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Rekomendacijos d÷l paukščių gripo įtarimo/išaiškinimo keliautojams

Pradiniai atrankos kriterijai ( pvz., GMP,
telefonu, BPG kabinete, poliklinikoje ir kitur, kur
asmuo kreipiasi medicinos pagalbos)
klinikiniai požymiai:
karščiavimas (>38°C) ir kv÷pavimo sutrikimo
simptomai (kosulys, sunkus kv÷pavimas) AR kiti
sunkūs, gr÷smę gyvybei keliantys susirgimai
IR
epidemiologiniai duomenys:
kelion÷ į šalis, paveiktas paukščių gripo per
paskutines 2 savaites
AR sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas, kuris
tur÷jo sąlytį su asmeniu, kuriam pasireišk÷
nežinomos etiologijos sunkūs kv÷pavimo sistemos
simptomai.

TAIP

Perduoti informaciją VSC ir
ULPKC (darbo laiku)
tel.8 5 215 92 73,
Fax 8 5 277 87 61
El.p. ulpkc@ulpkc.lt
ESSC (nedarbo laiku)
Tel. 8 5 271 85 67
Fax 8 5 262 19 62
El.p. essc_bud@sam.lt
Laikytis visų atsargumo priemonių, siekiant
išvengti infekcijos plitimo oro-lašeliniu keliu:
Izoliavimas: Pacientas izoliuojamas palatoje su
neigiamu sl÷giu/bokse/atskiroje palatoje arba
atskirame kambaryje (jeigu namuose);
Asmenin÷s apsaugos priemon÷s:
pacientui - chirurgin÷ kauk÷,
personalui - chirurgin÷ kauk÷, chalatas, pirštin÷s.
PLAUTI RANKAS

Įvertinimas (pradinis medicininis įvertinimas)
klinikiniai požymiai:
temperatūra ≥38°C AR karščiavimas anamnez÷je IR kv÷pavimo sistemos simptomai (kosulys ar
kv÷pavimo nepakankamumas)
IR
epidemiologiniai duomenys:
7 dienų laikotarpiu iki susirgimo, kelion÷ į vieną iš šalių: Kambodžą, Kiniją (taip pat Tibetą ir
Honkongą), Indoneziją, Japoniją, Kazachstaną, Laosą, Mongoliją, Rusiją (tik Novosibirsko
rajoną), Tailandą, Vietnamą AR kitas paukščių gripo paveiktas šalis
IR glaudus sąlytis (1 metro atstumu) su gyvais ar nugaišusiais naminiais ar laukiniais paukščiais,
kiaul÷mis, apsilankymas paukščių turguje,
AR
glaudus sąlytis su kitais asmenimis aukščiau išvardintose šalyse, kuriems pasireišk÷ sunkūs
kv÷pavimo takų simptomai ar ištiko mirtis d÷l neaiškios priežasties,
AR
nepaaiškinami sunkūs simptomai pasireiškę keliems sveikatos priežiūros įstaigos specialistams,
AR
laboratorijos darbuotojas, gal÷jęs tur÷ti sąlytį su užkratu (A/H5N1).

TAIP

Pacientą hospitalizuokite

žiūr÷ti kitame
lape

NE

Nepanašu, kad tai yra gripas
A/H5N1.
Skirkite atitinkamą gydymą.
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1. Kuo skubiau paskirkite vartoti Oseltamivir,
Zanamivir;
2. Telefonu praneškite ligonin÷s infekcijos kontrol÷s
skyriui, VSC, ULPKC (nedarbo laiku ESSC);
3. Griežtai laikykit÷s paciento su kv÷pavimo takų
infekcija izoliavimo taisyklių:
1) Pacientą paguldykite į atskirą palatą,
pageidautina į neigiamo sl÷gio palatą/boksą;
2) Personalas turi d÷v÷ti tinkamo dydžio
asmenines apsaugines priemones.

BANDINIŲ PAöMIMAS
Pacientams ar asmenims su įtariama paukščių gripo
diagnoze gydytojas ima šiuos bandinius:
 Su klinikiniais požymiais ir karščiuojantiems –
nazofaringiniai ir kraujo bandiniai
 Nekarščiuojantiems, kontaktiniams ir asmenims
tiriamiems retrospektyviai – kraujo bandiniai
 Mirusiems – audiniai ir kraujas

Pakartotinis įvertinimas per 48 val. specialistas
įvertina/pakartotinai įvertina ar hospitalizuotas(-i)
pacientas (-ai) gali sirgti paukščių gripu.

1. laikykit÷s aukščiau išvardytų
saugos reikalavimų;
2. aptarkite tolimesnes tyrimų
galimybes su Lietuvos AIDS
centro laboratorija;
3. palaikykite ryšį su teritoriniu
Visuomen÷s sveikatos centru ir
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos
ir kontrol÷s centru.

Tyrimai (visi bandiniai traktuojami kaip aukštos
rizikos):
1. Krūtin÷s rentgenograma;
2. Kraujo pas÷lis;
3. Kv÷pavimo takų bandinys gripo viruso tipui
A ir B nustatyti (nosies/gerkl÷s tepin÷lis
transportin÷je viruso terp÷je);
4. Skreplių kultūra (+/- gram dažymas);
5. Legionelių antigenai šlapime;
6. Pilnas kraujo tyrimas;
7. Serologiniai tyrimai: mikoplazmai, gripo
virusui A ir B, adenovirusui, kv÷pavimo takų
virusui
(respiratory
syncytial
virus),
chlamidijai, Coxiella nustatyti 20 ml kraujo;
8. gripo
viruso
A
tipo
tyrimas
imunofluorescencijos ar kitu greitu metodu
vietin÷je laboratorijoje.

Jeigu tyrimo rezultatai gripui nustatyti
TEIGIAMI: kreipkit÷s į Lietuvos AIDS
centro laboratoriją d÷l H5 nustatymo.

Jeigu tyrimo rezultatai NEIGIAMI

TAIP
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1.Paskirkite
atitinkamą gydymą
IR
2.atitinkamai
iškelkite pacientą iš
atskiros
palatos/bokso/neigia
mo sl÷gio palatos;

PATVIRTINTO ATVEJO APIBRöŽIMAS
Patvirtintas gripo A/H5N1 atvejis tai asmuo(gyvas ar
neseniai miręs), kuriam nustatytas vienas iš šių
laboratorinių tyrimų:
• Teigiama polimeraz÷s grandinin÷ reakcija (PGR)
gripo virusui A/H5;
• teigiama gripo A/H5 virusin÷ kultūra (atlikta
BSL3 metodu);
• teigiamas imunofluorescencijos antikūnų (IFA)
testas H5 antigenui naudojant H5 monokloninius
antikūnus;
• 4 kartus didesnis specifinių antikūnų titras
suporuotuose serumo pavyzdžiuose.

