Algoritmus č. 2: pacient kontaktuje linku 112

Organizace předávání informací, činnosti KHS, ošetření a laboratorního vyšetření
u osob, které mají podezření na možnou infekci COVID-19
•
•
•

•

Místně příslušná KHS

Operátor linky 112
přijme telefonát osoby, která má podezření
na nákazu COVID-19
dotáže se na kraj trvalého bydliště
a telefonní číslo (přednostně mobilní)
volající osoby
přepojí volajícího na místně příslušnou
KHS (v pracovní době na infolinku,
v mimopracovní době na službukonajícího
pracovníka)
v případě obsazenosti linky KHS předá
získanou informaci o volajícím na
příslušnou KHS emailem

•

•

přijme přepojený telefonát volající osoby,
která má podezření na COVID-19

•

vyhodnotí klinická a epidemiologická kritéria

•

podle výsledku vyhodnocení klinických
a epidemiologických kritérií kontaktuje linku 155

Kritéria hodnocení onemocnění COVID-19:

• Klinická: akutní respirační infekce (náhle vzniklý alespoň jeden z příznaků-horečka, kašel, dušnost)
nebo akutní respirační selhání (SARI), bez plného objasnění příčiny
• Epidemiologická: pozitivní epidemiologická anamnéza = pobyt v zemi s lokálním přenosem
COVID-19 * ≤ 14 dní před objevením prvních příznaků, nebo úzký kontakt s osobou splňující výše
uvedená klinická kritéria. WHO definice případů jsou uvedeny v příloze k algoritmu č.1.
klinická ANO
epidemiologická ANO

D

F

• hospitalizace nebo domácí léčba
podle závažnosti stavu
• vyšetření jako u komunitních
respiračních infekcí
• laboratorní vyšetření na
průkaz SARS-CoV-2 se
standardně neprovádí

• místně příslušná KHS telefonicky
požádá operátora linky 155 o aktivaci
výjezdu příslušného infektologa nebo
vyškolené zdravotní sestry, kteří:
• provedou výjezd do místa pobytu
pacienta a zajistí jeho vyšetření (ev.
oxymetrie) a odběr biologického
materiálu
• stanoví na základě vyšetření způsob
dalšího poskytování zdravotní péče
• dál se postupuje
dle scénáře „C“ algoritmu 1

E

klinická NE
epidemiologická ANO

klinická ANO
epidemiologická NE

NAŘÍDIT KARANTÉNU
Vyhodnocení rizika epidemiologem místně příslušné KHS

během pobytu v oblasti *
a v inkubační době úzký kontakt
s osobou podezřelou z nákazy či
s potvrzenou infekcí COVID-19
ANO

Postup podle „F“

•
•
•

pobyt ve zdravotnickém
zařízení
účast na hromadných
akcích
případná další rizika
zjištěná epid. šetřením

ANO

NE

během pobytu v oblasti *
a v inkubační době úzký kontakt s
osobou podezřelou z nákazy či
s potvrzenou infekcí COVID-19
NE

Postup podle „D“

* Země s lokálním přenosem COVID-19:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
Tento algoritmus byl vypracován dne 5. 3. 2020 a bude dále upravován v závislosti na změnách
epidemiologické situace a souvisejících nových poznatcích.

