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ZABEZPEČENIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRE CHRONICKY CHORÝCH 

 

Stručná analýza problému: V marginalizovanej rómskej komunite môžu žiť osoby, ktorých 

zdravotný stav si vyžaduje pravidelné návštevy zdravotníckych zariadení. Ak sa takáto osoba 

nakazí ochorením COVID-19, platí pre ňu povinná izolácia. Ak sa takáto osoba dostane do úzkeho 

kontaktu s osobou s ochorením COVID-19, platí pre ňu povinná karanténa. Osoby, ktoré sú 

v izolácii, alebo v karanténe môžu vstupovať do zdravotníckych zariadení, ale v inom režime, ako 

osoby, pre ktoré neplatí izolácia a karanténa. Tento dokument slúži na pomoc osobám 

v karanténe a izolácii pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú potrebujú. Uvedené 

zásady sa vzťahujú aj na zabezpečenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, teda privolanie 

záchranky a návštevu lekárskej pohotovosti. Základom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti 

osobám v karanténe a v izolácii je informovanie zdravotníkov, alebo príslušného zdravotníckeho 

zariadenia o karanténe, alebo izolácii samotným pacientom 

 

Cieľom intervencie: je bezproblémové pokračovanie v zdravotnej starostlivosti 

poskytovanej osobám, ktorým bola nariadená karanténa, alebo izolácia. 

 

Čo je dôležité vedieť 

- Členovia MRK s určitými ochoreniami potrebujú navštevovať zdravotnícke zariadenia aj 

vtedy, keď im bola nariadená karanténa alebo majú potvrdené ochorenie COVID-19. 

- Členovia MRK, ktorým bola nariadená karanténa alebo majú potvrdené ochorenie COVID-

19, sa môžu ocitnúť v situácii, keď potrebujú navštíviť lekársku pohotovosť, alebo privolať 

záchranku. 

- Zdravotná starostlivosť bude zabezpečená, aj osobám v karanténe, alebo s ochorením 

COVID-19. 

- Zdravotnícke zariadenie alebo zdravotníci musia byť vopred informovaní o tom, že 

pacient je v karanténe, alebo má potvrdené ochorenie COVID-19 

- Zdravotnícke zariadenie alebo zdravotníkov informuje pacient pred návštevou 

zariadenia, pri privolaní záchranky, alebo pri plánovaní termínu ošetrenia 

 

Čo v tejto situácii musíte spraviť, koho informovať? 

Každý člen MRK musí byť informovaný o tom, že v prípade ak mu bude nariadená karanténa, 

alebo mu bude potvrdené ochorenie COVID-19, má povinnosť pred návštevou zdravotníckeho 

zariadenia, alebo pri privolaní záchranky, nahlásiť svoju karanténu, alebo pozitivitu. 
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a) Kde hľadať pomoc - v rámci projektu NP COVID MRK 

V rámci projektu NP COVID MRK boli vytvorené informačné materiály pre členov MRK, 

ktoré obsahujú informáciu o tom, ako sa zachovať, ak osoba s ochorením COVID-19, alebo 

v karanténe, potrebuje zdravotnú starostlivosť alebo záchranku.  

 

b) Kde hľadať pomoc - mimo projektu NP COVID MRK a po jeho skončení 

Komunitné stredisko, 

sociálni pracovníci 

 

c) Koho zapojiť do intervencie na miestnej úrovni? 

- Terénni asistenti – úlohou terénnych asistentov je práca s členmi MRK a asistencia pri 

zabezpečovaní ich potrieb. V rámci svojej práce zabezpečujú, aby každý člen MRK vedel, 

ako postupovať, ak potrebuje zdravotnú starostlivosť v dobe, keď má ochorenie COVID-

19, alebo je v karanténe. 

- Informovanosť členov MRK môže svojou činnosťou dlhodobo udržiavať komunitné 

stredisko. 

 

Výstup intervencie: 

Intervencia sa považuje za ukončenú keď je obyvateľom MRK, ktorí potrebujú pravidelnú 

zdravotná starostlivosť, je starostlivosť poskytovaná naďalej poskytovaná napriek nariadeným 

opatreniam. 

 


