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Koronavirus ve stolici může kontaminovat i hygienické prostory pro pacienty
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Pozornost a diagnostiku je třeba zaměřit i na další cestu možné kontaminace, a to z GIT cestou
stolice pozitivního COVID - 19 pacienta. Ve standardní péči je možný přenos i z ploch
v hygienických prostorách a WC, popř. ze sprchových boxů apod.
V intenzivní péči byly ověřovány místnosti - prostor i plochy určené k očistě ležících pacientů
na osprchovatelných podložkách v boxových sprchových lázních pacientů.
Pro studie se v Singapuru odebraly vzorky z 26 povrchů izolačního boxu, z předsíní
a z boxové lázně pacientů a z respirátorů PPE lékařů, kteří odcházeli od pacienta a z jeho
prostoru.
Pacient 1. Po rutinní očistě prostoru a ploch byly všechny odebrané vzorky negativní
v průběhu 4. a 10. dne, ačkoli měl pacient stále manifestní známky choroby.
Pacient 2. Vzorky po rutinní očistě prostoru a ploch byly negativní 2. den po očistě.
Pacient 3. Vzorky byly odebrány před očistou; ve 13 případech z 15 (87 %) a byly pozitivní
včetně výstupu klimatizace. Stejně byly pozitivní i výsledky u tří z pěti toalet (60 %). Negativní
byly předsíň, chodba a vzduch v daném prostoru. Uvedený pacient měl pozitivní COVID - 19
nález ve stolici, přičemž neměl průjem ani pneumonii.
Kontaminace podrážek obuvi se neočekává, pravděpodobnost se považuje za minimální.
Řádná hygienická očista nejen pacienta, a to zejména s pozitivním nálezem ve stolici, ale
i ploch a prostorů, určených k hygieně a po hygieně daného, a to i negativního pacienta, je
bezpodmínečně nutná.
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