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SPAUDOS PRANEŠIMAS

IAED CBRN GREITOJO KELIO KOMITETAS; 
TEMA: NAUJASIS KORONAVIRUSAS IŠ 
KINIJOS, UHANO MIESTO (2019-nCoV)

Naujasis koronavirusas, kilęs Kinijoje, Uhano mieste, dabar išplito į kelias kitas šalis, tarp jų ir Jungtines 
Amerikos Valstijas, kur 2020 sausio 21 dieną Vašingtono valstijoje patvirtintas vienas atvejis.

Pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijos nerimauja dėl šio viruso išplitimo, kadangi panašu, kad 
šis virusas neseniai buvo perduotas iš gyvūnų žmonėms, o dabar jau yra patvirtinti atvejai, kuomet 
virusą perdavė žmogus žmogui – dėl to jis kelia grėsmę žmonių populiacijoms, nes šiuo metu nėra 
sukurtos vakcinos, o imunitetas mažas arba jo visai nėra.

Koronavirusas yra rūšis virusų, kurie turi galimai mirtinų štamų, tarp jų praeityje išplitęs SARS-CoV 
(Sunkus ūminis respiracinis sindromas) ir MERS-CoV (Artimųjų Rytų respiracinis sindromas).

Žinomi šių ligų simptomai yra karščiavimas, pasunkėjęs kvėpavimas, kosulys ir kiti kvėpavimo takų 
simptomai, tokie kaip čiaudulys.

IAED REKOMENDACIJOS:
Skubios pagalbos dispečerinės turi nedelsiant iš GMP sistemos medicinos vadovybės ir vietinių 
visuomenės sveikatos centrų gauti nurodymus, kaip vykdyti išplėstinį skubios pagalbos 
skambinančiųjų tikrinimą dėl užsikrėtimo ir kaip iš anksto gelbėtojus įspėti apie simptomų turinčius 
pacientus, kad visi pagalbos teikėjai, turintys artimą kontaktą su pacientu, naudotųsi asmeninės 
apsaugos priemonėmis.

MPDS naudojančioms įstaigoms, kuriose įdiegtos dispečerių išplėstinio tyrimo procedūros, 
IAED rekomenduoja naudotis Stebėjimo dėl infekcinės ligos (SIL) klausimynu esant šiems 
Pagrindiniams nusiskundimams:

Negaluojantis žmogus (26 protokolas)
Kvėpavimo problemos (6 protokolas)

SIL klausimynas taip pat turėtų būti naudojamas kituose Pagrindinio nusiskundimo protokoluose, 
kai skambinantysis pateikia informacijos, dėl kurios GMP dispečeris (GMPD) įtartų kvėpavimo 
sistemos ligą.
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MPDS ProQA programos naudotojai gali paleisti SIL klausimyną rankiniu būdu, ProQA lange 
viršutinėje įrankių juostoje paspaudę šią ikoną:

Paprastai įrankis paleidžiamas paskyrus Aktyvavimo kodą, tačiau jį galima įjungti bet kuriuo metu, kai 
ProQA yra aktyvus kvietimas.

IAED šiuo metu peržiūri SIL klausimyną ir sprendžia, ar reikia papildymo.

Prašome reguliariai tikrinti šį puslapį dėl atnaujinimų.

Norint daugiau informacijos apie visuomenės sveikatą dispečeriams ir gelbėtojams, prašome tikrinti 
šias nuorodas:

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
ems.gov
911.gov
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