Koronavírus (COVID-19)
Testovanie pacientov

Slovak

Úvod
COVID-19 je infekčné vírusové ochorenie z kmeňa vírusov
nazývaných koronavírusy, ktoré spôsobujú príznaky podobné bežnej
chrípke. Väčšina ľudí (viac ako 80%) s infekciou COVID-19 sa
uzdraví bez vonkajšieho zásahu, bez komplikácií alebo potrieb
vyhľadať ďalšiu lekársku pomoc. Malé množstvo ľudí však pri tejto
infekcii vážne ochorie; je tomu tak preto, lebo sa u ních vyvinú
problémy s dýchaním a zápaľ pľúc.

Aké príznaky sa prejavujú u osôb nainfikovaných COVID-19?
K bežným príznakom patria respiračné príznaky, horúčka, kašeľ,
zadýchanosť a dýchacie ťažkosti. Väčšina príznakov bude pre
väčšinu ľudí mierna. Vo vážnejších prípadoch môže infekcia
spôsobiť zápal pľúc, závažné akútne respiračné príznaky, zlyhanie
ľadvín a dokonca smrť.

Prečo mi robia test na COVID-19?
Ak vás v noci príjmu do nemocnice, urobia vám testy, aby sa zistilo,
či nemáte COVID-19. Budú ich robiť aj pacientom, u ktorých sa
príznaky COVID-19 neprejavili.

Kedy a kde mi budú robiť testy na COVID-19?
Testy vám urobia po príchode od nemocnice. Znamená to, že vo
svojej izbe budete musieť zotrvať v izolácii až dokým vám neprídu
výsleky výterov.
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Ak mi budú robiť testy na COVID-19?
Pre testovanie na COVID-19 sa robí výter z hrdla a z nosohltanu.
Výter sa robí vatovou tyčinkou. Test trvá len niekoľko sekúnd. Je
bezbolestný ale môže byť nepríjemný.

Kedy mi prídu výsledky testov?
Výtery budú odoslané do laboratória, kde analyzujú prítomnosť
COVID-19. Výsledky prídu nazad v priebehu jedného až dvoch dní
po uskutočnení výteru.

Čo sa bude diať po teste?
Ak sa zistí, že ste COVID-19 pozitívny/a požiadajú vás, aby ste išli
na 14 dní do izolácie. Bude prebiehať v príslušnej izbe alebo v
miestnosti s ďalšími pacientami, u ktorých sa zistila prítomnosť
COVID-19. Zamestnanci budú nosť ochranné odevy: rukavice,
zástery, masky na tvár a ochranné štíty aj keby sa u vás príznaky
neprejavovali.

Čo môžem urobiť preto, aby som ochránil seba a ostatných?
Dodržiavajte dobré hygienické návyky – umývajte si ruky:
po použití wc, pred jedlom, po kašli a kýchaní si umývajte ruky
mydlom a vodou.
Kašlite aj kýchajte do papierových vreckoviek, po použití
ich vyhadzujte a umývajte si ruky.
Dodržiavajte aspoň dvojmetrovú vzdialenosť od ostatných
ľudí.
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Ďalšie informácie
Ak by ste mali ďalšie otázky alebo si vyžadujete podrobnejšie rady
poraďte sa, prosím s lekárom, sestrou alebo tímom pre prevenciu
infekčných chorôb (Infection Prevention Team).
Infection Prevention Team: 01535 294848
Otázky / dotazy uveďte nižšie:

Ďalšie pravidlá a informácie získate na stránkach - The Public
Health England (PHE).
www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
Ak ste nepočujúci alebo máte poruchu reči, môžete ku kontaktu s nami použiť službu Text Relay
Service. Volajte 18001, po ktorom zadajte kontaktné číslo.
Ak tento letáčik potrebujete v iných jazykoch alebo formátoch, volajte, prosím Patient Advice and
Liaison Service (PALS) na č.: 01535 294019
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