
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труднице изложене Covid 19 вирусу 

Прилагодити локалним епидемиолошким и дијагностичким центрима: 

1. Тестирати уколико је путовала у погођене земље у последњих 14 дана 

2. Нема активног кружења вируса у популацији, само у кластерима = тестирати уколико постоји историја блиског контакта са особом са потврђеном 

Covid 19 инфекцијом (<1 метар > 15 минута, заједнички живот, директан контакт са телесним течностима) 

3. Активно кружење вируса у популацији = тестирати уколико је присутна симптоматологија ИЛИ један од горе наведених критеријума 

Изолована соба са спољашњом вентилациојом (прозор) 
Заштитна опрема* за посетиоце/здравствене раднике 

Порођај и опрема за неонаталне процедуре на лицу места 

- 
- 

- 

Болничко посматрање 

АСИМПТОМАТИЧНА 
Није потребна изолација 

СИМПТОМАТИЧНА 
Температура > 38°C СА респираторним симптомима 

Клиничко Испитивање + RT-PCR (Covid 19 и Инфлуенца) на узорцима дубоког назофаринкса и фаринкса 

Кућно посматрање 

(Т° + Респираторни симптоми) 

Прекинути 

опсервацију 

Covid 19 

ПОЗИТИВНА 

Кућна изолација 14 дана 

 
У случају порођаја: Одвајање 

мајке и новорођенчета, дојење 

у договору са 

мултидисциплинарним тимом 

Covid 19 

ПОЗИТИВНА 

Covid 19 

НЕГАТИВНА 

УЗ посматрање 

фетуса: Раст + 

Доплер / 2 недеље 

ОПОРАВАК 

Хоспитализација у терцијарној установи 

Праћење мајке: 

+ Т°, СФ, КП, РФ (3-4 пута/дан) 

+ Радиографија плућа (MSCT или рендген) 

Праћење фетуса: 

- СФ плода (1п/дан) 

- ИВ антибиотска терапија (локални протоколи) 

- Порођај очекиван < 34-37 недеља – матурација фетуса инјекцијама 

бетаметазона 

ПРИЈЕМ У ИНТЕНЗИВНУ НЕГУ (omgSOFA Скор) 

Више од 1 критеријума: 

- Систолни притисак < 90 mmHg 

- Респираторна фреквенца > 25 

- Пацијенткиња није будна 

Covid 19 

НЕГАТИВНА 

Кућно посматрање 14 дана + 

Клиничко самопосматрање 

 
Covid 19 - 2019 нови корона вирус; ИВ - Интравенска; КП - Крвни 

притисак; НГ - Недеља гестације; omgSOFA - акушерско 

модификовани скор узастопне процене отказа органа; РФ - 

респираторна фреквенца; MSCT - Компјутеризована томографија 

високе резолуције; RT-PCR – реакција ланчане полимеризацијје у 

реалном времену; СФ - срчана фреквенца; Т° - Температура; УЗ - 

ултразвук 

 

ПОРОЂАЈ 

Пре 24. НГ 

- У случају тешке болести мајке, размотрити прекид трудноће (уколико 
је могуће) 

После 24. НГ 

- На лицу места/изолација у соби вентлацијом (прозор) 

- Вагинални порођај кад год је могуће, осим у случају критеријума тешког 
попуштања (± порођај уз помоћ инструмената) 

- Могуће одложено пресецање умбиликуса 

- Опсервација новорођенчета у изолацији 

- Covid 19 RT-PCR новорођенчета 

- Одвајање мајке и новорођенчета, дојење у договору са 

мултидисциплинарним тимом – неонатолог, инфектолог, акушер, и 

тим за сузбијање инфекције (епидемиолог, епидемиолошки техничар, 
епидемиолошка служба Института за јавно здравље – већ шта је 

применљиво) 

 
*ЗАШТИТНА ОПРЕМА 

- ФФП2 или Н95 маска 

- Рукавице 

- Заштитни мантил 
(једнократни) 

- Заштита за очи 

КРИТЕРИЈУМИ ТЕШКОГ ПОПУШТАЊА (размотрити царски рез) 

- Септични шок 

- Акутно попуштање органа 

- Фетални дистрес 


