Algorytm Postępowania (COVID-19) Sala kliniczna

Czy Twój Pacjent ma objawy grypopochodne
takie jak gorączka, kaszel lub duszności?

NIE

TAK

Możesz rozpocząć
badanie stomatologiczne
lub kontynuować leczenie

Wstrzymaj kontynuacje wizyty.
Dokonaj pomiaru temperatury ciała
oraz dokonaj ponownej ankiety
epidemiologicznej.

Temperatura Pacjenta poniżej
37,4°C oraz negatywny wynik
ankiety epidemiologicznej

Temperatura Pacjenta powyżej
37,4°C oraz negatywny wynik
ankiety epidemiologicznej

Możesz rozpocząć
badanie stomatologiczne
lub kontynuować leczenie

Wyznacz termin
kolejnej wizyty

Jeśli osoba podróżowała i przebywała w regionie, w którym
podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2 lub
miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono prawdopodobieństwo zakażenia SARS-CoV-2 lub przebywała jako
odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której
leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

Niezwłoczne przekazanie informacji do Koordynatora
ds. Optymalizacji Procesów Leczenia lub osoby przez niego
wyznaczonej celem wprowadzenia postępowania wg
algorytmu kwalifikacji osób do postępowania
epidemiologicznego oraz medycznego

PAMIĘTAJ!
W pierwszej kolejności zachowaj spokój.
Jeśli nie wiesz co robić, poproś o pomoc bezpośredniego
przełożonego/lekarza prowadzącego/kierownika poradni.

Wdrożenie czynności zgodnych z aktualnymi komunikatami
Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wirus SARS-CoV-2 nie stanowi najprawdopodobniej znacząco
większego zagrożenia niż wirus grypy sezonowej A/H1N1
natomiast pamiętaj o procedurach i swoim bezpieczeństwie.

Separacja Pacjenta w asyście Lekarza Prowadzącego do
miejsca wskazanego przez Koordynatora ds. Optymalizacji
Procesów Leczenia bądź osoby przez niego wyznaczonej
najszybszą możliwą drogą.

Okres wylęgania COVID-19 wynosi od 2 do 14 dni,
przeciętnie 3-5 dni. Początkowe objawy to:
gorączka, dreszcze, uczucie zmęczenia, kaszel,
zapalenie spojówek, bóle mięśni, stawów, głowy

Przygotowanie przez personel spisu osób znajdujących się
w gabinecie w chwili przyjęcia danego Pacjenta

Pamiętaj o zabezpieczeniu siebie i osób, które miały styczność
z Pacjentem.

Przekazanie zestawu DIAGNO do miejsca izolacji

Przypominamy o obowiązku należytej staranności przy zabiegach dezynfekcyjnych rąk oraz unikaniu bezpośredniego
kontaktu dłoni z okolicami twarzy (szczególnie oczy, nos,
usta). Należy stosować standardowe procedury higieniczne
podczas pracy z Pacjentem, takie jak dezynfekcja oraz używać
środków ochronnych koniecznych podczas kontaktu
z tkankami, wydzielinami lub materiałami szkodliwymi
(rękawice, fartuchy, maski, okulary, fartuchy itp.)
Ostateczna decyzja o podjęciu leczenia u każdego pacjenta,
w szczególności u pacjentów z grup ryzyka (cukrzyca itd.)
należy do lekarza prowadzącego, uwzględniając korzyści
wynikające z podjętych procedur medycznych, a skutki
odroczenia wizyty.

Zabezpieczenie Pacjenta do czasu decyzji
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

PYTANIA ANKIETY EPIDEMIOLOGICZNEJ:
1

Czy przebywał Pan/Pani w kraju/regionie ryzyka wskazanych przez WHO i GIS?

2

Czy miał Pan/Pani kontakt z osobami z obszarów zagrożonych?

3

Czy miał Pan/Pani kontakt z osobami z NCoViD19?

4

Czy miał Pan/Pani kontakt z osobami poddanymi kwarantannie?

5

Czy miał Pan/Pani gorączkę, kaszel, katar, zapalenie spojówek
lub trudności w oddychaniu/duszności?
Algorytm kwalifikacji osób do postępowania epidemiologicznego oraz medycznego

(nie obejmuje ustawowej kwarantanny stosowanej na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi)
Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: 71 328 40 41 – 49
Infolinia NFZ: 800 190 590

