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W związku z pojawieniem się koronawirusa w Polsce, kierownicy placówcek medycznych
musieli zrewidować procedury postępowania w przypadku choroby zakaźnej. Zgodnie z nimi,
gdy dojdzie do podejrzenia infekcji, pacjent jest przewożony do szpitala zakaźnego, a lekarze
powiadamiają o takim przypadku wojewódzki sztab zarządzania kryzysowego i sanepid. Jakie
jeszcze działania należy podjąć?

W razie podejrzenia lub rozpoznania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej,
stanowiącej zagrożenie dla zdrowia publicznego, placówki medyczne muszą podjąć określone
działania zapobiegające szerzeniu się zachorowań. Taka sytuacja może się zdarzyć w przychodni
lub w szpitalu.
W przypadku szpitala, postępowanie z chorym, podejrzanym o chorobę szczególnie niebezpieczną i
osobami, które miały z nią kontakt, regulują wytyczne konsultanta krajowego w zakresie chorób
zakaźnych. Zgodnie z nimi lekarz powinien niezwłocznie zawiadomić o stwierdzeniu zachorowania
lub podejrzenia zespół kontroli zakażeń szpitalnych.
Działania lekarza lub felczera muszą być podjęte nie tylko w stosunku do osoby chorej na chorobę
szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, lecz także w stosunku do osób podejrzanych o taką
chorobę lub zakażenie.
Osobą podejrzaną o chorobę zakaźną jest osoba, u której występują objawy kliniczne lub
odchylenia od prawidłowego stanu w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę
zakaźną, natomiast podejrzaną o zakażenie jest osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani
choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i
okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia (art. 2 pkt 20 i 21 ustawy o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, dalej u.z.z.z.).
W takiej sytuacji lekarz lub felczer kieruje pacjenta do szpitala specjalistycznego zapewniającego jego
izolację i leczenie.

WAŻNE!
Rozporządzenie ministra zdrowia z 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących
powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu
obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, które weszło w życie 8 marca
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2020 r., wskazuje, że w przypadku choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2(COVID-19)
pacjent jest obejmowany 14-dniową kwarantanną.

Poinformowanie szpitala zakaźnego o fakcie skierowania do nich pacjenta może nastąpić
telefonicznie lub faksem. Przekazanie informacji jest niezbędne ze względu na konieczność
wdrożenia przez dyrekcję szpitala zakaźnego właściwego postępowania dotyczącego m.in.:
•

odzieży ochronnej personelu,

•

stosowania środków dezynfekcyjnych,

•

sposobu dezynfekcji zakażonego sprzętu,

•

postępowania z odpadami zakaźnymi,

•

pobierania od chorego materiału do badań diagnostycznych,

•

izolacji zakaźnie chorego,

•

kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Lekarz kontaktuje się telefonicznie z wyznaczonym podmiotem wykonującym na danym terenie
transport w warunkach uniemożliwiających przeniesienie zakażenia na inne osoby.
Niezależnie od obowiązku zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub
zgonu z powodu choroby zakaźnej lub zakażenia (procedura „Zgłaszanie podejrzenia lub rozpoznania
zakażenia lub choroby zakaźnej”), lekarz/felczer ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o podjętych
działaniach państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca
podejrzenia, rozpoznania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej.

Informacje dotyczące szczegółów postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby
szczególnie zakaźnej na danym terenie, w tym wykaz szpitali zakaźnych, numery telefonów, imiona i
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nazwiska osób przyjmujących zgłoszenia i wiele innych znajdują się w dokumentach wydawanych
przez sanepid, a także właściwe organy administracji, w tym wojewodę.
Krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych 1 lutego wydał specjalny komunikat, w którym wskazał
jak należy postępować w oddziałach zakaźnych lub szpitalach mających oddziały zakaźne z
pacjentami podejrzanymi o zarażanie koronawirusem 2019-nCoV. Opublikowano go na stronie
internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
GIS przypomina też wytyczne Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z którymi do szpitalnych oddziałów
zakaźnych powinny zgłaszać się wyłącznie te osoby, które ostatnio były w Chinach (lub miały kontakt z
osobą, która była w tym czasie w Chinach), a jednocześnie mają objawy: temperaturę ciała powyżej 38
stopni Celsjusza oraz kaszel i duszności.
Zgodnie z komunikatem, w oddziałach zakaźnych lub szpitalach mających oddziały zakaźne należy
wydzielić pomieszczenia/izolatki zapewniające izolację oddechową, pełniące funkcje punktu
konsultacyjnego lub izby przyjęć. Ponadto pomieszczenia powinny być zabezpieczone w środki
ochrony osobistej, termometry, pulsoksymetr i mieć dostęp do diagnostyki radiologicznej i
laboratoryjnej.
W miarę możliwości należy wdrożyć diagnostykę w kierunku grypy i ewentualnie innych patogenów
oddechowych oraz zawiadomić sanepid terenowy o fakcie zgłoszenia się przypadku spełniającego
kryteria podane w komunikacie ministra zdrowia.
Jeżeli stan pacjenta tego wymaga, należy położyć go w pomieszczeniu zapewniającym izolację
oddechową. Jeśli nie wymaga hospitalizacji należy go przekazać pod opiekę POZ-u z zaleceniem
izolacji domowej.
W komunikacie wskazano ponadto, że jeżeli chodzi o leczenie objawowe – brak danych o możliwości
leczenia przeciwwirusowego. Ponadto postępowanie z osobami, które miały kontakt z osobą, u której
podejrzewa się zakażenie koronawirusem, przejmuje sanepid.
Z kolei Główny Inspektor Sanitarny podał informację, że w przypadku podejrzenia lub rozpoznania
zachorowania na koronawirusa lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania
kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę
podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę
narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.
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Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi
zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, a to wymaga skoordynowanej reakcji
państw. O decyzji poinformował dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, który
podkreślił, że wirus może potencjalnie rozprzestrzenić się w krajach ze słabymi systemami
opieki zdrowotnej, które są źle przygotowane do radzenia sobie z nim. Szef WHO poinformował
również, że Światowa Organizacja Zdrowia jest przeciwna ograniczeniom w podróży i handlu z
Chinami z powodu koronawirusa. Wyraził też przekonanie, że środki, które Chiny podejmują, są
wystarczające, by „odwrócić trend”.
Jak wyjaśnia Główny Inspektorat Sanitarny, w świetle Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych
WHO (IHR – International Health Regulation), wystąpienie niektórych zdarzeń dotyczących
bezpieczeństwa zdrowia publicznego mających zasięg międzynarodowy można określić jako
zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC – Public Health
Emergency of International Concern). Termin „Zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu
międzynarodowym” z kolei zdefiniowano w IHR jako wydarzenie nadzwyczajne, stanowiące zagrożenie
w związku z międzynarodowym rozprzestrzenianiem się chorób, potencjalnie wymagające
skoordynowanej międzynarodowej reakcji.
Ogłoszenie stanu zagrożenia powinno oznaczać większe środki i zasoby przeznaczane na walkę z
wirusem, ale może również skłaniać rządy do ograniczenia podróży i handlu do dotkniętych epidemią
krajów.

WAŻNE!
NFZ uruchomił Telefoniczną Informację dla Pacjenta (tel. 800-190-590), gdzie można uzyskać
informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem.

Marzena Pytlarz-Pietraszko
radca prawny
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•

ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 5 grudnia 2008 r.
(tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1239),

•

ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. po. 374),

•

rozporządzenie ministra zdrowia z 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących
powstanie obowiązku hospitalizacji ((Dz.U. z 2020 r. po. 375),

rozporządzenie ministra zdrowia z 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących
powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej
kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. 2020 poz. 376).
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LAT NA RYNKU!

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

BEZPŁATNE KONTO TESTOWE

na SerwisZOZ.pl 24h/7 do pełnych zasobów portalu!
Możesz z niego korzystać na swoim
laptopie, tablecie czy telefonie

baza wiedzy
z 1900 poradami

wideoblogi
tematyczne

alert prawny
po każdej ważnej
zmianie prawnej

350 wzory
dokumentów

porady
na email 24/7

raz w tygodniu
przegląd najnowszych
porad i aktualności

bezpłatne zaproszenia
na comiesięczne

konferencje branżowe

Jesteś zainteresowany płatną subskrypcją? Zadzwoń do nas lub napisz mail.
Nasi konsultanci dopasują najlepszą ofertę dla Ciebie.
SerwisZOZ.pl dostępny jest 24h/ 7 dni w tygodniu na laptopie, telefonie i tablecie.
Korzystaj wygodnie z wiedzy gdziekolwiek jesteś!
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