MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bratislava, 27. apríla 2022
Číslo: Z021857-2022
Metodické usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
k lekárskym prehliadkam cudzincov prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky
z dôvodu ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny umiestnených v záchytnom alebo
pobytovom tábore v kompetencii Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
(ďalej len „usmernenie“)
Článok 1
Účel usmernenia
(1) Účelom tohto usmernenia je poskytnutie informácií pre záchytné a pobytové tábory
Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z hľadiska lekárskej
prehliadky osôb, ktorí majú trvalý pobyt na území Ukrajiny a prichádzajú na územie
Slovenskej republiky z dôvodu ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny.
(2) Usmernenie je vypracované v súvislosti s rozhodnutím o vyhlásení mimoriadnej
situácie na území Slovenskej republiky Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 142
z 26. februára 2022.
(3) V usmernení je uvedený odporúčaný rozsah lekárskej prehliadky pre žiadateľa o azyl
alebo žiadateľa o dočasné útočisko, ktorí sú ubytovaní v záchytnom alebo pobytovom
tábore v kompetencii Migračného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky.
Článok 2
Rozsah lekárskej prehliadky pre žiadateľa o azyl
(1) Rozsah lekárskej prehliadky a vydanie lekárskeho posudku pre žiadateľa o azyl je
v rozsahu, ktorý je uvedený vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 12. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní
lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje
verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie.
(2) V ods. 1 Prílohy k výnosu je uvedený rozsah lekárskej prehliadky, ktorý znie:
Odborné vyšetrenie:
a) anamnéza: rodinná, osobná (infekčné a neinfekčné ochorenia), lieková,
sociálna, pracovná, toxikologická, epidemiologická, údaje o očkovaní,
b) subjektívne ťažkosti,
c) objektívny nález v rozsahu interného vyšetrenia,
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d) laboratórne vyšetrenia: sedimentácia erytrocytov, hematologické vyšetrenie
(počet erytrocytov, leukocytov, diferenciálny počet leukocytov, hematokrit,
hemoglobín),
e) sérologické vyšetrenia: HBsAg, anti HIV 1, anti HIV 2, syfilis, anti HCV,
f) vyšetrenie hrubej kvapky na maláriu (u štátnych príslušníkov tretích krajín
prichádzajúcich z krajín, ktoré sú endemickými oblasťami – vrátane prípadu
transferu cez tieto krajiny),
g) biochemické vyšetrenie krvi na stanovenie hladiny glukózy, AST, ALT, GMT,
bilirubínu, cholesterolu, kreatinínu,
h) vyšetrenie moču,
i) štandardné kultivačné vyšetrenie výteru z konečníka,
j) parazitologické vyšetrenie stolice,
k) RTG hrudníka.
l) antigénový test .
(3) Fakultatívne odborné vyšetrenie môže lekár indikovať na základe klinického stavu
pacienta.
(4) Za fakultatívne odborné vyšetrenie sa považuje
a) vyšetrenie na vylúčenie trachómu,
b) interné pri interných ochoreniach,
c) pľúcne pri podozrení na pľúcne ochorenie vrátane TBC (aj vyšetrenie Mantoux
II) alebo
d) ďalšie vyšetrenia, ktorých nevyhnutnosť vyplynie z aktuálneho klinického
obrazu a konkrétnej anamnézy štátneho príslušníka tretej krajiny a konkrétnej
epidemiologickej situácie krajiny, z ktorej prichádza.
(5) Odporúčame, aby vykonanie lekárskej prehliadky pre osoby uvedené v Čl. 1 ods. 3
tohto usmernenia mohla vykonať každá (ľubovoľná) infektologická ambulancia alebo
ambulancia tropickej a cestovateľskej medicíny.
Článok 3
Rozsah lekárskej prehliadky pre žiadateľa o dočasné útočisko
(1) Rozsah lekárskej prehliadky a vydanie lekárskeho posudku pre žiadateľa o dočasné
útočisko odporúčame v rozsahu
a) anamnéza: rodinná, osobná (infekčné a neinfekčné ochorenia), lieková,
sociálna, pracovná, toxikologická, epidemiologická, údaje o očkovaní,
b) subjektívne ťažkosti,
c) objektívny nález v rozsahu fyzikálneho vyšetrenia,
d) antigénový test.
(2) Ďalšie odborné vyšetrenia môže lekár indikovať na základe klinického stavu pacienta.
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(3) Za ďalšie odborné vyšetrenia sa na účely tohto dokumentu považujú vyšetrenia
uvedené v Článku 2 ods. 2 písm. d) až k) a vyšetrenia uvedené v Článku 2 ods. 4 tohto
usmernenia.
(4) Odporúčame, aby vykonanie lekárskej prehliadky pre žiadateľa o dočasné útočisko
mohol vykonať lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria alebo lekár so špecializáciou
v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo alebo pediatria.
Článok 4
Záverečné ustanovenie
(1) Usmernenie nadobúda účinnosť 27. apríla 2022.

V Bratislave dňa 27. 04. 2022
............................................................................
MUDr. Pavol Macho, PhD., MHA, MPH, v. r.
generálny riaditeľ sekcie zdravia
Súhlasné stanovisko priameho nadriadeného zamestnanca generálneho riaditeľa gestorského
útvaru, ktorý predmetný interný riadiaci akt schválil v zmysle materiálu s názvom „Smernica
upravujúca tvorbu, vydávanie, publikovanie a evidenciu interných riadiacich aktov Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky“ s číslom S11256-2018-ONAPP-1, zo dňa 21. septembra
2018.
V Bratislave dňa 27. 04. 2022

..........................................
Lenka Dunajová Družkovská, v. r.
štátna tajomníčka

V Bratislave dňa 27. 04. 2022

..............................................
Vladimír Lengvarský, v. r.
minister
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