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Zadeva: Navodilo za obvladovanje in zajezitev s SARS- CoV-2 okužbo

V začetku tega tedna je bila imenovana Nacionalna skupina za koordinacijo sprejemov in
posteljnih kapacitet za Covid bolnike v zdravstvenem sistemu (Nacionalna skupina). Skupino
strokovnjakov, ki pokrivajo vsa področja in nivoje zdravstva vodi prof. dr. Matjaž Jereb. Glavna
naloga skupine je koordinacija vodenja obravnave covidnih bolnikov v bolnišnicah. Nacionalna
skupina bo tesno sodelovala s posvetovalno skupino za covid-19, ki jo vodi Mario Fafangel,
vodja centra za nalezljive bolezni pri NIJZ.
V nadaljevanju navajamo nabor ukrepov, ki jih po potrebi prilagodite oziroma nadgradite z
dodatnimi ukrepi, seveda upoštevajoč vrsto zdravstvene dejavnosti, ki jo izvajate in
epidemiološko sliko v vašem lokalnem okolju, ki jih je pripravila Nacionalna skupina za
koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za covid bolnike v zdravstvenem sistemu.
Navodila za obravnavo bolnikov s SARS- CoV-2 okužbo
-

Bolniki se vodijo po regionalnemu principu. Vodstvo bolnišnic je dolžno zagotoviti do
10% postelj namenjenih bolnikom pozitivnim na SARS-CoV-2. Glede na epidemiološke
razmere bomo odstotek postelj postopno dvigovali do 20% vseh posteljnih zmogljivosti.

-

Ko bolnišnica preseže dogovorjen delež posteljnih zmogljivosti, se preko koordinatorja
in dispečerske službe aktivira sistem za premestitve bolnikov v druge bolnišnice.

-

Vodstvo bolnišnic lahko obravnavo SARS-CoV-2 pozitivnih bolnikov organizira v obliki
covidnih oddelkov ali kohortnih izolacijskih oddelkov/sob (rdeče cone). Bolnike
obravnavajo specialisti ustrezne specialnosti vezane na bolnikov osnovni in glavni
zdravstveni problem.

-

Vodstvo bolnišnic imenuje opolnomočenega koordinatorja za SARS-CoV-2 postelje,
ki bo opolnomočen za komunikacijo z nacionalnim koordinatorjem in bo sodeloval na
skupnih operativnih sestankih preko spleta. Imena s kontaktnimi podatki (številka
telefona in e naslov na kateri bodo dosegljivi ) posredujte na Ministrstvo za zdravje
najkasneje do 11. 7. 2022 na e naslov: gp.mz@gov.si – sklic zadeva 024 -24/2022

-

Bolnik s potrjeno SARS CoV-2 okužbo (pozitiven PCR / ob značilni epidemiološki sliki
zadošča HAGT), ki potrebuje obravnavo na oddelku intenzivne terapije IT3, se sprejme
v najbližjo bolnišnico s covid IT3 oddelkom, določenim s strani ministrstva za zdravje.
Trenutno sta odprta dva oddelka IT3, v UKCL in UKCMB. Glede na epidemiološke
razmere bomo odpirali dodatne covid IT3 postelje v regionalnih bolnišnicah in na Kliniki
Golnik.

-

Kritično bolni s SARS CoV-2 okužbo, ki potrebujejo nujno kirurško zdravljenje, so
oskrbljeni v sprejemni bolnišnici in se po posegu premestijo v najbližjo bolnišnico s
covid IT3 oddelkom, določenim s strani ministrstva za zdravje V kolikor se kirurško
zdravljenje lahko odloži in je prevoz možen, se ga lahko organizira pred posegom.

-

Vsak urgentni center zagotovi varno zdravstveno obravnavo bolnikov s sumom ali s
potrjeno SARS-CoV-2 okužbo. Po odločitvi o potrebi po bolnišnični obravnavi se bolnika
sprejme v regionalno bolnišnico na covid oddelek ali v rdečo cono.

-

Organizacija dela izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni mora ob ustrezni
obravnavi covid-19 bolnikov omogočiti nemoteno obravnavo ostalih bolnikov in
izvajanje ostalih zdravstvenih storitev. Vsa dosedanja navodila ostajajo v veljavi in se
ne spreminjajo.

-

V DSO, PSVZ in VDC se dosledno testira vse simptomatske stanovalcev in covid
pozitivne stanovalce se ustrezno osami v rdečih conah. Vsa dosedanja navodila
ostajajo v veljavi in se ne spreminjajo.

-

Za namen premestitev intenzivnih in navadnih covid bolnikov bosta v pripravljenosti dve
namenski ekipi brez zdravnika. Prevoz se sproži preko dispečerskega centra Maribor.
Premestitve bolnikov med bolnišnicami morajo biti predhodno vedno dogovorjene.

-

Vsaka bolnišnica vse dni v tednu do 9:00 sporoča stanje za ob 8:00 v aplikacijo na
ministrstvo za zdravje (https://mnz.sharepoint.com/sites/MZ-PorocanjeCovid19).
Bolnišnice poročajo vse podatke kot do sedaj.
Kontaktna oseba za poročanje: Nejc, hribernik@gov.si.

-

Nacionalni koordinator posteljnih zmogljivosti: Robert Carotta, e naslov: robert,
carotta@gmail.com, gsm 041 342 726.

-

Koordinator Nacionalne skupine in ministrstva za zdravje: Biserka Simčič; e naslov:
Covid-zmogljivosti.mz@gov.si.

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje pri ukrepih za obvladovanje in zajezitvi COVID-19
bolezni.

S spoštovanjem.

Danijel Bešič Loredan
minister

Vročiti:
-

Izvajalci zdravstvene dejavnosti - po e-pošti
Združenje zdravstvenih zavodov, gp.zdruzenje@zdrzz.si - po e-pošti
Skupnost socialnih zavodov Slovenije, info@ssz-slo.si - po e-pošti
Skupnost varstveno delovnih centrov, skupnostvdcs@gmail.com - po e-pošti
Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si – po e-pošti
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, tajnistvo@zbornica-zveza.si – po epošti
Dispečerska služba zdravstva, dsz@kclj.si – po e-pošti

V vednost:
- Prof.dr. Matjaž Jereb, matjaz.jereb@kclj.si - po e pošti
- Dr. Mario Fafangel, mario.fafangel@nijz.si - po e pošti

