Ārstiem par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu
Klīniskie kritēriji:
pacients ar akūtu elpceļu infekciju, kuram ir pēkšņs slimības sākums un vismaz viens no šādiem
simptomiem: klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpas trūkums bez cita iemesla, kas pilnībā
izskaidro klīniskās izpausmes
UN
Epidemioloģiskie kritēriji:
pirms simptomu parādīšanās 14 dienu laikā pacients uzturējās ārzemēs,
VAI
bija ciešā kontaktā ar COVID-19 infekcijas slimnieku,
VAI
pacientam ir smaga akūta respiratora infekcija (SARI) un nepieciešama paaugstinātas intensitātes
aprūpe.

Gadījumā, ja operatīvajiem dienestiem ārkārtas situācijā nepieciešams sazināties ar Slimību proﬁlakses un
kontroles centru (SPKC), lūdzam izmantot šādus kontakttālruņus:
darba dienās, SPKC darba laikā (no 8:30 līdz 17:00) lūdzam zvanīt uz telefona numuru 67271738.
ārpus SPKC darba laika, no plkst. 17:00 līdz 08:30, kā arī svētku un atpūtas dienās, iespējams
sazināties ar dežūrējošo epidemiologu, zvanot pa mobilo tālruni 28343552.
2020. gada 30. janvārī Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Ģenerāldirektors paziņoja, ka COVID-19 infekcijas uzliesmojums ir starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības apdraudējums. Saskaņā ar PVO rekomendācijām dalībvalstīm jāstiprina epidemioloģiskā uzraudzība un jānodrošina sabiedrības veselības
aizsardzības pasākumi: 2019-nCoV infekcijas gadījumu agrīna atklāšana, diagnostika, ziņošana, kontaktpersonu identiﬁcēšana un medicīniskā novērošana, infekcijas kontroles pasākumi veselības aprūpes iestādēs
u. c.
Eiropas Slimību proﬁlakses un kontroles (ECDC) publicēja aktualizētu COVID-19 infekcijas gadījumu deﬁnīciju. Par aizdomīgu gadījumu tiek uzskatīts pacients ar akūtu elpceļu infekciju neatkarīgi no smaguma
pakāpes, kurš 14 dienas pirms slimības sākuma uzturējies ārvalstīs vai bija tuvā kontaktā ar apstiprinātu
COVID-19 infekcijas gadījumu.
Lai informētu ārstniecības iestāžu apmeklētājus un novērstu nevajadzīgus kontaktus ar citiem pacientiem
un darbiniekiem, SPKC piedāvā plakāta projektu (plakāts ir rediģējams powerpoint formātā un pirms lietošanas lūdzam rediģēt ar jūsu iestādes kontaktinformaciju) izvietošanai pie stacionāro ārstniecības
iestāžu ieejām un uzņemšanas nodaļām par ieteicamo rīcību.
Konstatējot pacientu, kas atbilst COVID-19 infekcijas gadījuma deﬁnīcijai, nepieciešams nodrošināt epidemioloģiski drošu pacienta aprūpi, nekavējoties ziņot SPKC, zvanot pa diennakts tālruni 67271738.

Šeit pieejami:
Ģimenes ārsti brīvprātīgi var iesaistīties COVID-19 analīžu paņemšanā saviem pacientiem
Ieteikumi par kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi, laboratorisko pārbaudi,
medicīnisko novērošanu Covid-19 infekcijas gadījumā 18.03.2020
Ieteikumi stacionārām ārstniecības iestādēm sākotnējai rīcībai jaunā koronavīrusa infekcijas
(COVID-19) aizdomu gadījumā
Ieteikumi ambulatorām ārstniecības iestādēm sākotnējai rīcībai jaunā koronavīrusa infekcijas
(COVID-19) aizdomu gadījumā
Par pasākumiem rīcībai ar tāda miruša cilvēka ķermeni, kurš ir bijis inﬁcēts ar Covid-19 vai
par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tas ir bijis inﬁcēts ar Covid-19
Ieteikumi slimnīcām COVID-19 inﬁcētu pacientu uzņemšanai un gultu pārproﬁlēšanas plānu
izstrādei infekcijas izplatības ierobežošanai (17.04.2020.)
Covid-19 infekcijas proﬁlakse, kontrole un gatavība veselības aprūpes iestādēs
Instruktāža: inﬁdivuālo aizsarglīdzekļu uzvilkšanai un novilkšanai veselības aprūpes
darbiniekiem, saskaroties ar pacientiem
Sarkanā komplekta aizsargtērpa uzvilkšana
Dzeltenā komplekta aizsargtērpa uzvilkšana
Individuālo aizsardzības līdzekļu:
Novilkšana - kombinezons
Uzvilkšana - kombinezons
Novilkšana - halāts
Uzvilkšana - halāts
BKUS piedāvā konsultācijas vecākiem par Covid-19
Paraugu izmeklēšana
Par pacienta laboratorisko izmeklēšanu (paraugu ņemšanu, uzglabāšanu un transportēšanu) lūdzam konsultēties ar SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas speciālistiem. Informācija "Par paraugu izmeklēšanas kārtību gadījumos ar aizdomām par
jaunā koronavīrusa COVID-19 infekciju".
Īsa pamācība paraugu izmeklēšanai gadījumos ar aizdomām par jaunā koronavīrusa (2019-nCoV) infekciju

Pirms paraugu nogādāšanas LIC laboratorijā telefoniski informēt par plānoto paraugu piegādi pa diennakts
tālruni: 29114493 (neskaidrību gadījumā interesēties darba dienās no plkst. 08:00 līdz 16:30 pa tālruņiem:
67014775 vai 67014215). Paraugus var piegādāt laboratorijas paraugu pieņemšanas, reģistrācijas un loģistikas daļā jebkurā diennakts laikā (24/7).
Ņemot paraugus, izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus – sejas masku, vienreizlietojamos cimdus,
acu aizsargbrilles vai sejas sargu (vizieri).

Ieteikumi rīcībai
NMPD speciālistu sagatavotas rekomendācijas: Racionāla individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana
koronavīrusa slimības (COVID-19) gadījumā
PVO pagaidu rekomendācijas:
NMPD speciālistu tulkotas PVO vadlīnijas smagas akūtas respiratoras infekcijas klīniskā vadība
gadījumos, kad radušās aizdomas par koronavīrusa COVID-19 infekciju
Angliski “Smagas akūtas elpceļu infekcijas klīniskā vadība, ja ir aizdomas par jaunu koronavīrusa
(COVID-19) infekciju” (“Clinical management of severe acute respiratory infection when novel
coronavirus (COVID-19) infection is suspected”)
Angliski “Infekciju proﬁlakses un kontroles pasākumi veselības aprūpes laikā, ja ir aizdomas par
jaunu koronavīrusa (COVID-19) infekciju” (“Infection prevention and control during health care
when novel coronavirus (COVID-19) infection is suspected”)
PVO kurss pacientu kritiskajai aprūpei ar smagu, akūtu respiratoro infekciju

Sarakste ar ārstniecības iestādēm:
18.03.2020 Par Covid-19 gadījuma deﬁnīciju, kontaktpersonu novērošanu un laboratorisko pārbaudi
Covid-19 gadījuma deﬁnīcija 18.03.2020
Eiropas Slimību proﬁlakses un kontroles centra ieteikumi
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