ЛЕКЦІЯ VІ.

Диспетчеризація пацієнтів
з COVID-19

Цілі
1. Описати особливості диспетчеризації
пацієнтів з COVID-19 або за її підозри

Алгоритм опитування диспетчером пацієнта з підозрою
на COVID-19
№

Питання

Варіанти відповіді

1. Інформація щодо подорожі та можливого контакту з хворим на COVID-19
Чи контактували Ви з хворим з підтвердженим діагнозом чи у якого
1.1. підозрюють COVID-19?

ТАК

НІ

Чи контактували Ви з особами, які знаходяться на самоізоляції
1.2. та мають ознаки ГРЗ ?

ТАК

НІ

Чи контактували Ви з особами, які повернулися з закордону протягом
1.3. останніх 2 тижнів ?

ТАК

НІ

ТАК

НІ

1.5. Чи контактували Ви з особою, у якої спостерігалися ознаки ГРЗ ?

ТАК

НІ

1.6. Чи наявні в Вашій сім’ї, колег по роботі ознак захворювання ?

ТАК

НІ

1.4.

Чи перебували Ви за кордоном протягом останніх двох тижнів.
Якщо так, то в якій країні: _______________________.

Алгоритм опитування диспетчером пацієнта з підозрою
на COVID-19
№

Питання

Варіанти відповіді

2. Ознаки, що вказують на можливу наявність COVID-19
Скажіть, яка у Вас температура тіла, якщо ви мали можливість її
виміряти? або

<38,0 °С

>38,0°С

ТАК

НІ

ТАК

НІ

ТАК

НІ

Скажіть будь – ласка чи є у Вас утруднене дихання ?

ТАК

НІ

Чи є у біль або дискомфорт у грудній клітці при диханні ?

ТАК

НІ

Чи з’явились у Вас нові дихальні проблеми (наприклад хрипи,
2.4. свистяче дихання, задуха в спокої) (при наявності в анамнезі
існуючих хронічних захворювань дихальної системи).

ТАК

НІ

2.1. Наявність суб’єктивного відчуття гарячки? або
Відчуття ознобу?
2.2. Скажіть будь-ласка чи є у Вас постійний кашель ?
2.3.

Алгоритм опитування диспетчером пацієнта з підозрою
на COVID-19
№

Питання

Варіанти відповіді

3. Наявні ознаки критичного стану.
є порушення свідомості (сплутана свідомість) або виражена
3.1. Чи
сонливість (не можливо збудити хворого)?

ТАК

НІ

3.2. Чи є синюшний колір губ або обличчя?

ТАК

НІ

ТАК

НІ

ТАК

НІ

ТАК

НІ

ТАК

НІ

ТАК

НІ

4. Група ризику.
4.1. Вік хворого __________________ років
Чи є у хворого супутні хвороби:
4.2.1. Серцево-судинні хвороби
4.2. 4.2.2. Діабет
4.2.3. Захворювання органів дихальної системи
що супроводжуються зниженим
4.2.4. Захворювання,
імунітетом

Рекомендації пацієнту

1. Виміряйте температуру тіла.
2. Провітріть кімнату/приміщення в якій Ви знаходитесь.
3. Одягніть маску на обличчя до приїзду бригади ЕМД,
якщо у Вас є можливість та це не погіршує вашого
стану.
4. Обробіть поверхні до яких Ви часто торкались
миючими засобами та антисептиком, якщо у Вас є
можливість.
5. Бажано відкрити вхідні двері та закрити домашніх
тварин.

Питання

