STRATÉGIA HOSPITALIZÁCIE

PACIENTOV s OCHORENÍM COVID-19

(stratégia sa môže meniť v závislosti od epidemiologickej situácie)
Čo najdlhšie zachovanie
centrálnych nemocníc pre
poskytovanie ZS pre
neCOVID pacientov
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1
Centrálna
nemocnica
reproﬁlizácia
infekčných odd.

Centrálna nemocnica
reproﬁlizované ďalšie odd.
podľa pandemického plánu
zdravotníckeho zariadenia

Nemocnica s maximálnym
počtom lôžok na červenom odd.
ÁRO pri zachovaní neodkladnej
zdravotnej starostlivosti
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Periférna nemocnica
reproﬁlizácia minimálne
10% lôžkového fondu a
vyčlenenie minimálne
1 lôžka s UPV

2
Červeno- biela
nemocnica

Periférna
nemocnica
reproﬁlizácia
minimálne 20%
lôžkového fondu

Priebežné uvoľňovanie kapacít - pacienti s ochorením COVID-19 ( ošetrovateľská
starostlivosť) - smerujú do
Červeno- bielej nemocnice

Čo najdlhšie zachovanie
centrálnyych nemocníc pre
poskytovanie ZS pre
neCOVID pacientov

V závislosti od epidemiologickej
situácie v kraji
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Ďalšie ústavné zdravotnícke
zariadenia určené ako
subjekty hospodárskej
mobilizácie - reproﬁlizácia
lôžkového fondu

Ďalšie Červeno biele nemocnice

Špecializované
zdravotnícke
zariadenia len pre
neCOVID pacientov

2

1

Periférna nemocnica
reproﬁlizovaný max.
počet lôžok.pri
zachovaní neodkladnej
ZS

Centrálna nemocnica
reproﬁlizovaný max.
počet lôžok. pri
zachovaní neodkladnej
ZS

Pri naplnení kapacít relokácia pacientov do zariadení disponujúcimi
voľným lôžkovým fondom

MAXIMÁLNE KAPACITY
Maximálne kapacity stanovené tak, aby
nebola ohrozená neodkladná zdravotná
starostlivosť

Maximálny počet lôžok OAIM a JISIII pre pacientov s primárnou
diagnózou COVID-19
Príklad: 12 lôžok AOIM+ JIS III= 120 lôžok O2
(12x10=120) MAX

Deﬁnícia maximálnej kapacity pre pacientov
s ochorením COVID-19 ako hlavnou
diagnózou

Počet O2 lôžok vyčlenených pre COVID (lôžka bez JIS a OAIM) - 10násobok kapacity OAIM alebo JISIII lôžok

Ostatné lôžka- hospitalizácia pacientov s inou základnou diagnózou ako
COVID-19

80% obložnosť z maximálnej kapacity
lôžkového fondu zdravotníckeho zariadenia
vyčleneného pre pacientov s ochorením
COVID-19

Príjem pacientov so sekundárnym ochorením COVID-19 ešte možný

Ak sa u pacienta s ochorením COVID-19 diagnóza zhorší- preklad na
lôžka O2

Stop prijímania pacientov s primárnou diagnóznou COVID-19 len po
dohovore so službu konajúcim lekárom odd. ÁRO

Operačné stredisko transportuje pacientov do zariadenia, ktoré disponuje
voľnou kapacitou lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19

Uvoľnenie kapacít lôžkového fondu
pre príjem pacientov s primárnou
diagnózou COVID-19

