OBRAVNAVA NOVOROJENČKOV, KI SO BILI V STIKU S SARS COV-2 POZITIVNO OSEBO
(NOVOROJENCI MATER S COVID 19):
Novorojenca obravnavamo kot stik s COVID 19 ali kot okuženega s COVID 19 še 14
dni po zadnjem kontaktu z obolelo osebo oz. dokler nima dveh negativnih brisov.
*Bris na SARS CoV-2 jemljemo samo novorojencem s sumom na okužbo in
novorojencem, ki zaradi druge bolezni potrebujejo hospitalizacijo.
1. Zdrav, donošen otrok, ki je odpuščen 36 ur po rojstvu domov:
a. Neonatolog v porodnišnici po pogovoru s starši o nameravanem izboru
pediatra, o odpustu otroka iz porodnišnice obvesti pediatra ali Zdravstveni
dom.
b. O odpustu otroka obvesti tudi pediatra infektologa na telefon 031 625 206.
c. Izbrani pediater odredi pregled patronažne službe – patronažna sestra otroka
in starše obravnava kot pozitivne/kontakt z obolelo osebo in opravi
pregled/tehtanje/edukacijo staršev v osebni varovalni opremi (OVO1).
d. Zdravstveno stanje otroka sledi otrokov izbrani pediater/pediater
neonatolog/pediater infektolog po telefonu (pogoj je redno sporočanje
podatkov o otrocih, ki so rojeni materam, ki imajo potrjeno okužbo s SARS
CoV-2 – naloga neonatologov/pediatrov v porodnišnicah).
2. Novorojenec, ki je v domači oskrbi in pri katerem se pojavijo bolezenski znaki in
potrebuje neonatalno obravnavo: otrokov zdravnik/pediater iz ZD/regionalne
bolnišnce se posvetuje z neonatologom Pek (522 8760) oz. dežurnim pediatrom (522
8857), ki presodi ali otrok potrebuje sprejem/pregled v bolnišnici/diagnostiko:
a. otroka sprejme na Sprejemno – triažni oddelek (STO) Pediatrične klinike –
tukaj se otrok obravnava kot pozitiven – potrebna je uporaba OVO; preiskave
in drugi postopki potekajo po protokolu Službe za preprečevanje in
obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO) za COVID 19.
b. po dogovoru s pediatrom intenzivistom/pediatrom infektologom odredi
sprejem na Klinični oddelek za otroško intenzivno terapijo otrok
(KOITO)/Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja (KIBVS) glede na
resnost bolezni, potrebe po nadzoru in dodatni opremi/kadru.
3. Novorojenec v regionalni porodnišnici, ki potrebuje diagnostične preiskave zaradi
internističnega ali kirurškega obolenja:

1

OVO – osebna varovalna oprema: zaščitna očala in maska (FFP3), zaščitna kapa, nitrilne rokavice, vodoodbojni
plašč.

a. po posvetu z neonatologom Pek (522 8760) oz. dežurnim pediatrom PeK (522
8857) se otroka namesti na KIBVS ali KOITO, glede na resnost bolezni, potrebe
po nadzoru in dodatni opremi/kadru.
4. Premestitve novorojenčkov iz Porodnišnice Ljubljana – Kliničnega oddelka za
perinatologijo,
potekajo
po
dogovoru
z
neonatologom
Pek
in
pediatrom/intenzivistom na KOITO direktno na KOITO.
5. Transport novorojenčkov iz regionalnih bolnišnic ali porodnišnice poteka v skladu z
veljavnimi protokoli za transport kritično bolnih novorojenčkov in v skladu s
priporočili SPOBO za možno okužbo s SARS CoV-2.
6. Bris na SARS CoV-2 jemljemo novorojenčkom, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo,
72 ur po rojstvu, 5. - 7. in 14. dan, oziroma kadar koli v primeru pojava kliničnih
znakov bolezni.
7. Po odpustu iz bolnišnice/porodnišnice je otrok voden po protokolu za SARS CoV - 2
pozitivne otroke na KIBVS.
8. Mama, ki ima COVID 19 ali je bila v stiku z osebo s COVID 19 ne sme biti
hospitalizirana ob otroku, ki je sprejet na Pediatrično kliniko ali KOITO.
9. Obiski za osebe, ki imajo COVID 19 ali so bile v stiku z osebo s COVID 19 so
prepovedani.
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