Постапка со сомнителни пациенти на 2019-nCoV инфекција

Препораки за здравствените работници:
Што е нов коронавирус?

Нов коронавирус (2019-nCoV) е нов тип на коронавирус кој претходно не бил идентификуван кај луѓе.
Предизвикува акутна респираторна инфекција, која во моментот се регистрира како епидемија во Кина, со
најмногу заболени во градот Вухан.
2019-nCoV предизвикува респираторно заболување и може да се пренесе од лице на лице, најчесто после близок
контакт со заболеното лице, во домаќинство, на работно место или во здравствена установа.

Сомнителен пациент на 2019-nCoV инфекција е:

Пациент со сериозна акутна респираторна инфекција (треска, кашлица и со потреба за хоспитализација) и без
друга етиологија што целосно ја објаснува клиничката слика И историјата на патување или престој во Кина во
текот на 14 дена пред почетокот на симптомите.
ИЛИ
Пациент со акутно респираторно заболување и барем еден од следниве два услова, во текот на 14 дена
пред почетокот на симптомите:
а) контакт со потврден или веројатен случај на инфекција со 2019-nCoV
б) работел или престојувал во здравствена установа каде што се лекувале пациенти со потврдено или веројатно
2019-nCoV-акутно респираторно заболување.

Како се постапува со сомнителени пациенти на 2019-nCoV инфекција?
• Се зема примерок за дијагностика
• Се става хируршка маска на • Се применуваат стандардни мерки на
на 2019-nCoV.
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рацете и лична заштитна опрема (ЛЗО) за
другите болни во чекалната
Институтот за јавно здравје на РСМ
спречување на капков и контактен пат на
и се прегледува во посебна
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пренос: хируршка маска, заштита за очи
просторија.
(очила или визир), мантил и ракавици.

Згрижување на заболени со 2019-nCoV инфекција:
• Заболениот се сместува во соба за изолација.
• При третман на заболениот задолжително се користи лична заштитна
опрема за спречување на капков и контактен пат на пренос: хируршка
маска, заштита за очи (очила или визир), мантил за еднократна употреба
и ракавици.
• При изведување на постапки при кои се создаваат аеросоли како што се:
трахеална интубација, бронхоалвеоларна лаважа, останати
дијагностички постапки на дишните патишта или мануелна вентилација,
се користи лична заштитна опрема за спречување на пренос на
инфекцијата по воздушен пат.
• Правилно се мести најмалку N95 (ЕУ стандард FFP2) или еквивалнтна
маска, заштита за очите (очила или визир), ракавици и непропустлив
мантил со долги ракави.
• Здравствените работници кои биле во контакт со потврден случај се
ставаат под сопствен надзор, во тек на 14 дена, почнувајќи од
последната експозиција со потврдениот случај (се следи појава на
респираторни симптоми и температура).
на Република Северна Македонија

