Pielikums Nr.1 Lēmuma pieņemšanas algoritms SAC pacientu, kuriem ir diagnosticēta Covid – 19 saslimšana
vai pastāv pamatotas aizdomas par to, nogādāšanas/ārstēšanās vietas izvēlei
I. 1.Viegla saslimšanas norise1,2:
• paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 - 390C;
• klepus;
• elpo brīvi, elpošanas frekvence 12-20 reizes/min;
• galvassāpes;
• var būt arī sāpes kaklā, mialģija, nogurums, caureja;
• garšas un smaržas zudums;
• samaņa skaidra;
• SpO2 ≥94% bez skābekļa atbalsta;
• pulsa frekvence- 51-90 reizes/min;
• SAS – 111-219 mmHgst.

•
•

•

Ir cita akūta somatiska saslimšana vai trauma,
kuras ārstēšana iespējama tikai atbilstošā
slimnīcā

•

Ir hroniskas saslimšanas. Nav dekompensācijas.

•

Ir hroniskas saslimšanas. Dekompensācija.
Pacienta transportēšana var būtiski pasliktināt
pacienta stāvokli.
Ir iespēja nodrošināt izolāciju

II.1.Vidēji smaga saslimšanas norise1,2:
•
•
•
•
•

•
•
•

paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 390C;
klepus, garšas un smaržas zudums;
elpošanas frekvence līdz 25 reizēm/min.;
elpas trūkums, aizdusa pēc piepūles, kas saistāma ar saslimšanas epizodi;
SpO2 bez skābekļa atbalsta <94%, bet ar skābekļa atbalstu sasniedz 94 %;

pulsa frekvence - 91-130 reizes/min;
SAS – 90-219 mmHgst.;
neirolabilitāte - panika, trauksme.

III.1.Smaga saslimšanas norise1,2:
• paaugstināta ķermeņa temperatūra virs 390C vai zem 35⁰C
• smaga dispnoe (miera dispnoe, grūtības runāt pilnos teikumos);
• SpO2 <90 %, elpojot gaisu;
• elpošanas frekvence >25 reizēm/min;
• pulsa frekvence > 130 reizes/min;
• samaņas traucējumi vai citas hipoksijas vai hipoperfūzijas pazīmes
Atsauces:
(samaņas zudums, hipotensija, anūrija, sāpes krūtīs u.c.).
• SAS <90 vai >220 mmHgst

Ir/nav hronisku saslimšanu akūtā vai dekompēsētā
stadijā,
ir iespēja nodrošināt izolāciju, primāro aprūpi

•

Ņemot vērā saslimšanas norisi, citus norādītos
faktorus, var veidot konsīliju, piesaistot OVC
un/vai SMC.
Slimnīcu kodi:
A -KUS, RS; C- Covid nodaļas; SAC – karantīnas
nodaļa

1. Clinical Presentation of People with SARS-CoV-2 Infection, pieejams: https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/overview/clinicalpresentation/
2. Recommendations for the admission of patients with COVID-19 to intensive care and intermediate care units (ICUs and IMCUs)
https:/w.ch/article/doi/smw.2020.20227
3. Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed Coronavirus Disease (COVID-19):
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html

