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Agenda

• Organizacja Przychodni i praca w środkach ochrony osobistej

• Zlecanie testu SARS-CoV2, Druk ZLK-1

• Postępowanie przy potwierdzeniu COVID 19

• Wytyczne PTEiCHZ leczenia COVID 19

• Izolacja, Kwarantanna, Maseczki 

• Unikanie pandemii dezinformacji



Organizacja pracy w Przychodni POZ

• W czasie epidemii mamy prawo i obowiązek wprowadzić zmiany organizacyjne 
(bezpieczniej zapisać to w Aneksie do Regulaminu Organizacyjnego)   

• Wszędzie gdzie można  wydzielić czas i miejsce ( gabinet) na przyjęcia pacjentów 
infekcyjnych 

• Wskazane aby pierwszy kontakt z pacjentem był w formie teleporady, celem 
bardzo dobrego wywiadu i decyzji czy badanie przedmiotowe jest konieczne, 
zakwalifikowanych pacjentów zaprosić na wizytę osobistą

• Skracamy wizytę osobistą, wywiad telefonicznie, szybkie badanie, omawiamy co 
pilne, skierowania, recepty i dokładniejsze omówienie można w kolejnej 
poradzie telefonicznej, nie badamy gardła jak wywiad tego nie uzasadnia 

• Prowadzimy nadal profilaktykę (szczepienia dzieci, szczepienia p/grypie, 
p/pneumokokom), CHUK-aktywnie NIE,  bilanse-aktywnie NIE.

• Każdego pacjenta osobiście przyjmowanego traktujemy jako potencjalnie 
zakażonego SARS CoV-2 - Środki ochrony osobistej



Wytyczne Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
medycyny rodzinnej i GIS dotyczące minimalnych 

środków ochrony osobistej 
dla personelu podstawowej opieki zdrowotnej

https://www.gov.pl/attachment/a5f11207-e975-
4c04-90f475ff2b527b53

https://www.gov.pl/attachment/a5f11207-e975-4c04-90f4-75ff2b527b53






Praktycznie – środki  ochrony osobistej 

• CAŁA PRZYCHODNIA 

maseczka chirurgiczna, fartuch, dezynfekcja rąk i sprzętu medycznego

• GABINET INFEKCYJNY, PACJENT KASZLĄCY,  WIZYTA DOMOWA  

maseczka FFP2, przyłbica, fartuch jednorazowy najlepiej barierowy, 
rękawiczki, dezynfekcja rąk i sprzętu medycznego

• PACJENT – maseczka, jak „słaba”  podać w rejestracji maseczkę 
chirurgiczną, dezynfekcja rąk



Ryzyko zakażenia po kontakcie 

Jako lekarze i często Kierownicy Podmiotu leczniczego sami musimy 
szacować ryzyko ( pomoc ze strony PSSE może być utrudniona) 

W ocenie ryzyka należy rozważyć kilka aspektów:

1) Zabezpieczenie lekarza w ŚOO

2) Zabezpieczenie pacjenta w maseczkę 

3) Czas kontaktu, dystans odległości 

4) Rodzaj kontaktu – możliwość powstania areozolu (kaszel), kontakt z 
wydzielinami itp.



Zlecenie testu w gabinet.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie 
standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o 

zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1749

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1749


Zlecenie testu w gabinet.gov.pl

Co mówią przepisy ?

1. Lekarz POZ może skierować pacjenta na badanie w kierunku zakażenia SARS 
CoV-2, po dokonaniu oceny stanu zdrowia, w formie wywiadu i badania 
fizykalnego (wizyty osobistej) lub teleporady, 
z wyjątkiem dzieci do 2 r.ż. u których powinno być wykonane badanie fizykalne

2. Zlecenie badania w kierunku SARS CoV-2 wymaga stwierdzenia wskazań do 
wykonania testu, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy medycznej 
(w rozporządzeniu nie wskazano konkretnych objawów)

3. Zlecenie wystawia się poprzez stronę gabinet.gov (aplikacje gabinetowe), 
wyjątkowo poprzez PSSE



DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD ZAKAŻENIAMI LUDZI 
NOWYM KORONAWIRUSEM COVID‐19 (zmiana definicji z dnia 31.10.2020 )

Kryteria kliniczne -Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z poniższych objawów:

• kaszel

• gorączka

• duszność 

• utrata węchu o nagłym początku

• utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku

Kryterium diagnostyki obrazowej

• zmiany w obrazie radiologicznym płuc wskazujące na COVID‐19

Kryteria laboratoryjne  

• wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego  (wymaz z 
nosogardzieli, wydzielina z dolnych dr. oddechowych)- test PCR

• wykrycie antygenu/ów wirusa SARS-CoV-2 w teście antygenowym



Różnicowanie grypy, przeziębienia i COVID-19
Objawy Grypa Przeziębienie COVID-19

Pojawienie się objawów Nagłe Stopniowo narastające Różnie

Gorączka  
Wysoka (ponad 38-39°C) 

(uwaga – pacjenci w wieku 
podeszłym mogą nie gorączkować)  

Często tylko stan 
podgorączkowy 

Różnie, na ogół ok. 38 st.

Dreszcze Bardzo często Rzadko Rzadko

Bóle mięśniowo‐stawowe Zwykle obecne, nasilone  Raczej nieobecne Dość często

Bóle głowy Bardzo często Rzadko Dość często

Uczucie osłabienia i 
zmęczenia, złe 
samopoczucie

Nasilone   Umiarkowane Często, nasilone

Kichanie Może wystąpić  Bardzo często Rzadko

Zatkany nos Może wystąpić  Bardzo często Rzadko

Ból gardła Może wystąpić  Bardzo często Często

Kaszel i dyskomfort w 
klatce piersiowej 

Bardzo często, kaszel suchy o 
znacznym natężeniu

Często kaszel o łagodnym 
natężeniu 

Często, kaszel suchy, duszność

Utrata węchu/smaku - - Objaw charakterystyczny



Kryteria epidemiologiczne ( GIS aktualizacja 31.10.2020)

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów
1. miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID‐19                

(kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym). 

• przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej 
niż 2 m przez ponad 15 minut,

• bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2,

• bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID‐19 (np. dotykanie 
zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),

• kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego, 

• personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID‐19 lub osoba 
pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób z COVID‐19 bez odpowiedniego 
zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony 
osobistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastosowania

2. przebywała (jako pensjonariusz) lub była członkiem personelu w placówce opiekuńczej/opieki 
długoterminowej, w której potwierdzono transmisję COVID‐19 .



Klasyfikacja przypadku ( GIS aktualizacja 31.10.2020) 

A Przypadek możliwy- Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne

• Jako przypadek możliwy powinien zostać zaklasyfikowany każdy objawowy przypadek 
podejrzenia COVID‐19 zgłoszony przez lekarza, w którym nie zlecono wykonania 
badań laboratoryjnych.

B Przypadek prawdopodobny

• Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne oraz kryterium epidemiologiczne

LUB

• Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne w postaci utraty węchu o nagłym początku i/lub

utraty lub zaburzenia smaku o nagłym początku

LUB

• Każda osoba spełniająca kryterium diagnostyki obrazowej

C Przypadek potwierdzony-Każda osoba spełniająca kryterium laboratoryjne przypadku 
potwierdzonego

https://www.gov.pl/web/gis/definicja-przypadku-covid19-na-potrzeby-nadzoru-epidemiologicznego-nad-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2-definicja-z-dnia-31102020-#_ftn4


Klasyfikacja przypadku ( GIS aktualizacja 31.10.2020) 

Uwaga: 

• diagnostyka laboratoryjna powinna być przeprowadzana w przypadku każdej 
osoby wykazującej objawy ostrej infekcji układu oddechowego 
(z uwzględnieniem kryteriów klinicznych podanych w definicji, jak również 
objawów mniej specyficznych: ból głowy, bóle mięśni, dreszcze, zmęczenie, 
wymioty i/lub biegunka) oraz dodatkowo na podstawie indywidualnej oceny 
lekarza zlecającego lub służb sanitarno‐epidemiologicznych.



Praktyczne uwagi przy zlecaniu testu 

• Skierowanie z POZ – tylko PACJENT OBJAWOWY

• Cały wachlarz objawów niecharakterystycznych- gorączka, kaszel, osłabienie, ból 
głowy, bóle gałek ocznych, bóle mięśniowe, ból gardła, katar, duszność, nudności, 
wymioty, biegunka, zmieniony stan psychiczny i inne…

• Pacjent z utratą węchu lub smaku ↑↑

• Wywiad epidemiologiczny

– kontakt z pacjentem COVID+ znacznie ↑ ryzyko

– przebywał w miejscach gdzie mogło dojść do transmisji wirusa

– praca (ochrona zdrowia, DPS, szkoły …)



Kiedy LEKARZ POZ nie zleca testu ? 

• Pacjentom bezobjawowym po kontakcie

• Przed zaplanowaną hospitalizacją/sanatorium/podróżą…

• Pacjentom kierowanych do DPS/ZOL/Hospicjum

• Testów kontrolnych po wcześniejszym dodatnim

• Personelowi medycznemu/DPS po kwarantannie czy izolacji 

(zapis o testach służy skracaniu a nie wydłużaniu kwarantanny/izolacji,  

Pracownicy podmiotów leczniczych – PRACODAWCA  decyduje ) 



Zgłoszenie choroby zakaźnej 

Gdy korzystamy z aplikacji gabinet.gov.pl lub aplikacji gabinetowych 
komunikujących się z systemem EWP 

NIE MA POTRZEBY WYSYŁANIA ZDRUKÓW ZLK-1  do PSSE

Wyjątek moim zdaniem: 

Są wskazania do testu a PACJENT NIE ZGADZA SIĘ NA SKIEROWANIE NA TEST to 
wysłać druk ZLK-1 do PSSE



Wynik badania RT_PCR w kierunku SARS-CoV-2

Status Opis słowny

negatywny Wynik ujemny testu (nie wykryto SARS-CoV-2).

pozytywny Wynik dodatni testu (potwierdzono obecność SARS-CoV-2).

niediagnostyczny
Oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać kolejną próbkę od pacjenta i jak

najszybciej przekazać do badania. Badanie musi zostać powtórzone.

nierozstrzygający
Oznacza, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu, wymaga zbadania kolejnej próbki

pobranej od pacjenta po 24-48h. Badanie musi zostać powtórzone.



Stanowisko  Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID  w sprawie  
możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2  

w diagnostyce COVID-19 w Polsce z dnia 03.11.2020  (załącznik do Strategia 3.0)

Testy antygenowe 

• Testy antygenowe wykrywające antygeny SARS-CoV-2 w materiale z dróg oddechowych 
dopuszczone do użytku przez FDA i/lub EMA charakteryzują się niższą czułością niż testy PCR, 
ale wysoką swoistością. 

• Testy te dają wyniki dodatnie w okresie, gdy ilość wirusa w drogach oddechowych jest 
największa, czyli zazwyczaj 1-3 dni przed wystąpieniem objawów do 5-7 dni po wystąpieniu 
objawów. 

• Zespół ekspertów w Polsce zaleca, by do diagnostyki używać testów antygenowych o czułości 
diagnostycznej ≥ 90% i swoistości diagnostycznej ≥ 97%



Stanowisko  Zespołu … laboratoriów COVID  w sprawie  
testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 z 03.11.2020

Interpretacja wyników testów antygenowych

• Wynik dodatni testu antygenowego z dużym prawdopodobieństwem świadczy o 
zakażeniu SARS-CoV-2 (na razie brak danych do oceny zakaźności). 

• Ujemny wynik testu antygenowego nie wyklucza zakażenia. U pacjenta z 
objawami lub podejrzeniem zakażenia wymaga weryfikacji testem 
molekularnym. Podobnie, weryfikacji testem molekularnym wymaga również 
wątpliwy wynik testu antygenowego. 





Kluczowe informacje diagnostyczne

Na podstawie: Stanowisko  Zespołu … laboratoriów COVID  w sprawie  
testów wykrywających antygen SARS-CoV-2  z 03.11.2020

• u pacjenta z potwierdzonym rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2 nie zaleca się 
wykonywania kontrolnych badań molekularnych w celu stwierdzenia eliminacji wirusa

• wynik wątpliwy testu molekularnego (nierozstrzygający) powinien być powtórzony 

• pojedynczy ujemny wynik PCR nie wyklucza zakażenia 

• ujemny wynik testu antygenowego nie wyklucza zakażenia    

• osoby objawowe z (+) testu antygenowym SARS-CoV-2 należy traktować jak zakażone, 
natomiast osoby z (-) wynikiem  wymagają wykonania testu PCR  

• od 1.11.2020r. zgłoszenie przypadku potwierdzonego COVID-19 możliwe jest na 
podstawie pozytywnego wyniku testu antygenowego.  



Kluczowe informacje diagnostyczne

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych 
w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu 
zakażeń SARS-CoV-2, na dzień 9 listopada 2020r.

Szczegóły:

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2020/274/RPT/2020.11.02_testyAg.pdf

Zgodnie ze stanem wiedzy na dzień 9.11.2020 warunki stawiane przed szybkimi testami 
antygenowymi, pozwalające na stosowanie w celach diagnostycznych u pacjentów objawowych 
w ostrej fazie zakażenia SARS-CoV-2 spełniają 2 testy:

Panbio™ COVID-19 AG Rapid Test Device (Abbott)

Bioeasy 2019-nCoV Ag Fluorescence (Shenzhen Bioeasy Biotechnology)



Może zostać w domu 
(stan kliniczny i 

warunki pobytu)

Nie może zostać w 
domu ze względu na 

warunki

Nie może zostać w 
domu ze względu na 

stan kliniczny 

Izolacja w warunkach 
domowych

Izolatorium Szpital II/III poziomu

Pozytywny wynik testu 



Kwarantanna, Izolacja, Przedłużenie izolacji, 

Izolacja – dotyczy osób z potwierdzonym COVID 19 (+)

• Czas trwania: 10 dni  od dnia testu lub  13 dni od  dnia wystąpienia objawów, 
pod warunkiem 3 dni bezobjawowych do końca Izolacji

• Lekarz POZ możne przedłużyć  Izolację  aby zachować zasadę minimum
3 dni bezobjawowych

• Lekarz POZ możne skrócić  Izolację,  jeśli system EWP nadał 10 dni od testu, a 
test był późno, można  skrócić licząc 13 dni od objawów 
i minimum 3 dni bezobjawowe.



Kwarantanna, Izolacja, Przedłużenie izolacji, 

Kwarantanna dotyczy

• osób, którym zlecono test, od dnia następnego po wystawieniu testu do dnia wyniku, 
gdy ujemny to koniec kwarantanny, gdy dodatni zmiana na Izolację 

• osób wspólnie zamieszkujących z chorym na COVID 19 ( potwierdzonym) kwarantanna 
trwa przez czas izolacji chorego i 7 dni po zakończeniu izolacji chorego

• osób z bliskiego kontaktu z chorym na COVID (potwierdzonym), nie domownikiem, 
o tym musi zdecydować PSSE i wpisać do EWP

Osoba wspólnie zamieszkująca,  osoby z bliskiego z kontaktu, zawiadamiają Pracodawcę 
lub ZUS(działalność) o przebywaniu na kwarantannie, a PSSE po nawiązaniu kontaktu  z 
zakażonym,  wpisuje dane osób do EWP.

Nie ma decyzji ani zaświadczenia o odbytej kwarantannie z PSSE



Kwarantanna, Izolacja, Przedłużenie izolacji, 

Pracownicy MEDYCZNI
Jeżeli kontakt w pracy 

• Pracownik miał kontakt z COVID (+) i pracował w ŚOO – nie podlega kwarantannie i pracuje nadal 
normalnie

• Pracownik miał kontakt z COVID (+) ale pracował bez środków ochrony osobistej ( tak być nie 
powinno!)  to pracownik jest kierowany do kwarantanny  na 10 dni lub jest badany testem 
antygenowym  przez  10 dni przed rozpoczęciem pracy 

Jeżeli kontakt z domownikiem chorym na COVID (+) 

• jeżeli możliwe to należy odizolować Chorego na COVID i kwarantanna pracownika medycznego 
trwa 10 dni od ostatniego dnia kontaktu 

• jeżeli odizolowanie jest nie możliwe to Pracownik przebywa na kwarantannie przez czas Izolacji i 7 
dni po zakończeniu Izolacji 
( w szczególnych sytuacjach  możliwe są testy antygenowe przed rozpoczęciem pracy) 

KTO ZAPEWNIA TEST ANTYGENOWY  ( nie wiadomo, Pracodawca???) 



Kwarantanna, Izolacja, Przedłużenie izolacji, 

Uwagi:

• Izolacja lub kwarantanna są zawieszane na czas udania się na test 
(nie potrzeba zgody sanepidu, nie trzeba pisać zaświadczeń, e-mail)

• Ozdrowieńcy

Obowiązkowej kwarantannie nie podlega osoba, która przebyła zakażenie SARS 
CoV-2, miała izolację/hospitalizację ( traktujemy, że ma odporność).

• Gdy dziecko na Kwarantannie – to Rodzic korzysta z zasiłku opiekuńczego w  pracy

• Dziecko chore na COVID to zwolnienie dla opiekuna dziecka.



Skierowanie do Izolatorium

IZOLATORIA w WOJ. ZACHODNIPOMORSKIM- stan 27.10.2020r

Lekarz POZ ma prawo skierować pacjenta do izolatorium, jeżeli:

• pacjent ma potwierdzony COVID

• stan nie wymaga hospitalizacji

• nie może izolować się w domu, np. mieszka z osobami w grupie podwyższonego ryzyka itp.

Aktualnie są 2 izolatoria: 

1. Hotel Ferry Resort , ul. Wakacyjna 6, MIELNO tel. koordynatora 505 127 723, 602 742 023 

2. Regionalne Centrum Medyczne, ul. Chopina 29 Białogard,

tel. koordynatora izolatorium 604 865 951, fax  943113727(do wysłania skierowania) 

• Skierowanie na druku do szpitala: np. Kieruje na izolacje pacjenta z potwiedzonym COVID-19

• Pacjent jedzie własnym transportem albo wzywamy transport COVID 

• Opieka nad Izolatorium – personel szpitala w razie pogorszenia stanu trafia do szpitala



Skierowanie do szpitala

Standard organizacyjny mówi:

Jeżeli lekarz POZ widzi potrzebę skierowania do szpitala pacjenta z dodatnim wynikiem 
testu w kierunku SARS-CoV-2 to wysyła do szpitala:

• II poziomu jeśli wysyła z powodu COVID-19

• III poziomu jeśli wysyła z innego powodu ale pacjent ma COVID-19

Transport samodzielnie lub COVID-owy w zależności od stanu pacjenta 



Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych 

Aneks 2 z 13.10.2020

Stadia COVID 19 

1. Stadium bezobjawowe lub skąpoobjawowe - SpO2   95-98%

2. Stadium pełnoobjawowe (namnażania wirusa) - SpO2   90-94%

3. Stadium  z niewydolnością oddechową (burza cytokinowa) - SpO2<90%

4. Stadium ostrej niewydolności oddechowej (ARDS )



Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych 

Aneks 2 z 13.10.2020

Stadium 1 

• 80-90%  przechodzi zakażenie SARS-CoV-2 w sposób bezobjawowy lub 
skąpoobjawowy, nie wymaga hospitalizacji. 

• W niektórych przypadkach poprzedza pełnoobjawową postać w stadium 2 

• W stadium 1 zwykle nie wymaga żadnej terapii, a jedynie monitorowania stanu 
klinicznego.

• Pulsoksymetr lub testowane systemy elektronicznego monitorowania saturacji 
tlenem  SpO2   95-98%

u chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego wyjściowa saturacja 
bywa obniżona i nie musi oznaczać narastania niewydolności oddechowej 



Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych 

Aneks 2 z 13.10.2020

Stadium 1  c.d

• W przypadku wystąpienia objawów pacjenci mogą wymagać leków 
przeciwgorączkowych. 

• Należy podkreślić, że u chorych w stadium 1 nie należy stosować 
glikokortykosteroidów. Udowodniono brak ich skuteczności u chorych nie 
wymagających tlenoterapii. Jednocześnie ich przedwczesne zastosowanie może 
spowodować nasilenie replikacji wirusa i pogorszyć przez to rokowanie.

• Stosowanie antybiotyków, leków przeciwgrypowych, witaminy D, czy heparyny 
drobnocząsteczkowej, nie jest wskazane z powodu zakażenia SARS-CoV-2, o ile nie 
uzasadnia tego inne schorzenie.  



Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych 

Aneks 2 z 13.10.2020

Stadium choroby Leczenie podstawowe 

1. Stadium bezobjawowe 
lub skąpoobjawowe

• SpO2≥95% 
• nie wymaga hospitalizacji 

• leki przeciwgorączkowe (paracetamol, ibuprofen, etc.), 
• spoczynek, 
• nawodnienie doustne, 
• glikokortykosteroidy są przeciwwskazane,  
• antybiotyki, leki przeciwgrypowe przeciwwskazane, o ile nie 
stwierdza się koinfekcji bakteryjnej lub współistniejącej grypy, 
• brak wskazań do stosowania witaminy D i heparyny 
drobnocząsteczkowej, o ile nie jest uzasadnione innymi 
schorzeniami,
• kontrola saturacji tlenowej - ewentualne wdrożenie systemu 

alarmowania zdalnego lekarzy rodzinnych i/lub ratownictwa (z 
wykorzystaniem pulsoksymetrów). 



Intensywna Terapia Eastern Virginia Medical School 

Wytyczne Leczenia COVID-19 

Opracowany i zaktualizowany przez Paula Marika, MD Chief of Pulmonary 
and Critical Care Medicine Eastern Virginia Medical School, Norfolk, VA 

22 października 2020r

https://www.evms.edu/covid-19/medical_information_resources/ 



Rycina 1. Przebieg COVID-19 i ogólne podejście do leczenia Źródło: Intensywna Terapia Eastern Virginia Medical School 
Wytyczne Leczenia COVID-19 



Dodatkowe  uwagi 

• Nadzór nad pacjentem ( teleporada, wideorozmowa)

• Proponowanie kupna/wypożyczanie pulsoksymetrów

• Samoobserwacja (tętno, RR, liczba oddechów, saturacja) 

• Uczulic ́ pacjenta na objawy alarmowe (duszność, spadek RR, tachycardia, ↓SpO2) 

Postępowanie jak w innych infekcjach wirusowych dróg oddechowych 

(leki na kaszel, rozszerzające oskrzela w przypadku objawów obturacji, 

Vit D3, Cynk, Vit C, Melatoina nasennie, ….

antybiotyki tylko przy podejrzeniu nadkażenia bakteryjnego, ……..)



Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy 
Chorób Zakaźnych Aneks 2 z 13.10.2020

Stadium choroby Leczenie podstawowe Leczenie wspomagające

2. Stadium 
pełnoobjawowe 
(namnażania wirusa) 

• SpO2<95%; 
• zwykle 1 tydzień choroby
• wymaga hospitalizacji 

• remdesiwir, dożylnie, raz dziennie, 
dawka nasycająca 1. dnia: 200 mg, 
potem dawka podtrzymująca: 100 mg 
przez 4 dni,  l

• lub/i  osocze ozdrowieńców, zgodne 
grupowo w układzie ABO w objętości 
200-400 ml. Przetoczenie osocza 
ozdrowieńców podlega takim samym 
procedurom, jak leczenie innymi 
preparatami krwi. 

• heparyna drobnocząsteczkowa w 
dawkach profilaktycznych lub 
terapeutycznych 
• deksametazon u pacjentów 
otrzymujących remdesiwir i 
tlenoterapię, doustnie lub dożylnie 
4mg dziennie począwszy od 2-5 
doby stosowania remdesiwiru, do 
końca 2 tygodnia choroby.  
• ewentualna antybiotykoterapia 
• leczenie objawowe 
• tlenoterapia 
• nawodnienie doustne lub dożylne



Rycina 2. Czas rozpoczęcia leczenia przeciwzapalnego Źródło: Intensywna Terapia Eastern Virginia Medical School 
Wytyczne Leczenia COVID-19 



Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy 
Chorób Zakaźnych Aneks 2 z 13.10.2020

Stadium choroby Leczenie podstawowe Leczenie wspomagające

3. Stadium  z 
niewydolnością 
oddechową (burza 
cytokinowa)

• SpO2<90%; 
• zwykle 2 tydzień choroby
• wymaga hospitalizacji 

• tocilizumab* (u osób z 
podwyższonym stężeniem IL-6), 

• deksametazon, dożylnie

• heparyna 
drobnocząsteczkowa w 
dawkach profilaktycznych lub 
terapeutycznych 
• ewentualna 
antybiotykoterapia 
• leczenie objawowe 
• tlenoterapia nisko   
/wysokoprzepływowa
• nawodnienie dożylnee



Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy 
Chorób Zakaźnych Aneks 2 z 13.10.2020

Stadium choroby Leczenie podstawowe Leczenie wspomagające

4. Stadium ostrej 
niewydolności 
oddechowej (ARDS)

• brak efektów 
dotychczasowej 
farmakoterapii;
• konieczność wentylacji 
mechanicznej 
• wymaga OIT 

• deksametazon, dożylnie 24 mg 
lub 
• metylprednizolon, dożylnie 1 

mg/kg

• tlenoterapia wysokoprzepływowa 
• wentylacja mechaniczna 
• pozaustrojowa oksygenacja
membranową (ECMO)
• heparyna drobnocząsteczkowa w 
dawkach profilaktycznych lub 
terapeutycznych 
• antybiotykoterapia 
• nawodnienie dożylne 



Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych 

Aneks 2 z 13.10.2020

Przy rozważaniu skierowanie do szpitala można wykorzystywać 

Skala punktowa CRB-65 (oceny ciężkości poza szpitalnych zapaleń płuc)

• zaburzenia świadomości (1 pkt),

• częstość oddechów ≥30 /minutę (1 pkt), 

• ciśnienie tętnicze krwi równe lub niższe od 90/60 mmHg (1 pkt), 

• wiek >65 lat (1 pkt). 

Ocena: 
• 2 punkty – należy rozważyć skierowanie, 
• 3-4 punkty – skierować pacjenta do szpitala.

Badanie saturacji pulsoksymetrem

• SpO2    94-90%           obniżone wysycenie krwi tlenem

• SpO2 poniżej 90%       niewydolność oddechowa 



• Pacjent wykonał badanie przeciwciał anty-SARS-Cov2



Rysunek 3. Przebieg czasowy badań laboratoryjnych COVID-19 Źródło: Intensywna Terapia Eastern Virginia Medical School 
Wytyczne Leczenia COVID-19 



Pacjent wykonał badanie przeciwciał anty-SARS-Cov2:
Med. Praktyczna 08.09.2020 lek. Lidia Stopyra,  Krakowie

schemat źródło: pzh



Pacjent wykonał badanie przeciwciał anty-SARS-Cov2:
Med. Praktyczna 08.09.2020 lek. Lidia Stopyra,  Krakowie 

• Obecność przeciwciał anty SARS-CoV-2 w klasie IgM i IgG świadczy 
o niedawnym zakażeniu

• Przeciwciała w klasie IgM zazwyczaj pojawiają się pomiędzy 7. a 9. dniem 
od zakażenia

• Przeciwciała w klasie IgG ok. 14. dnia, natomiast czas utrzymywania się ich 
w krwiobiegu pozostaje nieznany

• Pacjent, u którego stwierdzono przeciwciała zarówno w klasie IgM, jak i IgG
prawdopodobne jest pomiędzy 14. a 21. dniem od zakażenia, niemniej jednak 
należy wziąć pod uwagę swoistość i czułość stosowanych testów, które 
pozostają w szerokiej rozpiętości od 60 do 97%.



Pacjent wykonał badanie przeciwciał anty-SARS-Cov2:
Med. Praktyczna 08.09.2020 lek. Lidia Stopyra,  Krakowie 

DODATNIE IgM, IgG to wskazanie do PCR. 

Rekomendacje PTEiCHZ nie zalecają na razie testów serologicznych

• Kto zleca badania serologiczne powinien liczyć się z koniecznością wykonania PCR.

• W przypadku pozytywnego PCR pacjent powinien być izolowany przez 10 dni, nie 
ma potrzeby powtórnych testów. 

• W przypadku wyniku negatywnego pacjent nie wymaga izolacji





Maseczki – Zaświadczenie

Pacjenci wymienieni w Rozporządzeniu powinni mieć dokument- orzeczenie o 
niepełnosprawności, konsultację psychiatryczna, karty wypisowe itp.

My jako lekarze rodzinni nikomu nie wypisujemy takich zaświadczeń, ponieważ 
nie ma medycznych przeciwwskazań do zasłaniania nosa i ust w schorzeniach 
będących domeną podstawowej opieki zdrowotnej,

Jeśli pacjent uważa, że nie może nosić maseczki w przestrzeni publicznej, to ze 
względu na dobro wspólne powinien zostać w domu!



Uwagi różne 

• Prawo do bezpłatnego testu przysługuje również osobom nieubezpieczonym, wybrać 
finansowania ze środków NFZ

• Status wyniku testu „niejednoznaczny/ niediagnostyczny” → ponownie wystawić 
zlecenie, → ponowne pobranie wymazu i wykonanie badania

• Obecnie aplikacja gabinet.gov.pl nie daje możliwości wydruku wyniku badania

• Pacjent może sprawdzać wynik w IKP (Internetowe Konta Pacjenta)

• Lekarz ma prawo skrócić i wydłużyć izolację 

• W gabinet gov.pl można korzystać z Raportu zbiorczego i sprawdzać całą listę ( na 
razie tylko pozytywne..)



Nowe usługi płatne przez NFZ za usługę

• Teleporada dla pacjenta COVID (+) – 40zł 

( z wyjątkiem teleporady w wyniku, której pacjent jest skierowany do szpitala) 

• Wizyta w przychodni dla pacjenta COVID (+) – 75zł

• Wizyta domowa dla pacjenta COVID (+) – 100zł

Sposób rozliczenia – śledzić stronę ZOW NFZ/dzwonić –brak szczegółów na dzień 9.11.2020



TRANSPORT COVID-19 ( źródło ZOW NFZ) 

Zasady uruchamiania transportu sanitarnego COVID-19
1. Dotyczy osób z potwierdzonym COVID-19

2. Ma prawo zlecać lekarz POZ, NPL, AOS, Szpitala

3. Dotyczy przewozu do szpitala, do izolatorium, do domu 

WAŻNE! - zespoły transportowe COVID-19 NIE MOGĄ BYĆ
wykorzystywane do transportu pacjentów podejrzanych o zakażenie
wirusem SARS-CoV-2;



Przypomnienie zasad transportu ( źródło ZOW NFZ) 

Transport sanitarny w POZ obejmuje:
1) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie stacjonarne;

2) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;

3) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z AOS albo leczenia 
stomatologicznego i z powrotem;

4) przewóz, z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych 
wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest 
świadczeniobiorca, i z powrotem;

5) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

Transport sanitarny w POZ, w zależności od wskazań medycznych, może realizować również 
świadczenia dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w zakresie pkt 1-5.

Skierowanie wydaje lekarz POZ i wskazuje pacjentowi jednocześnie realizatora przewozu.

Świadczenia transportu sanitarnego w POZ dostępne są od poniedziałku do piątku, 
w godz. od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.



Utrzymanie zdrowia psychicznego 
i unikanie pandemii dezinformacji 

Źródło: Intensywna Terapia Eastern Virginia Medical School Wytyczne Leczenia COVID-19 

„Dezinformacja na temat koronawirusa może być najbardziej zaraźliwa ” 

Dr Tedros, dyrektor generalny WHO 

Panika i dezinformacja w mediach społecznościowych rozprzestrzenia 
się szybciej niż sama pandemia



Utrzymanie zdrowia psychicznego 
i unikanie pandemii dezinformacji 

Źródło: Intensywna Terapia Eastern Virginia Medical School Wytyczne Leczenia COVID-19 

Co możesz zrobić? 

• Unikaj mediów społecznościowych tak bardzo, jak to możliwe; nadmierna ekspozycja na 
media społecznościowe zwiększa prawdopodobieństwo lęku i depresji

• Czytaj wiadomości / informacje z wiarygodnych źródeł 

• Wyznacz czas na sprawdzenie informacji 

• Pozostań w kontakcie z pozytywnymi ludźmi! Zdalnie! 

• Zidentyfikuj pozytywne osoby, a ogranicz  kontakt z innymi „zmartwiającymi się”

• Ludzie dzielą się fałszywymi twierdzeniami na temat COVID-19, dlatego, że nie 
przeanalizują do końca co przekazują 

• Izolacja może spowodować eskalację przeżywania niepokoju 

• Szukaj profesjonalnej pomocy, jeśli niepokój przytłacza. 



Utrzymanie zdrowia psychicznego 
i unikanie pandemii dezinformacji 

Źródło: Intensywna Terapia Eastern Virginia Medical School Wytyczne Leczenia COVID-19 

Stosuj zasady ograniczające rozprzestrzenianie wirusa
• używaj maski w kontakcie z innymi osobami, nie tylko w pracy

• stosuj dystans społeczny; stać / siedzieć w odległości około 6 stóp od innych

• ogranicz obecność na dużych zgromadzeniach 

• wyeliminuj swój kontakt z chorymi, gdy nie musisz

Praktykuj

samoobserwacja, dobry sen, zbilansowana dieta, ćwiczenia, medytacja, relaksacja 



ZDROWIA DLA WSZYSTKICH

SIŁ DO PRACY 

I WZAJEMNEGO WSPARCIA 

życzy 
Wiesława Fabian


