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Je nezbytně nutné, aby pacient měl doma “měřící sadu” obsahující teploměr, oxymetr a tlakoměr.
Je velmi důležité, aby pacienti byli monitorováni prostřednictvím telefonu a pokud to je možné,
prostřednictvím vizit pomocí “videokonzultace”. V tomto případě je vyšetření poslechem hrudníku
sekundární7!
!

+O JE TŘEBA VYHODNOTIT BĚHEM TELEFONICKÉHO HOVORU NEBO VIDEOKONZULTACE9!
:;!\'3'()*3y jako je &<$'*<c?@!krevní tlak, tělesná teplota a frekvence dechu!=vyhodnoceny
pacientem, nebo pečující osobou>7!!
!

Pozor?!!Suspekt vážného zánětu plic je vysoký, pokud je zjištěna horečka, nebo zánět
dýchacích cest A!'+)spoň!B!z následujcích parametrů?!

•! #rekvence dechu CDE!akcíF(.%2*u!
•! 9ážná dušnost! !
•! G/HIJ! KDL! 9 ovzduší běžného prostředí7!!
!

F;GH!2?&$!IhůzeHH?!2žitečný zvláště u pacientů s!normální G/HI!v klidu7!
Provádí se s aplikovaným oxymetrem na prstu pacienta, při doporučení chůze zhruba MNO
(.%2* a požadavkem na pacienta v intervalech cca B!(.%. odečítat hodnoty saturace7!Lékař
musí zjišťovat správě zvolenými otázkami také případné 5ymptomy7!!
!

J;!Kontrola &myslů a stavu vědomí!prostřednictvím vyšetření prováděných lékařem.!
!

K;!Původ a vývoj symptomů7!!
K této věci se uvádí, že?!!

•! předběžné 5ymtomy mohou být porucha chuti, ztráta čichu, podle toho, co uvádějí
kolegové, kteří pracovali v červených zónách, /roto těmto symptomům musí být
věnována pozornost při vyšetření lékařem;!

•! výskyt počínajícího průjmu je procentuálně nízký, ale je popsán v literatuře, proto by 
mělo být přihlédnuto i k tomuto příznaku a měl by být vyhodnocen.!
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JAKÝ JE DOPORUČENÝ 243.P4128+KÝ POSTUP U TĚCHTO!P.+IENTŮ9!
:;!QRQ!a!STH!%edoporučují užívání 6+2k$k$3*.k$.&ů u pacientů se zánětem plic, nebo
suspektním zánětem plic způsobeným QHU<RBK7!V případě užití glukokortikoidů bylo zjištěno
zvýšení úmrtnosti a zpoždění ,+)'3'%,)!9.325u.!
!

F;!Vyvarujte se použití terapií pomocí nebulizace léčiv =')3$5$+>!/$něvadž jejich účinnost nebyla
prokázána a mohlo by dojít ke zvýšení rizika nákazy rodinných příslušníků. 
!

J;!Je možno doporučit užití antipyretik jako je paracetamol v dávkách ne vyšších jak D6F&)n7
I12/3$#)% aktuálně neprokázal žádnou výhodu oproti /'3',)*'($+u7!
!

K;!V případě průjmu se doporučuje užití /3$1.$*.k.!
!

R;!N' kašel můhou být indikována!periférní sedativa =+)9$&3$/3$/.0.%>, anebo ,)%*3ální!=,+$/)3'5*.%e4
&.hy&3$k$&).%, atd.>!obecně považovány za účinnější! =v literatuře nejsou uvedeny specifické
záznamy pro pacienty s QHU<RBK>.!
!

S;!Poznatky týkající se těhotných žen není mnoho, i když v současné době nebyl zjištěn
.%*3'2*)3.%ální, nebo perinatální přenos.!Léčba symptomatické těhotné ženy by se měla řídit
běžnými doporučeními pro použití léků v těhotenství7!Zvláště pak se doporučuje užití
P'3',)*'($+u v maximální dávce až!D!6F&)n!=]H]!^P]G-nesteroidní protizánětlivé léky>!a v
případě potřeby '%*.1.$*.ka jako P($_.,.+.%!=B6!_!DF&)n!každých `!->7!Další informace naleznete
na internetových stránkách aaa7#'3(',.)63'9.&'%0'76$97.*7!!
!
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JEDNÁNÍ SE SYMPTOMATICKÝM PACIENTEM
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