
Пријемно тријажни центар при болници 

 У пријемно тријажном центру при болници се обављају прегледи 

пацијената који су претходно прегледани у ДЗ и који испуњавају 

критеријуме хоспитализације, а на основу налаза који су урађени у ДЗ. 

Ту се узима и брис за анализу на ЦОВИД-19. 

 Након прегледа се класификују у лакше (без налаза на плућима 

/аускултаторни и РТГ/) или са минималним налазом на плућима: 

- Средње тешка клиничка слика: аускултаторни налаз на плућима и/или РТГ 

налаз за интерстицијумску пнеумонију, са или без леукопеније. Без 

поремећаја сатурације. 

- Тешка клиничка слика: налаз масивне интерстицијумске пнеумоније са или 

без поремећаја сатурације или било каква клиничка слика са сатурацијом О2 

испод 94% без кисеоничке потпоре. 

- Критични: сумња на болест са сатурацијом О2 испод 92% која се не 

поправља на надокнаду кисеоника од 4 л на сат. 

 

 Преглед пред пријем у болницу врши лекар специјалиста интернистичке 

групације (специјализација интерне медицине са или без било које 

субспецијализације).  

 Одлука и класификација се доноси на основу наведених критеријума а након 

прегледа. 

 Вештине и знања неопходни за рад: вештина клиничког прегледа болесника 

(посебно прелед гуше и аускултација плућа), знање тумачења налаза крвне 

слике и основне биохемије. Тумачење налаза РТГ плућа није неопходно пошто 

снимак стиже са описом. 

 У случају нејасноћа консултација инфектолога и/или интензивисте, 

анестезиолога телефоном. 

 Брис за дијагностику ЦОВИД-19 пре пријема у болницу (ако већ није узет у ДЗ 

узима за то обучена медицинска сестра) 

 Терапија се одређује по шеми терапијског протокола која је достављена свим 

здравственим установама. 

  

 



Мере контроле на одељењу по пријему: 

 Мерење температуре и сатурације кисоника а сваких два сата код лаких и 

средње тешких, а код тешких клиничких слика  и код критичних на сваких сат 

времена, а по потреби и чешће.  

 За проценуу стања пацијента када се користи MEWS (скоринг систем). Ако је 

MEWS скор 1 до 3 само праћење виталних параметара (у MEWS скору) једанпут 

днеевно. Ако је скор 4 до 6, праћење 4 пута дневно. Ако је скор 7 или више, 

пацијент се мора пребацити у јединицу интензивног лечења. 

 Клинички преглед оболелог најмање два пута дневно по потреби и чешће. 

 Понављање лабораторијских налаза код лаких и средње течких сваки трећи дан. 

РТГ плућа на 4-5 дан по потреби и у случају погоршања одмах. 

 Код тешких и критичних лабораторија се ради сваки дан по потреби и чешће, а 

РТГ плућа сваки други дан, а по потреби и чешће. (циљ рано откривање 

прогресије болести)  

 Све мора бти евидентирано у медицинској документацији. 

 Улога инфектолога консултанта – да координише рад лекара одређених за 

директну бригу о пцијентима,  саветовање о антимикробној терапији, контрола 

резултата током припреме за отпуст и давање сагласности на отпуст. 

 Пацијенти се хоспитализују на основу клиничког налаза и сумње, а без чекања 

пристизања лабораторијске потврде болести. 

 Посебно обратити пажњу на пад сатурације и/или повећање броја респирација 

што су први знаци да је потребно појачати надзор и да болест иде у правцу 

тежег клиничког тока. 

 Неопходна је рана и агресивна кисеоничка потпора, као и рана интубација и 

вентилација. Не чекати на спонтано поправљање гасне размене, пошто се код 

ове болести стање на плућима поправља тек након две или више недеља лечења. 

 

Структура пријемно тријажног центра: 

 Центар мора да има предпростор за идентификцију пацијената. 

 Простор за прихват оболелих, те више засебних ординација за преглед (сходно 

градјевинским могућностима). За сваку ординацију је неопходан тим лекар 

специјалиста интернистичке групације и медицинска сестра. За појединачну 



смену је довољно приство једне сестре која је обучена за узимање бриса (ако 

има мање од 5 ординација или две ако има 5-10). 

 Инфектолог мора да буде доступан за ТЕЛЕФОНСКУ консултацију.   

 У близиини простора за преглед мора бити и РТГ апарат за брзу дијагностику, 

ако стање пацијената није дозвољавало да се претходна дијагностика уради у 

ДЗ. 

Улога болница секундарног нивоа: 

 Прихват оболелих са свог региона иницијална обрада и тријажа (ако постоји 

могућност и узорковање), али без чекања на погоршање које би изискивало 

вентилаторну потпору. 

 Прихват и наставак лечења оболелих са своје територије,  који су били упућени 

у Болнице за лечење Цовида 19, који нису развили компликације и/или имају 

стабилан опоравак (након 5-7 дана лечења) и њихово даље лечење и праћење 

као и дефинитивни отпуст након завршних контрола. 

 

Критеријуми за отпуст: клиничко излечење уз два узастопна негативна PCR 

налаза бриса са размаком од 24-48 сати. 

 

 

   


