
Senka Černe, Nefrodial Naklo

Prikaz praktične obravnave bolnika s sumom na 
COVID 19 v izvenbolnišničnem dializnem centru

Ob pričetku epidemije smo v izvenbolnišničnem dializnem centru Nefrodial

Naklo glede na regionalne razmere pripravili algoritem obravnave dializnega

bolnika s sumom na okužbo z virusom SARS-CoV-2 ( Algoritem COVID19), ki

obravnava dve poti z jasno napisanim sosledjem ukrepov. Ena pot prikazuje

obravnavo bolnika s sumom na COVID po prihodu v center, druga pot pa

navodila za primer klica od doma.

IZHODIŠČE

74 letni dializni bolnik je bil ob prihodu v dializni center afebrilen, navajal je, da

izkašljuje bolj kot običajno, pred prihodom na dializo je vzel paracetamol. Po

zadnji dializi pred tremi dnevi se je pojavila neobičajna utrujenost in

produktiven kašelj, vendar brez vročine. Istočasno je zbolela žena z vročino in

prehladnimi znaki. En teden pred tem je dopustoval na slovenski obali, v tem

času je opravil dve počitniški dializi v dializnem centru SB Izola. Po zadnji

dializi se je kljub slabemu počutju udeležil praznovanja rojstnega dne. Bolnika

smo nemudoma preusmerili iz vstopne točke dializnega centra v izolacijsko

sobo, kjer sta dializna zdravnica in DMS v polni osebni varovalni opremi

opravili triažo bolnika. Glede na klinično stanje ( evpnoičen, sat.O2 98%, Kalij

5 mmol/l) smo se z vstopno točko v ZD Kranj dogovorili za takojšen odvzem

nazofaringealnega brisa. Približno 8 ur po odvzemu smo izvedeli, da je bris

pozitiven. Bolnik je bil že med zadnjo dializo pri nas najverjetneje kužen,

vendar je bil takrat asimptomatski. Evidentirali smo vse, ki so bili v zaščitenem

stiku z bolnikom v času, ko se je dializiral in jih v skladno z navodili

epidemiologa obvestili in uredili odvzem brisa 7 dni po izpostavitvi. Bolnika

smo po predhodnem dogovoru z infektologom napotili za sprejem na Kliniko za

infekcijske bolezni in vročinska stanja.

PRAKTIČNI PRIKAZ OBRAVNAVE PRVEGA OKUŽENEGA DIALIZNEGA 
BOLNIKA


