
Čo poradiť pacientovi  
ak má člen spoločnej domácnosti 
prejavy akútnej respiračnej infekcie? 

+ Pokúsiť sa o domácu izoláciu chorého člena domácnosti
alebo nášho pacienta v inej domácnosti, prípadne pobyt
v osobitných miestnostiach s minimalizáciou pobytu
v jednej miestnosti spolu

Dokedy je pacient  
s potvrdeným COVID-19 

 infekčný? 

+ Pretrvávanie vylučovania vírusovej RNA v telových tekutinách môže
byť niekoľko dni od odznenia infekcie, dokonca v stolici niekoľko
týždňov. Nie je známe nakoľko je takto zdetekovaný vírus schopný
spôsobiť ďalšiu infekciu. Feko-orálny prenos nebol jednoznačne
vylúčený.

+ Všeobecne sa považuje pacient za infekčného ešte 14 dní
po odznení klinických príznakov ochorenia, preto sa odporúča
ešte 14 dňová izolácia v domácom prostredí.

Čo poradiť pacientovi,  
ktorý má potvrdené ochorenie   
COVID-19 a chronické pľúcne ochorenie? 

+ Pokiaľ jeho klinický stav nevyžaduje hospitalizáciu pokračovať
v chronickej liečbe v domácom prostredí

+ Používať symptomatickú liečbu (antipyretiká)

+ V prípade exacerbácie chronického pľúcneho ochorenia predpísať
úľavovú medikáciu, prípadne zvážiť eskaláciu chronickej liečby

+ V prípade zmeny charakteru spúta zvážiť preskripciu antibiotika

+ Izolácia pacienta v domácom prostredí ako je odporúčané
pre pacienta s potvrdeným ochorením COVID-19

+ U väčšiny pacientov prebieha ochorenie s príznakmi ľahkého
chrípkového ochorenia s trvaním 5–7 dní. Klinické zhoršenie
stavu vyžadujúce hospitalizáciu prichádza najčastejšie
na 6. – 7. deň ochorenia

+ Vhodný telefonický kontakt s pacientom na monitorovanie
jeho stavu v domácom prostredí

Pripravené v spolupráci s MUDr. Ivanom Kocanom, PhD., UN Martin

Čo radíme našim pacientom? 

+ Pokračovať v chronickej liečbe ako je predpísaná. Skontrolovať
svoju zásobu liekov a poučiť ich o držaní si zásoby chronickej
liečby aspoň na jeden kalendárny mesiac dopredu a využiť
možnosti elekronického predpisovania liekov. Odložiť plánované
lekárske kontroly, pokiaľ je ich klinický stav stabilizovaný

+ Sledovať mediá a správať sa podľa všeobecných odporúčaní,
ktoré vydáva vláda, ministerstvo zdravotníctva a úrad verejného
zdravotníctva SR

+ Pre našich pacientov platia tie isté hygienické pravidlá
ako pre ostatných obyvateľov

+ Zdôrazniť vyhýbaniu sa miestam, kde sa zhromažďuje
väčší počet ľudí

+ Podiskutovať s príbuznými alebo priateľmi o možnosti pomoci
s vedením domácnosti, nakupovaním, vyzdvihnutím liekov,
využívania individuálnej dopravy s cieľom minimalizovať tak
sociálny kontakt na nevyhnutné potrebné veci

+ Porozprávať sa s najbližšími, kto im pomôže v prípade,
že ochorejú a budú liečený doma

Milí kolegovia,

na základe popisovaných klinických skúseností pacienti s chronickými pľúcnymi ochoreniami ako CHOCHP, Astma a pod., 
predstavujú rizikovú skupinu z hľadiska priebehu infekcie koronavírusom verzus normálna populácia v ich veku. 

Toto riziko nie je zhodnotené čo sa týka získania ochorenia ale sú publikované práce, ktoré popisujú jedincov  s chronickým 
pľúcnym ochorením a horším priebehom ochorenia COVID-19 a vyššou pravdepodobnosťou potreby UPV.

Čo poradiť pacientovi,  
ak má prejavy akútnej respiračnej infekcie? 

+ Doporučiť mu kontaktovať Vás telefonicky a pokiaľ to jeho
zdravotných stav dovoľuje zostať doma, v prípade výrazného
zhoršenia stavu, zavolať RZP

+ Minimalizovať tak návštevu čakárne s ostatnými pacientami
bez akútnej infekcie

+ Ku dňu 15.3.2020 nie je známe šírenie koronavírusu v komunite
bez cestovateľskej anamnézy preto je dôležité vyhodnotiť
epidemiologickú a cestovateľskú anamnézu

+ V prípade nejasností alebo podozrenia na ochorenie
COVID-19 kontaktujte RUVZ

+ Použiť tvárové rúško pokiaľ je dostupné, ak nie použite šatky, šály
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