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Pnypomnienie

o sposobie postêpowania wobec chorych dotkniêtych ciê¿k¹

seps¹ lub wstrz¹sem septycznym w tym równie¿ w przebiegu zaka¿enia
wirusem A(HI-Nl)

dla Ordynatorów

Oddzia³ów Anestezjologii i

Intensywnej Terapii w Polsce o obwi¹zuj¹cych

w tym zakresie wytycznych i

zaleceniach Konsultanta Krajowego w dziedzinie Anestezjologii i
Intensywnej Terapii
ca³kowiciezgodnychz miêdzynarodowymi wytycznymi opublikowanymi pod postaci¹
Medycyna
SurvavingSepsisCampaignGuidelines(SSC)i opublikowanychw czasopiœmie
Praktycma 2008/03 oraz przyjêtych w ca³oœciprzez Nadzór Krajowy w dziedzinie
PolskiejGrupySepsy,do których
Anestezjologiii IntensywnejTerapii, tak¿ez rekomendacji
internetow¹ Konsultanta Krajowego

dostêp mo¿na uzyskaæ poprzez
'www.anesteziolo2ia.
bydgoszcz.
Pl.

dr
f
,

Informacja dla lekarzy

w sprawie postêpowaniaw zwi¹zku z przypadkami grypy AlBINI

W zwi¹zku u zwiêkszaj¹c¹ siê liczb¹ zachorowañna zaka¿eniagórnychdróg oddechowych,w tym
na grypêA (HINI) zalecasiê co nastêpuje:
Objawy
W wiêkszoœciprzypadków choroba przebiega ³agodnie. Podstawowy zestaw leków obni¿aj¹cych
gor¹czkê i zmniejszaj¹cych dolegliwoœci ze strony uk³adu miêœniowegojest wystarczaj¹cy. Nie zaleca
siê stosowania aspiryny.

Nieskomplikowaneprzypadkigrypy mog¹ byædiagnozowanena podstawieobjawówklinicznych.
Nastêpuj¹ceobjawy sugeruj¹ceciê¿szyprzebiegchoroby:
1. wysokagor¹czkatrwaj¹ca d³u¿ejni¿ 3 dni
2. Sp³ycenieoddechulub uczuciedusznoœci
3. Obecnoœæ
krwi w plwocinie
4. Obni¿enieciœnienia
krwi
5. Znaczneos³abienie,zawroty g³owy
6. Odwodnienie,które mo¿eprowadziædo sk¹pomoczui zapaœci
Leczenia antywirusowe
Leczenieantywirusowejest zalecane:
- Osobom, które majawiêkszeryzyko ciê¿kiegoprzebieguchoroby (np. kobiety w ci¹¿y, noworodki
i dzieci do 2 roku ¿yciaorazpacjenciz przewlek³ymi chorobamip³uc,przewlek³ejsterydoterapiii
innych przewlek³ychchorób) - nale¿ystosowaæleczenieantywirusowebezzw³oczniew przypadku
umiarkowanegoprzebieguchoroby.

- Osobom, u których stwierdzasiê ciê¿ki lub pogarszaj¹cyprzebiegchoroby
Kobietomw ci¹¿y zalecasiêjak najszybciejkuracjêlekami antywirusowymi,niezale¿nieod
przebieguchoroby( Uwaga- ostro¿nienale¿ypodawaæ
do 3 miesi¹caci¹¿y) .
Nale¿yrównie¿leczyælekami antywirusowymi niemowlêtai dzieci do drugiegoroku ¿ycia,
zw³aszczajeœlimaj¹ innechoroby,a objawy grypowenarastaj¹.
Osobyz podejrzeniemzapaleniap³uc winny byæniezw³ocznieleczoneantybiotykamii lekami
antywirusowymi.

Leczenieantywirusoweniejest zalecaneosobom, które maj¹ niepowik³anylub ³agodnyprzebiegi
nie s¹ w ¿adnychz powy¿ejwymienionychgrup wysokiegoryzyka.

Diagnostyka
Dostêpne paskowe testy przesiewowe charakteryzuj¹ bardzo nisk¹ swoistoœci¹( 10-70 % z zale¿noœci
od producenta ), dlatego tez ich wyniki nale¿y traktowaæ z nieufnoœci¹

Osobyz ciê¿szymprzebiegieminfekcji grypopodobnejnale¿ypoddaæ
diagnostycegenetycznej,a
leczeniewdro¿yænie czekaj¹c na wyniki testów.
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