ADI-COVID-19: Check list pro sběr dat a kontakt s klienty na místě

CHECK LIST PRO SBĚR DAT A KONTAKT S KLIENTY NA MÍSTĚ – STUDIE ADI-COVID-19
Tento stručný manuál podává kontrolní přehled postupu sběru dat a provedení testu u klientů adiktologických služeb v místech náboru a
vyšetřování účastníků studie, tj. v adiktologických programech, které se studie účastní. Při náboru a vyšetřování pracovníků adiktologických
programů se postupuje obdobně.



Nabídnout klientovi účast ve studii ADI-COVID-19.



Dotázat se, zda a kdy byl klient testován v rámci této studie (testy mimo studii nehrají roli).


Byl testován před méně než 7 dny a nemá klinické příznaky → klienta netestujeme a informujeme ho, že
testování má smysl opakovat až s odstupem alespoň 7 dnů



Byl testován před více než 7 dny → provedeme test



Nebyl testován vůbec → provedeme test



Má klinické příznaky onemocnění (tělesná teplota ≥ 37,5 st. C, kašel, dušnost) → provedeme test



Dotázat se, zda je klient ochoten poskytnout anonymní kód. Ujistit klienta, že získané informace jsou
anonymní a důvěrné, nebudou předány mimo tuto studii.



Informovat klienta o studii a podmínkách účasti ve studii; předat písemně „Informace pro účastníka studie
ADI-COVID-19“. Vysvětlit klientovi zejména postup při případném reaktivním testu. Pokud jde o druhý a
další test, obsah a délku informace podávané klientovi vhodně přizpůsobit.



Získat ústní souhlas s účastí ve studii.



Nasadit si ochranné pomůcky (rukavice, ochranný plášť, respirátor, obličejový štít nebo brýle).



Provést test. Test se skládá ze dvou testovacích destiček – IgM a IgG. Při každém testu vždy použít
obě destičky!



Zatímco se čeká na výsledek testu, vyplnit s klientem dotazník, a to podle možností buď na papíře nebo
rovnou on-line; pokud na papíře, vybrat správný dotazník (první nebo opakované vyšetření)



Sdělit výsledek testu:





Negativní výsledek → vysvětlit výsledek a poučit o prevenci, informovat o možnosti dalšího vyšetření
ve studii za 7 nebo více dní. Rozloučit se s klientem, nepokračovat dalšími kroky, pozvat klienta
k dalšímu vyšetření za týden.



Pozitivní (reaktivní) výsledek → vysvětlit výsledek a pokračovat dalšími kroky

Předat klientovi s pozitivním (reaktivním) výsledkem:


Písemnou informaci o výsledku testu s datem provedení testu a kontaktem na program a realizátora
studie



Písemnou informaci s kontakty na místní hygienickou stanici



Poučit klienta o dodržování protiepidemických opatření do doby výsledku konfirmačního testu PCR.



Zjistit, zda je klient ubytován v ubytování hromadného typu (noclehárna, azylový dům, chráněné bydlení
apod.)




Pokud ANO → vysvětlit nutnost informovat provozovatele zařízení o výsledku testu

Nasměrovat klienta ke konfirmačnímu testu PCR, tj. zjistit, zda má klient praktického lékaře


pokud ANO → odkázat k návštěvě lékaře a provedení konfirmace, nabídnout asistenci



pokud NE → odkázat na hygienickou službu a provedení konfirmace, nabídnout asistenci



Pokud má klient závažné klinické příznaky onemocnění COVID-19 (tělesná teplota nad 38 st. Celsia, těžká
dušnost), poskytnout asistenci při kontaktu s lékařem nebo hygienickou službou, případně volat linku 155
(zdravotnická záchranná služba).



Po skončení odběrů a dotazování bezpečně sejmout ochranné osobní pomůcky a podle jejich povahy je
desinfikovat, odložit do špinavého prádla nebo vyhodit do odpadu. Desinfikovat místnost, kdy probíhalo
vyšetření, zejména pracovní plochu, na které probíhalo testování, větrat.

