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Management akutních onemocnění v ambulancích praktických lékařů
pro děti a dorost v době pandemie onemocnění COVID-19
Dítě s nezávažnými příznaky – distanční péče PLDD

Bez alarmujících klinických příznaků
a bez rizikové anamnézy:
▪
▪

Doporučena symptomatická terapie
Kontrola při trvání příznaků za 2-3 dny, případná
indikace klinického vyšetření

Distanční kontakt**

Bez teplot a klinických příznaků
Ukončení domácí léčby po 3 dnech bez
příznaků
a pak návrat do kolektivu

Distanční kontakt**

Klinické příznaky stále přítomny
Klinické vyšetření a zvážení
provedení Ag testu
Další postup dle algoritmu
MZ COVID pozitivní-COVID negativní
Domácí léčba (izolace), hospitalizace u
závažných příznaků

* Dítě se zvýšeným rizikem:
a)
neprodělalo laboratorně potvrzené
onemocnění COVID-19

Bez alarmujících klinických
příznaků a s rizikovou anamnézou
(epidemiologická, zdravotní ) * **

další postup dle algoritmu
MZ COVID pozitivní-COVID negativní,
V případě pozitivity u dětí nad 12 let
indikace monoklonálních protilátek dle
doporučeného postupu. ***

Bez teplot a klinických příznaků
alespoň 3 dny
Pak možno ukončit distančně nebo klinické
vyšetření**
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prodělalo laboratorně potvrzené
onemocnění COVID-19, ale od prvního
pozitivního POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 uplynulo více než 180 dní

b)

nebylo očkována

c)

bylo očkováno, ale nemá dokončené
očkovací schéma nebo neuplynulo více
jak 14 dní od ukončení kompletního
očkování

a)

Rizikové skupiny dle aktuálních
doporučení

Ag test nebo PCR test
na SARS-CoV-2, klinické vyšetření

Bez teplot a klinických příznaků
domácí léčba, v případě negativity po 3 dnech bez
příznaků ukončení, v případě pozitivity 14 dní a
minimálně 3 dny bez příznaků a pak možno ukončit
distančně nebo klinické vyšetření

a)

** PLDD provede diagnostickou rozvahu
se zohledněním anamnestických údajů se
závěrem možnosti buď pokračovat v
distanční péči nebo fyzickým vyšetřením
v ordinaci PLDD. Klinické vyšetření nelze
podmiňovat negativitou POC Ag testu
nebo PCR testu.

*** viz. příloha indikace monoklonálních
protilátek**

Management akutních onemocnění v ambulancích praktických lékařů
pro děti a dorost v době pandemie onemocnění COVID-19
Dítě s závažnými příznaky- klinické vyšetření

Klinické vyšetření a po vyloučení jiné
diagnózy provedení preferenčně Ag
testu v ordinaci
další postup dle algoritmu
MZ COVID pozitivní, COVID negativní
Dále dle klinického stavu domácí léčba nebo
hospitalizace

Negativní výsledek Ag testu
▪
▪
▪

Doporučena symptomatická terapie
Domácí léčba a rekonvalescence celkem min. 3 dny
bez příznaků a pak návrat do kolektivu
Kontrola stavu á 2-3 dny, v případě zhoršení
prezenční vyšetření

Pozitivní výsledek Ag testu
▪ Nahlášení do systému ISIN
▪ Případná verifikace PCR dle
doporučení MZČR
▪ Zvážení rizika u dítěte a možná
indikace monoklonálních
protilátek u dětí nad 12 let*

Distanční kontakt**

* viz. příloha indikace monoklonálních
protilátek

Kontrola v případě zhoršení
Bez teplot a klinických příznaků
Domácí léčba a rekonvalescence celkem
min. 3 dny bez příznaků a pak možno
ukončit distančně nebo klinické vyšetření

▪ Prezenční vyšetření
▪ Zvážení rizika u dítěte a možná
indikace monoklonálních
protilátek u dětí nad 12 let *
▪ Případná zopakování testu
(preferenčně PCR)

Kontrola stavu dítěte
(distanční nebo prezenční dle
stavu) **

Bez teplot a klinických příznaků
prodloužit domácí léčbu o min. 3 dny a pak
možno ukončit distančně nebo klinické
vyšetření**
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** PLDD provede diagnostickou rozvahu
se zohledněním anamnestických údajů se
závěrem možnosti buď pokračovat v
distanční péči nebo fyzickým vyšetřením
v ordinaci PLDD. Klinické vyšetření nelze
podmiňovat negativitou POC Ag testu
nebo PCR testu.

