Клинички протокол за поступак са оболелим од грипа
Клиничка форма болести (тежина клиничке
слике)

Блага до средње тешка клиничка слика(Болест почиње нагло, са умерено
повишеном температуром, сувим, надражајним кашљем, кијавицом, цурењем из
носа, гребањем у гуши, тешко се разликује од других акутних респираторних
инфекција..
Пацијент НЕМА факторе ризика за
настанак компликација

Лечи се у кућним условима

1. симптоматска терапија (аналгетици, антипиретици, осим ацетилсалицилне
киселине)
2. потпорна терапија (мировање у постељи, надокнада течности, хигијенскодијететски режим)
3. урадити основне лабораторијске анализе (крвна слика са леукоцитарном
формулом)
4. рентгенски снимак плућа према индикацијама (продужена и/или висока
фебрилност, изражена малаксалост, отежано дисање)
5. антибиотици према индикацијама (сумња на могућност бактеријске
коинфекције или суперинфекције)
6. едукација пацијента у циљу спречавања даљег ширења инфекције
7. праћење пацијента - телефоном или у кућним прегледима у зависности од
прогресије болести

Пацијент ИМА факторе ризика за
настанак компликација

Специјалистичка консултација

1. исто као код болесника без
фактора ризика за настанак
компликација
2 . ординирати антивирусну
терапију у кућним условима
Напомена: каузална терапија,
оселтамивир или занамивир,
могу да се издају једино на
основу извештаја инфектолога,
пулмолога или педијатра

Свим оболелим особама дати:
- информацију о знацима и симптомима који указују на погоршање болести или настанак компликација
- информација о могућим нежељеним ефектима ординираних лекова
- упутство да се, уколико и поред примењене терапије не дође до побољшања, јаве телефоном лекару
- упутство да се ОДМАХ јаве телефоном лекару уколико дође до погоршања здравственог стања
- упутство да ОДМАХ пријави надлежном лекару сваку нежељену реакцију насталу као последицу примене
антивирусне терапије

Тешка клиничка слика

1. Респраторна угроженост / отежано дисање
2. Сатурација кисеоника у крви ≤ 92%
3. Знаци дехидрације или шока
4. Измењено стање свести
5. Брза прогресија болести
6. Поремећаји рада срца
7. Одржавање симптома и поред примењене
терапије
Брза оријентација за одлучивање о
хоспитализацији у циљу рационалнијег коришћења
болничких капацитета:
Пацијент има најмање два од следећих:
1. Сатурација кисеоника у крви ≤ 92%
2. Графијом плућа верификована пнеумонија
3. Температура преко 38⁰C током три дана
4. Постоје фактори ризика од тешког обољења

- Ординирати антивирусну терапију
- Ординирати и другу терапију према медицинским
индикацијама
- Урадити графију плућа уколико већ није урађена
- Спровести друге дијагностичке поступке према
медицинским индикацијама
Индикације за лечење у интензивној нези:
1. Потреба за механичком вентилацијом
2. Хипотензија са клиничким знацима шока
3. Енцефалопатија са знацима школа или
респираторне инсуфицијенције
4. SOFA скор преко 7
5. Глазгов кома скор испод 10
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