ЛІКАРІ БЕЗ КОРДОНІВ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ
ПОШИРЕННЯ COVID-19 У ЗОЗ,
ЩО НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ ХВОРИМ
НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
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З метою дотримання вимог карантину, а також зменшення
вірогідності інфікування COVID-19 пацієнтів, які перебувають
на стаціонарному лікуванні:
• Переглянути необхідність продовження стаціонарного
лікування пацієнтів, які на даний момент госпіталізовані. За
відсутності показів для продовження стаціонарного лікування
перевести хворих на амбулаторне лікування. Надати пацієнтам,
які переходять на амбулаторне лікування, інформацію щодо
запобіжних заходів розповсюдження хвороби.
• Рекомендувати хворим обмежити контакти з відвідувачами
та іншими хворими у відділенні. За можливості розподілити
хворих в окремі палати, якщо це неможливо, збільшити відстань
між ліжками в палаті.
• Персоналу стаціонарних відділень щоденно проводити
опитування пацієнтів щодо наявних скарг та ознак респіраторних захворювань.

Для пацієнтів, які проходять амбулаторне лікування та
відвідують ЗОЗ для отримання ПТП:
• Запровадити в кабінеті ДОТ видачу ПТП та медичних
препаратів для корегування побічної дії ПТП на тривалий період
(до 30 доз) зі здійсненням ДОТ дистанційно. Обов’язково
надавати хворим інформацію щодо умов зберігання препаратів.
• Запровадити систему попереднього запису хворих на
прийом з метою зменшення кількості пацієнтів, які одночасно
перебувають у ЗОЗ. Проводити попередній скринінг телефоном
щодо виявлення симптомів респіраторного захворювання та
вірогідних контактів з пацієнтами з COVID-19.
• Пропонувати пацієнтам перехід на відео-ДОТ з метою
обмеження необхідності відвідування ЗОЗ.
• Розглянути можливість доставки ПТП хворим соціальними
працівниками/надавачами ДОТ з дотриманням заходів щодо
попередження розповсюдження COVID-19.
• Розглянути можливість надання консультацій, а також
інформування пацієнтів щодо запроваджених можливостей
хворим дистанційно, за допомогою телемедицини (моб. зв’язок,
Skype, Viber, Telegram).
• Для пацієнтів, які відвідують ЗОЗ для проходження моніторингу лікування необхідно створити можливості для
фізичного дистанціювання в зонах очікування (наприклад,
розділені стільці).
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Заходи в ЗОЗ для запобігання поширення інфекції COVID-19:
• Для протитуберкульозних диспансерів, які постачають
ПТП до кабінетів контрольованого лікування, слід розглянути
можливість доставки препаратів на термін більше ніж 1
місяць для кожного пацієнта, тобто 3 місяці постачання.
Попередньо необхідно провести аналіз наявних запасів в
протитуберкульозних диспансерах та термінів придатності
препаратів.
• Запровадити скринінг
захворювань до входу у ЗОЗ.

на

симптоми

респіраторних

• Розмістити на вході до ЗОЗ оголошення для пацієнтів, що
у випадку наявності симптомів респіраторної інфекції пацієнт
повинен НЕГАЙНО повідомити медичний персонал закладу.
• Розмістити антисептик для рук так, щоб він був доступний
для усіх пацієнтів, захисні маски мають бути доступні для
усіх пацієнтів, які відвідують ЗОЗ незалежно від наявності
респіраторних симптомів.
• Обмежити кількість одночасного перебування пацієнтів
у ЗОЗ для уникнення черг, що дозволить створити фізичну
відстань між ними не менше 2 метрів.
• Створити можливості для фізичного дистанціювання в
зонах очікування (наприклад, розділені стільці). По можливості
створити місця очікування поза будівлею ЗОЗ.
• Передбачити можливість надання консультацій пацієнтам
з респіраторними симптомами (з підозрою на COVID-19) в
окремому приміщенні.
• Розглянути можливість запровадження різних змін прийому,
щоб мінімізувати черги та натовпи людей, які знаходяться у
приміщенні одночасно.
• Розмістити у зонах очікування ЗОЗ інформаційні матеріали,
щодо симптомів COVID-19, етикету кашлю, гігієни рук, правил
щодо користування масками (як правильно вдягати та знімати,
як часто змінювати, куди викидати) тощо.

Запобігання поширення та контроль інфекції під час
консультацій з пацієнтами:
• Проводити дезінфекцію фонендоскопів та іншого медичного обладнання після кожного пацієнта з використанням
спиртовмісних (не менше 70%) дезінфектантів.
• Регулярно проводити дезінфекцію поверхонь, до яких часто
доторкуються, зокрема ручок, поручнів тощо, за допомогою
дезінфектантів, що мають віруліцидну дію.
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• Використовувати ультрафіолетові лампи відкритого типу,
після дезінфекції приміщень як додатковий спосіб дезінфекції,
один раз наприкінці робочого дня.
• Забезпечити, щоб усі пацієнти перебували у масці.
• Намагатись тримати вікно в оглядовій кімнаті відкритим.
• Ультрафіолетові лампи екранованого типу мають використовуватися протягом робочих годин або цілодобово у
стаціонарних приміщеннях.
• Під час огляду пацієнта з підозрою на COVID-19 мають
використовуватися захисна маска, захисні окуляри (ЗІЗ
для попередження передачі інфекції крапельним шляхом);
нітрилові рукавички та ізоляційний халат (ЗІЗ для попередження
передачі контактним шляхом); використання респіраторів є
рекомендованим тільки при виконанні аерозольгенеруючих
маніпуляцій (серцево-легенева реанімація, бронхоскопія,
інтубація) або огляді пацієнта з туберкульозом.
• Дезінфекція рук спиртовмісним антисептиком має відбуватися до та після контакту з пацієнтом, перед асептичними
процедурами, перед тим, як знімати маску/респіратор та після
зняття, та предметами оточення пацієнта (кушетка, ручки
дверей, тощо).
• Під час збору анамнезу, скарг тощо забезпечити відстань
між медичним персоналом та пацієнтом не менше одного
метра.
• Не торкатися контамінованими руками (до миття рук
милом або обробки антисептиком) обличчя, мобільного
телефону, мишки, клавіатури тощо.
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