
Radí vám
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chirurg, klinika 
jednodňovej chirur-
gie v Bratislave

v priamom fyzic-
kom kontakte s 
ľuďmi. Najlepšie 
skúsenosti máme 
s mobilnými žia- 
ričmi, pretože ich 
možno premiestniť  
podľa potreby do 
čakárne, ambu- 
lancií či  do operač-
nej sály.  V zdravot- 
níckych zariade- 
niach, kde sa germi-
cídne žiariče nepou-
žívajú, môže byť  
riziko nákazy vyš- 
šie, preto je ich po- 
užitie momentálne 
dôležitejšie ako 
kedykoľvek pred-
tým. Pre lepšiu 
ochranu pacien-
tov pred Covid-19 
je ale okrem použi-
tia germicídnych 
žiaričov dôležitá aj 
pravidelná a častá 
dezinfekcia kľučiek, 
umývadiel, hygie-
nických a spoloč-
ných priestorov. 

Ktoré chirur-
gické zákroky sa na 
klinikách jedno-
dňovej chirurgie 
dajú v súčasnosti 
podstúpiť? Treba 

udržiavať zvýšenú 
hygienu a dezin-
fekciu. Pracoviská 
jednodňovej chirur-
gie najčastejšie ob- 
jednávajú pacientov 
na konkrétny čas, 
aby sa nekumulovali  
v čakárni. Hneď po 
zákroku sú prepúš-
ťaní domov, aby 
prišli do kontaktu 
s čo najmenším 
počtom ľudí.

Čítala som o sterili-
zácii priestorov  
ambulancií a ope- 
račných sál germi-
cídnymi žiaričmi. 
O čo ide? Môžu na- 
hradiť dezinfekčné 
prostriedky? 
Lea

Germícídne žiariče 
vyžarujú ultrafia-
lové svetlo, ktoré 
priamo zabíja všetky 
choroboplodné zá- 
rodky – vírusy, bak- 
térie, plesne. Pries- 
tory vysvietené 
takýmito žiaričmi 
sú takmer úplne ste- 
rilné, pretože ožia-
ria aj miesta a pred-
mety, ktoré nie sú 

sa preukázať nega-
tívnym testom na 
koronavírus?
Jaroslava

Podľa nariadení vlá- 
dy SR by sa v súčas-
nosti nemali vyko-
návať neakútne 
chirurgické zákroky. 
Ošetrujeme preto 
len pacientov s akút- 
nym zdravotným 
stavom, čiže s krvá-
caním alebo boles-
ťou. Negatívny test 
na SARS-CoV-2 od 
pacientov nevyža-
dujeme, ale všet-
kým hneď pri 
vstupe na kliniku 
meriame teplotu. 
Každý pacient musí 
tiež vyplniť tlačivo 
s čestným vyhlá-
sením, že nebol 
posledných 14 dní 
v zahraničí a neza-
znamenal u seba 
príznaky ochorenia 
Covid-19.  

v malom zdravotníc-
kom zariadení alebo 
na pracovisku jedno-
dňovej chirurgie. Vý- 
hodou je menší počet 
pacientov, s ktorými 
sa pri návšteve leká- 
ra stretnete, ako aj 
menší počet zamest- 
nancov, lekárov  
a sestričiek, s kto- 
rými prídete do kon- 
taktu pred zákrokom,  
počas neho a po zá- 
kroku. Riziko infek-
cie vírusom SARS-
CoV-2 je v malých 
zdravotníckych za- 
riadeniach výraz- 
ne nižšie ako vo 
veľkých nemocni-
ciach, pretože je 
tam jednoduchšie 
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Preložil som si ter- 
mín laserovej operá-
cie hemoroidov 
z marca na máj, ale 
pandémia sa zďaleka 
nekončí. Mám operá-
ciu znova odkladať, 
aj keď ma to naozaj 
dosť bolí? 
Fedor

V prípade, že máte 
bolesti, respektíve 
krvácanie z koneč-
níka, ide o akútny 
stav. V súčasnej situ-
ácii v súvislosti s Co- 
vid-19 je možné vy- 
konať ošetrenie  
v lokálnej anesté-
zii. Laserový zákrok 
by som odporučil 
podstúpiť ideálne  
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