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Būtiskākais pēdējā diennaktī:
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 1406 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 31 302
Kopumā saslimšana
apstiprināta 675 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī
- 9 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
45 COVID-19 pacienti
3 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
5 cilvēki, kuriem
diagnosticēts COVID-19,
miruši
16 cilvēki ir atveseļojušies

JAU NĀK I E   FA KT I

Līdz šim Latvijā kopumā 675 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 9 personām). 

NMPD iegādājas īpašu aprīkojumu smagi slimu
COVID-19 pacientu transportēšanai

D I E N A S  Z I Ņ A

Lai slimnīcā droši varētu nogādāt COVID-19 pacientus ar ļoti smagiem
saslimšanas simptomiem, NMPD tieši šim mērķim iegādājies īpašu aprīkojumu –
kapsulai līdzīgu mobilu izolācijas sistēmu, kurā transportēšanas laikā tiek ievietots
pacients.

Kapsulas iekārta tiks izmantota tajos gadījumos, kad COVID-19 slimnieka
veselības stāvoklis ir smags un, nodrošinot mākslīgo plaušu ventilāciju, steidzami
nepieciešama pacienta pārvešana uz augstāka līmeņa slimnīcu specializētas
medicīniskās palīdzības saņemšanai. Pacienta transportēšanu šādos gadījumos
veiks gan NMPD Specializētās medicīnas centra reanimācijas brigāde, kuras
mediķi ikdienā sniedz palīdzību jau slimnīcās esošiem pacientiem visā Latvijā, gan
arī NMPD Rīgas reģionālā centra ārsta speciālista brigāde, kas savukārt parasti
dodas palīgā citām brigādēm uz viskritiskākajiem izsaukumiem, piemēram,
smagiem ceļu satiksmes negadījumiem un situācijām, kad cilvēka dzīvības
glābšanai jāveic atdzīvināšanas pasākumi vai citas sarežģītas manipulācijas.

“Kapsula” galvenokārt nodrošina inficētā pacienta izolēšanu un vīrusa
neizplatīšanos ārējā vidē, tā pasargājot arī mediķus. NMPD mediķiem tas ir īpaši
svarīgi, jo slimnieka transportēšana no reģioniem uz specializētām klīnikām Rīgā
var aizņemt pat vairākas stundas un ilgstošs, ciešs kontakts ar šādu pacientu, kura
stāvoklis ir smags un saslimšanas simptomi sevišķi izteikti, ir ļoti riskants. Pacienta
izolācija “kapsulā” tiek panākta ar īpašu tehnoloģiju – tā ir kā hermētiski noslēgta
soma ar gaisa filtrācijas sistēmu, kas attīra pacienta izelpoto inficēto gaisu,
neļaujot vīrusam nokļūt apkārtējā vidē.

*SPKC dati uz 16.04.2020. plkst. 10.00 

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē

Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 1 918 138
Eiropā: 827 180

80% pacientu saslimšana norit
viegli

*ECDC un PVO dati, 15.04.2020. 

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)

Ķīnā: ļoti augsts 
Reģionālā mērogā: ļoti augsts 
Globālā mērogā: ļoti augsts 

Situācija Latvijā

Atsākoties repatriācijas reisiem, visiem atbraukušajiem tiek mērīta temperatūra
un tiem, kuriem ir saslimšanas simptomi, tiek nodrošinātas COVID-19 analīzes.
Visām personām, atgriežoties Latvijā, ir jāievēro obligāta 14 dienu pašizolācija.

Lai slimnīcā droši varētu nogādāt COVID-19 pacientus ar ļoti smagiem
saslimšanas simptomiem, NMPD tieši šim mērķim iegādājies īpašu aprīkojumu –
kapsulai līdzīgu mobilu izolācijas sistēmu.
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http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/preses_relizes/?doc=2275
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Uz valsts apmaksātām COVID-19 analīzēm var
nosūtīt arī ģimenes ārsti

Izpēti un
esi zinošs!

Vadlīnijas ārstiem

Biežāk uzdotie jautājumi

Skarto teritoriju karte

PVO sniegtā informācija

ECDC sniegtā informācija

Vadlīnijas farmaceitiem

Ieteikumi pacientiem ar
elpceļu infekcijas pazīmēm

Rekomendācijas COVID-19
slimnieka ģimenei

Par ārkārtējo situāciju Latvijā

Lai ierobežotu COVID-19 infekcijas izplatīšanos un mazinātu epidemioloģiskās
drošības riskus, arī ģimenes ārsti var nosūtīt pacientus uz valsts apmaksātām
COVID-19 analīzēm. Ģimenes ārsts izvērtē situāciju, un, ja  pacients atbilst
noteikties kritērijiem, nosūta viņu uz analīzēm. Šajā gadījumā, ja cilvēkam ir
saslimšanas simptomi, viņam jāsazinās ar savu ģimenes ārstu. 

! ! ! Aktuālākajām ziņām seko līdzi SPKC un VM sociālo tīklu kontos:

SPKC Twitter VM Twitter un  Facebook un  Facebook

Par darbnespējas lapām

Darba devējiem

Informācija angļu valodā

Informācija krievu valodā

Pienākumi personām, kuras
atgriežas no COVID-19
skartajām valstīm

Informācija COVID-19
pacientiem

Norādījumi sociālās aprūpes
iestādēm

Rekomendācijas publisko
pakalpojumu sniedzējiem

Kam veic COVID-19 analīzes
bez maksas?

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/760
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/761
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/769
https://www.who.int/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/776
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/783
https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/covid-19-pacientiem/ieteikumi-ricibai-covid-19-inf
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
https://twitter.com/SPKCentrs
https://twitter.com/veselibasmin
https://www.facebook.com/SPKCentrs/
https://www.facebook.com/VeselibasMinistrija/
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/793
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/772
https://spkc.gov.lv/en/for-general-public/covid-19
https://spkc.gov.lv/ru/dlja-obshchjestva/covid-19/
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/794
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/798
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/799
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/801
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/803

