E-pasta nosaukums
Pārsūtīta BKUS vēstule par bērniem pēc pārslimota Covid-19
E-pasta teksts
Par bērniem pēc pārslimota Covid-19
Cienījamie kolēģi!
VSIA “Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” (BKUS) vērš Jūsu uzmanību, ka pēdējo
nedēļu laikā mūsu slimnīcā stacionēti 7 bērni, kuriem 2-6 nedēļas atpakaļ bijis kontakts
ar kādu Covid-19 pacientu ģimenē vai izglītības iestādē. Pašiem bērniem bijusi vieglas
norises vai pat asimptomātiska infekcija, kam pēc dažām nedēļām uz labas veselības
fona sekojis straujš veselības stāvokļa pasliktinājums, ko sauc par multisistēmu
iekaisuma sindromu bērniem (MIS-C, multisystem inflammatory syndrome in
children). Vēl precīzi nenoskaidrotu iemeslu dēļ, kuri aizvien visur pasaulē tiek pētīti,
bērniem attīstījušies imūnās sistēmas regulācijas traucējumi ar smagu pārmērīgu
iekaisuma reakciju, kas skārusi vairākas bērna orgānu sistēmās (visbiežāk bērniem ir
respiratora, kardiāla, gastrointenstināla, nervu sistēmas, āda iesaiste). SARS-Cov-2
izraisītā infekcija šajos gadījumos ir bijis palaidējmehānisms iekaisuma fenomenam,
kas lielā mērā saistāms ar paša bērna organisma īpatnībām.
Lūdzam Jūs būt īpaši piesardzīgiem ja bērniem, kuriem ir pozitīva Covid-19
epidemioloģiska anamnēze 2- 6 nedēļas atpakaļ, pēkšņi parādās izteikts drudzis,
bērns ir ļoti saguris, izteikti miegains, bērnam parādās dažāda rakstura labi
pamanāmi ādas izsitumi pa visu ķermeni, iespējama vemšana, vēdera sāpes, caureja
vai galvassāpes. Šādos gadījumos lūdzam bērnu nekavējoši sūtīt uz BKUS
Neatliekamās palīdzības nodaļu vai reģionālo slimnīcu izmantojot NMPD transportu.
Vēlamies piezīmēt, ka šajā laikā, kad bērnam jau ir attīstīties MIS-C, Covid-19 PCR tests
visbiežāk būs negatīvs.
Lūdzam atcerēties, lai arī Covid-19 bērniem lielākā daļā gadījumu norit viegli, bet šādas
smagas komplikācijas ir bijušas vērojamas arī citās pasaules valstīs pandēmijas pīķa
brīžos.
Savukārt, ja bērni nespēj ilgstoši atveseļoties pēc Covid-19 - saglabājas nogurums,
galvassāpes, kognitīvi vai miega traucējumi, lūdzam bērnus pieteikt ambulatorai
BKUS post-Covid-19 veselības aprūpes programmai, kurā bērnu veselības jautājumus
palīdzēs risināt multidisciplināra ārstu, rehabilitologu un psihologu komanda.
Pieteikšanās zvanot uz BKUS Zvanu centru pa tālruni 80708866.
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