
ÁnoNie

Asymptomatická

Bez nevyhnutnosti ďalších 
epidemiologických opatrení

Symptomatická

Áno

Áno

Podať pacientke rúško (FFP1, chirurgické rúško 
postačuje), zabezpečiť hydratáciu, administrovať 

symptomatickú liečbu podľa stavu pacientky

Sú prítomné akékoľvek pôrodnícke komplikácie? 
Hrozí pôrod?

Bez akútnych pôrodníckych komplikácií 
alebo rizika pôrodu

Odporučiť transport domov, 
dodržiavať epidemiologické 

opatrenia pre verejnosť, poučenie 
o opatreniach pre tehotné, 

dohodnúť termín najbližšej kontroly 
vzhľadom na aktuálny stav

Okamžité realizovanie potrebnej 
pôrodníckej resp. aj inej diagnostiky 
a následný transfer na vyhradenú/

izolovanú časť oddelenia, resp. 
kliniky, upozornenie všetkých 
pracovníkov participujúcich 
na starostlivosti o pacientku, 

kontaktovanie príslušného 
regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva

Ak je pacienta indikovaná na testovanie, 
zabezpečiť testovanie na COVID-19 s použitím 

dostupných osobných ochranných prostriedkov, 
s ohľadom na vlastnú bezpečnosť a ochranu

Je pacientka symptomatická pre COVID-19? 
(kašeľ, teplota nad 38⁰ C, dyspnoe)

Bola tehotná v kontakte s potvrdeným alebo 
suspektným prípadom COVID-19 v posledných 14 dňoch?

Bola tehotná v posledných 14 dňoch v krajine s výskytom COVID-19? *

Prevzaté z Kráľovskej spoločnosti pre pôrodníctvo a gynekológiu, marec 2020, aproximované pre podmienky Slovenskej republiky

Algoritmus na posudzovanie rizika COVID-19 na gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach a v pôrodniciach
Zodpovední za preklad: pracovná skupina GLOSS Slovakia SRH HRP WHO International (AK, LK) 

Spĺňa kritéria na 
testovanie

Má pacientka potvrdenú 
alebo suspektnú infekciu 

COVID-19?
Vhodné použiť ako 
evaluačný nástroj 

pri prvom kontakte 
pacientky pri vstupe 
do zdravotníckeho 

zariadenia

* Pacient s akútnou infekciou dýchacích ciest (náhly nástup aspoň jedného z nasledujúcich symptómov: kašeľ, horúčka, dýchavičnosť) a bez inej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz a s anamnézou 
cestovania alebo pobytu v krajine / oblasti s lokálnym prenosom alebo prenosom v komunite počas 14 dní pred objavením sa symptómov; alebo pacient s akútnym respiračným ochorením, ktorý bol v posledných 
14 dňoch pred objavením sa symptómov v úzkom kontakte s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom COVID-19 alebo pacient so závažnou akútnou respiračnou infekciou (horúčka a aspoň jeden príznak 
respiračného ochorenia (napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť) a vyžadujúci hospitalizáciu (SARI) a bez ďalšej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz.


