Algoritmus přednemocniční péče

Podezření na covid-19 u
symptomatického pacienta
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Klinické vyšetření

Distanční péče

• objednání na čas
• oddělený
„infekční“ provoz
• v indikovaných
případech
návštěva u
pacienta doma
• OOPP personál +
pacient

• nerizikový pacient
na základě úvodní
konzultace s
lékařem, příznaky
lehké infekce *
• test v odběrovém
místě či ordinaci po
předchozím
objednání

* Stav pravidelně
kontrolujeme
prostřednictvím
distančních konzultací k
posouzení
vhodnosti/načasování
klinického vyšetření.

Algoritmus přednemocniční péče

Indikace k testování SARS-CoV-2*
•
•
•
•
•
•

horečka, kašel, dušnost, pneumonie, bronchitis
ztráta chuti, čichu
symptomatický kontakt s covid + osobou (jakékoliv příznaky)
zhoršení klinického obrazu chronického onemocnění (např. progrese dušnosti, apatie, zmatenost, oligurie,...)
jakékoliv příznaky respirační infekce trvající déle, než 1 den
průjem, bolesti hlavy, bolesti svalů, únava nevysvětlitelné jinak

* O indikaci rozhoduje ošetřující lékař.
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Algoritmus přednemocniční péče
Antigenní test
• Seznam antigenních testů, pro které
vydalo ministerstvo výjimku podle § 4
odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.
• Seznam antigenních testů, které
jsou uznávané v rámci členských států
Evropské unie

PCR test
• konfirmační PCR dle aktuálního
epidemiologického
nařízení/dostupnosti

Test pozitivní
• zadání ISIN
• nařízení izolace

Hospitalizace
Ambulantní terapie
možná?
• indikace hospitalizace dle
doporučeného postupu
• indikace MoAb/antivirotik?
přehled aplikačních míst
MoAb/antivirotik

Test negativní
• dif. dg
• při trvající suspekci na
covid-19 opakované
laboratorní vyšetření
• izolace min. 3 dny a 48 hod.
bez příznaků
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ano

ne

• kontrola u PL po dimisi
• dispenzarizace viz
doporučený postup
Postcovidový syndrom a
péče v pneumologických
ambulancích

• laboratorní, RTG vyšetření dle klinického uvážení
• symptomatická terapie viz doporučený postup Covid-19 –
diagnostika a léčba mimo nemocnice
• izolace, hygienický režim, ukončení dle platných
epidemiologických opatření
• pravidelné distanční konzultace +/- klinické vyšetření ve
vyhrazených ordinačních hodinách
• opakované hodnocení indikace k hospitalizaci viz doporučený
postup Covid-19 – diagnostika a léčba mimo nemocnice
• v indikovaných případech domácí monitorace SpO2 pulzním
oxymetrem

