nedosiahneme zníženie úmrtnosti pacientov 
a nezabránime ďalším zdravotníkom, aby odišli do zahraničia za lepšími podmienkami.

Vyzývame preto Vás, pán predseda vlády, ako aj členov vlády a zákonodarného orgánu, ak Vám skutočne záleží na zdraví občanov a fungovaní 
zdravotníctva, aby ste venovali zdravotníctvu patričnú pozornosť nielen mediálnymi vyjadreniami, ale aj reálnou podporou v podobe dostatoč-
ných zdrojov. 

S úctou                                   
Mgr. Iveta Lazorová, MPH,  dipl. p. a. 

prezidentka

Otvorený list slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 
predsedovi vlády SR k dofinancovaniu zdravotníctva
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Bratislava 03. 11. 2020 – Slovenská 
komora sestier a pôrodných asisten-
tiek upozorňuje na enormné psychické 
a fyzické preťaženie sestier a pôrod-
ných asistentiek. Keď pandémia Co-
vid-19 zasiahla svet, všetka pozornosť 
sveta sa zamerala na neutíchajúci boj 
proti tomuto neviditeľnému nepriateľovi. 
Najväčší nápor od vypuknutia pandé-
mie pociťujú najmä sestry, ktoré ostali 
častokrát samé, bez adekvátnej prí-
pravy a vybavenia zabezpečujúce ich 
vlastnú bezpečnosť v prvej línii. 

Po prvej vlne nastúpila druhá o dosť 
citeľnejšia a nápor na podhodnotený, 
personálne poddimenzovaný a zle ria-
dený systém zdravotníctva spôsobil, že 
sme dosiahli vrchol únosnosti, ba priam 
sme za možnosťami adekvátneho fun-
govania, ktoré zabezpečí pre pacientov 
bezpečnú a kvalitnú starostlivosť. 

Roky Komora upozorňovala na alar-
mujúci nedostatok sestier, roky sa pred 
týmto problémom zatvárali oči  a dnes 
si enormný nápor na sestry v rôznych 
sférach starostlivosti bezpodmienečne 
so sebou zoberie aj krutú daň v podo-
be poškodzovania zdravia sestier a pô-
rodných asistentiek a ostatných zdra-
votníckych pracovníkov. Už koncom 
apríla  Medzinárodná rada sestier (ICN) 
uviedla, že „existujú silné dôkazy o tom, 
že sestry zažívajú bezprecedentnú hla-
dinu stresu“, pričom ICN ďalej hovorí, 
že sestry sú „vystavené vysokému rizi-
ku vzniku všeobecného adaptačného 
syndrómu, úzkosti, depresie, posttrau-
matickej stresovej poruchy, vznikom 
chronických ochorení a vyhoreniu“. 
Vysoký dopyt po sestrách vo všetkých 
vyspelých krajinách zasiahnutých pan-
démiou výrazne ovplyvňuje duševné 
zdravie sestier. 

Podľa slov Lukáša Kobera: „sme to 
práve my, sestry, ktoré sú najviac ohro-
zené. Boj s COVID-19 je tímovým úsi-
lím, ale sestry majú jedinečnú úlohu. 
Na jednotkách intenzívnej starostlivosti 
a tzv. COVID oddeleniach 86 % času 
starostlivosti o pacienta pochádza 
od sestier, zatiaľ čo iba 13 % od leká-
rov. Jedným z hlavných dôvodov, prečo 
sú jednotlivci v povolaniach súvisiacich 
s ošetrovateľstvom viac rizikoví, je ich 
častý a úzky kontakt s pacientmi, ktorý 
vedie k predĺženiu kumulatívnej doby 
a vystaveniu pôsobenia , tzv. expozí-
cie“. 

Enormné pracovné zaťaženie je spô-
sobené nedostatkom sestier, strachom 
z nakazenia seba a vlastných rodín, 
zanedbávaním chodu vlastnej domác-
nosti a výchovy detí spolu s finančnými 
tlakmi, dlhými zmenami s nedostatkom 
jedla a pitia, nedostatkom osobných 
ochranných prostriedkov a opakova-
nými úmrtiami pacientov a už aj kole-
gov. To všetko prispieva k zhoršeniu 
duševného zdravia sestier. Okrem toho 
existujú správy o slovných, či fyzických 
útokoch na sestry, ktoré pracujú s pa-
cientami s COVID-19, ktoré zahŕňajú 
hecovanie, pľuvanie, slovné zneužíva-
nie a  označovanie ako „šíričov chorôb“ 
ich samotných, či ich rodín. 

Neustále nám narastá počet sestier, 
ktoré sa nakazili. Podľa posledných 
údajov zverejnených ÚVZ SR je pozi-
tívne testovaných 690 sestier, v karan-
téne je 264. „Máme informácie z re-
giónov, ako sú sestry nútené sa starať 
o pacientov nakazených koronavírusom 
a tých, ktorí nakazení nie sú bez adek-
vátnych ochranných pomôcok. V mno-
hých prípadoch sa o nich stará tá istá 
sestra. Sestry nás informujú o katastro-
fálnom krízovom riadení, nepriprave-
nosti pracovísk po technickej a mate-
riálnej stránke. Zdravotníci z rôznych 

oddelení, či ambulancií sú posielaní 
na „covidové“ oddelenia bez predchá-
dzajúcej prípravy, zaškolenia, častokrát 
sa učia cez videá uverejnené na soci-
álnych sieťach a následne s obavami 
a strachom vchádzajú do infekčného 
prostredia. Zo  zariadení sociálnych 
služieb ani neodchádzajú domov, pre-
spávajú na matracoch, aby boli izo-
lovaní od rodín a nenakazili klientov. 
Bez súdržnosti a vzájomnej podpory 
by to nedokázali zvládnuť. O finanč-
nej kompenzácii v zmysle infekčných 
príplatkov v mnohých prípadoch nie je 
ani počuť“, udáva Lukáš Kober, riaditeľ 
kancelárie SKSaPA. 

„Napriek potleskom a ďakovaniu čel-
nými predstaviteľmi niektorých štátov, 
sa mnohé sestry a pôrodné asistentky 
stále necítia byť správne ohodnotené. 
Počet pozitívne testovaných prípadov 
Covid-19 opäť narastá, preto bojovníci 
v prvej línii vyzývajú ministrov, aby bez-
odkladne zvýšili ohodnotenie sestier 
a pôrodných asistentiek. Deje sa to na-
prieč krajinami v celej Európskej únii, 
Slovensko je však smutná výnimka. 
Rovnako dôležité je, aby sa zamestná-
vatelia starali o duševné zdravie sestier 
a pôrodných asistentiek. V opačnom 
prípade budeme v priebehu boja s pan-
démiou i po jej odznení čeliť vysokej 
chorobnosti sestier a to si nemôžeme 
dovoliť,“ uviedla prezidentka SK SaPA 
Iveta Lazorová. Sestry sú tiež obeťami 
feminizovanej a starnúcej pracovnej 
sily, ktorá sa vyrovnáva so zlými pra-
covnými podmienkami a chýba jej po-
litický hlas. Starostlivosť a prevencia 
chorôb sa nepovažujú za také dôležité 
ako hľadanie lieku alebo vakcíny, ale 
pri globálnom zotavení z COVID-19 sú 
všetky tieto prvky rovnako dôležité. „V 
boji proti tejto chorobe sme už strati-
li príliš veľa. Je čas, aby kompetentní 
uznali našu prácu,“ podotkla na záver 
Lazorová.

SESTRY A PÔRODNÉ ASISTENTKY SÚ POD ENORMNÝM STRESOM  
V DÔSLEDKU PANDÉMIE COVID-19



11
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Covid operačné sály NsP Bojnice
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Komárno Gastro amb. MartinKomárno
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Dolný KubínDolný Kubín

Dolný Kubín
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Bratislava, 09. 12. 2020. Počas pandé-
mie COVID-19 študenti ošetrovateľstva 
vnímajú, aká dôležitá, nenahraditeľná 
a zraniteľná je ich budúca profesia. Zá-
roveň  sú konfrontovaní s realitou, ktorú 
ani ich kolegyne s dlhoročnými skúse-
nosťami doposiaľ nezažili.  Slovenská 
komora sestier a pôrodných asistentiek 
podporuje študentov ošetrovateľstva 
a pôrodnej asistencie v ich úsilí úspeš-
ne ukončiť štúdium a vstúpiť do profe-
sie. 

Počas rozšírenia ochorenia COVID-19 
do celého sveta, sa sestry dostali 
do centra pozornosti verejnosti tým, že 
sa postavili do čela boja s pandémiou, 
pretože trávia najviac času s pacientmi. 

Okrem poskytovania náročnej ošetro-
vateľskej starostlivosti sa naplno pre-
javili aj ďalšie úlohy sestier ako krízový 
manažment, príprava a neustála aktu-
alizácia plánov starostlivosti o ohroze-
ných a „kovidových pacientov“, kontrola 
a prevencia šírenia infekcií a problémy 
s nedostatkom personálu. Napriek 
týmto náročným úlohám však sestrám 
často, hlavne v prvej vlne pandémie, 
chýbali dôležité informácie a ochranné 
prostriedky potrebné na bezpečnú prá-
cu a bezpečnú interakciu s pacientmi 
s COVID-19.                                                                                                                         

Pandémia vyniesla na svetlo sveta aj 
ďalšie znepokojujúce pravdy, ako pre-
pracovanie a psychické traumy zdravot-
níkov. Stovky sestier zverejňujú videá 
z útrob nemocníc, kde pracujú v zlých 
podmienkach, ako aj obrázky ich tvárí 
po skončení vyčerpávajúceho pracov-
ného dňa. Respirátory, ktoré sestry 
používajú pre ochranu pred prenosom 

nákazy, im na tvári zanechávajú mod-
riny a rany, ktoré sú dôkazom fyzickej 
námahy. Okrem toho sú sestry preťažo-
vané častými zmenami, presunmi z jed-
ného pracoviska na druhé a obávajú 
sa aj o svoje vlastné zdravie a zdravie 
svojich rodín. Psychické a fyzické vy-
čerpanie zdravotníkov má za následok 
narušenie ich obranných mechaniz-
mov, ktoré sú dôležité pre zabránenie 
vstupu infekcie, čím sa samy dostávajú 
do ohrozenia. 

Situácia v počte sestier na Slovensku 
sa neustále zhoršuje. Ako uviedol ria-
diteľ kancelárie SKSaPA Lukáš Kober: 
„aktívne vykonáva povolanie nece-
lých 32 000 sestier, pričom ich počet  

neustále klesá. Ak by sme chceli do-
siahnuť priemer EÚ, čo je 8,4 sestry/1 
000 obyvateľov, mali by sme mať v praxi 
aspoň 46 000 sestier.  O tisíc pacientov 
sa stará u nás 5,7 sestry. Na Slovensku 
chýba 12 000 sestier. Nevyhnutne sa to 
prejaví v kvalite starostlivosti. Z odbor-
nej štúdie, ktorá mapovala vplyv počtu 
a stupeň vzdelania sestier na zdravie 
pacientov vyplýva, že v nemocniciach, 
kde bolo na chirurgickom oddelení šesť 
pacientov na jednu sestru, zomrelo o 30 
percent pacientov menej ako v nemoc-
niciach s ôsmimi pacientmi na jednu 
sestru. Slovenská komora sestier a pô-
rodných asistentiek  registrovala v čase 
od 1. 5. do 30. 9. 2020 len 280 nových 
sestier „absolventiek“ a 19 pôrodných 
asistentiek „absolventiek“.  Naopak, 
z registra odišlo 288 z dôvodu odchodu 
do dôchodku a 348 sestier si registráciu 
pozastavilo  (napr. z dôvodu materskej 
dovolenky). Z uvedeného vyplýva, že 
viac sestier odíde z praxe, než nových 

pribudne. Tento výrazný nepomer má 
už teraz negatívny vplyv na fungovanie 
nemocníc a na samotnú kvalitu starost-
livosti“. 

Novým a neočakávaným výzvam tvá-
rou v tvár realite budúcej profesie čelia 
aj študenti ošetrovateľstva. Prerušenie 
prezenčného vzdelávania na univer-
zitách sa do veľkej miery dotklo práve 
študentov ošetrovateľstva. Teoretická 
príprava je zabezpečovaná dištančnou 
formou. Podľa smernice EU minimálne 
polovicu vzdelávania budúcich sestier 
však tvorí praktická časť, teda vzde-
lávanie v klinickej praxi. S výnimkou 
študentov končiacich ročníkov študen-
ti nemali možnosť trénovať vlastné 

zručnosti, nakoľko sa nemohli dostať 
do nemocníc kvôli opatreniam preno-
su nákazy.  Študenti sa preto začínajú  
obávať nedostatočného rozvoja klinic-
kých zručností, ktoré sú pre úspešné 
absolvovanie štúdia taktiež nena-
hraditeľné. Aj napriek neočakávanej 
stopke sa mnoho študentov rozhodlo 
dobrovoľne vypomáhať v triediacich 
stanoch nemocníc, mobilných odbero-
vých miestach, či v zariadeniach pre 
seniorov, kde pomáhajú zvládať nápor 
pacientov. Študenti ošetrovateľstva 
vnímajú, komentujú a diskutujú medzi 
sebou znepokojujúce zobrazenie sú-
časného pracovného prostredia sestier, 
postoja verejnosti, či  prístupu nadriade-
ných. Často sú znechutení, vystrašení 
aj demotivovaní.

Napriek výrazne zložitejšej situácii 
oproti prvej vlne pandémie sa stovky 
študentov zapojili do plošného testo-
vania po celom Slovensku. Ich aktívna 

POČAS PADÉMIE COVID19 ČELIA ŠTUDENTI OŠETROVATEĽSTVA NOVÝM  
A NEOČAKÁVANÝM PROBLÉMOM A VÝZVAM 

Je ironické, že hlavne „vďaka“ pandémii si viac ako kedykoľvek predtým  krajiny uvedomujú, 
čo skutočne znamená „Rok 2020 - Rok sestry a pôrodnej asistentky“ 

študent ošetrovateľstva
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účasť a pomoc hrala dôležitú úlohu 
v zabezpečení a úspešnom realizova-
ní operácie „Spoločná zodpovednosť“, 
za čo im patrí úprimné uznanie a poďa-
kovanie. Bola to pre nich neoceniteľná 
skúsenosť. No aj napriek množstvu ho-
dín, ktoré strávili  na testovaní, im budú 
chýbať ďalšie klinické skúsenosti, ktoré 
budú musieť nadobudnúť, aby splnili 
predpísané podmienky štúdia. 

Študenti končiacich ročníkov, ktorí ab-
solvujú povinnú prax sa v súčasnosti 
v nemocniciach stretávajú s mnohými 
prekážkami, ako napríklad nedostat-
kom ochranných pomôcok, či vyčerpa-
ným a frustrovaným personálom. Para-
doxne, mnohé z nemocníc,  ktoré hlásia 
nedostatok personálu, nie sú ochotné 
študentov ošetrovateľstva zamestnať 
a finančne oceniť ich prácu. Preto SK 
SaPA vyzýva všetkých zodpovedných 
pracovníkov v zdravotníctve, ako aj 
nemocnice, aby mysleli na to, že náš 
nezáujem o problémy a potreby našich 
študentov nás dobehne. „Zdravotníc-
tvo nevyhnutne potrebuje študentov 
ošetrovateľstva, aby sme mohli dúfať, 
že dnes už katastrofálny nedostatok 

sestier budeme môcť aspoň sčasti vy-
kompenzovať novou pracovnou silou. 
Mali by sme teda vyvinúť maximálne 
úsilie na to, aby sme im vytvárali čo 
najlepšie podmienky počas štúdia, ako 
aj pri nástupe do praxe“, uviedla prezi-
dentka Slovenskej komory sestier a pô-
rodných asistentiek Iveta Lazorová.

Podľa ICN (Medzinárodnej rady sestier) 
„Je zrejmé, že zanedbanie investícií 
do ošetrovateľstva a zdravotníckych 
pracovníkov na celom svete malo 
za následok, že naše systémy zdravot-
níctva neboli na túto pandémiu pripra-
vené a sú to zamestnanci, ktorí priamo 
trpeli následkami - vyčerpanie, vyhore-
nie, zneužívanie, útoky, infikovanie sa 
a úmrtia . Teraz je čas, aby naši poli-
tickí vodcovia konali tak, aby prejavili 
svoju podporu, nie tlieskali, lebo dejiny 
ich budú súdiť podľa činov. Úspech glo-
bálneho očkovacieho programu závisí 
rovnako ako samotná vakcína od per-
sonálu, ktorý ho bude podávať“. 

Predstavitelia vlády by tiež mali preuká-
zať pomocnú ruku vzdelávaniu sestier 
a spravodlivému ohodnoteniu, ktoré  

priláka viac ľudí k tejto profesii v čase, 
keď nám chýbajú tisíce sestier. Do tejto 
pandémie sme sa dostali s už vyčerpa-
nou pracovnou silou, oklieštenou o viac 
ako 20 % a to ešte pred najväčšou zdra-
votníckou krízou, ktorej kedy svet čelil. 
Pandémia ukázala aj to, ako nie sme 
pripravení na kritické situácie, ktoré 
postihnú ľudstvo ako celok. Pandémia 
COVID-19 vyvolala urgentnú potrebu 
registrovaných sestier. Táto potreba je 
len vyvrcholením nepriaznivého stavu 
pred pandémiou. S pribúdajúcou potre-
bou nového zdravotníckeho personálu 
sú dnes študenti ošetrovateľstva veľmi 
žiadanou pracovnou silou a nemali by 
sme hazardovať s ich nadšením a od-
hodlaním pre výkon povolania tým, že 
budeme hluchí a slepí voči ich požia-
davkám a názorom. 

„Táto bezprecedentná zdravotnícka krí-
za si vyžaduje, aby boli študenti dobre 
informovaní, pripravení a motivovaní 
k tomu, aby ostali pracovať v našom 
zdravotníckom systéme. V súčasnosti 
nám viac ako polovica absolventov ne-
nastúpi do systému,  čo je tragické čís-
lo,“ dodáva prezidentka Lazorová.

Naše poďakovavie patrí študentom 
ošetrovateľstva zo všetkých univerzít, 
ktoré vzdelávajú budúce generácie 
sestier. Ďakujeme študentom z Fakulty 
sociálnych vied a zdravotníctva Uni-
verzity Konštantína Filozofa v Nitre, 
Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 
Trnavskej univerzity, Fakulty zdravot-
níctva Katolíckej univerzity v Ružom-
berku, Fakulty zdravotníckych odborov 
Prešovksej univerzity, Ústavu ošetro-
vateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty 
UK v Martine, Ústavu ošetrovateľstva 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach, Fakulty zdravotníctva Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka, štu-
dentom ošetrovateľstva zo Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave 
a Banskej Bystrici, či študentom z Vy-
sokej školy zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety.

Prešov
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Celoplošné testovanie ÚO LFUPJŠ Košice

Do celoplošného testovanie COVID 19 
na Slovensku sa aktívne zapojilo 22 štu-
dentov študijného programu Ošetrovateľ-
stvo z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 
Lekárskej fakulty v Košiciach. Organizáciu 
tejto akcie spolu aj s inými dobrovoľnícky-
mi činnosťami na našej Alma mater Ústav 
ošetrovateľstva.

„Chcela by som sa podeliť s mojimi novými 
skúsenosťami a zážitkami celoplošného 
z testovania na Slovensku na odbernom 
mieste. Musím zhodnotiť, že som mala 
pred celoplošným testovaním mierne oba-
vy a veľké očakávania po pomerne silnom 
ohlase v politických ale aj laických príspev-
koch a debatách.
Určite vo veľmi dobrom spomínam na ľudí, 
ktorí sa prišli dať otestovať a priali nám 
veľa zdravia a boli nadšení a potešení 
z našej práce. Mnohí po aktualizácii do no-
vín a zistení, že pri tom všetkom zhone 
a krátkosti času sa zabudlo na stravu nám 
doniesli bábovky muffiny koláče a rôzne 
dobroty s milým slovkom na perách.
Na našej Lekárskej fakulte nás učia nie-
len odborným postupom a stopercentným 
výkonom, ale aj empatickému správaniu, 
a teda myslím si, že môžem zhodnotiť že 
títo ľudia boli viac ako ochotný podporiť 
nás a tým pádom aj štát.
Boli prítomní samozrejme aj ľudia, so svo-
jím názorom, ale u nás na okrsku nenastal 
žiadny enormne závažný problém, ktorý 
by bolo treba riešiť našimi policajtmi alebo 
vojakmi, ktorí by samozrejme boli schopní 
za každých okolností stopercentne zakro-
čiť a chrániť každého zdravie a nastoliť 
poriadok. 99 percent zúčastnených bolo 
u nás negatívnych, a to jedno percento 
pozitívnych boli poslušne zodpovední a išli 
domov po našom odporúčaní.
Mám na tento víkend veľmi pozitívne spo-
mienky a teším sa z síce únavného ale veľ-
mi povzbudivého výkonu nás všetkých“. 

Petra Kmecová 
(1. ročník, odbor Ošetrovateľstvo)

„Mojou úlohou v rámci celoplošného tes-
tovania v pozícii „zdravotník” bolo zre-
alizovať samotný odber z nosohltana, 
prípadne asistencia pri týchto odberoch, 
nakoľko sme sa navzájom striedali s os-
tatnými zdravotníkmi a taktiež pomoc 

Odberný tím Čaňa

Odberný tím Čeľovce

Odberný tím Hnilec
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s vyhodnocovaním výsledkov. Osobne 
som mala možnosť zúčastniť sa odberu 
až na dvoch odberných miestach. V sobo-
tu som sa zúčastnila odberu v Košiciach 
a v nedeľu v mojej malej rodnej obci, kde 
bola núdza o zdravotníkov. Bolo to síce 
mierne náročné na logistiku a po víkende 
som pociťovala značný spánkový deficit, 
no v žiadnom prípade svoju účasť na ce-
lej tejto akcii neľutujem. Najviac oceňu-
jem, že som mala možnosť spolupracovať 
s jednotlivými príslušníkmi ozbrojených síl 
a policajného zboru, od veliteľov oboch od-
berných miest a policajtov až po kvalifiko-
vaných lekárov a laborantov. Títo všetci mi 
svojou prácou či slovami odovzdali cenné 
informácie a skúsenosti. Nepochybujem, 
že mi budú inšpiráciou aj v mojej budúcej 
praxi sestry. 
Samotný priebeh testovania prebehol hlad-
ko a keďže sa ho zúčastnila ozaj široká 
škála účastníkov s rozličnými špecifickými 
potrebami (od telesne, mentálne a zrakovo 
postihnutých až po deti a ľudí s plastikou 
nosa či posunutou nosovou prepážkou), 
oceňujem tiež, že som ako študentka 
Ošetrovateľstva mala možnosť robiť odber 
aj v prípade týchto špecifických skupín. 
Nakoľko usudzujem, že v bežnej praxi by 
som sa s nimi za tak krátky časový úsek 
určite nestretla.
Za mňa osobne, môžem potvrdiť, že 
na oboch našich odberných miestach pa-
novala skvelá koordinácia a dobrá nálada, 
takže myslím, že rovnako aj väčšina účast-
níkov odberov bola aj napriek miernym 
obávam v psychickej pohode. 
Ako študentka Ošetrovateľstva by som 
na záver chcela touto cestou vyzvať aj 
ostatných študentov zdravotníckych odbo-
rov, tých, ktorí možno stále váhajú, aby sa 
nebáli účasti na podobných (dobrovoľníc-
kych) akciách. Či už každoročne sa opaku-
júcich, alebo aj takýchto mimoriadnych. Ak 
Vám to čas, zdravie a Vaše kompetencie 
a sily umožnia, neváhajte pomôcť. Patrí to 
k nášmu povolaniu a svet nás potrebuje. 
Nech je nám motiváciou nie len (v tomto 
prípade) sľúbená finančná odmena, ale 
v neposlednom rade dobrý pocit zo zmys-
luplného činu a taktiež rady odborníkov 
a skúsenosti, ktorých nie je ani v našej 
praxi nikdy dosť.“  

Simona Pivovarová 
(3. ročník, odbor Ošetrovateľstvo)

Odberný tím Košice

Odberný tím Kremná

Odberný tím Prešov
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KU RK - Denisa Kušnírová

KU Ružomberok Bianka Bobáková, Natália Juričková

KU Ružomberok 

KU Ružomberok 

KU Ružomberok 

KU RK - Marianna Kerekaničová 
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KU Ružomberok 

KU Ružomberok 

KU Ružomberok RK  - Michaela Ondrejková, Dominika Krajníková KU RK - Erika Palečková

KU Ružomberok 

KU Ružomberok 
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RK  - Michaela Ondrejková, Dominika Krajníková KU Ružomberok 

KU Ružomberok 

KU Ružomberok KU Ružomberok 

KU Ružomberok 



25

KU Ružomberok 

KU Ružomberok 

KU Ružomberok KU Ružomberok 

KU Ružomberok KU Ružomberok 

KU Ružomberok KU Ružomberok 



26

KU Ružomberok KU Ružomberok 

KU Ružomberok KU Ružomberok 

KU Ružomberok 



27

KU Ružomberok KU Ružomberok 

KU Ružomberok 

KU Ružomberok 

KU Ružomberok 

KU Ružomberok 



28

Celoplošné testovanie KOŠE Trnava

Povolanie sestry prechádza v súčasnom 
období pandémie COVID-19 náročnou 
skúškou po všetkých stránkach. Po ná-
vrhu vlády o celoplošnom testovaní sme 
na našej katedre ostali stáť pred požia-
davkou aktívnej účasti na ňom. Každý 
z nás zvažoval vo väčšej, či menšej 
miere rozhodnutie ísť, či neísť? Bude to 
náročné? Zvládneme to? Väčšinu z nás 
pri rozhodovaní viedla snaha odbremeniť 
vyčerpaných zdravotníkov v nemocni-
ciach a sociálnych zariadeniach a záro-
veň ochota pomôcť druhým bez ohľadu 
na vlastný komfort a ohrozenie zdravia. 
Účasť na testovaní aktívne prejavili naši 
študenti (denní, externí) a tiež pedagó-
govia - sestry katedry Ošetrovateľstva 
v celkovom počte 94.

Aké boli naše skúsenosti?
Skoré ranné vstávanie, 15 hodinová prá-
ca po 2 víkendové dni v skafandroch, 
štítoch, respirátoroch a okuliaroch ktoré 
sa extrémne rosili, niekoľkohodinové 
nepretržité státie na nohách najmä prvý 
deň testovania,  vo večerných hodinách 
bolesti bedrovej oblasti a svalov celého 
tela, na druhý deň únava z predchádza-
júceho dňa, ktorú nestihol zmierniť krátky 
spánok.

Reakcie ľudí na samotný priebeh testo-
vania boli rôzne, niektorí nereagovali vô-
bec a po vykonaní testu sa iba spýtali: „to 
je všetko?“ Iní sa testu báli, žiadali, aby 
sme výter robili opatrne, nie príliš hlbo-
ko, upozorňovali na zdravotné problémy 
v súvislosti s nosovou dutinou. Deti sa 
báli najviac, ale väčšinou výter statočne 
podstúpili. Paradoxne platilo, že čím väč-

ší chlap, tým horšie zvládal výter. Prišli 
v rôznych vekových kategóriách, sociál-
nych skupinách, etnikách. Rešpektovali 
nariadenia, boli milí a ústretoví k ošetro-
vateľským tímom, plní pochopenia k ich 
obetavej práci, čo sa prejavilo malými 
pozornosťami, ktoré priniesli (čokoláda, 
koláče,).  V jednom tíme sa stala vtipná 
príhoda, keď robili jednej pani výter,  tak 
dostala taký výbuch smiechu, že nemoh-
la prestať, vravela že ju to veľmi šteklilo. 
Tak rozveselila všetkých naokolo, až čle-
novia tímu ľutovali že ju nenatočili na vi-
deo, ktoré zverejnili, aby ukázali, že táto 
situácia sa dá zvládať aj s úsmevom.

Našlo sa aj pár takých, ktorí si vyžado-
vali príbalovú informáciu k testom, chceli 
si  sami vybrať odberový tampón, alebo 
sa nie príliš lichotivo vyjadrovali na ad-
resu zdravotníkov, ktorých odsúdili pre 

KU Ružomberok KU Ružomberok 

KU Ružomberok 
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ich účasť na testovaní pre prisľúbené 
odmeny. Niektorí mali potrebu hlasnou 
komunikáciou na seba upozorniť alebo 
možno zakryť strach z testovania. Mali 
pripomienky k dôveryhodnosti certifiká-
tov, na ktorých podľa ich slov chýbala pe-
čiatka alebo podpis zodpovednej osoby.

Práca v tíme, v ktorom pôsobili okrem 
sestier aj dobrovoľníci z radov laikov, vo-
jaci, policajti priniesla mnohé skúsenosti 
a poznania.  Hneď z rána sme sa v tí-
moch museli okamžite „zladiť“ a nastaviť 
prácu tak, aby jednotlivé činnosti plynule 
na seba nadväzovali a ľudia vonku ne-
museli dlho čakať. Nálada v tímoch bola 
veselá, vzájomne sme sa podporovali 
a spoznávali.

Na záver slovami jednej našej študent-
ky: „No a aby som to zhrnula, ako tu tak 
teraz sedím s otlačeným nosom do krvi, 
odstávajúcimi ušami, naozaj vyčerpaná, 
tak mám z toho veľmi dobrý pocit, že 
som niečo urobila preto, aby sme sa raz 
mohli vrátiť do normálneho života. Som 
vďačná za tieto štyri dni, dalo mi to nielen 
veľa skúseností, ale aj pár nových pria-
teľov“.

Trnava Trnava

Trnava Trnava
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Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Ešte pred spustením odberového miesta 
som mala obavy, či stihneme otestovať 
všetkých pridelených občanov, keďže sme 
boli len dve zdravotníčky na odberové 
miesto. Na prvom stretnutí sme sa všetci 
videli prvýkrát, no zosúladili sme sa, akoby 
sme sa poznali niekoľko rokov.
Každý vedel, čo má robiť, vôbec neprevlá-
dal chaos, napriek prvej takto navrhnutej 
akcii. Keď sme videli, koľko ľudí stále pri-
chádza, ani na minútu nás nenapadlo, že 
miesto uzatvoríme podľa stanovených ho-
dín na prestávku. Odsunuli sme si prestáv-
ku približne o hodinu. Boli sme hladní, po-
trebovali sme sa vyprázdniť, ale aj napriek 
tomu nikto z kolektívu nenamietal. Pred-
stavili sme si našich príbuzných, starších 
a tehotné, ako by museli dlhšie čakať. Deti 
to zvládali skvelo. Celý tím ich pri odbere 
povzbudzoval a oni zaťato stáli a držali 
sa. Po odbere a pochvale, ako to hrdinsky 
zvládli, veselo odchádzali s hlavou vztýče-
nou do nebies. Na druhý deň testovania 
chodilo veľmi málo ľudí, no za oba dni sme 
otestovali 554 ľudí, čo si myslím, že je cel-
kom slušné. 
Barbora Cesnaková

V dňoch 31.10-1.11 som sa aj ja zúčastnila 
Plošného testovania a priamo v mojej rod-
nej dedinke Skýcov. Nálada vládla počas 
celých dvoch dní veselá aj napriek tomu, 
že sme boli všetci vyčerpaný. V prvom rade 
musím pochváliť celý tím od Administra-
tívnych pracovníkov cez vojakov, policajta 
a neposlednom rade nás zdravotníkov, ne-
byť ich a ich skvelej nálady a ochoty po-
môcť nezvládlo by sa to tak dobre ako sa 
zvládlo. 
Po ďalšie si môj obdiv a pochvalu zaslúži 
obec ako zabezpečila testovanie. Všet-
ko sa konalo v kabínach a prichádzajúci 
sa testovali z okna - to znamená, že sme 
s nimi moc neprichádzali do kontaktu. 
Chválim tiež moje „kolegyne“, ktoré ma veľ-
mi rýchlo zacvičili do problematiky testova-
nia. Tiež je obdivuhodné ako sa udržiavala 
sterilita v rámci možností - po každom jed-
nom pacientovi sa menili rukavice.
Keďže výsledky testov bolo vidieť fakt 
za chvíľu, tak v prípade zistenia pozitív-
neho pacienta za hneď v tej chvíli celý tím 
prezliekol do čisté ochranného oblečenia 
a celý areál vydezinfikoval.
Som vďačná, za celú príležitosť testovať 

a za to, že som mohla nových super ľudí 
a odniesť si tak veľa aj veselých zážitkov 
s nimi.
Simona Lédlová
študentka 3. ročníka

Testovala som oba dni, sobotu a v nedeľu 
na Baničovej 14 , Nitra. V prílohe posie-
lam fotku nachádzam sa vo vrchnom rade, 
piata zľava. Musím povedať, že testovanie 
prebehlo bez problémov, organizačne bolo 
všetko v poriadku. Mali sme aj dostatok 
ochranných pomôcok. Boli sme skvelý 
tím a všetko sme zvládli v dobrej nálade a  
s úsmevom na perách. 
Lenka Vailingová
študentka 2. ročníka

Počas celoplošného testovania som tes-
tovala v Jelenci. V nedeľu sme mali menej 
ľudí a zastavil sa aj fotograf Miloš Štefanka, 
ktorý nám spravil zopár krásnych záberov. 
Jeden jediný záber je selfie zo soboty, keď 
som v skupinke pracovala ako jediný ošet-
rovateľ medzi farmaceutmi. Vďaka dobré-
mu a šikovnému kolektívu nám šla robota 
od ruky a za deň sme v sobotu spravili 672 
sterov. Skrz toho, že som stery robila celú 
sobotu len ja, veľmi ma potešili pozitívne 
ohlasy známych, ale aj cudzích ľudí, ktorí 
boli vystrašení predčasne a nakoniec od-
chádzali s úsmevom a ďakovali, že to vô-
bec nebolelo a nebolo to tak zlé ako sa báli, 
a kľudne by šli znovu. Kiežby tá registrácia 
nebola taká chaotická a podali by presnej-
šie informácie vopred a nie až večer pred, 
bola by som povedala, že to šlo všetko 
bez chyby. Skutočne sme však mali dosta-
tok pomôcok, nič nám nechýbalo a v oba 
dni bola organizácia a priebeh bez chyby. 
Ja hodnotím celoplošné testovanie pozi-
tívne ako dobrú skúsenosť a som rada, že 
som neváhala a zapojila sa. 
Borbélyová Lívia
študentka 3. ročníka

Zúčastnila som celoplošného testovania 
v Tešedíkove, v dedine z ktorej pochádzam. 
Oba dni testovania prebehli bez problémov 
až na zopár výnimiek, ktoré sa odmietali 
„začipovať“. Bola som súčasťou super ko-
lektívu a som veľmi rada, že som mohla 
pomôcť.
Euridika Vargová

Začalo to už v piatok večer, keď sme sa 
všetky odberové tímy z Kanianky stretli 
v dome kultúry. Spolu sme sa zoznámili, 

dali nám inštrukcie a popis činností ako 
bude testovanie prebiehať. Dve pani dok-
torky nás  všetkých zdravotníkov aj dobro-
voľníkov otestovali, čo bolo super, aby sme 
sa v sobotu ráno už nemuseli zdržiavať, ale 
mohli sme sa rovno pustiť do roboty. V so-
botu ráno o 6h sme boli všetci nastúpení 
na svojich odberových miestach a pripravo-
vali sme sa na odbery. Boli sme úžasný tím, 
navzájom sme si pomáhali a skamarátili sa. 
Sobota bola síce dosť náročná na počet 
ľudí, ale aj napriek tomu sme sa stretli s mi-
nimom zlých ohlasov a nervóznych ľudí, 
ktorí museli čakať v dlhých radoch. Dokon-
ca, nám jedna pani doniesla aj koláč s vďa-
kou za prácu, ktorú sme robili. Čo bolo 
od nej veľmi milé gesto. :) Nedeľa sa niesla 
už trochu v pohodovejšom tempe. Chodilo 
menej ľudí, tak sme mali aj viac času na od-
dych a spoločné porozprávanie sa. Víkend 
sme síce ukončili všetci unavení, ale s dob-
rým pocitom, že sme aj my mohli pomôcť. 
Som vďačná za túto skúsenosť a som rada, 
že som sa aj ja mohla zúčastniť tejto akcie 
a spoznať nových ľudí. :D   
Michaela Blahová
študentka 2. ročníka

Dňa 31.10. 2020 som sa zúčastnila na ce-
loplošnom testovaní v Nitre na ZŠ Fatran-
skej 14. Musím povedať, že sme mali veľmi 
dobrý kolektív, ktorí tvorili aj moje dve spo-
lužiačky Daniela Kolníková a Andrea Pa-
luška. Bolo to náročné keďže sme od rána 
od 7:00 do večera 21:30 testovali vonku 
a navečer už bolo naozaj chladno. No mys-
lím si, že sme si to spolu užili a vojaci aj po-
licajti boli naozaj milí, ochotní a nápomocní. 
Dobrý kolektív spraví naozaj veľa a vďaka 
tomu sme celý deň testovali s úsmevom 
na tvári.

Na celoplošné testovanie som išla s mojimi 
kolegyňami a kolegom z územného spolku 
Slovenského červeného kríža v Banskej 
Bystrici. Začiatok bol mierne chaotický, pre-
tože sme boli premiestnení na iné odbero-
vé miesto na akom sme mali pôvodne byť. 
Ale nakoniec všetko dobre dopadlo. Na ZŠ, 
kde sme ,,vytierali“ dokopy boli 4 odberové 
tímy. Najskôr som sa obávala spolupráce 
s vojakmi, ale zišli sme sa veľmi dobrá 
partia zdravotníkov, administratívnych pra-
covníkov, vojakov a policajtov a dúfam, že 
v rovnakom zložení budeme spolupracovať 
aj tento víkend :).
A. Kusová
študentka 2. ročníka
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Dňa 01.11.2020 sme spolu s mojim spolu-
žiakom Martinom Škadrom testovali ľudí 
v obci Paňa. Keďže deň predtým som tes-
tovala v Nitre, môžem porovnať a povedať, 
že v obci sme to mali o niečo kľudnejšie. 
Atmosféra a kolektív bol veľmi priateľský až 
familiárny. Vojaci, policajti aj administratívni 
pracovníci boli skvelí. Starosta obce za-
riadil všetko perfektne a všetko fičalo ako 
malo. Veľmi sme si to užili a kľudne by sme 
si to aj zopakovali, ďakujeme.
Kristína Szabóová
študentka 3. ročníka

Počas celoplošného testovania sme mali tú 
možnosť, byť nápomocný v našej dedine- 
v Alekšinciach. Za celý víkend sme otesto-
vali cca 1030 ľudí. Tento víkend môžeme 
zhodnotiť ako nezabudnuteľný! Určite je to 
pre nás zážitok a nová skúsenosť  do ži-
vota. 
Veľmi si ceníme  záujem spoluobčanov 
a na naše prekvapenie, to bola veľmi dob-
re zorganizovaná akcia. Či už sa to týka 
zabezpečenia odberových miest, zorga-
nizovania samotnej akcie, zodpovednosti 
a ohľaduplnosti občanov a nakoniec aj za-
bezpečenie všetkých potrebných vecí ako 
napríklad stravy a daľšie iné veci  zo strany 
starostu. Síce nám počasie moc neprialo 
a bolo to celkom náročné, veľmi sme sa 
potešili ako nám niektorí spoluobčania prí-
jemnili deň skvelými koláčmi a iným občer-
stvením.
Sme radi, že sme mohli pomôcť v tejto 
náročnej situácii a taktiež sa chceme veľ-
mi pekne poďakovať celému tímu. Lepší 
personál sme si fakt nemohli ani predstaviť 
a aj vďaka nim, bude tento víkend jeden 
z nezabudnuteľných zážitkov v našich ži-
votoch. 
Patrícia Plevová a Kristína Rigová
študentky 3. ročníka

Som študentka ošetrovateľstva UKF v Nitre 
a zúčastnila som sa testovania v meste 
Nitra. Testovala som výlučne príslušníkov 
zboru väzenskej a justičnej stráže, sudcov, 
sudkyne a ich rodinných príslušníkov. Celé 
testovanie prebehlo bez najmenších prob-
lémov a som veľmi vďačná, že som takým-
to spôsobom mohla pomôcť aj ja.
Rút Jankovičová

Testovala som ľudí v mojom rodnom mes-
te v  Zlatých Moravciach. Pôsobila som tu 
obidva dni, sobotu aj nedeľu. V sobotu sme 
prišli, bolo nám všetko vysvetlené, ráno 
sme si vzájomne spravili výter. Popravde 
nevedela som čo ma čaká, keďže takéto 
niečo sa nedeje bežne. Jemné stresy boli 
ráno a otázky  kde? Čo? Koľko? Ako ? Ale 
následne sa všetko ukľudňovalo každý ve-
del čo má robiť. Naštudovali sme si Covid 
testy ako sa s nimi manipulujeme a o cca 
7 hodine sme začali pracovať. Ja som vy-
tierala aj miešala. Ale väčšinu času som 
miešala keďže môj druhý A pracovník bol 
doktor. Bolo teda lepšie že väčšinu výterov 
robil on keďže s tým má väčšiu skúsenosť 
a vie to lepšie vykonať. Po chvíľke sme sa 
do toho všetci dostali a makali sme na 100 
percent. Nápor ľudí bol obrovský. Prakticky 
sme sa vôbec nezastavili. Sem tam ľudia 
museli počkať 5 minút keďže sme sa muse-
li ísť napiť lebo sme boli smädní. Ľudia cho-
dili nonstop, stále sme sa pozerali či ten rad 
sa zmenší, ale stále sa nezmenšoval. Stále 
som bola na nohách a miešala. Pán doktor 
tiež stál celý deň na nohách. Ja som si už 
na večer po cca 12 hodinách musela už 
sadnúť na stoličku a tak pracovať. Trošku 
voľnejšie to bolo na večer po 8 hodine keď 
už ľudia chodili pomenej. Veľmi ma potešilo 
že nám zabezpečili stravu. Na obed sme 
mali prestávku a vtedy sme sa aj najedli. 
A naspäť sme šli pracovať. Veľmi sme sa 
ani nerozprávali medzi sebou keďže na to 
nebol čas. Trošku sme boli všetci otlačení 
od ochranných pomôcok, niekedy som si 
myslela že odpadnem keďže mi bolo ťaž-
ké dýchať cez respirátor na ktorý mi ešte 
tlačili ochranné okuliare. Neviem si pred-
staviť byť v tom skafandri cez leto. Ešte že 
bola zima a chladnejšie. Ale stále sa v tom 
človek potil a nemohol sa poškrabať tam 
kde chcel :D. Po každom pozitívnom sme 
museli odísť do istého objektu kde bola vy-
konaná na nás dezinfekcia a vymenili sme 
si komplet cely ochranný odev. Čo nebolo 
veľmi príjemné. Nanovo si všetko dávať. 
Naťahovať, viazať, uisťovať. Ale bolo to po-
trebné. Ľudia neboli veľmi šťastní že sa im 
musel vytierať nosohltan. Pracovala som 
v oblasti kde bolo veľmi veľa rómov. Niek-
torí použili vulgarizmy čo nebolo príjemné. 
Natáčali sa na mobil a smiali sa. Deti im 
utekali a potom ich naháňali. Jeden pán 
prišiel 2x na test. Neviem z akého dôvodu. 

Možno chcel dostať 2 certifikáty aby ich 
možno za nejakým zlým úmyslom využil. 
Ale našťastie ho jeden zdravotný pracovník 
spoznal. Zažili sme aj veľmi nevzdelaných 
občanov ktorí si mysleli že im ideme doslo-
va vytierať mozog. Alebo hovorili že majú 
vysoký tlak, cukrovku. Pritom tento výkon 
nijako neovplyvní ich ochorenia. Kolektív 
bol veľmi dobrý, s nikým som nemala prob-
lémy. Každý dal zo seba maximum. Večer 
keď som prišla bola som strašne unavená, 
a zistila som aj že sa mi spravil obrovský 
otlak na chodidle. Ale nebolo to nič také 
čo by ma zastavilo. Potom som si ľahla 
a šla spať. Na nič iné som nemala ener-
giu. Druhý deň to isté, akurát že nikoho tu 
nebolo. Strašne malé množstvo ľudí prišlo. 
Čo sa mi nepáči. Mohlo to by kľudne lepšie 
organizované aby polovica prišla v sobotu 
a ďalšia polovica v nedeľu. Ale bohužial 
takáto veľká organizácia by bola nemožná. 
Neviem či si ľudia mysleli že sa testuje len 
v sobotu. Veď aj zajtra bol deň. Tým pádom 
sme v nedeľu boli bez veľkej práce. Väčši-
nu času sme sa nudili alebo sme sa rozprá-
vali, sem tam niekto prišiel a to bolo celé. 
V sobotu maximálne vyťaženie a v nedeľu 
fajront. Nedeľa bola nekonečná. Čas sa 
vliekol. Išlo to pomaly keďže sme nemali čo 
robiť. Večer som prišla a z chuťou si ľahla 
do postele a spala. 
Alexandra Biela

Počas víkendu som sa takisto ako podaktorí 
zdravotníci či študenti zúčastnila celoploš-
ného testovania. Mojou úlohou bolo pripra-
vovať testy, ale aj vyhodnocovať testy či vy-
pisovať certifikáty. S pocitom, že nevieme 
čo nás čaká, sme sa stretli ako neznámy 
ľudia, ktorí budú spolu tráviť celé dva dni. 
Či už ako ľudia, či už zdravotníci, s vojakmi 
a policajtmi sme si neskutočne všetci sadli 
a vytvorili sme neskutočne dobrý silný tím 
a vďaka tomu nám šla práca oveľa lepšie 
a rýchlejšie. Celý testovací víkend beriem 
ako pozitívny zážitok, ku ktorému nám po-
mohli aj ľudia, ktorí testovanie podstúpili. 
Vďaka nim sme mali príjemnú a pokojnú 
atmosféru. Jediná vec čo ma najviac mr-
zela, bolo to, že ľudia čakali niekoľko pár 
hodín, lež sa dostali na rad. Napriek tomu 
nás ale atmosféra neopustila a víkend sme 
úspešne zakončili s veľmi dobrým pocitom 
a novými priateľstvami. 
Erika Vojtelová
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Osobné ochranné pracovné pros-
triedky (OOPP) a dezinfekcia 

Pri práci je potrebné: 
 » používať vhodné OOPP, 
 » OOPP pre ošetrujúci personál pre 

prevenciu nákazy kontaktom, res-
piračným kvapôčkovým sekrétom, 
vzduchom: jednorazový ochranný 
oblek (overal), ochranné okuliare 
alebo štít, respirátor FFP2 / FFP3, 
chirurgické/tvárové rúško, rukavi-
ce, 

 » dodržiavať bariérovú ošetrovateľ-
skú techniku, 

 » vykonávať dezinfekciu rúk, dezin-
fekciu priestorov čakární urgent-
ného príjmu, vozidiel záchrannej 
zdravotnej služby, vyšetrovní 
a iných priestorov, kde sa vysky-
toval suspektný, pravdepodobný 
alebo potvrdený prípad ochore-
nia spôsobeného koronavírusom 
SARS-CoV2. Na dezinfekciu je 
nevyhnuté používať prostriedky 
s virucídnymi účinkami.

 
1. Všeobecné zásady používania 
OOPP pri kontakte s potvrdeným 
/ suspektným prípadom COVID-19 
Z dôvodu pravdepodobnosti prenosu 
koronavírusu SARS-CoV-2 bezprí-
znakovými osobami alebo osobami 
s miernymi príznakmi by mali zdra-
votnícke zariadenia zabezpečiť, aby 
pracovníci a pacienti dodržiavali 
bezpečnú vzdialenosť od osôb, naj-
mä v prostrediach s vyšším rizikom 
šírenia. Použitie chirurgických masiek 
zdravotníckymi pracovníkmi na osob-
nú ochranu a kontrolu prameňa pô-
vodcu nákazy a dodržiavanie hygieny 
rúk je štandardným bezpečnostným 
opatrením a opatrením na zníženie 
prenosu infekcie v zdravotníckych za-
riadeniach. 

Odber biologických vzoriek z dýcha-
cích ciest (napr. nazofaryngeálneho 
tampónu): 
 » Zdravotnícki pracovníci bez pria-

meho kontaktu s pacientom: udr-
žiavanie odstupu od pacienta naj-
menej 2 metre, chirurgické rúško, 
hygiena rúk, rukavice, ochranný 
plášť. V prípade možnosti použiť 
fyzickú bariéru (napr. sklené alebo 
plastové okienko) nie sú potrebné 
žiadne OOPP, dodržuje sa hygie-
na rúk. 

 » Zdravotnícki pracovníci s priamym 
kontaktom s pacientom: riziko 
kašľania alebo kýchania a tvor-
by aerosólov. Pri odbere vo vnú-
torných priestoroch: rukavice, 
ochrana očí (tvárový štít, okuliare), 
ochranný plášť a čiapku, respirá-
tor FFP3/FFP2. Pri odbere vzorky 
je možné používať ochranné po-
môcky na ochranu dýchacích ciest 
(chirurgická rúška alebo respirá-
tor) pri viacerých pacientov na dlh-
šiu dobu (až 4 - 6 hodín pre respi-
rátory) bez odstránenia, pokiaľ nie 
je poškodený alebo znečistený, 
pokiaľ to výrobca výslovne neza-
kazuje. Pri odbere vo vonkajšom 
prostredí sa riziko významne zni-
žuje. 

Transport pacientov 
Zdravotnícki pracovníci, ktorí sprevá-
dzajú / monitorujú pacienta, používajú 
počas prepravy rukavice, respirátor 
FFP2, (ak nie je k dispozícii použijú 
chirurgické rúško), ochrana očí (štít 
alebo ochranné okuliare) a ochran-
ný odev. Pacientom sa poskytne 
chirurgické rúško a rukavice. Osoba 
sediaca na prednom sedadle, vráta-
ne vodiča, by nemali byť v kontakte 
s pacientom. Ak predná a zadná časť 

sanitky nie je odčlenená fyzickou ba-
riérou, mali by aj osoby na predných 
sedadlách použiť chirurgické rúško. 

Ošetrenie v ambulancii 
alebo nemocnici 
Kontakt v trvaní menej ako 15 minút 
so vzdialenosťou viac ako 2 metre, 
činnosti bez tvorby aerosolu: použva 
sa chirurgické rúško, ochrana očí 
(tvárivý štít alebo okuliate), ochranný 
plášť a rukavice (napr. pobyt v izbe 
pacienta). 

Kontakt so vzdialenosťou menej ako 
2 metre, činnosti potenciálnou mož-
nosťou tvorbou aerosólu: Používa sa 
respirátor FFP2 (v prípade nedostat-
ku chirurgické rúško), ochrana očí 
(ochranný štít alebo okuliare), ochran-
ný plášť / zástera s dlhým rukávom, 
čiapka a rukavice (napr. vyšetrovanie 
dutiny ústnej, nosovej, toaleta dutiny 
ústnej). 

Výkon procedúr s možnou tvorbou 
aerosólu (endotracheálna intubácia, 
bronchoskopia, otvorené odsáva-
nie, indukcia spúta, operácia a pit-
va, podávanie nebulizovanej liečby, 
manuálna ventilácia pred intubáciou, 
ošetrenie pacienta ležiaceho v pro-
načnej polohe, odpojenie pacienta 
od ventilátora, neinvazívna pozitív-
na tlaková ventilácia, tracheostómia, 
kardiopulmonálna resuscitácia, iné 
endoskopické výkony hlavne v hornej 
časi GIT) sa používa respirátor FFP3/
FFP2, ochrana očí (ochranný štít ale-
bo okuliare) nepriepustný ochranný 
odev s dlhými rukávmi, čiapka a ru-
kavice (počet osôb pri procedúre sa 
minimalizuje). 

11. AKTUALIZÁCIA

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR V SÚVISLOSTI S COVID-19
ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI S PROFESIONÁLNOU EXPOZÍCIOU
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2. Popis OOPP pre ochranu respi-
račných slizníc 
Tvárové rúško 
 » Poskytuje bariérovú ochranu pred 

kvapôčkovou nákazou. 
 » Tvárové rúško však nemusí prime-

rane chrániť pred aerosólom alebo 
pred malými čiastočkami vo vzdu-
chu s veľkosťou < 5 μm predo-
všetkým preto, že účinne nefiltrujú 
malé častice zo vzduchu a tiež 
pre nedostatočné priľnutie okrajov 
na tvár umožňujú únik vzduchu 
okolo masky. 

 » V prípade viditeľného znečistenia 
alebo v prípade, že je navlhnuté, je 
potrebná jeho výmena. 

 » Je dôležité, aby rúško bolo nasa-
dené podľa pokynov výrobcu. 

 » Počas nosenia, z dôvodu preven-
cie kontaminácie, sa rúško nemá 
chytať rukami. 

 » Tvárové rúško sa pri podozrení 
na ochorenie COVID-19 používa 
pre pacienta, aby sa znížilo rizi-
ko rozptylu infekčných kvapôčok 
pri kýchaní alebo kašlaní do svoj-
ho okolia. Postup pri odstránení 
rúška z tváre: po použití by malo 
byť rúško odstránené uvoľnením 
šnúrok na zadnej časti (nikdy ne-
odstraňovať rúško uchopením rúš-
ka pokrývajúcu tvár) a zlikvidovať 
rúško ako infekčný odpad. Po odlo-
žení rúška do odpadu je potrebné 
vykonať hygienu rúk. 

Respirátory 
 » Respirátor (niekedy označovaný 

aj ako maska) poskytuje ochranu 
proti vdýchnutiu veľmi malých (vo 
veľkosti < 5 μm) vzdušných častíc 
a aerosolu. 

 » Respirátor zachytáva častice s veľ-
kosťou 1-5 μm. 

 » Označovanie respirátorov v USA 
a v Európe sa líši. V USA sa od-
porúča používať respirátory častíc 
s označením N95 s certifikátom 
NIOSH. Respirátory série N95 sú 

vyrobené z materiálu, ktorý má 95 
% účinnosť filtrácie častíc s prie-
merom 0,3 μm. V Európe sú k nim 
porovnateľné respirátory s označe-
ním buď FFP2 (N95) alebo FFP3 
(N100). 

 » Respirátory musia vyhovovať nor-
me BS EN 149: 2009. Respirátory 
N95 alebo FFP2 sa môžu používať 
až 8 hodín tým istým zdravotníc-
kym pracovníkom za predpokladu, 
že nedôjde k narušeniu ich integri-
ty. Európske centrum pre prevenciu 
a kontrolu chorôb (ECDC) uvádza 
možnosť používania 4-6 hodín. 

 » Okraje respirátora musia tesne 
priliehať na tvár, aby sa zabrá-
nilo bočnému vnikaniu vzduchu 
pod respirátor. Dobré uchytenie je 
dosiahnuteľné iba tam, kde je dob-
ré utesnenie okrajov respirátora 
k pokožke tváre. 

Správne nosenie respirátora: 
 » Respirátory nie sú vhodné pre oso-

by s fúzami, bokombradami alebo 
viditeľným strniskom na tvári, pre-
tože tieto negatívne ovplyvňujú 
priľnutie okrajov respirátora k po-
kožke. 

 » Ani respirátor s vysokou filtračnou 
účinnosťou nemusí byť dostatočne 
účinný z dôvodu prieniku vzduchu 
pod masku pre nedostatočné pri-
ľnutie k tvári. 

 » Zamestnanci, ktorí majú používať 
respirátor, musia byť vyškolení 
v tom, ako ho pripevniť na tvár, aby 
sa dosiahol maximálny účinok. 

 » Respirátor sa musí vymeniť 
po každom použití a zmeniť, ak 
sa dýchanie sťažuje, ak je poško-
dený, zjavne kontaminovaný alebo 
ak ho nie je možné správne uchytiť 
na tvár. 

 » Pri postupoch vytvárajúcich ae-
rosól (napr. intubácia, bronchosko-
pia, bronchoalveolárna aspirácia) 
by sa mali používať respirátory 
FFP3. 

Respirátory s výdychovým ventilom 
 » Niektoré respirátory majú výdycho-

vé ventily. 
 » Respirátory s takými ventilmi sa 

nosia oveľa pohodlnejšie, najmä 
z dlhodobého hľadiska, výdycho-
vý ventil znižuje nadmernú vlhkosť 
a teplo v maske z vydýchnutého 
vzduchu. 

 » Ventil sa počas výdychu otvorí 
a počas nádychu sa uzavrie, tak-
že vdychovaný vzduch prechádza 
cez filtračnú zložku respirátora. 

 » Zdravotnícki pracovníci môžu nosiť 
respirátory s výdychovým venti-
lom, pokiaľ sami nemajú infekčné 
ochorenie dýchacích ciest. V čase 
komunitného šírenia COVID-19, 
kedy je väčšia pravdepodobnosť 
asymptomatických prípadov infek-
cie u zdravotníckych pracovníkov, 
sa doporučuje používať respirá-
tory bez výchychového ventilu. 
Pri ich nedostatku sa respirátor 
s výdychovým ventlom prekrýva 
chirurgickým rúškom. Prekrytie 
respirátora chirurgickým rúškom 
používa aj na zabránenie kontami-
nácie vonkajšej strany respirátora 
pri jeho opakovanom použití. 

 » Respirátory s výdychovým venti-
lom sa nepoužívajú u osôb s in-
fekciami dýchacích ciest, pretože 
cez výdychový ventil by unikalo in-
fekčné agens. Respirátory bez vý-
dychového ventilu 

 » Na zachytávanie infekčných kva-
pôčok z dýchacích ciest u pacien-
ta sa používa tvárové rúško alebo 
respirátor bez výdychového ventilu. 

 » Pri respirátoroch bez výdychového 
ventilu vydychovaný vzduch od pa-
cienta musí prechádzať cez fil-
tračnú zložku respirátora, ktorá 
zachytáva infekčné agens. Postup 
pri odstránení respirátora z tváre: 
po použití sa odstraňuje tak, aby 
sa pracovník nedotýkal časti pre-
krývajúcej tvár. Použitý respirátor 
sa likviduje ako infekčný odpad. 
Po odložený respirátora do odpadu 
je potrebné vykonať hygienu rúk.



ČO MUSÍTE VEDIEŤ  
O COVID-19

1. Pitie horúcej vody

Pred ochorením COVID-19 neochráni: 

2. Nosové kvapky a kloktanie

3. Fajčenie 

4. Pitie alkoholu

5. Cesnak 

6. Antibiotiká

1. Časté a dôkladné umývanie rúk

Prevencia pred ochorením COVID-19:  

2. Nosenie rúška

3. Používanie jednorazových papierových vreckoviek, 
ktoré po použití zahodíte do koša

4. Vyhýbanie sa blízkemu kontaktu  
ľuďom s príznakmi nádchy alebo 
chrípky, dodržiavanie minimálne 
dvojmetrovej vzdialenosti od  
každého, kto kýcha alebo kašle

5. Vyhýbanie sa miestam s vyššou  
koncentráciou ľudí

6. Pravidelná dezinfekcia povrchov, 
pracovných plôch a pomôcok  
v domácnosti i na pracovisku

Dodržiavajte 
hygienické  
pravidlá  
v maximálne 
možnej miere,  
chráňte seba 
i ostatných.

Prípravky 
s chlórom  
sú určené na  
dezinfikovanie 
povrchov!

Nepoužívajte 
na umývanie 
rúk chlór! 

 

PREVENCIA COVID-2019 

KEDY NOSIŤ TVÁROVÉ RÚŠKO?   
 pri výskyte ochorenia, 

 ak ste zdravý, rúško slúži ako prevencia pred možným 

ochorením, 

 ak ste v kontakte s podozrivou osobou na infekciu COVID-2019, 

 pri používaní tvárového rúška je dôležité umývať si ruky mydlom 

a vodou alebo dezinfikovať alkoholovým dezinfekčným 

prostriedkom. 

AKO SPRÁVNE POUŽÍVAŤ TVÁROVÉ RÚŠKO?  

1. Pred použitím rúška je potrebné očistiť ruky dezinfekčným 

prostriedkom alebo vodou a mydlom. 

2. Rúško nasadiť na tvár tak, aby zakrývalo ústa a nos. Dbať na to, 

aby medzi rúškom a tvárou neboli medzery.  

 Na vrchnej časti rúška sa nachádza drôtik, ktorý zabezpečí lepšie 

zafixovanie rúška k nosu ! 

3. Nedotýkať sa rúška počas používania! Ak ste sa ho dotkli, je 

potrebné si vydezinfikovať alebo umyť ruky. 

4. Tvárové rúško je potrebné vymieňať za nové ak je poškodené, 

vlhké alebo špinavé. Jednorazové rúška nie sú určené na opätovné 

používanie. 

 

Príznaky COVID-19: kašeľ, 
horúčka, dýchavičnosť, 

bolesť svalov, únava. 

ODSTRÁNENIE TVÁROVÉHO RÚŠKA 

1. Tvárové rúško sa odstraňuje tak, že sa chytí v zadnej časti (odviažu 
sa šnúrky, alebo sa uchopia gumičky, ktoré fixujú rúško za ušami). 

! Tvárové rúško neodstraňujeme tak, že ho chytíme na prednej strane ! 

2. Použité rúško sa vyhodí do nádoby, ktorá je uzavretá.  

3. Ruky umyť mydlom a vodou alebo vydezinfikovať alkoholovým 
dezinfekčným prostriedkom.  

 

 

 

 

 

 

  
  

 

Vhodnou 
dezinfekciou na ruky 

je alkoholový 
dezinfekčný 

prostriedok vo 
forme gélu alebo 

roztoku. 
 

Pre účinnejšiu prevenciu v boji 
proti COVID-19 je vhodné používať 
aj ochranné jednorazové rukavice, 
ktoré sa využívajú najmä vtedy, ak 
ideme na miesta, kde je vyšší počet 

ľudí a chytáme rôzne predmety 
(nákupný košík, madlá, kľučky...). 

 

Zdroj: World Health Organization 
 

10.

Ak je to možné, zostaňte 
v samostatnej miestnosti a
mimo dosahu ostatných ľudí 
vo vašej domácnosti. Mali by 
ste tiež používať samostatnú
kúpeľňu a WC, ak je k dispozícii. 

10 odporúčaní pri COVID-19

Umývajte si ruky mydlom a
teplou vodou najmenej 20
sekúnd viackrát za deň alebo
použite  dezinfekčný
prostriedok na ruky s obsahom
najmenej 60% alkoholu.

8.

9.

Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus?
Zostaňte doma, nechoďte 
do práce, školy ani na verejné
priestranstvá. V prípade potreby
nákupu alebo inej požiadajte ľudí
vo vašom okolí, aby išli za vás.
Ak musíte ísť von, vyhnite sa
používaniu akéhokoľvek druhu
verejnej dopravy alebo taxíkov.
Vždy použite rúško na tvár.

Starostlivo sledujte svoj
zdravotný stav a príznaky.
Príznaky nájdete na webe
www.korona.gov.sk
Ak sa vaše príznaky zhoršia,
okamžite kontaktujte svojho
lekára.

Oddýchnite si a pite dostatok
tekutín.

Ak ste objednaní k lekárovi,
telefonicky ho informujte, 
že máte alebo môžete mať
COVID-19. Pokiaľ telefón
nezdvihne, pošlite sms. 
K lekárovi nechoďte.

V prípade mimoriadnych
zdravotných udalostí volajte
na číslo 155 a informujte
dispečing, že máte alebo
môžete mať COVID-19.

Zakryte si ústa rúškom alebo
odevom, keď kýchate alebo
kašlete. Nepoužívajte samotné
ruky, pretože sa dotýkajú
mnohých povrchov.

Vyhnite sa zdieľaniu osobných
vecí s inými ľuďmi vo vašej
domácnosti, ako sú riad,
uteráky a posteľná bielizeň.

Vyčistite všetky povrchy, ktorých
sa často dotýkate, ako napríklad
stoly a kľučky. Používajte
domáce dezinfekčné prostriedky
na dané povrchy. 

1.

www.korona.gov.sk

2.

3.
4.

5.

6.

7.

155



Zostaňte doma: Ľudia, ktorí majú mierne ochorenie COVID-19, majú byť počas
choroby izolovaní doma. Mali by ste zamedziť činnosti mimo svojho domu,            
 s výnimkou nevyhnutnej lekárskej starostlivosti.
Vyhýbajte sa verejným priestranstvám: Nechoďte do práce, školy alebo na verejné
priestranstvá.
Vyhýbajte sa mestskej hromadnej doprave: Vyhnite sa používaniu verejnej
dopravy, spoločných jázd autom alebo taxíkom.

1.

2.

3.

COVID-19
Čo robiť, ak ste chorý

Kroky, ktoré pomôžu zabrániť šíreniu 
COVID-19, ak ste chorý

Zavolajte svojmu všeobecnému lekárovi
Ak si myslíte, že ste boli vystavený ochoreniu COVID-19 a objavila sa
horúčka a príznaky ako je kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním, kontaktujte
telefonicky svojho všeobecného lekára.

www.korona.gov.sk 1

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Ak máte ochorenie COVID-19 alebo máte podozrenie, že ste nakazený vírusom, ktorý
spôsobuje COVID-19, postupujte podľa krokov uvedených nižšie, aby ste zabránili šíreniu
choroby na ľudí vo vašej domácnosti a vo vašom okolí.

Zostaňte doma, s výnimkou lekárskej starostlivosti

Skôr než osobne navštívite svojho lekára, zavolajte mu
Zavolajte vopred: Ak máte dohodnuté stretnutie u lekára, zavolajte poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti a povedzte mu, že máte alebo môžete mať COVID-19. To
pomôže poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti podniknúť kroky na zabránenie
šírenia nákazy alebo vystavenia riziku nákazy iných ľudí.

2

Držte sa ďalej od ostatných: Pokiaľ je to možné, mali by ste zostať vo svojej izbe,
mimo dosahu ostatných ľudí vo vašej domácnosti. Mali by ste použiť aj
samostatnú kúpeľňu a WC, ak je to možné. 
Obmedzte kontakt s domácimi zvieratami: Počas choroby COVID-19, by ste mali
obmedziť kontakt s domácimi zvieratami a inými zvieratami. Aj keď sa
nezaznamenali správy o tom, že by zvieratá ochoreli na COVID-19, stále sa
odporúča, aby ľudia chorí na COVID-19 obmedzili kontakt so zvieratami, kým
nebude o víruse známych viac informácií.
Ak je to možné, zverte počas choroby starostlivosť o vaše zviera inému členovi
vašej rodiny alebo priateľovi. Ak máte COVID-19, vyhnite sa kontaktu s vašim
zvieraťom, vrátane hladkania, bozkávania a kŕmenia. Ak sa počas choroby musíte
starať o svoje domáce zviera alebo byť okolo zvierat, umyte si ruky pred a po
interakcii so zvieratami a noste rúško na tvár.

1.

2.

3.

Ak ste chorý: Noste rúško v prítomnosti iných ľudí (napr. pri zdieľaní izby alebo
vozidla) alebo zvierat, a skôr než vstúpite do priestorou poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti.
Ak sa staráte o chorých: Ak chorá osoba nie je schopná nosiť rúško (napríklad
preto, lebo jej spôsobuje problémy s dýchaním), nemali by ľudia, ktorí žijú s touto
chorou osobou, zostať s ňou v rovnakej miestnosti alebo by mali nosiť rúško, keď
vstúpia do miestnosti s chorou osobou.

1.

2.

www.korona.gov.sk

Izolujte sa od ostatných ľudí a zvierat vo vašej domácnosti

Ak ste chorý, noste rúško

Zakryte si ústa pri kašli alebo kýchaní
Krytie: Keď kašlete alebo kýchate, zakryte si ústa a nos papierovou vreckovou,
kusom látky alebo oblečením. Nepoužívajte iba samotnú ruku.
Likvidácia: Použitú vreckovku vyhoďte do koša. Oblečenie pravidelne perte pri
vysokej teplote.
Umyte si ruky: Ihneď si umyte ruky podľa pokynov nižšie.

1.

2.

3.

Často si umývajte ruky
Umývanie rúk: Umývajte si ruky často mydlom a teplou vodou najmenej po dobu
20 sekúnd, najmä po vysmrkaní, kašľaní alebo kýchaní, po použití toalety, a pred
jedlom alebo prípravou jedla.
Dezinfekčné prostriedky na ruky: Ak nie sú dostupné mydlo a voda, používajte
dezinfekčné prostriedky na ruky s obsahom alkoholu (najmenej 60% alkoholu),
naneste na celý povrch rúk a vtierajte dovtedy, kým ruky neuschnú.
Mydlo a voda: Mydlo a voda sú najlepšou voľbou, ak sú ruky viditeľne špinavé.
Vyhnite sa dotyku: Vyhnite sa dotyku očí, nosa a úst neumytými rukami.

1.

2.

3.
4.

3

Čistenie a dezinfekcia: Vykonajte bežné čistenie povrchov, ktorých sa dotýkate.
Tieto povrchy zahŕňajú: pulty, stolové dosky, kľučky na dverách, kúpeľňové
doplnky, toalety, telefóny, klávesnice, tablety a nočné stolíky.
Dezinfikujte oblasti znečistené telesnými tekutinami: Vyčistite tiež všetky
povrchy, na ktorých môže byť krv, stolica alebo iné telesné tekutiny.
Čistiace prostriedky pre domácnosť: Používajte domáce čistiace spreje alebo
utierky, podľa návodu. Návody obsahujú pokyny na bezpečné a efektívne
používanie čistiaceho prostriedku, vrátane bezpečnostných opatrení, ktoré by ste
mali dodržiavať pri používaní výrobku, akými sú použitie rukavíc a vetranie počas
používania výrobku.

1.

2.

3.

Vyhľadajte lekársku pomoc: Vyhľadajte rýchlu lekársku pomoc, ak sa choroba
zhoršuje (napr. ťažkosti s dýchaním).
Zavolajte svojmu lekárovi: Pred vyhľadaním lekárskej pomoci zavolajte
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a povedzte mu, že máte alebo ste           
 v súčasnosti testovaný na COVID-19.
Ak ste chorý, noste rúško: Predtým, než vstúpite do zdravotníckeho zariadenia,
nasaďte si rúško. Tieto kroky pomôžu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
zabrániť tomu, aby boli iní ľudia na pracovisku alebo v čakárni exponovaní alebo
infikovaní.
Upovedomte zdravotnícke zariadenie: Lekár hlási telefonicky výskyt choroby
územne príslušnému regionálnemu hygienikovi regionálneho úradu verejného
zdravotníctva (RÚVZ). Osoby, ktoré sú aktívne monitorované alebo sa sledujú
individuálne, by sa mali riadiť pokynmi poskytnutými miestnym zdravotníckym
zariadením alebo  zdravotníckymi pracovníkmi.

1.

2.

3.

4.

www.korona.gov.sk

Vyhnite sa zdieľaniu spoločných vecí v domácnosti
Nedeľte sa o: jedlo, poháre, šálky, kuchynský riad, uteráky alebo posteľnú
bielizeň s inými ľuďmi alebo domácimi zvieratami.
Po použití ich dôkladne umyte: Po použití by ste mali veci dôkladne umyť
mydlom a teplou vodou.

1.

2.

Vykonajte dezinfekciu povrchov každý deň

Sledujte príznaky

V prípade mimoriadnych zdravotných udalostí, volajte na číslo 155 a informujte
dispečing, že máte alebo môžete mať COVID-19. Ak je to možné, nasaďte si rúško
skôr, ako dorazí pohotovostná služba.

Zostaňte doma, kým nedostanete pokyn na odchod: Pacienti s potvrdeným
COVID-19, by sa mali riadiť domácimi bezpečnostnými opatreniami, kým sa
riziko sekundárneho prenosu na iných ľudí nepovažuje za nízke.
Poraďte sa so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti: Rozhodnutie
o ukončení opatrení v domácej karanténe, by sa malo robiť individuálne,      
 po konzultácii s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a štátnymi a
miestnymi zdravotníckymi oddeleniami.

1.

2.

4

Horúčka môže byť subjektívna alebo potvrdená.
 Osoba v úzkom kontakte je definovaná ako:

osoba, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do 2 metrov a viac ako 15 minút;      
 za úzky kontakt môžeme považovať aj starostlivosť o osobu, spoločné bývanie, návštevy,
spoločné čakárne u lekára alebo iné miestnosti, kde sa objavil prípad COVID-19,
osoba, ktorá má priamy kontakt s infekčnými sekrétmi prípadu COVID-19 (napr. kašľaním).

1.
2.

 
Ak k takémuto kontaktu dôjde bez toho, aby ste nosili odporúčané osobné ochranné pracovné
prostriedky alebo OOPP (napr. ochranný oblek (overal), rukavice, jednorázové respirátory FFP3,
ochranné okuliare), sú splnené kritériá pre zváženie suspektného prípadu (osoba podozrivá                   
 z ochorenia).
 
Údaje na definovanie úzkeho kontaktu sú obmedzené. Medzi úvahy pri posudzovaní úzkeho kontaktu
patrí trvanie expozície (napr. dlhší čas pravdepodobne zvyšuje expozičné riziko) a klinické príznaky
osoby s COVID-19 (napr. kašeľ pravdepodobne zvyšuje expozičné riziko; ako aj expozícia ťažko
chorému pacientovi). Osobitná pozornosť by sa mala venovať tým, ktorí sú exponovaní v rámci
poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
 

Ukončenie domácej izolácie

www.korona.gov.sk

Poznámky a vysvetlenia

Spoločne zastavíme COVID-19
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POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH POMÔCOK (OOP) 

ODKLADANIE A ODSTRÁNENIE OOP

Postup odkladania osobného ochranného oblečenia

1.

3. 4.

2.

Po ukončení používania osobných ochran-
ných pomôcok je potrebné si ich vyzliecť tak, 
aby sa minimalizoval potenciál krížovej kon-
taminácie. Ak nie je na odstránenie osobných 
ochranných pomôcok určená samostatná 
izolačná miestnosť s  predsieňou, treba si ich 
vyzliecť pred opustením izby pacienta. Pri vy-
zliekaní treba dodržiavať systematický postup: 

najprv sa vyzlečú rukavice, potom plášť a nako-
niec ochranné okuliare. Respirátor typu FFP3 sa 
odkladá vždy až po opustení izby pacienta. 

Ak je to možné (existuje samostatná izo-
lačná miestnosť na odstránenie/odloženie 
osobných ochranných pomôcok zdravotníc-
kych pracovníkov), je dobré, ak na odkladanie 
osobných ochranných pomôcok dohliada 

druhá osoba zo vzdialenosti 2 metrov. Mini-
malizuje sa tak riziko neúmyselnej kontami-
nácie. FFP3 respirátor sa odkladá až v pred-
sieni izolačnej miestnosti, resp. v bezpečnom 
priestore, mimo izolačnej izby pacienta. 

Všetky osobné ochranné pomôcky (vrátane 
klinického odpadu) treba odstrániť/znehod-
notiť ako zdravotnícky odpad.

2. Zasuňte prst vyzlečenej 
rukavice pod vnútorný okraj 
rukavice na chránenej ruke. 

Opatrne zrolujte rukavicu 
z ruky tak, aby obe 

rukavice zostali spolu.

Rukavice 
vonkajšia strana rukavíc 
je kontaminovaná

Ochrana očí Respirátor

Plášť
predná strana plášťa a rukávy 
sú kontaminované

1. Zachyťte horný okraj 
rukavice na vnútornej 
strane a rukavicu 
stiahnite.

Stiahnutú rukavicu 
držte v ruke, na ktorej 
ešte máte rukavicu. 

1. Rozviažte 
si šnúrky 
na krku 
a páse.

3. Umyte 
si ruky.

2. Vyzlečte si plášť 
tak, aby ste sa 

nedotýkali jeho 
vonkajších strán.

3. Vnútornou stranou 
ho zrolujte do klbka 

a odložte do koša 
na použitý 

zdravotnícky 
materiál.

Na odloženie ochranného štítu 
použite obe ruky. Ochranný štít 
držte celý čas za šnúrky alebo 
gumičku a odložte ho do koša 
na použitý zdravotnícky materiál. 

Preferuje sa celotvárový 
štít – vonkajšia strana 
bude kontaminovaná.

5. Ruky
Umytie si ruky 

mydlom a vodou.

Odkladanie respirátora:
• mierne sa nakloňte dopredu,
• oboma rukami si prisuňte spodný popruh 
 k hornému popruhu,
• nadvihnite popruhy 
 cez vrchnú časť hlavy,
• nechajte respirátor zosunúť 
 sa zo svojej tváre a hoďte 
 ho do koša na použitý 
 zdravotnícky materiál.

  V  prípade, že nemáte špeciálne určenú izolačnú 
miestnosť na odkladanie použitých ochranných pomôcok 
s  predsieňou, FFP3 respirátor si odkladajte v  bezpečnom 
priestore, mimo izolačnej miestnosti pacienta. Prednej stra-
ny respirátora sa nedotýkajte, je kontaminovaná.

Zdroj informácií: https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control

1.

4.

2.

Dodržiavajte štandardné bezpečnostné
opatrenia, aby ste ochránili seba, ako 
aj zabránili ďalšiemu šíreniu infekcie:
l Nedotýkajte sa rukami tváre ani ochranných pomôcok.
l Rukavice si vymeňte vždy, keď sú poškodené alebo kontaminované.
l Obmedzte kontakt s plochami v okolí pacienta.
l Pravidelne vykonávajte hygienu rúk.
l Po stiahnutí rukavíc si vždy umyte ruky. 

Oblečte si jednorazový ochranný plášť 
s dlhým rukávom a manžetami na ruká-
voch. Zaviažte si šnúrky na krku a páse. 

Okuliare si nasaďte 
ponad tvár a oči, 
bez priameho kontaktu 
s tvárou alebo očami. 
Pomocou šnúrok 
alebo čelenky si ich 
upravte na mieru.

Poznámka: 
Používajte respirátor, ktorý ste mali 
možnosť otestovať v rámci nácviku 
vo vašom zariadení. 

Ak nosíte okuliare alebo 
potrebujete okuliare 
pri práci, používajte 
taký respirátor, 
ktorý je kompatibilný 
s okuliarmi, ktoré 
ste si otestovali 
v rámci výcviku.

Nasadenie osobných 
ochranných 
pomôcok. 
Poradie pri nasadení je: 
1. plášť, 
2. respirátor, 
3. ochrana očí, 
4. rukavice. 

Inštrukcie pred nasadením 
ochranných pomôcok
Uistite sa, že:
l zdravotnícky pracovník je hydratovaný,
l má zopnuté vlasy,
l má odložené všetky šperky,
l používa osobné ochranné pomôcky,
l jeho pomôcky sú správnej veľkosti.

POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH POMÔCOK (OOP) 
NASADENIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH POMÔCOK

Osobné ochranné pomôcky si nasaďte mimo miestnosti, kde sa nachádza pacient.

PRED NASADENÍM OSOBNÝCH OCHRANNÝCH POMÔCOK SI UMYTE RUKY

Plášť má byť sterilný, resp. má 
mať integrovanú strednú 
vrstvu z mikrovlákna, 
ktorá chráni proti 
prenikaniu 
baktérií.

PLÁŠŤ RESPIRÁTOR Horné popruhy respirátora 
umiestnite na temeno hlavy – nad 

uši, spodný popruh umiestnite 
na šiju a krk. Dbajte na to, aby vám 
respirátor rovno priliehal na tvár. 

Oboma rukami vyformujte nos a pritlačte 
respirátor prstami smerom nadol. 

Ak respirátor dobre neprilieha, 
nepokračujte ďalej, nie ste chránený.

Technika správneho nasadenia 
respirátora sa môže líšiť medzi 

rôznymi značkami a typmi. 

Pokyny na správne nasadenie
respirátora uvádza výrobca. 

Dodržiavajte ich, 
ináč nie ste chránený.

3. OCHRANA OČÍ RUKAVICE

Používajte správnu veľkosť rukavíc.
Manžeta ochranného plášťa musí 
zakrývať manžetu ochrannej rukavice.

Zdroj informácií: https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control
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História
Únia stredných zdravotníckych pracovníkov bola zalo-
žená v roku 1990. Jej nástupníckou organizáciou bola 
Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovní-
kov, ktorej postavenie bolo v roku 1992 upravené záko-
nom prijatým Národnou radou Slovenskej republiky (NR 
SR) č. 14/1992 Z.z. Komora v súlade so zákonom prvý 
raz v histórii mala právne stanovené postavenie samo-
správnej stavovskej organizácie, združujúcej všetkých 
stredných zdravotníckych pracovníkov, a to sestry, labo-
rantov a rehabilitačných pracovníkov, v súlade s platnou 
legislatívou v uvedenom období.

V rámci prístupových rokovaní Slovenskej republiky 
a Európskej únie (EÚ) postupne dochádzalo k zmenám 
v legislatíve, a to v súlade s požiadavkami, vyplývajúcimi 
zo smerníc EÚ, ktoré upravujú vzdelávanie a výkon re-
gulovaných povolaní v zdravotníctve v členských štátoch 
EÚ. NR SR v roku 2002 prijala zákon č. 311/2002 Z. z. 
o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slo-
venskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Uve-
dený zákon upravoval podmienky výkonu uvedených 
povolaní, sústavné vzdelávanie pri výkone povolaní. Zá-
konom boli stanovené aj základné úlohy prislúchajúce 
komore. Za jednu z prioritných úloh môžeme považo-
vať vedenie a aktualizáciu Registra sestier a Registra 
pôrodných asistentiek. Registrácia sestier a pôrodných 
asistentiek, tak ako bola stanovená v zákone, umožňo-
vala komore regulovať výkon povolania tak, aby osoby, 
vykonávajúce tieto povolania, spĺňali všetky podmien-
ky a požiadavky ustanovené vo všeobecne záväzných 
predpisoch súvisiacich s výkonom povolania.

V roku 2004 schválila NR SR zákon č. 578/ 2004 Z.z. 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníc-
kych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdra-
votníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prezidentom Slovenskej komory stredných zdravotníc-
kych pracovníkov v rokoch 1992 - 2002 bola 
Magdaléna Hadačová, dipl. s.
Prezidentom Slovenskej komory sestier a pôrodných 
asistentiek od roku 2002 do roku 2006 bola 
Magdaléna Hadačová, dipl. s.

Prezidentom Slovenskej komory sestier a pôrodných 
asistentiek od roku 2006 do roku 2013 bola 
PhDr. Mária Lévyová
Prezidentom Slovenskej komory sestier a pôrodných 
asistentiek od roku 2013 do súčasnosti je 
Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.

Hlavné úlohy komory:
 » registrovať a viesť register sestier a pôrodných asis-

tentiek,
 » vydávať, pozastavovať a rušiť licencie,
 » vydávať vyjadrenia o etickej spôsobilosti pre svojich 

členov,
 » vypracovávať návrhy a odporúčania pri tvorbe práv-

nych predpisov,
 » vytvárať podmienky pre sústavné vzdelávanie, za-

bezpečovať a zhodnocovať ho,
 » vydávať odborné publikácie,
 » spolupracovať s ministerstvom zdravotníctva, zdra-

votnými poisťovňami, vzdelávacími ustanovizňami 
a odbornými a odborovými organizáciami,

 » vytvárať podmienky pre diskusiu so zájmovými sku-
pinami a verejnosťou,

 » riešiť podnety, návrhy a sťažnosti,
 » vydávať časopis.

Komora má na výkon svojich úloh zriadených 55 cen-
trálne riadených regionálnych komôr. Slovenská komora 
sestier a pôrodných asistentiek je členom významných 
medzinárodných organizácií, ako je EFN, EMA, HORA-
CIO a EfCCNA.

Ciele komory:
 » podporovať a udržiavať čo najvyšší možný štandard 

starostlivosti v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii,
 » rozvíjať prax, menežment, vzdelanie, sústavné vzde-

lávanie, etiku a výskum v ošetrovateľstve a pôrodnej 
asistencii,

 » zastupovať sestry a pôrodné asistentky pred vládou, 
parlamentom, mimovládnymi organizáciami, pred ve-
rejnosťou na Slovensku aj v zahraničí,

 » obhajovať odborné, sociálne a právne záujmy svojich 
členov.

PREČO JE PRE SESTRY A PÔRODNÉ ASISTENTKY DÔLEŽITÉ  
MAŤ STAVOVSKÚ ORGANIZÁCIU? 

1.

4.

2.

Dodržiavajte štandardné bezpečnostné
opatrenia, aby ste ochránili seba, ako 
aj zabránili ďalšiemu šíreniu infekcie:
l Nedotýkajte sa rukami tváre ani ochranných pomôcok.
l Rukavice si vymeňte vždy, keď sú poškodené alebo kontaminované.
l Obmedzte kontakt s plochami v okolí pacienta.
l Pravidelne vykonávajte hygienu rúk.
l Po stiahnutí rukavíc si vždy umyte ruky. 

Oblečte si jednorazový ochranný plášť 
s dlhým rukávom a manžetami na ruká-
voch. Zaviažte si šnúrky na krku a páse. 

Okuliare si nasaďte 
ponad tvár a oči, 
bez priameho kontaktu 
s tvárou alebo očami. 
Pomocou šnúrok 
alebo čelenky si ich 
upravte na mieru.

Poznámka: 
Používajte respirátor, ktorý ste mali 
možnosť otestovať v rámci nácviku 
vo vašom zariadení. 

Ak nosíte okuliare alebo 
potrebujete okuliare 
pri práci, používajte 
taký respirátor, 
ktorý je kompatibilný 
s okuliarmi, ktoré 
ste si otestovali 
v rámci výcviku.

Nasadenie osobných 
ochranných 
pomôcok. 
Poradie pri nasadení je: 
1. plášť, 
2. respirátor, 
3. ochrana očí, 
4. rukavice. 

Inštrukcie pred nasadením 
ochranných pomôcok
Uistite sa, že:
l zdravotnícky pracovník je hydratovaný,
l má zopnuté vlasy,
l má odložené všetky šperky,
l používa osobné ochranné pomôcky,
l jeho pomôcky sú správnej veľkosti.

POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH POMÔCOK (OOP) 
NASADENIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH POMÔCOK

Osobné ochranné pomôcky si nasaďte mimo miestnosti, kde sa nachádza pacient.

PRED NASADENÍM OSOBNÝCH OCHRANNÝCH POMÔCOK SI UMYTE RUKY

Plášť má byť sterilný, resp. má 
mať integrovanú strednú 
vrstvu z mikrovlákna, 
ktorá chráni proti 
prenikaniu 
baktérií.

PLÁŠŤ RESPIRÁTOR Horné popruhy respirátora 
umiestnite na temeno hlavy – nad 

uši, spodný popruh umiestnite 
na šiju a krk. Dbajte na to, aby vám 
respirátor rovno priliehal na tvár. 

Oboma rukami vyformujte nos a pritlačte 
respirátor prstami smerom nadol. 

Ak respirátor dobre neprilieha, 
nepokračujte ďalej, nie ste chránený.

Technika správneho nasadenia 
respirátora sa môže líšiť medzi 

rôznymi značkami a typmi. 

Pokyny na správne nasadenie
respirátora uvádza výrobca. 

Dodržiavajte ich, 
ináč nie ste chránený.

3. OCHRANA OČÍ RUKAVICE

Používajte správnu veľkosť rukavíc.
Manžeta ochranného plášťa musí 
zakrývať manžetu ochrannej rukavice.

Zdroj informácií: https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control
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PREČO BYŤ ČLENOM SK SAPA?

https://www.sksapa.sk/files/Tlaciva_SK_SaPA/2017_Ziadosť_o_zapis_do_zoznamu_clenov_11_2017.doc
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