Pacienta aprūpe. Kontroljautājumi ārstniecības personālam.
Jaunā gripa A(H1N1)v
Pacientu ar gripai līdzīgiem simptomiem nošķiršana
ārstniecības iestādes uzņemšanas nodaļā
o Pacientu ar gripai līdzīgiem simptomiem novirzīt uz
uzgaidīšanas zonu - atsevišķu telpu;
o Nodrošināt informācijas pieejamību par elpceļu higiēnu
(pareiza un higiēniska rīcība, šķaudot vai klepojot);
o Ja iespējams, nodrošināt pacientu ar medicīnisko/ķirurģisko
aizsargmasku, vienreizlietojamām salvetēm.
Pacienta primārā apskate
o Novērtēt elpošanas ātrumu minūtē un, ja iespējams, skābekļa
koncentrāciju asinīs;
o Ja elpošana ir paātrināta vai skābekļa koncentrācija ir zemāka
par 90%, brīdināt nodaļas vadītāju vai reanimācijas nodaļas
vadītāju;
o Slimības vēsturē atzīmēt gripai līdzīgo simptomu izpausmes,
saslimšanas datumu un laiku, blakusslimības, informāciju par
ceļojumiem un kontaktu ar cilvēkiem, kam bijuši gripai līdzīgi
simptomi;
o Izvērtēt specifiskus
diagnostikas metožu izmantošanas
nepieciešamību (piem., RT-PCR polimerāzes ķēdes reakcija);
o Paraugu ņemšanas laikā sevis aizsardzībai lietot
medicīnisko/ķirurģisko masku, aizsargbrilles, cimdus;
o Marķēt parauga konteineru atbilstoši noteiktajai kārtībai –
norādot vārdu, uzvārdu, parauga ņemšanas datumu;
o Norādīt diferenciālās diagnostikas pamata diagnozi un
papildus diagnozes;
o Par varbūtēju jaunās gripas A (H1N1)v gadījumu ziņot
reģionālajai SVA filiālei (no 1. septembra Latvijas
infektoloģijas centra teritoriālajai struktūrvienībai).
Pacienta sākotnējā un turpmākā aprūpe
Uzturošā terapija pacientiem gan jaunās gripas, gan sezonālās
gripas gadījumā, ietver:
o Nodrošināt mākslīgā skābekļa padevi pacientiem ar paātrinātu
elpošanu vai skābekļa koncentrāciju asinīs, kas zemāka par
90%;
o Nozīmēt paracetamolu/acetaminofēnu pacientiem jaunākiem
par 18 gadiem (ja nepieciešama antipirētiskā terapija);
o Nozīmēt atbilstošas antibiotikas, ja pacientam konstatēta
sekundāra bakteriāla infekcija;
o Apsvērt papildus diagnožu iespējamību;

o Pieņemt lēmumu par antivirālo
(oseltamivirs, zanamivirs).
Pirms pacienta pārvietošanas
o Nodrošināt pacientu ar
aizsargmasku.
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Pirms katra kontakta ar pacientu
o Uzvelciet medicīnisko/ķirurģisko masku;
o Nomazgājiet rokas;
o Ja pastāv iespēja saskarties ar pacienta ķermeņa
sekrētiem, uzvelciet cimdus, priekšautu un sejas/acu
aizsargu;
o Mainiet cimdus un mazgājiet rokas pēc katra pacienta
aprūpes;
o Pirms tālākas lietošanas, mazgājiet un dezinficējiet
pacienta aprūpes piederumus/aprīkojumu ;
Procedūru laikā, kad pacienta ķermeņa sekrēti var izdalīties
gaisā aerosola veidā (piemēram, veicot intubāciju,
bronhoskopiju, mākslīgo plaušu ventilāciju, šķidruma
atsūkšanu u.tml.)
o Uzvelciet vienreizlietojamo halātu;
o Uzvelciet atbilstošu respiratoru (FFP2);
o Uzvelciet brilles vai sejas aizsargstiklu un cimdus;
o Procedūru veiciet telpā ar atbilstošu ventilācijas sistēmu;
o Telpā, kurā veic procedūru, drīkst atrasties tikai
personāls.
Pirms pacienta ievietošanas hospitalizācijas zonā (izolēta palāta
vai vieta kopējā palātā)
o Nodrošināt ierobežotu pieeju un izvietot brīdinājuma zīmes
izolētajā telpā;
o Nodrošināt pacientiem individuālus aprūpes piederumus (ja
iespējams);
o Nodrošiniet vismaz 1 metra attālumu starp pacientiem kopējās
palātās;
o Nodrošināt attiecīgās telpas virsmu tīrīšanas un veļas maiņas
grafiku (lapa ar atzīmēm).

Pirms ieiet pacientu izolācijas zonā
(izolēta palāta vai kopējā palātā darbiniekiem un
apmeklētājiem:
o Uzvilkt medicīnisko/ķirurģisko masku;
o Mazgāt rokas.
Pirms iziešanas no pacientu hospitalizācijas zonas darbiniekiem
un apmeklētājiem
Novilkt visus individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL) - cimdus,
vienreizlietojamos halātus, sejas aizsargmaskas, acu aizsargus.
Pēc iziešanas no pacientu hospitalizācijas zonas
o Atbilstoši noteiktajai kārtībai veikt epidemioloģiski drošu
medicīnas piederumu, vienreizlietojamo IAL izmešanu;
o Mazgāt rokas;
o Mazgāt un dezinficēt pacienta un darbinieku piederumus, kas
bija kontaktā ar pacientu;
o Atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai kā medicīniskos
atkritumus iznīcināt priekšmetus, kas iespējami kontaminēti
ar gripas vīrusu.
Pirms pacienta izrakstīšanas (gan laboratoriski apstiprinātā, gan
neapstiprinātā gadījumā)
o Pacientam nodrošināt informācijas pieejamību par elpceļu
higiēnu (pareiza un higiēniska rīcība, šķaudot vai klepojot);
o Ieteikt pacientam uzturēties mājās, lai ierobežotu sociālos
kontaktus un izskaidrot infekcijas profilakses pasākumu
nozīmi;
o Pacienta slimības vēsturē vai ambulatorajā kartē pierakstīt
pacienta tālruņa numuru un adresi.
Pēc pacienta izrakstīšanas
o Izmest vai tīrīt un dezinficēt pacienta aprūpes piederumus
atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai;
o Mainot gultasveļu, salocīt to uz iekšpusi un nepurināt;
o Virsmas tīriet atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai;
o Materiālus, kas iespējami kontaminēti ar gripas vīrusu,
iznīcināt kā medicīniskos atkritumus, atbilstoši iestādē
noteiktajai kārtībai.

Kontroljautājumi ārstniecības personālam, lai iespējami labi sagatavotos jaunās gripas
A(H1N1)v pacientu aprūpes veikšanai.
Pasaules veselības organizācijas (turpmāk – PVO) sagatavotais materiāls „Kontroljautājumi
ārstniecības personālam” paredzēts slimnīcu uzņemšanas nodaļām, kas varētu būt iesaistītas jaunā
gripas vīrusa AH1N1 pacientu aprūpē.
Šie kontroljautājumi ietver: informāciju par gripas pacientu aprūpi un informāciju par kontroles
pasākumiem, lai nepieļautu infekcijas izplatīšanos.
PVO kontroljautājumi ir viegli lasāmi un lietojami, tie uzsver galvenās aktivitātes, kas jārealizē, lai
mazinātu nepilnības veselības aprūpes un pretepidēmiskā režīma pasākumu plānošanā. Šis materiāls
nav visaptverošs rīcības algoritms un nav paredzēts, lai aizvietotu iestādē noteikto rutīnas aprūpes
algoritmu un pretepidēmiskā režīma pasākumus.
Personāls šos kontroljautājumus var izmantot vairākos veidos:
o Atzīmējot izpildītos punktus, lai pārliecinātos, ka pacienta aprūpes laikā nav aizmirsta kāda
svarīga aktivitāte;
o Lietot kā daļu no pacienta slimības vēstures;
o Minēto informāciju, plakātu veidā, izvietot personālam labi pieejamās vietās ar mērķi
uzlabot pretepidēmiskā režīma pasākumus un pacienta aprūpes kvalitāti;
Atsevišķas kontroljautājumu sadaļas varētu tikt lietotas atsevišķi jebkurā no iepriekš norādītajiem
veidiem.
Lietoto terminu skaidrojums
Roku mazgāšana un dezinfekcija:
lietojiet ziepes un mazgājiet zem tekoša ūdens. Vislabāk lietojiet šķidrās ziepes no slēgta trauka. Uz
cieto ziepju virsmas un ziepju traukos var uzkrāties dažādi mikroorganismi;
 rokas kārtīgi ziepējiet 10-15 sekundes - tā, lai veidojas putas;
ar ziepēm pārklājiet visas roku virsmas – plaukstas, plaukstu virspuses, starp pirkstiem un zem
nagiem;
 rokas kārtīgi noskalojiet tekošā ūdenī;
noslaukiet rokas ar vienreizlietojamu papīra dvieli vai nožāvējiet zem ventilatora.
Hospitalizācijas zona (atsevišķa vai kopējā palāta) - pacientu ar līdzīgām diagnozēm izvietošana īpaši
norādītās telpās/zonās. Šādas zonas ierīkojamas gadījumos, kad individuāla izolācija vienvietīgā palātā
nav iespējama. Šāda metode ļauj ierobežot infekcijas izplatību, jo pacientus aprūpē ierobežots skaits
personāla. Pacienti ar apstiprinātu slimības diagnozi jāizvieto norādītajā zonā, atsevišķi arī no tiem
pacientiem, kuriem pastāv tikai aizdomas par saslimšanu.
Elpceļu higiēna (pareiza un higiēniska rīcība, šķaudot un klepojot) - klepojot un šķaudot, jāaizklāj
deguns un mute ar vienreizlietojamo salveti; pēc lietošanas salvete jāizmet, un nekavējoties
jānomazgā rokas ar ziepēm un ūdeni. Roku dezinfekcijai var lietot arī alkoholu saturošus roku
dezinfekcijas līdzekļus.
Atsevišķa uzgaidāmā zona – uzgaidāmajai zonai, kas paredzēta pacientiem ar gripai līdzīgiem
simptomiem ir jābūt atdalītai no pārējo pacientu uzgaidāmās telpas. Šī zona var būt daļa no parastās

uzgaidāmās telpas, bet tai jābūt pēc iespējas attālinātai (vismaz 3 metri) no zonas, kur atrodas citi
pacienti. Ievērojiet, lai distance starp pacientiem ar simptomiem un bez tiem ir vismaz 1 metrs.
Sejas/acu aizsardzība - tiek lietots sejas aizsargstikls vai aizsargbrilles. Optiskās brilles, ko cilvēks nēsā
ikdienā nevar uzskatīt par individuālo aizsardzību, jo tās nepasargā no ķermeņa sekrētu iekļūšanas
acīs.
Gripai līdzīgi simptomi - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, galvassāpes, sāpes locītavās un
muskuļos, iesnas, sāpes kaklā, dažreiz vemšana un caureja.
Vienreizlietojamais halāts – tīrs, nesterils, ar garām piedurknēm.
Ieteicamie infekcijas kontroles pasākumi pacientam vai tā aprūpētājam mājas apstākļos, pēc
izrakstīšanās no ārstniecības iestādes – ja pacientam joprojām ir gripas simptomi vai pacients ir bērns,
jaunāks par vienu gadu (jo pastāv iespēja turpināt izplatīt infekcijas ierosinātāju vēl 3 nedēļas pēc
simptomu beigšanās):
•
•
•
•
•

Pacienta „karantīna”: pacientam jāatrodas atsevišķā istabā un jāierobežo sociālie kontakti.
informē, kā rīkoties klepojot un šķaudot, lai samazinātu inficēšanās draudus apkārtējiem.
Visām personām, kas uzturas ar saslimušo vienā mājā/ dzīvoklī jāievēro regulāra roku mazgāšana un
personīgās higiēnas pasākumi.
Personai, kura veic slimnieka aprūpi, jāvalkā apģērbs, kas pēc iespējas labāk pasargā no inficēšanās ar
slimnieka elpceļu sekrētiem vai citiem ķermeņa izdalījumiem un inficētiem priekšmetiem.
Visām personām pēc iespējas jāsamazina kontaktēšanās biežums ar slimnieku, saskarsmē ar pacientu
jāievēro distance (vismaz 1 metrs).

Medicīniskā/ķirurģiskā maska – maska, kas pasargā valkātāja degunu un muti no nejaušas inficēšanās,
piemēram, ar ķermeņa sekrētiem. Respirators FFP2 – speciāli testēta maska, kas nodrošina augstās
pakāpes aizsardzību pret inficētu aerosolu ieelpošanu.
Līdzīgās vadlīnijas
Infekcijas slimību kontroles uz ierobežošanas vadlīnijas, ja pastāv aizdomas par saslimšanu ar jauno
gripu A(H1N1) http://www.who.int/crs/resources/publications/infection_control/en/index.html
Infekcijas slimību kontrole un ierobežošana veselības aprūpē epidēmiju un pandēmiju gadījumos, ko
izraisījusi
respiratora
saslimšana
http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CD_EPR_2007_6/en/
Jaunās gripas A(H1N1) gadījuma klīniskā vadība.
http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/swineflu/clinical_managementH1N1_21_May
_2009
Elpošanas ātruma novērtējums (norāde uz paātrinātu elpošanu)
Vecums
Elpošanas ātrums
<2 mēneši ≥60ieelpas/minūtē
2-11 mēneši ≥50ieelpas/minūtē
1-5 gadi
≥>40ieelpas/minūtē
5-12 gadi
≥30ieelpas/minūtē
>13 gadi
≥20ieelpas/minūtē

