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NA PODLAGI IZKUŠENJ PRVEGA VDORA SMO PODALI NASLEDNJE ZAKLJUČKE, KI SO BILI V VELIKI MERI POTRJENI TUDI V DRUGEM VALU:

1. Bolniki imajo med hospitalizacijo stik s (pre)velikim številom zaposlenih; 

2. Kužnost je v zaprtem prostoru brez uporabe zaščitnih mask zelo visoka, verjetno aerogeni prenos okužbe;

3. Kirurške maske nudijo dobro zaščito zdravstvenih delavcev;

4. Pojavlja se vprašanje pomembnosti negativnega brisa pri kontaktih;

5. Umrljivost je pri polimorbidnih bolnikih visoka;

6. Pri dializnih kontaktih bi morali biti pozorni na srčne oz. trombembolične komplikacije kot vzrok nenadnih smrti. Obdukcija je v takšnih primerih

zaželena iz varnostnih in učnih razlogov.

V prvem valu COVID epidemije spomladi 2020 se je KO za nefrologijo (KON) UKC Ljubljana kot eden izmed prvih oddelkov srečal z vdorom SARS CoV-2

pozitivnega bolnika na klinični oddelek. Izkušenj s temi bolniki osebje na KON takrat ni imelo.

84-letni bolnik z E. Coli urosepso je bil 13.3.2020 premeščen na KON iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja (KIBVS). . Zaradi istočasno prisotne

respiratorne simptomatike (kašelj, respiracijska insuficienca, dispneja) mu je bil 2x odvzet bris na gripo, ki je bil negativen, težave so bile pripisane

srčnemu popuščanju. Med drugim je bil bolnik zdravljen tudi z Berodual inhalacijami. 7. dan ponoči je bil ponovno visoko febrilen, pričel je bolj suho

kašljati, 8. dan (20.3.2020) smo mu napravili bris nazofarinksa na SARS CoV-2, ki je bil pozitiven.

Na spodnji shemi je prikaz kontaktov bolnika z drugimi bolniki in osebjem med hospitalizacijo na KON ter prenos okužbe po oddelku. Bolniki v sobah niso

uporabljali zaščitnih mask, so jih pa nosili, če so sobo zapustili (npr. ob odhodu na diagnostične preiskave). Osebje je sprva uporabljalo kirurško masko in

razkuževanje rok, po dokazani prvi okužbi smo za rizične kontakte uporabljali polno osebno varovalno opremo.
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23 drugega osebja (strežnice, 

čistilke, osebje na RTG,…) 

8 bolnikov 

2×  SARS Cov-2  ⊖ 

1×  SARS Cov-2 ⊕ 

0×  SARS Cov-2⊕ 

4× SARS Cov-2 ⊕ 

2×  dializna bolnika 

SARS Cov-2 ni dokazan 

1 umrl v bolnici zaradi 

srčnega zastoja 

SARS Cov-2 ⊕ 

 

1 umrl doma zaradi 

srčnega zastoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 zdravnikov 

19 medicinskih sester 

in tehnikov 
0×  SARS Cov-2⊕ 

 

NULTI BOLNIK 

 


