
ЦОВИД-19 УПУТСТВО ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ НА НИВОУ ПРИМАРНЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Сви пацијенти који имају сумњу на ЦОВИД-19  (а нису витално угрожени) МОРАЈУ  

бити прегледани у надлежном Дому Здравља (ДЗ), у јединици за респираторне 

инфекције. Сем обављања разговора са оболелим, лекар примарне здравствене заштите 

је дужан да обави клинички преглед који мора минимално да обухвата преглед гуше и 

аускултацију (преглед слушалицама) плућа. Након тога се хитно мора урадити РТГ 

плућа и крвна слика (ове процедуре се раде као хитне у току истог дана у Здравственој 

станици коју је ДЗ одредио да прегледа пацијенте са респираторним тегобама током 

свих 24 сата свих 7 дана у недељи) 

 

 Одлука о упућивању болесника у стационарну установу базира се на: 

1. клиничкој слици,  

2. радиографском налазу и  

3. биохемијским анализама.  

 

Симтоми инфекције горњих респираторних путева нису индикација за упућивање 

у болничку установу.  

 

1. Клиничка слика 

- Фебрилност, кашаљ и кратак дах указују на могуће присуство пнеумоније и 

захтевају хоспитално лечење.  

- Неуролошки симптоми који могу да се јаве код асимптоматских пацијената 

су губитак чула мириса и укуса  

- Код болесника са хипоксијом могућа је конфузија.  

 

2. Радиографски налаз 

 

Аускултаторни налаз не мора да прати радиографски налаз, јер се ради о 

интерстицијалној пнеумонији.   

 

- Радиографска слика интерстицијалне пнеумоније подразумева мрљаста 

билатерална засенчења (различита радиографска слика од лобарне 



пнеумоније). У најтежим случајевима види се слика “млечног стакла” – 

конфлуентне мрљасте сенке без поштеде плућног паренхима.  

 

3. Биохемијске анализе 

- У биохемијским налазима оболелих региструје се леукопенија са 

лимфопенијом, повишене вредности LDH, CRP, алкалоза.  

 

 

 

ПРЕ УПУЋИВАЊА У БОЛНИЦУ ПАЦИЈЕНТ МОРА ДА БУДЕ ПРЕГЛЕДАН 

ОД СТРАНЕ ЛЕКАРА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ. СЕМ 

КЛИНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА НЕОПХОДНО ЈЕ УРАДИТИ ЛЕУКОЦИТЕ СА 

ФОРМУЛОМ И РТГ ПЛУЋА  

 

ПОСТУПАК СА ПАЦИЈЕНТИМА НАКОН ОБАВЉЕНОГ КЛИНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА, 

УРАЂЕНЕ БИОХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ И РТГ ПЛУЋА: 

 

1. Критеријум за упућивање болесника на преглед у болницу:  

Симптоми горњих ресираторних путева + повишена температура виша од 38°C 

+ кашаљ + бар један од следећих критеријума осећај кратког даха или 

аоскултаторни налаз на плућима или РТГ налаз интерстицијумске пнеумоније 

или леукопенија са лимфопенијом). 

 

2. Особама које не испуњавају критеријуме за упућивање у болницу се брис 

узоркује у амбуланти дома здравља и оне се упућују у кућну изолацију, до 

приспећа налаза.  

- У случају да је налаз негативан одређује се мера кућне изолације у трајању 

од 14 дана, са контролом у случају погоршања општег стања или појавом 

неког симптома који испуњава критеријуме за упућивање у болницу.   

-  У случају позитивног налаза особа се упућује на болничко лечење у 

Болницу за изолацију лакше оболелих од ЦОВИД-19 (сајам).  

Хроничне болеснике и старије од 60 година упућивати на болничко лечење 

у Болницу за изолацију лакше оболелих од ЦОВИД-19 само у случају 

недoстатка капацитета за смештај у другим болничким установама 


