NAVODILO ZA DELO

TESTIRANJE NA PRISOTNOST SARSCOV-2 OB SPREJEMU OTROK V UKCL
IN MED HOSPITALIZACIJO

Stran:

•

OTROCI IN/ALI SPREMLJEVALCI, KI SO PREBOLELI COVID 19 IN CEPLJENI IN IMAJO ZATO USTREZNO
POTRDILO
- otrok in spremljevalcev, pri katerih je od potrditve simptomatske okužbe s SARS-CoV-2 minilo manj kot 6 mesecev,
se NE TESTIRA. Izjema so imunsko oslabeli bolniki, pri katerih je bil predhodni bris (PCR) še pozitiven, pri njih se
briše po metodi PCR. Prav tako se ne testira cepljenih asimptomatskih imunokompetentnih otrok in spremljevalcev
do 8 mesecev po cepljenju s:
- Pfizer/BioNtech - 7 dni po drugem odmerku;
- Moderna - 14 dni po drugem odmerku;
- AstraZeneca - 21 dni po prvem odmerku cepiva.
- Janssen - 14 dni po edinem odmerku cepiva

•

ASIMPTOMATSKI otroci in starši, ki prihajajo v DH ali EDH (ne prespijo čez noč)
- pri katerih je od zadnjega izvida brisa minilo manj kot 3 dni, SE OB SPREJEMU REDNO NE BRIŠEJO.
- pri katerih je od zadnjega brisa minilo 3 dni ali več, SE BRIŠEJO s HAGT
•
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Otrokom in spremljevalcem je v informacijski sistem NUJNO potrebno naročiti
odvzem brisa in določiti vrsto preiskave (PCR ali HAGT).

Na oddelku se namestijo v DH. Ves čas trajanja hospitalizacije imajo otroci in starši pravilno nameščene maske, ki pokrivajo nos
in usta.
•

ASIMPTOMATSKI otroci in starši, ki prihajajo za hospitalizacijo in ostanejo na oddelku vsaj eno noč ali dlje
- SE BRIŠEJO S HAGT, RAZEN ČE JE OD ZADNJEGA BRISA PRETEKLO MANJ KOT 48 UR. Ob vstopu osebja
v sobo si pravilno namestijo maske.
- OTROCI, KI SO NAROČENI NA POSEG ALI DIAGNOSTIKO V SPLOŠNI ANESTEZIJI, se brišejo s PCR testom,
lahko tudi do 24 ur pred naročenim posegom/diagnostiko in na rezultat počakajo doma. Spremljevalec se briše s
HAGT. V kolikor so otroci brisani na dan preiskave, se opravi tako otroku kot staršu HAGT, otroku se odvzame še
PCR bris. Ob negativnem HAGT otrok na izvid PCR testa lahko počaka na oddelku.
•

•

Pri asimptomatskem staršu oz spremljevalcu opravimo bris nosnega žrela

SIMPTOMATSKI otroci in/ali starši, ki pridejo z vročino in/ali znaki/simptomi okužbe dihal in/ali znaki okužbe prebavil
in/ali glavobolom in/ali epidemiološkim podatkom o stiku z bolnikom s COVID, se brišejo s PCR testom in so do rezultata
testa nameščeni v sivo sobo. Po možnosti naj otroka spremlja asimptomatski starš.
•
•

Pri simptomatskem staršu oz spremljevalcu opravimo bris nosnega žrela
Pri simptomatskem otroku opravimo bris nosnega žrela *.

KOT ASIMPTOMATSKE smatramo osebe, ki:
- nimajo povišane telesne temperature
- nimajo znakov okužbe dihal
- nimajo znakov okužbe prebavil
- nimajo glavobola
- so vsi člani istega gospodinjstva zdravi
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Stran:

-
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niso bili v stiku z bolno osebo
niso bili v stiku z osebo, ki je bila v zadnjih 14 dneh v neposrednem kontaktu z osebo, ki ima COVID okužbo
niso bili v stiku z osebo, ki ji je bila odrejena karantena zaradi stika s COVID okuženo osebo v zadnjih 14 dneh

Vsi ASIMPTOMATSKI otroci in starši, ki potrebujejo bris pred sprejemom, so naročeni na bris v dopoldanskem času.
Zaradi nemotene izvedbe brisanja je potrebno bolnike naročiti za sprejem v hospital v rednih časovnih intervalih ob 7.00, 7.40 in
8.20. Na vsako od navedenih ur naročite tretjino vseh pacientov, ki so tisti dan predvideni za hospitalizacijo. Vstop v poslopje
Pediatrične klinike bo pacientom omogočen ob naročeni uri in ne 5 minut prej, kot je veljalo do sedaj.
Brisanje pred načrtovanim sprejemom se izvede v kontejnerju za poslopjem PeK, otroci in starši na izvid počakajo v čakalnici v
avli PeK na varni medsebojni razdalji s pravilno nameščenimi maskami (ki pokrivajo nos in usta).
-

Če je izvid negativen, se otrok in starš za klinični pregled pred sprejemom na oddelek zglasita v specialistični
ambulanti PEK.

V primeru pozitivnega brisa HAGT pri otroku in/ali staršu (spremljevalcu), osebje kontejnerja obvesti konziliarnega
zdravnika, ki poda navodila za nadaljnjo obravnavo. Okuženi / otroci starši počakajo na nadaljnja navodila v čakalnici
v avli na medsebojni razdalji in imajo pravilno nameščeno masko (ki pokriva nos in usta). Otroku/staršu, ki ima
pozitiven HAGT, se za potrditev okužbe odvzame še PCR test iz nosnega žrela.
HOSPITALIZIRANI OTROCI in spremljevalci
-

•

•

•

Otroci, ki pridejo na URGENTEN sprejem/pregled in so SIMPTOMATSKI (vročina
in/ali znaki okužbe dihal in/ali znaki okužbe prebavil in/ali glavobol) ali imajo
pozitivno EPIDEMIOLOŠKO anamnezo o stiku s simptomatsko osebo, se
obravnavajo v sivi coni, pri njih je potrebno opraviti mikrobiološko diagnostiko z
metodo PCR.
ASIMPTOMATSKI otroci, ki pridejo na urgenten sprejem/pregled (nimajo zgoraj
naštetih znakov in nimajo pozitivne epidemiološke anamneze), se brišejo s
HAGT. Če je test negativen, gredo na končni oddelek (ne v sivo cono) ali pa
počakajo na izvide ambulantne obravnave v čakalnici pred SUA.

Hospitalizirane otroke se briše vsak 3., 7. in nato vsak naslednji 7. dan s PCR testom (lahko ustno žrelni bris), spremljevalce pa
vsak 3., 7. in nato vsak 7. dan s HAGT. Ob menjavi spremljevalca se njegovo/njeno brisanje izvaja po shemi od začetka.
•

NOVOROJENČKI
Asimptomatskih novorojenčkov < 72 h starosti ob sprejemu ne brišemo, dovolj je negativen izvid HAGT pri
materi. V vseh drugih primerih je potreben bris, pri asimptomatskih novorojencih HAGT, pri simptomatskih pa
PCR test. Asimptomatski starši se vedno brišejo s HAGT.

•

HEMODIALIZNI BOLNIKI
asimptomatski hemodializni bolniki, ki niso cepljeni ali niso preboleli C19, se brišejo vsak 7. dan s PCR testom
(ustno žrelni bris)

•

KLINIČNI ODDELEK ZA INTENZIVNO TERAPIJO OTROK
Otroke se ob sprejemu briše s HAGT, nato 3., 7. in nato vsak 7. dan s PCR testom (nosno žrelni ali ustno žrelni
bris).
Starši/skrbniki otroka lahko obiščejo, v kolikor bris HAGT ni starejši od 72 ur. V nasprotnem primeru se ponovno
brišejo s HAGT.
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