
 

 

 

Додатак 7 

ПРЕПОРУКЕ О ПОСТУПАЊУ СА БОЛЕСНИЦИМА НА ДИЈАЛИЗИ ТОКОМ 
ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 

1. Свим пацијентима на доласку у дијализни центар техничари уз адекватне мере личне 
заштите а) маска б) рукавице мере телесну температуру.  

2. Пацијенти који имају повишену телесну температуру упућују се на посебан пролаз који 
ће Хемолиза отворити. 

3. Пацијенти афебрилни иду на досадашња отворена врата за Дневну болнице 
хемодијализе. 

4. Испред сваких врата постоји хлорно дезинфекционо срество за дезинфекцију ципела у 
којима долазе пацијенти. 

5.  Пацијенти се упућују у своје свлачионице посебно одвајане за: фебрилне, афебрилне и 
без испољених симптома инфекције. 

6. Пацијенти скидају ципеле облаче своје папуче уз стављање на њих заштитних  каљача. 
7. Пре уласка у салу за Хемодилизу сипа им се дезинфекционо срество за руке и АВф 
8. Пацијенти који су афебрилни и без видљивих симптома респираторне инфекције иду у 

досадашње сале за хемодијализу док пацијенти са симптомима и фебрилни одлазе у 
посебну салу. 

9. Свим пацијентима који су фебрилни са симптомима узима се крв на КС ЦРп и позива 
се инфектолог и одлука о потреби карантина 

10. С обзиром да се резултат назофарингеалног бриса чека а болеснику је за то време 
неопходно обезбедити дијализу болесника треба сматрати потенцијалним носиоцом 
SARS-COV-2 и здравствени радници који брину о болеснику морају користити: а) 
Заштитну маску б) Водоотпорни огртач са дугим рукавима ц) Рукавице и наочаре или 
визир  

11. Ако је болесник позитиван на COVID 19 наставља изолацију медицинско особље у 
контакту са њим мора да носи:а) једнократни водоотпорни манти, наочаре/визир б) 
маску ц) каљаче д) дупле рукавице 

12.  У случају респираторног застоја, праћеног фебрилношћу са или без симптома 
инфекције дисајних путева болесник ће бити праћен од стране пулмолога / 
интензивисте / анестезиолога  

13. Мобилни телефони могу да се користе само ако су претходно пребрисани средствима 
на бази алкохола 

14. Особље које ради на хемодијализи носи а) заштитну маску б)  рукавице б) наочаре или 
визир  

15. Сем чишћења сала између смена спроводи се и УВ зрачење 
16. Уколико се појаве COVID 19 позитивни болесници упућиваће се у Београд на дијализу 

у КБЦ „Др Драгиша Мишовић -Дедиње“.  

 

   


