
 

 

 

Navodilo za oživljanje pacientov z  okužbo s COVID 19 
 
NAMEN: Odgovoriti na številna vprašanja v zvezi z oživljanjem pacientov, z okužbo ali s sumom na okužbo s COVID 19. 
Navodilo je namenjeno zdravstvenim delavcem in ponuja specifične usmeritve v zvezi s postopki oživljanja v 
bolnišničnem okolju pri bolnikih, ki so ali za katere sumimo, da so okuženi s COVID 19. 
COVID 19 se prenaša podobno kot sezonska gripa, s tesnim stikom z obolelim in kapljično. Dosledno je treba upoštevati 
postopke preprečevanja kapljične okužbe. Okužba se prenaša tudi ob nastajanju aerosolov. Najbolj pomemben ukrep je 
dosledna higiena rok in učinkovito zadrževanje izločkov, ki nastanejo ob kašlju in kihanju. 
 
Vsi zdravstveni delavci, ki izvajajo nego in različne posege pri bolniku, morajo uporabljati primerno osebno varovalno 
opremo (OVO). OVO (set 1) je sestavljena iz FFP3 maske, podaljšanih rokavic, zaščitnih očal, kape, zaščitnega vodo 
odbojnega plašča. Bolnik ima na obrazu kirurško masko.    
Zdravstveni delavci se morajo primerno usposobiti za uporabo OVO. 
 
Navodilo za oživljanje  pacientov s sumom na okužbo ali s potrjeno okužbo s COVID 19 

Postopki na oddelku 

1. Bolniki s sumom okužbe ali s potrjeno okužbo na COVID 19 morajo biti zgodaj prepoznani in primerno izolirani. 
2. Poslabšanje stanja mora biti pri teh bolnikih pravočasno prepoznano, še preden pride do srčnega zastoja. 
3. Uporabljamo  posodobljeno ZOS skalo: 

Ocena 3 2 1 0 1 2 3 
Frekvenca 
srca/min   40 41 - 50 51 - 90 91 - 110 111 - 

130 ≥130 

Frekvenca 
dihanja/min  8  9 - 11 12 - 20  21 - 

24 ≥ 25 

Temperatura 
(°C)  35,0  35.1– 

36.0 36.1 - 38.0 38,0 – 
39,0   

Sistolični krvni 
tlak mmHg  90 

91 - 
100 

101 - 
110 111 - 249 ≥ 250   

Kisik v 
vdihanem zraku    zrak   kisik 

SpO2  91 92-93 94-95 ≥ 96    

Ocena zavesti    buden (A)   
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ZOS Obvestiti Ukrepanje 
3 - Klic  Vodja tima/zdravnik Zdravnik mora pregledati 

bolnika 
4 -6  Poslabšanje Nadzorni zdravnik Opraviti vso potrebno 

diagnostiko 
≥ 7 Hudo poslabšanje Aktiviraj MET (88 42) Intenzivno zdravljenje 

 

 
4. Kadar se dihalna stiska poglablja, se je treba zgodaj odločiti za intubacijo in invazivno ventilacijo. Tako intubacijo 

lahko opravimo elektivno. 
5. Pri bolnikih, kjer je sprejeta odločitev, da se ne začenja s postopki oživljanja, mora ta podatek biti jasno označen 

in vse osebje, ki skrbi za bolnika, mora biti o tem obveščeno.  
6. Kadar, do srčnega zastoja vseeno pride, oživljanje začne osebje, ki za bolnika že skrbi. Osebje mora uporabljati 

OVO tip I (FFP3, zaščitna očala, plašč in rokavice) 
7. Tudi v primeru, ko pri bolniku ni nikogar, mora osebje, ki začne s postopki oživljanja najprej obleči OVO tip I in 

potem pristopiti bolniku. Zamudo, ki pri tem nastane lahko skrajšamo z redno vadbo uporabe OVO. 
8. Srčni zastoj prepoznamo z opazovanjem bolnika in preverjanjem prisotnosti znakov življenja (premikanje, 

dihanje). Prisotnosti dihanja ne smemo preverjati s poslušanjem dihanja pred usti bolnika. Če smo za to 
usposobljeni, tipamo pulz. Kadar smo v dvomu ali je bolnik v srčnem zastoju ali ne, začnemo oživljanje. 

9. Do prihoda reanimacijskega tima, izvajamo samo stise prsnega koša. V primeru daljše zamude se izvaja 
ventilacija preko obrazne maske. Ventilacijo izvajamo s tehniko dveh oseb. Ena oseba zagotavlja tesnjenje, druga 
stiska ročni dihalni balon. Na masko je treba natakniti zeleni filter. 

10. Oskrba dihalne poti je postopek z visokim tveganjem za nastajanje aerosola in raznašanje virusa, zato ga 
prepustimo ekspertom. 

11. Kadar je bolnik v VF ali VT ga nemudoma defibriliramo po navodilih ERC. Pričnemo s serijo treh defibrilacij, brez 
izvajanja stisov prsnega koša. 

12. Pri aktivaciji reanimacijskega tima poleg običajnega gesla povemo še besedo coronavirus.  

Postopki reanimacijskega tima 

1. Po prejemu klica se nemudoma odpravimo na oddelek s katerega so klicali. 
2. Preden vstopimo v prostor, v katerem je bolnik, je treba obleči zaščitno opremo. Oblečeta se dva člana tima, 

zdravnik in medicinska sestra. Intubacijo mora izvajati zdravnik, ki ima največ izkušenj. OVO se sestoji iz FFP3 
maske, zaščitnih očal, kape, plašča ali kombinezona ter podaljšanih rokavic.  

3. Intubacijo izvedemo vedno z videolaringoskopom in v čim krajšem času. Na tubus vedno priklopimo zeleni filter. 
Bolnika ventiliramo po možnosti z zaprtim krogom, če to ventilator ne omogoča, je na ekpiratorni krak treba 
namestiti filter. 

4. Reanimacijo vodimo po običajnem algoritmu s poudarkom na reverzibilnih vzrokih, še posebej respiratornih 
reverzibilnih vzrokih. 

5. Po uspešni reanimaciji je pri sumu na okužbo s COVID 19, treba napraviti bris žrela in PCR. 
6. Bolnika v dogovoru z infektologom premestimo v ustrezno enoto intenzivnega zdravljenja. 
7. Preden izstopimo iz prostora, v katerem smo reanimirali, slečemo plašč in rokavice ob upoštevanju navodil varno 

odstranjevanje OVO. Zaščitna očala in masko odstranimo šele, ko iz prostora izstopimo.  
8. Dokumentacijo izpolnimo naknadno. 

Pripravil: prim.mag.Dušan Vlahović dr.med., specialist anesteziolog in reanimatolog, vodja dejavnosti CUB UKC 
Ljubljana, e-mail: dusan.vlahovic@kclj.si 


