
 

 

 

Pripravte si, prosím príslušné potvrdenie. 

Ďakujeme za pochopenie 
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AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ STREDOSLOVENSKÉHO ÚSTAVU SRDCOVÝCH 
A CIEVNYCH CHORÔB, a.s. 

Účinné od 18.10.2021 

Na základe zhoršujúcej sa situácie a na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19, zavádzame 
nevyhnutné opatrenia na ochranu zamestnancov a pacientov  v ambulantnej starostlivosti. 

 
1. AMBULANTNÍ PACIENTI a SPREVÁDZAJÚCE OSOBY: 

 
Vstup do priestoroch PADC v rámci režimu  

O - T – P ( očkovaní – testovaní – po prekonaní) 
Ambulantní pacienti, sú povinní: 

- podrobiť sa triedeniu, ktoré spočíva v zisťovaní základných informácií o zdravotnom 
stave, bezkontaktnom meraní teploty, dezinfekcii rúk, prekrytie horných dýchacích 
ciest respirátorom, 

- umožniť nahliadnutie do dokumentov preukazujúcich zaočkovanie osoby, 
- pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia vypísať „Čestné vyhlásenie pacienta“. 

 
 

1.1 U neočkovaných alebo nekompletne očkovaných osôb:  
 

- sa vyžaduje negatívny AG test nie starší ako 24hod. V prípade ambulantného 
vyšetrenia v pondelok, bude akceptovaný negatívny AG test z piatku 
predchádzajúceho kalendárneho týždňa. 

- v prípade, že sa pacient nemôže preukázať negatívnym AG testom, má možnosť  
zakúpiť si ho v Lekárni Ústavu farmácie SZU a následne ho otestuje setra príslušnej 
ambulancie. 

- osobám chorým alebo s klinickými príznakmi respiračného ochorenia (zvýšená TT, 
kašeľ, dýchavičnosť, bolesť svalov a kĺbov) sa návšteva ambulantného vyšetrenia 
neodporúča!!! 

 
 
V Banskej Bystrici dňa 14.10.2021 
 
 
....................................................... ..................................................... 

Ing. Pavel Bartošík, v.r. MUDr. Matej Vozár, MPH, v.r.        
predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva 
generálny riaditeľ námestník liečebného úseku 
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Na základe COVID automatu a zhoršujúcej sa 

epidemiologickej situácie vedenie zdravotníckeho 
zariadenia vydáva v súvislosti s nákazou COVID –19 

             Od 15.10.2021 

ZÁKAZ NÁVŠTEV PACIENTOV 
 

hospitalizovaných 
v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. 

Banská Bystrica 
 
 

 
Platí výnimka: 

- u pacientov v terminálnom štádiu (duchovná podpora, príbuzní pacienta). 

 

Výnimky povoľuje primár oddelenia alebo službukonajúci lekár oddelenia. 

 

                                  
 

 

Ing. Pavel Bartošík                                                                       MUDr. Matej Vozár, MPH 
   predseda predstavenstva, v.r.                                                    podpredseda predstavenstva, v.r. 
 


