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'Infekční

onemocnění covid_19 je možnéve většině případů léčitdoma. V následujícím textu naleznete dŮležité intbrmace

a rady,

které Vám pomohor-r iní-ekci zvládnout,

- bolesti svalů.
- bolesti hlavy,
- prťrjem,

Chtěl bych být připravený, nebo jsem právě onemocněl, co si mám pořídit do domácí lékárničky?

.

.
.
.
.
.

na léčbrrhorečky, bolestí hlavy. svalů a kloubů:
- paracetamol (např. Paralen) 500 mg,
- ibuprofen (např. Ibalgin),l00 mg,
- kyselina acetylsalicylová (např. Aspirin nebo Acylpyrin) 500 mg,
- lékař-vírmrliťržepředepsat metarnizol (např. Novalgin)
tbl,1

Stoptusin. Sinecod nebo kodein (na lékařský předpis);

pro snirdněj§i 1,y|ašlávání v případě vlhkého kašle Mucosolvan, Ambrobene či ACC long, lékař várn mťržepředepsat Erdomed;

rehydratační roztoky (Isostar a podobně), tekutá výživii
(Nutridrink, Diasip a podobně);
přístroje, které si mťlžete pořídit v lékárně, prodejně zdrateploměr,

- pulzní oxymetr

-

(na měření hladiny kyslíku v orgenis-

mu),

tlakoměr (na rněření la-evního tliikLL).

Jaké jsou typické píiznaky onemocnění covid-lg?

.
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asi pětina nakažených osob nemá žáÁnéprojevy onemocnění;
infekce dýchacích cest se pr:ojeví:
- sLrchý dráždivý kašel,
- dušnost.
- bolest/škrábání v krku.
- rýma,
celkové a jnépííznaky:
- horečka,
- únava, malátnost,

nechutenství, nauzea a zvracení,
ztráLa čichtr a/nebo chtrti.

Jak postupovat při podezíent na covid-lg

.

licylovou a metamizol;
na potlačenísuchého dráždivého kašle lze rižíl,at např,

-

.

-

můžete kombinovat paracetamol s jedním z dalšíchuvedených lékťt proti horečce, bez předchozí porady s lé]<ařem však nelze kombinovat ibuproíěn, kyselinu acetylsa-

rotnických potřcb či na internelu:

.

-

.

kontaktúte svého praktického lékaře teleíbnicky:
- proberte s ním své poIížea riziko nákazy v posledních
lzt dnech (kontakt s někýrn, kdo byl nebo mohl být nakažený, nebo pobyt na místě. kde mohlo dojít k náka-

-

Ze),

domluvte si terrnín a čas návštěvy v ordinaci,

požádejte o vystavení neschopenky;
poraďte se, jaké je u vás riziko závažnějšího průběhu, ze-

jména se jedná o:

- vyššívěk,
- cukrovka,
- obezita.
- vysoký krevní tlak,
- chronické plicní onemocnění,
- závažnéonemocnění srdce, jater či ledvin,
- závažná porucha obranyschopnosti, užíváníléků,které
snižujíimunitu. probíhajícíonkologická léčba(chenro-

terapie, ozařování).

Pokud váš lékař rrsorrdí. že je ve vašem případě zvýšené
riziko zhoršenístirvu a závažného průběhLr nemoci, doporučívám inftrzi s monoklonálními protilátkami. V infuzi ob-

saženéprotilátky se naváží na virus a zabrání mu ve vstLlpu
do buněk. Pokud se podají do 10 dnťr od počátku příznaků,
ideálně r,šak co nejdříve. 1,ýrazně se snížíriziko závažného
prťrběhu covidlr-19 a hospitalizace, případně úmrtí.
lnfuze se podávají za krátké ambulantní návštěvy na speciálních iníuzníchmístech zíízenýchve r,šech okresech. seznam těchto míst naleznete na aclrese:
https ://koronat iru s. mzcr. czlwp-content/trp loads/202I l 0 4 l
a/cCC7c
Re gn-Co1,2-in íuznlc/c,CCc/o8l -mi
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aké potížebýv ají důvodem přijetí do nemocnice:
. dušnost (pocit nedostatku vzduchu, zadýchávání při řeči,
namáhavé či zrychlené dýchání),

J

.
.
.
.
.
.

.

zclrvácenost.
dehydratace a neschopnost příjmu tekutin,
porucha l,ědomí,
horečka na<l 38,3 oC nereagující dostatečně na léky snižujícíteplotu,
máte-li pulzní oxymetr, pttk hodnota SpO2 < 93 o/o (v klidu, nikoliv při námaze),
počet dechů nad 25lmin. (u dětí do 2 měsícťr > 60/min.,
2-1l rněsíců > _5O/rrrin., 1-5 let > ,l0/rnin.),
počet ptrlzů nlrd l2.5/rnin.

U některých pacientů s mírnými potížerni můžedojít zhruba po týdnu k významnému zhoršení stavu a potřebě nemocniční léčby.
Pokud váš 516y pobyt v nemocnici ngyyžacluje, bude várr-t
naíí,zena domácí izolace. Ta by měla zahrnovat:
. pobyt v samostatnérn. dobře větrirném pokoji;
. omezte pohyb po bytě a ve společně používaných pfosto-

.
.

.

.
.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

rech;

konzumujte stravu odděleně od ostirtních;
omezte kontakty s ostatnínri členy domiicnosti na mininrum. členovédomácnosti se zdržujív jiné místnosti; v případě nutného kontaktu dodržrrjte odstup nejrnéně 2 rnetry;
všichni členovédornácnosti používajírespirátor vždy při
vzájemném kontaktu. Během používáníse respirátoru ne,
dotýkejte a nemanipulujte s ním, V případě zvlhnutí nebo
znečištěníjej vyměňte za nový. Respirátor je třeba srrndírvat náležitou technikou: nesahat na přední stratltl. sejmout
pornocí lemu (gumiček) zezadu. Po sejmutí respirátor ihned
zahoďte a urnyjte/r,ydezinfikujte si ruce;
pokud potřebujete péčidruhé osoby, omezte počet osob,
které se o vás starají; ideálně by mělo jít o mladší a zdravé osoby nebo osoby očkované;
po dobu naíízenéizolace nejsclu v bytě povoleny žádné
návštěvy;
častérnytí rukou. případnějejich dezinfekce se cloporučuje všem členťrmdornácnosti. Nutné je to zejména před pří-

pravou či konzumací jídla, po požitíjídla, a pokud jsou
ruce viditelně znečištěné.Po umytí rukou vodou a mýdlern porržívejte jednorázovó papírové ručníky,Pokud je
nemáte k dispclzici, vyměňujte látkové ručníkynejméně
jednou denně;
během kýchání zakryjte nos a ústa.jednorázovýrn kapesníkem. Použitékapesníky vyhazujte, v případě látkových
vyperte za použitídetergentu a vysoké prací teploty (60
až 90 "C);
zamezíe přímému kontaktu s tělními tekutinami pacienta.
zejména se sekrety dutiny ústnía dýchacích cest a se stolicí. V případě péčeo dýchací cesty, manipulaci se stolicí,
močía odpadem porržívejtejednorázové rukavice a respirátor. Splachování toalety provírdí pacient i osoby pečujícívždyse sklopeným víkem, Před a po použitírukavic a respirátoru si urnyjte/dezinfikujte ruce;
rukavice nepoužívejte opakovaně, respirátor vyměňte nejméně jednou za24hodtn:.
pro potřebu pacienta používejtevyčleněnéprádlo a jídelní nádobí, které je po použití nutno umýt/vypraí zapolžití detergentu;
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denně proveďte čištěnía dezinf'ekci povrchů v okolí pacienta. jakojsou nočnístolek. rám postele a dalšívybavení pokcle. Nejprve je lrrnyjte běžným domácím čisticírn
prostředkem. následně deziníikuj te například 0,5Vc r ozto kem ch]ornanu sodného (Savo apod., v soulaclu s t-távodem na použití).Stejným způsobem alespoňjednou denně
rrmyjte a vydeziníikujte povrchy v koupelně a na toaletě;
použitétextilie by mě11, být ulclženy v pytli na prádlo. Prádlo neroztřepávejte a při manipulaci s ním použijte jednorázové rr,rkavice. Oblečení.ložníprádlo a ručníkyperte za
použitíběžných pracích prostředkťl při teplotě 60 90 "C
a pečlivě usušte,
při manipulaci s prádlern, čištěnía úklidu používejterukavice a ocl.ranné oděvy (plastová zítstěra). Uklidové rLrkavice se po Lrmytí rnýdlern a deziníbkci v 0,5c/c chlornanu sodném (např. Savo) mohott znovu porržít.Rukavice na
jedno porržití(nitrilové, vinylové) po použitívyhoďte. Po
sundání rukirvic si rrmyjte, osušte a dezinfikujte ruce;
rltkavice, respirátory a dalšíodpad vzniklý při péčio pacienta vyhrrzujte do igelitového pytle na odpadky umístěného do uzavřeného odpadkového koše v pokoji nemoc-

ného. Tento pytel jednou denně vynášejte do popelnice
s kornunálním odpadem;

1,yhněte se i jinému kontakttr s předměty z bezprostředního okolí pacienta: nesdílejte pomůcky osobní hygieny jako
kartáček na zuby, cigalety, příbory, nádobí, nápoje. ruční-

ky, žínky,povlečenía poclobně.

Jídlo, piú, pohyb a kontakt s okolím

l)

2)

dostatďný příjem tekutin, tj. lehce slazený čaj. r,oda,
polévky. při průjmech a ztracení lze použíti rehydratačníroztoky (lsostar, Kulíšek), jejich nasazeníje vhodné. ale vždy konzrrltovat s lékařem či lékárníkem:
záHladnt příjem energie, tedy prar,idelné jídlo. i když
v nrenšímmnožstr,í(pacienti s covidem-l9 často ztratí
chuť a přestanou ťlplně jíst, poté jim dochítzíenergie na
boj s nemocí . lze použítspeciální výživovépřípravky

Nutridrink, Diasip, Ensure a podobně;
zákJadni pohybový režim a polohování - vyverujte se
dlouhého leženína zádeclr. střídejte leženína bokrr, břiše a sezení. někoiikrát denně se projděte po bytě, v případě nejistoty s doprovodernl
4) zvlhčenéprosfredív místnosti (zvláště při vytápění ústředním topenírr-r);
5) pravidelný vzdá|ený kontakt s rodinou, přiiteli nebo sotlsedy. Domluvte si donášku nákupťr, pomoc s přípravou
jídla a pravidelnou kontrolu l,ašeho stavu, především pokud jste doma sami, třeba i několikrát denně teleíbnicky;
6) telefonický kontakt s praktickým lékařem k pc,lsouzení
známek zhoršenístavu (zvláště Lr rizikových osob) a potřeby vyšetření lékařern či hospitalizace.

3)

typLr

Jak se léčit?

Osoby infikované SARS-CoV-2, kíerénemají žádr;é Ňznaky čipotíže,se neléčínijak.

U nemocných s projel,y covidu-19 je základem zmirňování příznaků:
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.

léky na horečku se podJvají pii teplotě nlrtl 38 oC. v dostatečné clávce, částo se střídiinírn pfípravkťr v průbělru

.

dne:

-

-

-

.
.

paíacetamol @aralen, Panadol apod.); u dospělého pacienta 500 1 000 mg s odstupem ,1-6 hodin. s maximiilní denní dávkou 4 g; u dětí iednotlivá dávka i0-15
mg/kg s dennínl maximem 60 mg/kg. Je třeba si dát
pozor na obsah paracetamolu v kombinovaných přípravcích (rrapř, Paralen Grip, Coldrex apoci.),
ibuprofen (Brufen, ibalgin apod.); u dospělých osob
v dávce .t00 mg v intervalu 6 8 hodjn. s maximální
denní rlár,kor,r l 200 rn_g. U dětí jčdnotlivá dávka 5_10
mg/kg. mirximírlnídenní dávka nemá přesáhnout 40

Lékař vám rnůžedoporučit a přeclepsat některé dalšíléky
vhoclné v r"rrčitých sitr_racích:
. monoklonální protilátky u osob y9 71,ýšenémrtzlkrt závažného průběhrr (viz výše);
. protivirové lé§ pro ambulantú léčbunejsou k dispozici;
. léky proti bolesti: shodují se s léky užívilnýmipři horečce, někdy se kombinLrjí rrapříklad s tramadolem či codeinem;
. kapky do nosu pfi rýmě či ucpaném nosu;
. antibiotika se nepoužívají,protože covid- 19 je vir:ové onemocnění, na které antibictika neúčinkují.Ve 2. 3. týdnu
nemoci se mťrže někdy přidat bakteriální superinfekce
a antibiotika se podávají - mělo by ale předcházet vyšet-

60

Sledování stavu:

.
.
.

pravidelně si měřte teplotu;

pokud se hodně potíte, máte průjem či jinak nadměrně
ztrácíte tekutiny, sledujte množstvía barvu moče. Močíúea moč je tmavá, pak musíte více pít.
měřte si tlak a pdz, zqména pokud užíváte léky proti vy-

li málo

sokému krevnímu tlaku. Varovný je náíný a setrvalý po-

mg/kg.

metamizol (Novalgin); v clávce 500 rng 3-4 krát denně, nejvýše,1 g denně. u dětí 8-16 mg/l<_e a dávku,
- kyselina aceryIosalicylová (Acylpyrin, Aspirin); Lr dospělých dávka 500-1 000 mg v intervalu ,1-8 hoclin,
nejvýše 4 g denně; u dětí se nepodává.
S výjimkou paracetamolu se vždy poraďte se srným prakticlcým lékařem, jestli jsou pro vás výše uvedené léky
vhodné s ohledem na vaše chronická onernocnění a chronicky užívanéléky.
léky proti dráždivému kašli v dostatečné dávce: Codein
(nutný recept), Stoptussin. Sinecod. Ditustat apod., v co
nejvyššídiivce dle doporučení lékaře. lékírrníkači příbalového letákLr.
léky na rozpuštění h]enu a snadnějšívykašlávání: ACC.
Bromhexin, Mucosolvan. Arnbrobene,

ření iékařem, případně odběr krve a rer-rtgen plic:

protisrážliváléšba (,,na ředění krve") je vhodná jako prevence při ambular-rtní léčběu některých nemocných, kteří
rnají vysoké riziko krevních sraženirt. poclle přesnýclr pravidel o tom rozhodne ošetřujícílékař.

kles lrevníro tlaku proti hodnotám, které jsou pro pactenábéžné,o yíce než 20 mmg Hg, případně tlak nižší

.

než90160 rirmHg; hodnoty konzultujte s ošetřujícímlékařem.
pokud máte možnost, používejte pulzní oxymetr - jedná se
o malý přístroj, který se připevní na prst a měří okysličení
krve, tuto funkci mají i některé chytré hodinky a sporttes-

tery. Důležitéje správné nasazení přístroje. VARUJÍCÍ
JE SETRVALÝPoKLES PoD 93 %|Y takovémýpadě kontaktujúe svého lékaře, v jeho nepřítomnosti záchrannou službu. pokud opakovaně a v klidu namffite
hodnoty 90 Va améné,bez prodlení volejte ZÁCHRANNOU SLUŽBU, úelefon 155, kterouinforrnujte o namďené hodnotě! ! A to i v případě, žp se cííterelativně dobře!
Naopak pacientům, kteří se obávají komplikací, může
měření ukázat, že k nebezpečnómu poklesu hladiny kyslíku v organismu nedošlo,
Prlzrrámka: nízkéhodnoty je možnéchybně naměřit při
nesprá-,,ném nasazení oxymetru na prst. při prochladlých
plstech nebo v případě nirlakovarrých nchtů.

Při jakékoliv pochybnosti o svém zdravotrrím stavu kontaktú te sr,ého prakti ckého 1ékaře. ambulantního speciali stl"l,
lékařskou službu první pomoci nebo zdravotnickou záchrannou službu.
Názvy lékův textu jsou uvedeny pro přftlad a použítlze

i jiné přípravky se shodným složením, ideálně po poradě
s lékařem či lékáLnrkem.
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