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POWRÓT DO SPISU TREŚCI 

WPROWADZENIE 

Choroba koronawirusowa z 2019 r. (COVID-19) jest chorobą układu oddechowego, wywoływaną przez nowy 
koronawirus (SARS-CoV-2). COVID-19 najpierw została opisana w chińskim mieście Wuhan w grudniu 
2019 r. Obecnie ma status światowej pandemii. U większości osób choroba ma łagodny przebieg (80%), 
u 15% ciężki (chorzy wymagający tlenoterapii), a 5% musi być leczonych na oddziałach intensywnej opieki 
medycznej. [1] Większość pacjentów w stanie krytycznym wymaga wczesnej intubacji i wentylacji 
mechanicznej. U pacjentów mogą wystąpić również inne powikłania, np. wstrząs septyczny czy zespół 
niewydolności wielonarządowej, w tym ostra niewydolność nerek i uszkodzenie mięśnia sercowego. [2] 
Starszy wiek i choroby współistniejące, np. przewlekła obturacyjna choroba płuc (COPD), nadciśnienie 
i cukrzyca zwiększają ryzyko śmierci. [3, 4] Wirus jest wysoce zakaźny i roznosi się drogą kropelkową, drogą 
kontaktową, a jeśli przyjmuje postać aerozolu, drogami oddechowymi. Najczęstsze objawy to gorączka, 
ogólne zmęczenie, suchy kaszel i duszności. Niniejsza publikacja ma udostępnić klinicystom i placówkom 
opieki zdrowotnej informacje nt. wzorcowych sposobów postępowania w oparciu o najnowsze dostępne 
dane w celu lepszego reagowania DoD w związku z obecną pandemią COVID-19. 

OBRAZ KLINICZNY I PRZEBIEG 

1. Okres inkubacji: ~4 dni (rozstęp międzykwartylowy: 2 do 7 dni). [5] W niektórych badaniach oceniono 
szerszy rozstęp dla okresu inkubacji; dane z badań dot. zakażenia człowieka innymi koronawirusami 
(np. MERS-CoV, SARS-CoV) sugerują, że okres inkubacji może trwać od 2 do 14 dni. 

2. Pacjenci przyjmowani do szpitala często zgłaszali następujące objawy: [3, 6-10] 

• Gorączka (77–98%). 

• Kaszel (46%–82%). 

• Mięśnioból lub ogólne zmęczenie (11–52%). 

• Duszności (3-31%). 

• Objawy z przewodu pokarmowego, np. biegunka i mdłości (prawie 50% - te objawy mogą 
występować przed wystąpieniem objawów z układu oddechowego). 

• Anosmia (utrata węchu), hiposmia (zaburzenia węchu), lub zaburzenia smaku (30-66%). 

3. Wśród 1099 hospitalizowanych pacjentów zakażonych COVID-19, 44% miało gorączkę w momencie 
przyjęcia do szpitala, u 89% gorączka wystąpiła podczas hospitalizacji. [11] 

4. Rzadziej zgłaszane objawy: ból gardła, ból głowy, mokry kaszel i/lub krwioplucie, oraz objawy 
przedmiotowe i podmiotowe z dolnego układu oddechowego. 

5. Czynniki zagrożenia wskazujące na ciężką postać choroby na razie nie są znane, aczkolwiek wiemy, 
że osoby starsze i osoby z chorobami przewlekłymi są bardziej zagrożone wystąpieniem tej postaci. 
[12] 

6. Kobiety w ciąży: W oparciu o ograniczone dane stwierdzono, że kobiety w ciąży nie są raczej obarczone 
wyższym ryzykiem w postaci wystąpienia ciężkiej postaci choroby. Opracowywane na bieżąco raporty 
z USA sugerują, że u kobiet w ciąży może wystąpić podwyższone ryzyko w postaci nietypowego obrazu 
z ciężkim przebiegiem choroby i przedwczesnego porodu. [13-16] 

7. Dzieci: Ogólnie u 5% pacjentów doszło do ciężkiego przebiegu choroby. Dostępne informacje 
nt. obrazu klinicznego, przebiegu klinicznego oraz czynników ryzyka w zakresie podatności 
na wystąpienie ciężkiej postaci choroby COVID-19 u dzieci są ograniczone. Wśród dzieci chorych 
na COVID-19 w Chinach, 1.52% pacjentów miało ostrą niewydolność oddechową w momencie przyjęcia 



 

6 
 

POWRÓT DO SPISU TREŚCI 

do szpitala. Średni wiek dzieci objętych badaniem wynosił 7 lat. Obok typowych wyżej opisanych 
objawów, u pacjentów zaobserwowano również w znacznym stopniu wymioty i biegunkę; wirus 
wykrywano w próbkach kału, co sugeruje, że transmisja następuje również przez kał i drogą doustną. 
U dzieci w stanie krytycznym wystąpił zespół ostrej niewydolności oddechowej, wstrząs septyczny, 
encefalopatia i zapalenie mięśnia sercowego. Stwierdzono również inne współistniejące zakażenia 
wirusowe lub bakteryjne dróg oddechowych. Mamy ograniczone informacje dot. obrazu klinicznego, 
przebiegu klinicznego i czynników ryzyka przyczyniających się do ciężkiej postaci COVID-19 u dzieci. 
[5, 17-22] 

8. Z raportów wynika, że RNA wirusa SARS-CoV był wykrywany po długim okresie (do 22 dni 
po wystąpieniu choroby) w próbkach pobranych z układu oddechowego i (co najmniej 30 dni 
po wystąpieniu choroby) w próbkach kału. [17, 18] 

9. Obraz kliniczny w raportowanych przypadkach COVID-19 jest zróżnicowany zaczynając od zakażeń 
bezobjawowych kończąc na chorobie prowadzącej do zgonu. W kilku raportach zasugerowano 
możliwość pogorszenia klinicznego w drugim tygodniu choroby (przedział: 5–13 dni). [3, 8] 

10. Zespół ostrej niewydolności oddechowej wystąpił u 17–29% hospitalizowanych chorych, a zakażenie 
wtórne u 10%, ze średnim czasem liczonym od początku objawów do wystąpienia zespołu ostrej 
niewydolności oddechowej trwającym 8 dni. [3, 6, 7] 

11. Około 20-30% hospitalizowanych pacjentów chorych na COVID-19 i zapalenie płuc wymagało 
intensywnej opieki medycznej. W porównaniu do pacjentów, którzy nie wymagali przyjęcia na OIOM, 
osoby w stanie krytycznym były starsze (średni wiek 66 lat versus 51 lat), i wykazywały większe 
prawdopodobieństwo w zakresie występowania chorób współistniejących (72% versus 37%). [3, 7] 

12. Wśród osób w stanie krytycznym przyjętych na OIOM, 11–64% leczono wysokoprzepływową 
tlenoterapią, a 47-71% wentylacją mechaniczną. Niewielki odsetek (3-12% pacjentów OIOM) pacjentów 
był również wspomagany pozaustrojowym natlenianiem krwi (ECMO). [6, 7, 12] 

13. Inne opisywane powikłania to uszkodzenie mięśnia sercowego, nagłe zatrzymanie krążenia, arytmia, 
wstrząs septyczny, uszkodzenie wątroby, ostra niewydolność nerek i niewydolność wielonarządowa. 
[23] 

14. Ustalono, że wśród potwierdzonych przypadków COVID-19 w Chinach współczynnik śmiertelności 
wyniósł 2,3%. [12] Jednakże większość tych przypadków stanowili chorzy hospitalizowani 
i prawdopodobnie dlatego dane szacunkowe dot. śmiertelności są zawyżone. W grupie 
hospitalizowanych chorych z zapaleniem płuc współczynnik śmiertelności wyniósł 4–15%. [3, 6, 7] 
W raporcie sporządzonym przez jeden z chińskich szpitali opisano, że 61,5% chorych na COVID-19 
w stanie krytycznym żyło nie dłużej niż 28 dni licząc od dnia przyjęcia na OIOM. Wśród wszystkich 
chorych na COVID-19 w stanie krytycznym w Chinach, raportowany współczynnik śmiertelności 
wyniósł 49%. [2] 

15. Włoski zespół rządowy ds. kontroli nad COVID-19 zaraportował, że na dzień 2 kwietnia 2020 r., 
liczba zgonów z powodu COVID-19 wyniosła 12,550, gdzie 83.4% chorych było powyżej 70 r.ż., 11.5% 
w przedziale 60-69 r.ż., 3.8% w przedziale 50-59 r.ż., 0.8% w przedziale 40-49 r.ż., 0.2% w przedziale 
30-39 r.ż., a 0.05% było poniżej 30 r.ż. Ok. 50% wszystkich zmarłych miało więcej niż 3 choroby 
współistniejące (nadciśnienie, cukrzycę typu 2, chorobę niedokrwienną serca, migotanie 
przedsionków). 

https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_2_april_2020.pdf 
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 Przebiegi kliniczne głównych objawów i skutków oraz okres wydalania wirusa od początku 
choroby u hospitalizowanych chorych na COVID-19. Rycina ilustruje średni czas trwania objawów, 
wystąpienia powikłań oraz skutków. ICU=OIOM; SARS-CoV 2 = koronawirus wywołujący zespół 
ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej; ARDS = zespół ostrej niewydolności oddechowej; 
COVID-29 = choroba koronawirusowa z 2019 roku. 

Ryc. 1.  Przebieg kliniczny głównych objawów, skutków i okres wydalania wirusa [Zhou, i in.; Lancet 
(2020)]. [4] 

PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE 

Systemy i zarządzanie incydentami w placówkach. 

1. Strukturę zarządzania uwzględniającą wyraźny opis ról oraz kanałów komunikacji należy opracować 
przed pandemią, ale może ona stanowić również element obecnych przygotowań. [24,25] 
Niniejsza struktura powinna umożliwiać koordynację w zakresie zwiększania lub ograniczania 
najważniejszych zasobów medycznych poprzez wprowadzenie, we współpracy z dyrektorami 
medycznymi placówek, standardów opieki stosowanych w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych 
(Contingency and Crisis Standards of Care (CSC)), wspomagać koordynację potrzebnych w danej 
chwili szkoleń oraz konsultacji z regionalnymi ekspertami (tzn. telekonsultacji ze specjalistami 
ratownictwa medycznego, chorób zakaźnych, itd.), ułatwiać przepływ kluczowych zasobów 
i pacjentów, komunikować/koordynować zmiany wprowadzane na podstawie standardów CSC 
zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym, ułatwiać współpracę pomiędzy wszystkimi 
podmiotami uczestniczącymi w systemie, ponieważ ten rodzaj transformacji zależy od wykorzystania 
systemu opieki zdrowotnej nie tylko na poziomie lokalnym, ale także regionalnym. 
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2. Opracowanie i zarządzanie standardami opieki w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych (CSC): 

a) Standardy CSC wprowadzają „istotną zmianę w typowej działalności służby zdrowia i poziomie 
opieki, którą można zapewnić i którą trzeba wprowadzić w wyniku stanu nadzwyczajnego, 
mającego powszechne oddziaływanie (np. pandemia grypy) lub klęski (np. trzęsienie ziemi, 
tornado).” [26] 

b) Opracowane CSC powinny zapewniać szczególną ochronę prawną i ustawową dla pracowników 
służby zdrowia w sytuacji, gdy będą musieli działać w warunkach ograniczonych zasobów 
medycznych lub wg alternatywnych modeli leczenia. Np. dokument ministerialny DODI nr 6200.02 
zezwala na opracowanie CSC w ramach Departamentu Obrony. 

c) Każdy organ opracowujący i wprowadzający te standardy powinien dysponować odpowiednią 
elastycznością, która pozwoli je dopracować zgodnie z właściwymi dla niego uwarunkowaniami; 
standardy powinny uwzględniać wszystkie poziomy działalności (tzn. normalna działalność, 
działalność podczas stanów nadzwyczajnych i kryzysowych) i zawierać specjalne mechanizmy, 
które pozwolą je uruchomić. Ogólnie przyjmuje się, że stan nadzwyczajny to sytuacja, gdzie 
typowa zdolność zostaje przekroczona o ponad 120% natomiast podczas sytuacji kryzysowej 
zdolność zostaje przekroczona o ponad 150-200%, jednakże te wartości mogą być obniżane 
lub podwyższane w zależności od dostępności personelu, zasobów i powierzchni. 

d) Standardy opieki w stanach nadzwyczajnych są zazwyczaj podobne do typowych standardów 
opieki gdzie większość pracowników działa w typowym środowisku pracy jednakże zakres 
ich obowiązków klinicznych zostaje rozszerzony. Wprowadzenie standardu opieki w stanach 
kryzysowych zazwyczaj uruchamia znacząco zmienione modele zatrudnienia, które opisano 
poniżej. 

e) CSC powinny być opracowywane przez zespoły multidyscyplinarne i następnie zestawiane przez 
Centrum Zarządzania Incydentami (ICC). W miarę możliwości powinny być również 
przystosowywane do specyfiki danej instytucji. Wykaz tematów, które należy uwzględnić: 

• Odpowiedzialne podmioty oraz mechanizmy, które pozwolą zastąpić typowe standardy opieki 
standardami CSC. 

• Wprowadzenie CSC skutkuje zmianami w zakresie akredytacji personelu i zakresu działania 
w sytuacji stanu nadzwyczajnego (personel pielęgniarski, lekarze, itd.). 

• Dozwolone zmiany w zakresie działania (ograniczenie dokumentacji, zmiany godzin pracy 
i zmiany lokalizacji, zmiany w lokalizacji placówek opiekujących się chorymi, oraz wymogi 
dot. monitorowania sytuacji). 

3. Należy stworzyć jasne kanały komunikacji (LOC) aby zapewnić: 

a) Możliwości w zakresie utrzymania zdolności operacyjnej, szczególnie w placówkach 
prowizorycznych lub nietypowych, w których będzie udzielana pomoc. 

b) Możliwość szybkiego ściągania plików z informacjami klinicznymi umożliwiającymi identyfikację 
(śledzenie) pacjentów w systemie. 

c) Że istnieją systemy, które umożliwią skuteczne przekazywanie tych informacji pracownikom. 

d) Że komunikacja jest spójna, pochodzi z wyznaczonych źródeł i że jest wiarygodna. [27-29] 

4. Stwórz system identyfikacji (śledzenia) pacjentów (Patient Tracking System) i system zawierający 
dane kontaktowe najbliższych krewnych pacjenta (Re-unification System): 

a) Centra zarządzania powinny również wspomagać proces planowania i koordynacji systemu 
identyfikacji pacjentów, ustalania tożsamości ich najbliższych krewnych i możliwości w zakresie 
komunikowania się z nimi w związku ze stanem zdrowia i miejscem, w którym przebywają 
ich bliscy mogący podlegać zakazowi odwiedzin. [29] 
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5. Zapewnienie odpowiedniej ochrony, punktów dostępu i obszarów tzw. „czystych” z ograniczonym 
dostępem: 

a) Biorąc pod uwagę wysoki poziom stresu, ograniczone zasoby, trudne warunki przebywania 
w miejscach, które prawdopodobnie będą przepełnione i duży niepokój towarzyszący pandemii, 
w procesie planowania należy uwzględnić ochronę zarówno dla samej placówki, jak i dla OIOM. 

b) Utwórz oddziały zamiejscowe w innych lokalizacjach – ich zadaniem będzie opieka 
nad pacjentami niezakażonymi chorobą pandemiczną będącymi w stanie krytycznym. 
Dzięki temu odizolujesz ich od pacjentów zakażonych i opiekującego się nimi personelu 
i w ten sposób zapewnisz ich ochronę. [30] 

c) Rozważ przydzielenie pracowników z grupy „wysokiego ryzyka” (stan zdrowia, wiek powyżej 
60 r.ż.) do pracy w tych oddziałach. 

d) Rozważ dostęp do potencjalnie niezbędnej tam pomocy specjalistycznej i możliwość 
wykonywania badań przesiewowych w momencie przyjmowania pacjentów do placówki. 

e) Utwórz jeden punkt wejścia do każdej placówki lub nadzorowane punkty wejścia do każdej 
placówki i w tych miejscach wykonuj badania przesiewowe u pacjentów z podejrzeniem 
zakażenia. 

6. Koordynowanie procesu ustalania priorytetów w zakresie wykonywania czynności klinicznych podczas 
pandemii: 

a) Ograniczenie opieki bez statusu „pilny”, wizyt profilaktycznych, wizyt rutynowych lub diagnostyki 
obrazowej. 

b) Skoncentruj się na opiece ze statusem „pilny”, ale zapewnij także proces, w ramach którego 
będzie można wykonywać niezbędne rutynowe leczenie, jednakże wyłącznie u tych pacjentów, 
u których przełożenie zabiegów może być niebezpieczne dla ich zdrowia. 

c) Opieka powinna głównie być prowadzona w formie wirtualnej, chyba, że zespół medyków 
stwierdzi, że wizyta pacjenta w placówce jest niezbędna. 

d) Rozważ możliwość prowadzenia wszystkich niezbędnych wizyt bezpośrednich pacjentów 
w wyznaczonych do tego celu miejscach, a pozostałych pacjentów skieruj do konsultacji 
prowadzonych wyłącznie za pośrednictwem źródeł wirtualnych. 

e) Ściśle monitoruj dostęp i zapotrzebowanie i w razie konieczności wprowadź stosowne zmiany. 
Jeśli stan pandemii będzie się przedłużał, rozważ utworzenie oddziałów zamiejscowych, które 
będą prowadzić opiekę rutynową, ale tylko w niezbędnym zakresie. 

f) Koordynuj realokację zasobów, które trzeba było ograniczyć w związku z przekazaniem 
ich dla najbardziej potrzebujących obszarów (intensywna opieka medyczna, opieka szpitalna, 
segregacja wstępna, SOR). [31] 

g) Ogranicz zadania administracyjne, szkoleniowe i akademickie i uzyskaną w ten sposób zdolność 
przekaż na rzecz bezpośredniego wsparcia opieki nad pacjentami. 

h) Często przekazuj pacjentom i personelowi informacje o wszelkich zmianach w realizacji 
świadczeń, godzinach pracy placówki, procedurach wykonywanych w momencie wejścia 
do placówki, itd., dzięki czemu będziesz zarządzać oczekiwaniami społecznymi. 
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 ZMNIEJSZENIE  

 

 ZWIĘKSZENIE 

 STAN ZWYCZAJNY 
STAN 

NADZWYCZAJNY 
STAN KRYZYSOWY 

PRZESTRZEŃ 

Maksymalne wykorzystanie 
przestrzeni, w których 

prowadzone jest typowe 
leczenie 

Zmiana przeznaczenia obszarów 
medycznych (oddział 

wybudzeniowy, jednostki 
monitorowane zapewniające 

zdolność OIOM) 

wykorzystanie nietypowych 
obszarów w celu prowadzenia 
intensywnej opieki medycznej 

albo szkody zaistniałe 
w szpitalu nie pozwalają 
na prowadzenie typowej 

intensywnej opieki medycznej 

PERSONEL 
Wezwanie dodatkowego 

personelu, w razie potrzeby 

Zwiększenie liczby personelu 
(nadzór nad większą liczbą 

pacjentów, zmiany w zakresie 
odpowiedzialności, 
dokumentacji, itd.) 

Braki w zakresie pracowników 
przeszkolonych pod kątem 

prowadzenia intensywnej opieki 
medycznej, albo ze względu 

na zbyt dużą liczbę pacjentów 
personel nie jest w stanie 

wszystkich potrzebujących 
objąć tą opieką; 

zapotrzebowanie na model 
zespołowego udzielania IOM 

i na zwiększenie zakresu 

MATERIAŁY Zapasy/bieżące 

Oszczędności, przystosowanie 
i stosowanie zamienników, 

niektóre materiały 
wykorzystywane powtórnie, 

pod warunkiem, że nie wpływa 
to na bezpieczeństwo 

Brakuje krytycznych materiałów, 
możliwość alokacji/realokacji 

zasobów niezbędnych 
do ratowania życia 

STANDARD LECZENIA Zwyczajny 
Minimalny wpływ na typowe 

czynności medyczne 

Różni się od zwyczajnego 
standardu leczenia  

(IOM w przypadku masowej 
liczby pacjentów) 

CEL W ZAKRESIE 
ZWIĘKSZENIA 

ZDOLNOŚCI OIOM 

x 1,2 normalnej zdolności  
(20%) 

x 2 normalnej zdolności  
(100%) 

x 3 normalnej zdolności  
(200%) 

ZASOBY Lokalne regionalne, stanowe krajowe 

 
SYTUACJA 
NORMALNA 

 
 

 
SYTUACJA 

EKSTREMALNA 

 

Ryc. 2.  Struktura ilustrująca sposoby reagowania w sytuacjach typowych, nadzwyczajnych 
i narastającego kryzysu. PACU: Oddział wybudzeniowy. [Christian, i in.; Chest (2014)]. [32] 

ZAPOTRZEBOWANIE W ZWIĄZKU 
Z ZACHOROWALNOŚCIĄ I INCYDENTAMI 

WARUNKI DZIAŁANIA 
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7. Przygotuj listę z danymi kontaktowymi wszystkich pracowników (personel pielęgniarski, lekarze, 
salowe, dietetycy, ochrona, personel administracyjny, itd.), oraz systemy, które w razie potrzeby 
umożliwią wezwanie osób pracujących w trybie zdalnym do stawienia się w miejscu zatrudnienia. 

8. Opracowując wykaz „niezbędnego personelu” uwzględnij zapotrzebowanie na wsparcie 
logistyczne/dodatkowe w zakresie realizacji następujących zadań: 

a) Usuwanie ŚOO oraz sprzątanie zarówno pomieszczeń „brudnych”, jak i przestrzeni wspólnych. 
Te zadania należy traktować priorytetowo – ich realizacja będzie niezbędna. [33] 

b) Wyznacz odpowiednie miejsce, w którym będą umieszczane zwłoki – zapewnij, że postępowanie 
ze zwłokami będzie przebiegać bezpiecznie i z szacunkiem dla zmarłych. [34] 

c) Wyznacz miejsca i pomieszczenia, w których będą przebywać i spożywać posiłki rodziny 
pacjentów, pracownicy, a nawet ich rodziny, w celu ograniczenia absencji, które mogą osiągnąć 
poziom do 40-50% w wyniku zwolnień, zamkniętych szkół i przedszkoli oraz strachu. [30,31] 

Przygotowanie zasobów i zespołów niezbędnych do prowadzenia intensywnej opieki medycznej. 

1. Zatrudnienie. W wielu placówkach opieki zdrowotnej zazwyczaj brakuje personelu OIOMów. 
Jednakże podczas światowej pandemii szybko rosnąca liczba pacjentów w stanie krytycznym wymaga 
wprowadzenia modeli pozyskania dodatkowego personelu. Pomimo, że w tym czasie optymalizuje 
się użycie tele-zasobów wspierających IOM, nadal mogą występować duże braki w liczbie 
pracowników medycznych przeszkolonych w zakresie prowadzenia tego typu opieki. 

a) Braki pracowników: 

i. Trzeba zaplanować zastępstwa za nieobecnych pracowników. Zwolnienia, zmęczenie, strach 
i obowiązki opiekuńcze, szczególnie, że w tym okresie zamknięte są szkoły/przedszkola, 
ograniczają dostępność pracowników i szacuje się, że poziom absencji może sięgnąć aż 60%. 
[30,35] 

ii. Możliwie jak najdłużej należy unikać zwiększania mocy roboczej poprzez wydłużanie 
„obowiązkowych godzin nadliczbowych” aby u pracowników nie wystąpił syndrom „wypalenia” 
już na wczesnych etapach pandemii. 

iii. Zmiana w proporcjach zatrudnienia w oparciu o zapotrzebowanie konkretnej placówki (np. 
mniej personelu szpitalnego w godzinach nocnych) może pomóc zmniejszyć obciążenia 
personelu i jednocześnie utrzymać odpowiedni poziom zatrudnienia niezbędny do 
wykonywania typowych procesów prowadzonych w szpitalu. 

iv. Ww. strategie mogą obniżyć ten poziom (opieka nad dziećmi w miejscu pracy, dodatkowo 
zatrudnieni pracownicy, itp.) niemniej jednak w planach należy uwzględnić co najmniej 25-40% 
spadek w liczbie dostępnych pracowników. Poniżej zamieszczono dodatkowe rekomendacje 
mające na celu zwiększenie dostępności pracowników: [36] 

• Pracownik ds. ŚOO (w tym celu można przeszkolić pracownika, który nie zajmuje 
się aspektami klinicznymi). 

• Wsparcie psychologiczne lub działalność zespołów wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem 
zdrowia i wsparcia psychologicznego dla personelu. 

• Zespół „pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo” ds. monitorowania/zapewniania 
przerw w pracy, napojów, aby zapewnić odpowiedni poziom nawodnienia, łazienek i żywienia. 
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v. Intensywna opieka medyczna. Towarzystwo Society of Critical Care Medicine (SCCM) 
rekomenduje następujący model zatrudnienia, który ma wspomagać zdolność szpitali w 
zakresie IOM podczas światowej pandemii 

(https://www.sccm.org/Blog/March-2020/United-States-Resource-Availability-for-COVID-19). 

W modelu przewiduje się wykorzystanie pracowników służby zdrowia, 
którzy nie są przeszkoleni pod kątem prowadzenia IOM (oznaczeni 
w ryc. 3 kolorem czerwonym). Kolorem zielonym oznaczono pracowników, 
których można przeszkolić pod kątem prowadzenia IOM: [37] 

• Lekarz IOM. 

• Terapeuta oddechowy (RT). 

• Lekarz specjalista (APP). 

• Certyfikowana dyplomowana pielęgniarka anestezjologiczna (CCRN) lub dyplomowana 
czynna zawodowo pielęgniarka z doświadczeniem pracy na OIOM). 

• W placówkach bez specjalistów IOM, zespołami OIOM mogą kierować anestezjolodzy, 
pulmonolodzy, lekarze szpitalni lub inni pracownicy mający doświadczenie w leczeniu 
pacjentów w stanie krytycznym. [37] 

• Stanowiska zaznaczone kolorem czerwonym mogą również pełnić pracownicy, którzy byli 
wcześniej przeszkoleni pod kątem prowadzenia IOM lub mają stosowne doświadczenie, np.: 

 

 APP: specjalista; RT: terapeuta oddechowy; CRNA: Certyfikowana dyplomowana pielęgniarka 
anestezjologiczna; MD/DO: lekarz [dane z ww. linku Towarzystwa SCCM].[29] 

Ryc. 3.  Struktura przyjęta przez ekspertów DoD opracowana na podstawie wielopoziomowej strategii 
zatrudnienia w czasie pandemii rekomendowanej przez SCCM.  

o Lekarze bez specjalizacji IOM: anestezjolodzy, lekarze szpitalni, chirurdzy, lub inni lekarze 
z doświadczeniem w zakresie leczenia pacjentów w stanie krytycznym. 

o CRNA, CAA, MD/DO: Rezydenci specjalizujący się w medycynie ogólnej lub chirurgii 
(należy zapewnić odpowiedni nadzór i stopniowany zakres odpowiedzialności) albo inni 
pracownicy medyczni lub chirurgiczni – najlepiej z doświadczeniem w zakresie leczenia 
szpitalnego. 

o Personel pielęgniarski bez specjalizacji IOM – należy oszacować ich dopasowanie do 
pracy na OIOM ustalając kto najbardziej nadaje się do tej pracy, a kto najmniej: [36] 

  

IOM (poziom 1) 

https://www.sccm.org/Blog/March-2020/United-States-Resource-Availability-for-COVID-19
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1) Dyplomowana pielęgniarka aktualnie pracująca na oddziale zaawansowanej 
(pośredniej) opieki medycznej (telemetria lub oddział terapii półintensywnej) 

2) Praca w przychodni, ale również doświadczenie w pracy IOM (najlepiej gdyby 
ten rodzaj pracy był wykonywany w okresie ostatnich 3 lat) 

3) Paramedycy, technicy ratownictwa medycznego, dyplomowany personel 
pielęgniarski, asystenci medyczni/licencjonowany personel pielęgniarski pracujący 
w ośrodkach opieki zdrowotnej i zajmujący się medycyną ratunkową 

vi. Leczenie na oddziałach terapii półintensywnej /pośrednia opieka medyczna. 
Rycina 4 przedstawia strukturę modelu zatrudnienia na rzecz pacjentów wymagających 
bardziej zaawansowanego wsparcia, ale bez wentylacji mechanicznej/leczenia 
wazokonstryktorami, albo pacjentów, u których występuje bezpośrednie ryzyko wystąpienia 
konieczności użycia wentylacji mechanicznej/ leczenia wazokonstryktorami, czyli pacjentów, 
którzy mogą być leczeni na oddziałach terapii półintensywnej. Najlepiej byłoby, gdyby takim 
zespołem kierował doświadczony lekarz szpitalny lub specjalista IOM, który będzie 
nadzorował pracę zespołów lekarskich. W idealnych warunkach, w ramach tych modeli 
powinny pracować co najmniej dwa zespoły pracujące nie dłużej niż 12 godzin. [30] W okresie 
pandemii COVID-19, ten rodzaj pacjentów zazwyczaj jest hospitalizowany w placówkach 
stacjonarnych, natomiast nie na oddziałach IOM. 

 

[MD: lekarz; PA – asystent lekarza; NP - pielęgniarka dyplomowana w zakresie zaawansowanej 
praktyki pielęgniarskiej; Med/Surg RN – rezydent specjalizujący się w medycynie 
ogólnej/chirurgii; CNA – certyfikowany asystent (pomoc) pielęgniarski; LPN – licencjonowana 
pielęgniarka; LVN – pielęgniarka niedyplomowana/pracownik medyczny/pracownik techniczny; 
sanitariusz] 

Ryc. 4. Drugi poziom strategii zatrudnienia obejmujący opiekę na oddziale terapii półintensywnej 
podczas pandemii  

vii. Opieka na zwykłym oddziale szpitalnym. Rycina 5 przedstawia strukturę modelu zatrudnienia 
w ramach opieki na zwykłym oddziale szpitalnym. Optymalnie zespołem powinien kierować 
doświadczony lekarz szpitalny lub lekarz z doświadczeniem w pracy w szpitalu. W okresie 
pandemii COVID-19, ten rodzaj pacjentów zazwyczaj jest hospitalizowany w placówkach 
znajdujących się poza szpitalem (np. w namiotach, centrach sportowych, centrach 
konferencyjnych, itd.), dysponujących ograniczonymi zasobami. 

  

Leczenie na oddziale terapii półintensywnej 
(Poziom 2) 
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[MD: lekarz; PA – asystent lekarza; NP - pielęgniarka dyplomowana w zakresie zaawansowanej 
praktyki pielęgniarskiej; Med/Surg RN – rezydent specjalizujący się w medycynie 
ogólnej/chirurgii; CNA – certyfikowany asystent/pomoc pielęgniarski/a; LPN – licencjonowana 
pielęgniarka; LVN – pielęgniarka niedyplomowana/pracownik medyczny/pracownik techniczny; 
sanitariusz] 

Ryc. 5. Trzeci poziom strategii zatrudnienia obejmujący opiekę na zwykłym oddziale szpitalnym podczas 
pandemii  

viii. Leczenie na oddziałach pediatrycznych. Placówki medyczne zatrudniające dużą liczbę 
personelu pediatrycznego (pediatrzy rezydenci, pediatrzy specjaliści IOM, pediatrzy, 
pediatryczny personel pielęgniarski), w okresie stanu nadzwyczajnego powinny rozważyć 
podniesienie zakresu wieku swoich pacjentów do 30 r.ż. Dzięki temu uzyska się dostęp 
do specjalistycznej wiedzy lekarskiej w celu leczenia młodych dorosłych. Takie podejście 
jest dość powszechne, szczególnie wśród wojskowego personelu medycznego, i pozwala 
odciążyć zespoły lekarskie prowadzące leczenie osób dorosłych. W przypadku małych 
placówek medycznych posiadających niewielką liczbę łóżek dla pacjentów pediatrycznych 
i niewielu pediatrów (tzn. placówki medycyny rodzinnej zajmujące się leczeniem dzieci), 
należy rozważyć przeniesienie hospitalizowanych pacjentów pediatrycznych 
do dedykowanych szpitali pediatrycznych. Niniejszą decyzję należy podjąć w oparciu 
o zdolność dostępną na danym terenie w porozumieniu z lokalnymi placówkami, aby przyjąć 
strategiczny plan dot. rozmieszczenia pacjentów. Placówki medyczne będą nadal realizować 
przydzielone im świadczenia zdrowotne niezwiązane z COVID-19 i nie powinny rezygnować 
z prowadzenia opieki w innych obszarach (np. w razie potrzeby będą mogły wykorzystać 
łóżka/respiratory na oddziałach intensywnej terapii noworodka w celu leczenia pacjentów 
dorosłych). 

b) Przywileje. Zgodnie z krajowymi standardami ds. akredytacji, lokalne właściwe organy mogą 
w razie potrzeby przydzielać pracowników do pracy w różnych placówkach w celu prowadzenia 
każdego rodzaju opieki, leczenia i realizowania świadczeń niezbędnych do ratowania życia 
albo by zapobiegać powstawaniu poważnych szkód, pod warunkiem, że dany rodzaj opieki, 
leczenia i świadczeń jest zawarty w prawie wykonywania zawodu danego pracownika, oraz że nie 
będzie to zmieniać należnych mu dotychczas przywilejów. Przywileje należne w sytuacji 
kryzysowej mogą być przyznawane wolontariuszom będącym licencjonowanymi niezależnymi 
pracownikami medycznymi wyłącznie po uruchomieniu „planu działania w sytuacji kryzysowej” 
w danej placówce. Podczas sytuacji kryzysowych, pracownicy odbywający szkolenie 
przygotowujące ich do pracy w innych obszarach niż te, w których zazwyczaj pracują, mogą 
pracować zgodnie z zakresem określonym w ich prawie wykonywania zawodu i w takim wypadku 
nie ma wymogu wprowadzania zmian w zakresie należnych im przywilejów, dodatków 
czy nadzoru. Organy przyznające przywileje mogą przyznać przywileje należne w sytuacji 
kryzysowej po uruchomieniu ‘planów działania w sytuacji kryzysowej’ placówki; plany muszą 
być zgodne z postanowieniami podręcznika procedur DHA PM 6025.13, t. 4. 2. 

Leczenie rutynowe 
(Poziom 3) 
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2. Szkolenie personelu. 

a) Szkolenia z zakresu IOM “ICU Just in time training” dla personelu przenoszonego do pracy 
na OIOM z innych obszarów są dostępne na następujących stronach: 

• https://www.sccm.org/covid19, 

• https://www.chestnet.org/Guidelines-and-Resources/COVID-19/On-Demand-e-Learning, 

• https://www.chestnet.org/Guidelines-and-Resources/COVID-19/Updates-and-Resources, 

• https://www.sccm.org/disaster, 

• https://covid19toolbox.com. 

b) Platformy szkoleniowe przydatne pod względem zwiększania liczby personelu. 

• Jeżeli w danej placówce brakuje specjalistów, można skorzystać z dostępnych platform 
umożliwiających telekonsultacje i będących własnością Agencji DHA [Agencja ds. opieki 
zdrowotnej w siłach zbrojnych] (PATH, ADVISOR). 

• Placówki, w których działają OIOMy powinny opracować krótkie lokalne modele instruktażowe 
nt. pracy tych oddziałów, podkreślając aspekty związane z bezpieczeństwem, panującej w nich 
hierarchii, protokołów i źródeł informacyjnych – materiał musi być zwięzły, nie powinien trwać 
dłużej niż 4-8 godz. 

c) Szkolenie online z zakresu prowadzenia intensywnej opieki medycznej u kobiet ciężarnych 
jest dostępne na stronie: https://www.smfm.org/critical-care/cases/new-2019. 

d) W celu doskonalenia umiejętności szpitalnego personelu pielęgniarskiego wydano pakiet 
szkoleniowy online „DHE Clinical RN Refresher Training Packet”. https://info.health.mil/ 
edu/Pages/COVID.aspx. 

e) ŚOO; Należy wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za proces zakładania i zdejmowania 
kombinezonów, którzy zostaną w tym zakresie przeszkoleni, a ich działania będą podlegać 
monitorowaniu. Pracownicy mogą być osobami zatrudnionymi na stanowiskach niezwiązanych 
z pracą kliniczną (pracownicy administracyjni, personel pomocniczy) i po przeszkoleniu mogą 
pełnić kluczową rolę pod kątem zapewniania bezpieczeństwa. Film instruktażowy: 
https://www.youtube.com/watch?v=bG6zISnenPg. [38] 

3. Sprzęt i materiały. Codziennie wykonywane kontrole respiratorów, obiegów respiratorów, ŚOO, 
płynów i leków sedujących powinny opierać się na danych dot. wskaźników zużycia sprzętu, zarówno 
tych szacunkowych, jak i zaktualizowanych na podstawie otrzymywanych na bieżąco informacji. 

a) Rozważ możliwość przygotowania zestawów intubacyjnych/zabiegowych zawierających 
wszystkie niezbędne urządzenia i materiały. 

b) Rozważ możliwości, które pozwolą zmniejszyć użycie niezbędnych zasobów, takich jak np. ŚOO 
lub obiegi respiratorów, lub na ponowne ich użycie. Zachęcaj do dzielenia się wiedzą nt. lokalnych 
przepisów i rozwiązań w tym zakresie, jeśli tylko będą dostępne. 

c) Rozpatrując zasoby niezbędne do zwiększenia możliwości sal operacyjnych lub oddziałów 
wybudzeniowych, rozważ użycie respiratorów anestezjologicznych. Jednak upewnij się, 
że będziecie dysponować kilkoma zapasowymi respiratorami – wielkość tej rezerwy należy 
określić na podstawie zapotrzebowania placówki w razie przyjęcia ostrych przypadków pacjentów 
niezarażonych wirusem COVID. 

d) Zarządzanie zapasami. 

• Opracuj listę podstawowych zapasów, min. ŚOO, respiratorów i niezbędnego do nich sprzętu, 
płynów, podstawowych leków, preparatów do żywienia, materiałów niezbędnych do uzyskania 
dostępu dożylnego i innych rodzajów dostępu naczyniowego, itd. 

https://www.sccm.org/covid19
https://www.chestnet.org/Guidelines-and-Resources/COVID-19/On-Demand-e-Learning
https://www.chestnet.org/Guidelines-and-Resources/COVID-19/Updates-and-Resources
https://covid19toolbox.com/
https://www.smfm.org/critical-care/cases/new-2019
https://info.health.mil/edu/Pages/COVID.aspx
https://info.health.mil/edu/Pages/COVID.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=bG6zISnenPg
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• Przydziel personel odpowiedzialny za system identyfikacji i regularnie przesyłaj dane 
do systemu ICC. Korzystaj z modeli prognozujących zużycie zapasów. Model kalkulatora 
obliczającego zużycie ŚOO jest dostępny na stronie: https://www.chestnet.org/Guidelines-
and-Resources/Resources/Essential-Institutional-SupplyChain-Management-in-the-Setting-of-
COVID-19-Pandemic. [39] 

4. Przestrzeń: 

a) OIOMy przyjmujące pacjentów podczas stanu nadzwyczajnego. Wiele nowoczesnych oddziałów 
IOM dysponuje salami dwuosobowymi, aczkolwiek zazwyczaj przebywa w nich tylko jeden chory. 
Te sale należy ocenić pod kątem możliwości wyposażenia ich w odpowiednie respiratory, ssaki 
i sprzęt monitorujący i jeżeli taki sprzęt będzie w nich dostępny, najpierw należy zapełniać te sale. 
Umieszczanie chorych na COVID-19 w tych samych miejscach zwiększy wydajność personelu 
i używanych zasobów. Jeśli sale OIOM będą w pełnym wykorzystaniu, być może placówka 
będzie dysponować innymi salami wyposażonymi w sprzęt monitorujący i respiratory, 
które będzie można wykorzystać zamiast sal IOM (sala operacyjna, oddział wybudzeniowy, itp.). 

b) Oddzielenie oddziałów, na których przebywają pacjenci zakażeni od oddziałów, na których 
przebywają pacjenci niezakażeni. Należy wziąć pod uwagę wyodrębnienie oddziałów, na których 
będą przebywać chorzy na COVID-19. Oddzielając oddziały otwarte od oddziałów izolowanych 
można zastosować specjalnie oznaczone trasy przejścia. W tym podejściu personel jest dzielony 
na zespoły opiekujące się pacjentami z „dodatnim wynikiem COVID” i „ujemnym wynikiem COVID” 
w celu ograniczenia transmisji. Jeśli to możliwe, hospitalizowani chorzy na COVID-19 powinni 
przebywać/przemieszczać się tylko w wyznaczonych miejscach – należy wyznaczyć osobne ciągi 
dla chorych z dodatnim wynikiem COVID-19. 

Utworzenie rejestru Ministerstwa Obrony (USA) z wykazem przypadków zachorowań w celu uzyskania 
poprawy wyników klinicznych. 

1. Aby poprawić opiekę, należy systematycznie gromadzić i regularnie analizować główne dane kliniczne. 

2. Niniejsze zadanie należy wdrożyć jak najszybciej w ramach zatwierdzonego i zarządzanego planu 
ds. poprawy opieki, którego celem jest min. działanie służby zdrowia w oparciu o uzyskane 
doświadczenia. 

BADANIA PRZESIEWOWE I SEGREGACJA CHORYCH (WCZESNE WYKRYWANIE PRZYPADKÓW CHORYCH) 

 

1. Badania przesiewowe: Badania przesiewowe i izolowanie pacjentów, u których podejrzewa 
się zakażenie COVID-19 powinny odbywać się w miejscu, w którym dochodzi do pierwszego kontaktu 
pacjentów z systemem opieki zdrowotnej (SOR/przychodnia/badanie podczas wjazdu do placówki, 
bez konieczności wysiadania z samochodu/poród i połóg). Stwórz procesy postępowania z osobami, 
które podczas badań przesiewowych podczas wejścia zdiagnozowano jako zakażone. 
Procesy powinny być jasne i łatwe do wykonania. Powinny również być zharmonizowane 
we wszystkich placówkach podlegających lokalnemu Centrum Zarządzania. Zaleca się także, 
aby pacjentów stanowiących niskie ryzyko kierować do obiektów, w których robi się badania 
przesiewowe podczas wjazdu (bez konieczności wysiadania z samochodu), jeśli taka możliwość 
jest dostępna, w celu obniżenia narażenia oraz racjonalnego korzystania ze ŚOO w placówkach 
medycznych 
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2. Segregacja: Segreguj pacjentów używając standardowych narzędzi segregacji i decyduj o planie 
ich leczenia w oparciu o ich stan kliniczny. Zapewnij standardowe protokoły postępowania 
w porozumieniu z Urzędem ds. Chorób Zakaźnych i Zdrowia Publicznego. Protokoły powinny być jasne 
i łatwe do wykonania. Staraj się, aby protokoły były zgodne z wytycznymi krajowymi (Centrum Kontroli 
Chorób - CDC) i lokalnymi (szczebel stanowy lub gminny) i aby w razie pojawienia się nowej/ych 
wytycznej/ych, regularnie je aktualizować. Segregację należy prowadzić drogą telefoniczną, 
na wyznaczonym otwartym terenie lub w obszarze tzw. ‘brudnym’, jeśli jest to możliwe. Pracowników, 
którzy będą zajmować się bezpośrednim badaniem pacjentów należy wyznaczyć z wyprzedzeniem 
czasowymi, wyposażyć ich w odpowiednie ŚOO oraz przeszkolić pod kątem ich używania. 
Pacjenci mogą wstępnie zbadać się sami korzystając z narzędzi samokontroli przygotowanych przez 
Centrum Kontroli Chorób lub przez inne organizacje. 

a) Przydatnym narzędziem służącym do wstępnego określenia kategorii stanu klinicznego, które 
może wspomagać segregację jest skala National Early Warning Score (NEWS) – Krajowa skala 
wczesnego ostrzegania oparta na przyznawaniu punktów poszczególnym parametrom 
życiowym. Narzędzie to polega na przyznawaniu punktów poszczególnym parametrom życiowym 
– pozwala wykonać łatwą ocenę, którą można przeprowadzić w miejscu segregacji, w przychodni, 
na SORze lub w innym miejscu, gdzie wykonuje się badanie wstępne. Skala obejmuje następujące 
parametry: (Rycina 6) 

PARAMETRY 
FIZJOLOGICZNE 

3 2 1 0 1 2 3 

Częstotliwość 
oddechu 

 ≤ 8  9 – 11 12 – 20  21 – 24 ≥ 25 

Saturacja tlenem ≤ 91 92 – 93 94 – 95 ≥ 96    

Czy stosowano 
tlenoterapię? 

 TAK  NIE    

Temperatura ≤ 35,0  35,1 – 36,0 36,1 – 38,0 38,1 – 39,0 ≥ 39,1  

Skurczowe 
ciśnienie krwi 

≤ 90 91 – 100 101 – 110 111 – 219   ≥ 220 

Tętno ≤ 40  41 – 50 51 – 90 91 – 110 111 – 130 ≥ 131 

Stan 
przytomności 

SKALA AVPU 
   A   V, P lub U 

Oznaczenia skali AVPU:  A – zorientowany  
 V – reaguje na głos  
 P – reaguje na ból (ale nie reaguje na głos)  
 U - nieprzytomny 

Ryc. 5  National Early Warning Score (NEWS) – Krajowa skala wczesnego ostrzegania oparta 
na przyznawaniu punktów poszczególnym parametrom życiowym 
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b) Skala obejmuje punktację od 0 do 21 i zebrane dotychczas dane wskazują, że im wyższa jest 
przyznana punktacja tym wyższy współczynnik śmiertelności. Wynik powyżej 5 punktów zwiększa 
prawdopodobieństwo leczenia chorego w ramach IOM. [40] 

c) Porównując skalę NEWS ze skalą qSOFA [oceniającą prawdopodobieństwo wystąpienia sepsy] 
pod kątem diagnozowania COVID-19, NEWS oferuje wyraźne korzyści ponieważ qSOFA 
może zakłócić interpretację obrazu wskazującego na ciężką postać danego przypadku jeżeli 
u chorego nie występuje splątanie lub niedociśnienie, a tak zazwyczaj jest u pacjentów chorych 
na COVID-19. 

3. Wstępne leczenie pacjentów przyjętych do szpitala obejmuje optymalne leczenie podtrzymujące 
i objawowe na zwykłym oddziale lub na OIOMie. Chorzy z podwyższonym ryzykiem wystąpienia 
ciężkiego przebiegu choroby i zgonu: 

• Wiek >60. 

• Cukrzyca. 

• Nadciśnienie. 

• Immunosupresja. 

• Choroba krążeniowo-oddechowa. 

4. Pacjenci mogą mieć łagodne objawy i jednocześnie być w grupie wysokiego ryzyka pod kątem 
pogorszenia się ich stanu i dlatego należy ich przyjąć do wyznaczonego oddziału wyposażonego 
w funkcję ścisłego monitorowania. 

5. Łagodny przebieg choroby. Przy łagodnym przebiegu choroby nie wszyscy pacjenci muszą 
być hospitalizowani, chyba że może dojść do gwałtownego pogorszenia stanu. Jednym 
z najważniejszych trybów postępowania jest izolacja mająca na celu zatrzymanie/zmniejszenie 
transmisji wirusa. Chorym można bezpiecznie opiekować się w domu zgodnie z wytycznymi CDC: 
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-home-care.html).  

6. Kryteria przyjęcia na OIOM. Proces decyzyjny dot. przyjęcia lub nieprzyjęcia pacjenta na OIOM może 
różnić się w zależności od placówki. Poszczególne szpitale mają różne przydziały łóżek i możliwości 
OIOMów w sytuacji gwałtownego przyrostu pacjentów i dlatego każdy z nich powinien dysponować 
specjalnym planem, zawierającym kryteria przyjęcia/nieprzyjęcia chorego na OIOM. Kryteria mogą 
być oparte na wartościach procentowych wykorzystywanych zasobów (np. łóżek, respiratorów). 
Poniżej załączono przykład takiego planu: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-home-care.html
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Legenda: 

Bed capacity – liczba łóżek 
Total patient capacity – liczba wszystkich 

pacjentów 
ABIR – Izolatka chroniąca przed zakażeniem 

drogą kropelkowo-powietrzną 
LI – Mniej intensywny poziom opieki 
HI – Bardzo intensywny poziom opieki 
MICU – oddział intensywnej opieki medycznej 
PPE – Środki ochrony osobistej 
MaxAir – ochrona oczu z filtrem powietrza 

zasilanym akumulatorem 
2Z – sala przygotowawcza do badań 

przewodu pokarmowego 

PACU – oddział wybudzeniowy 
SICU – oddział intensywnej terapii dla 

pacjentów leczonych chirurgicznie 
CCU – oddział dla pacjentów leczonych 

kardiologicznie 
PCU – oddział pośredniej opieki medycznej 
PUI – pacjenci w trakcie badań 
 
Trigger to move – moment przeniesienia 

pacjenta na inny poziom 
Admission – przyjęcie (pacjenta) 
Admitted – (pacjent) przyjęty 
‘Bunny suits’ – jałowy bezpyłowy kombinezon 

ochronny 
Team - zespół 

MICU – 10 łóżek 
PCU – 18 łóżek 
2Z – 14 łóżek 
PACU – 12 łóżek 
SICU – 14 łóżek 
CCU – 8 łóżek 
OR – sala operacyjna – 11 łóżek 
OR holding – sala przedoperacyjna – 8 łóżek 

Ryc. 7.  Przykład planu działań na OIOMie na wypadek gwałtownego przyrostu pacjentów (San Antonio 
Veteran’s Affairs Hospital). 

NATYCHMIASTOWE WPROWADZENIE WŁAŚCIWYCH ŚRODKÓW ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM 
I  ICH  KONTROLI  -  (IPC)  MEASURES/PPE 

1. Wszyscy pracownicy pracujący w jednostkach szpitalnych, przychodniach i obszarach, 
w których prowadzone są czynności medyczne, przez cały czas, podczas wykonywania 
wszelkich czynności w środowisku, w którym odbywa się opieka kliniczna, powinni nosić 
maseczki chirurgiczne. Niniejsze wymogi są zgodne z aktualnymi zasadami stosowanymi 
w wiodących placówkach zajmujących się systemami opieki zdrowotnej, np. zasady Uniwersytetu 
w Nebrasce. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.nebraskamed.com/ 
sites/default/files/documents/covid-19/surgicalmask. W Załączniku A znajdują się informacje 
dotyczące zakładania/zdejmowania ŚOO oraz używania maseczek. 

2. Prawidłowe użycie ŚOO odgrywa ważną rolę w zapobieganiu transmisji choroby, jednakże równie 
ważne jest zapewnienie odpowiednich procedur roboczych i nadzoru nad środowiskiem pracy. 
Oprócz przestrzegania poniższych wytycznych ds. ŚOO placówki powinny również wykonywać 
następujące niezbędne czynności: 

https://www.nebraskamed.com/sites/default/files/documents/covid-19/surgicalmask
https://www.nebraskamed.com/sites/default/files/documents/covid-19/surgicalmask
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a) Kontrola stanu zdrowia wszystkich odwiedzających i pracowników służby zdrowia przed 
wejściem do placówki. 

b) Wprowadzenie zasad ograniczających wizyty w placówkach (patrz przykład z Emory Healthcare: 
http://www.emoryhealthcare.org/covid/index.html. 

c) Przestrzeganie zasad w zakresie dystansu społecznego. 

d) Przestrzegania zasad częstego mycia rąk i nieprzerwanego stosowania maseczek chirurgicznych 
lub maseczek wykonanych z tkaniny. 

KATEGORIA DEFINICJA WYMAGANA IZOLACJA/ŚOO 

0 Pacjenci bez podejrzenia COVID-19 

PERSONEL: 
 

• maska chirurgiczna;  

• ŚOO w zależności od wykonywanego zadania. 
Sprawdź dokument pt. Standard Precautions - 
Standardowe środki ochrony 

PACJENCI:  Unikaj bliskiego kontaktu pacjentów z personelem 
chyba, że jest niezbędny w związku z zabiegami 
medycznymi 

1 

Pacjenci bezobjawowi z historią 
narażenia na COVID-29  
 
ALBO 
 
osoby, które w przeciągu ostatnich 
14 dni przyjechały z obszarów 
obarczonych wysokim ryzykiem 

PERSONEL: 
 

• Maska chirurgiczna;  

• ŚOO w zależności od wykonywanego zadania. 
Sprawdź dokument pt. Standard Precautions - 
Standardowe Środki Ochrony 

PACJENCI:  OBOWIĄZKOWE noszenie masek chirurgicznych, 
jeżeli opuszczają salę chorych w związku 
z niezbędnymi zabiegami medycznymi 

2 
Pacjenci w trakcie badań (PUI)  
lub z pozytywnym wynikiem testu 
na COVID-19 

PERSONEL: 
 

• Środki ochrony chroniące przed kontaktem 
z chorym (fartuch i rękawiczki) 

• Środki ochrony chroniące przed kontaktem 
drogą kropelkową (maska chirurgiczna – zgodnie 
z aktualną wersją wytycznych CDC jeśli w sali 
chorych wykonywane będą zabiegi podczas 
których nie dojdzie do produkcji aerozolu 

• Ochrona oczu (przyłbica lub okulary ochronne 
(gogle)) 

PACJENCI:  OBOWIĄZKOWE noszenie masek chirurgicznych, 
jeżeli opuszczają salę chorych w związku 
z niezbędnymi zabiegami medycznymi 

3 

Pacjenci z pozytywnym wynikiem 
testu na COVID-19, u których trzeba 
wykonać zabiegi, podczas których 
dojdzie do produkcji aerozolu (np. 
BiPAP – nieinwazyjna wentylacja 
płuc, CPAP – utrzymanie stałego 
dodatniego ciśnienia w drogach 
oddechowych), intubacja 
dotchawicza, użycie kaniuli 
donosowej o wysokim przepływie, 
nebulizacja, odsysanie z tchawicy) 

PERSONEL: 

• Środki ochrony chroniące przed kontaktem 
z chorym (fartuch i rękawiczki) 

• Rozważ użycie ochrony i głowy i stóp 

• Środki ochrony dróg oddechowych (Respirator 
N95 lub PAPR)Ochrona oczu (przyłbica lub 
okulary ochronne (gogle)) 

• Izolatorium podciśnieniowe 

PACJENCI:  OBOWIĄZKOWE noszenie masek chirurgicznych, 
jeżeli opuszczają salę chorych w związku 
z niezbędnymi zabiegami medycznymi 

Ryc. 8.  Zalecenie dot. ŚOO dla Wojskowej Służby Zdrowia (opracowano dla WSZ w oparciu o wytyczne 
Centrum Kontroli Chorób (CDC) opublikowane w dn. 31 marca 2020 r.: https://www.cdc.gov/co 
ronavirus/2019-CoV/hcp/index.html); PAPR, Aparat oddechowy oczyszczający powietrze, ŚOO 
środki ochrony osobistej; PUI – pacjent w trakcie badań; obszar wysokiego ryzyka – obszary 
sklasyfikowane przez CDC jako obszary poziomu 3 w kontekście zagrożeń dla zdrowia 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html. 

Szczególne przypadki:  pracownicy SOR i pracownicy placówek zdrowotnych mający kontakt z pacjentami 
będącymi w trakcie badań: stosuj Kategorię 2. 

http://www.emoryhealthcare.org/covid/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-CoV/hcp/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-CoV/hcp/index.html
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POBÓR PRÓBEK DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 

1. Segregacja: Pacjenci powinni być segregowani i pierwsze badanie najlepiej wykonać izolując 
badanego od pozostałych pacjentów, np. w namiocie lub w pomieszczeniu wyznaczonym do tego celu 
na terenie szpitala. W ramach pierwszego testu należy pobrać wymaz z nosogardzieli do zbadania 
go w kierunku obecności wirusa COVID-19; w razie potrzeby należy wykonać testy dodatkowe. 

2. Pobieranie wymazu: Pobierz próbki z górnych dróg oddechowych (GDO [URT]) ponieważ 
zagęszczenie/ładunek wirusa jest największe/y w jamie nosowej i w nosogardzieli. Pobranie wymazu 
z nosogardzieli jest lepsze od metody wymywania lub innych metod ponieważ metody te zwiększają 
ryzyko powstania aerozolu i transmisji wirusa. Jeśli nie można pobrać materiału z GDO, 
rozważ pobranie z dolnych dróg oddechowych (DDO [LRT]) pozyskując odkrztuszoną plwocinę 
lub aspirat tchawiczy. Zaleca się również wykonanie testów w kierunku innych infekcji wirusowych, 
np. grypy, i jeśli to możliwe, testów z użyciem panelu infekcji wirusowych układu oddechowego 
(tzn. Biofire). Nie zaleca się bronchoskopii i endoskopii donosowej w celu ograniczenia powstawania 
aerozoli.(41) 

3. Potwierdzenie rozpoznania COVID-19: 

a) Rozpoznanie COVID-19 jest zazwyczaj potwierdzane przy pomocy technik amplifikacji kwasów 
nukleinowych (NAAT) w SARS-CoV2. W testach najczęściej stosuje się reakcję łańcuchową 
polimerazy z wykorzystaniem odwrotnej transkryptazy w czasie rzeczywistym (RT-PCR). 
Stosuje się również inne metody NAAT (hybrydyzacja in-situ i inne). 

b) Badanie metodą PCR zalecane przez CDC zostało dopuszczone do użytku w ramach „pozwolenia 
na użycie badania w nadzwyczajne sytuacji” [UEA] w dn. 3 marca 2020 r. Od tego czasu wiele 
laboratoriów komercyjnych oraz placówek uniwersyteckich opracowało badania, które otrzymały 
takie pozwolenia. [42] 

c) Badania te są zazwyczaj wysoce specyficzne, ale ich czułość może zależeć od procesu 
chorobowego (łagodne zakażenie górnych dróg oddechowych kontra ciężka choroba płuc) 
i od miejsca, z którego pobrano wymaz. Obecnie nie ma wielu danych pozwalających 
ocenić czułość tych tekstów. Dysponujemy jeszcze mniejszą ilością danych, które pozwoliłyby 
je ocenić pod kątem rodzaju próbek klinicznych. 

d) Jak napisano powyżej, najczęściej zalecanymi próbkami są wymazy z nosogardzieli; jednakże 
w przypadku pacjenta zaintubowanego należy pobrać aspirat tchawiczy. Większość danych 
dot. czułości badań NAAT materiałów pobieranych z różnych obszarów to dane retrospektywne 
i opisowe, dotyczące grup badanych osób chorych na COVID-19 w Chinach. W jednej publikacji 
opisano 1070 próbek pobranych od 205 pacjentów chorych na COVID-19 i autorzy sugerują, 
że próbki z DDO wykazują większe prawdopodobieństwo wyniku pozytywnego pod kątem 
oznaczenia RNA wirusa. [43] 

e) Rozważ ponowne wykonanie testu jeśli nadal występuje klinicznie uzasadnione podejrzenie 
COVID-19 (zdarzają się wyniki fałszywie negatywne). 

f) Porównanie czułości testów, w których stosuje się kwas nukleinowy do doświadczenia z Chin 
może mieć pewne ograniczenia. W badaniu zalecanym przez WHO używa się RNA-zależnej 
polimerazy RNA, podczas gdy badanie Centrum CDC wykrywa wirusowe geny nukleokapsydowe 
(geny N). W jednej publikacji, której nie objęto procesem wzajemnej weryfikacji, zasugerowano, 
że badania nacelowane na nukleokapsydy są bardziej czułe niż badanie zalecane przez WHO. 
Dlatego wszelkie dane dotyczące czułości NAAT (techniki amplifikacji kwasów nukleinowych) 
gromadzone w ramach badania WHO (z uwzględnieniem raportów z Chin) mogą zaniżać ocenę 
czułości badań wykonywanych w USA. [44] 

g) Obecnie przygotowywane są badania serologiczne, które mają oceniać reakcję przeciwciał 
na zakażenie COVID-19. W dn. 3.04.2020 r., amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) 



 

22 
 

POWRÓT DO SPISU TREŚCI 

wydała pierwsze ‘pozwolenie na użycie badania w nadzwyczajnej sytuacji’ [EUA] dot. badania 
IgG/IgM w kierunku SARS CoV-2. Jednak w dalszym ciągu nie ma pewności czy obecność IgG 
może być użyta jako marker odporności. 

4. Chorzy hospitalizowani: U chorych hospitalizowanych z potwierdzoną chorobą COVID-19, 
można ponownie pobrać próbki z górnych i dolnych dróg oddechowych, aby sprawdzić, 
czy wyzdrowieli. Częstotliwość pobierania próbek będzie zależała od lokalnej charakterystyki epidemii 
i od zasobów. W celu wypisania ozdrowieńca ze szpitala, zaleca się wykonanie dwóch testów – 
każdy musi mieć wynik ujemny i testy muszą być wykonane w odstępie co najmniej 24 godzin. 

5. Środki ochrony osobistej (ŚOO): Pobierając próbki używaj odpowiednich ŚOO (ochrona przed 
zakażenie drogą kropelkową i kontaktową w przypadku pobierania wymazu z GDO; ochrona przed 
zakażeniem drogą powietrzną w przypadku pobierania wymazu z DDO). 

6. Pacjentki ciężarne i położnice: Wykonanie testu w kierunku COVID-19 u pacjentek ciężarnych 
i położnic z objawami należy traktować priorytetowo, ze względu na prowadzenie opieki szpitalnej 
w związku z porodem i bieżącymi wizytami w przychodni, aby zapewnić im dostęp do opieki 
specjalistycznej, aby mogły otrzymać właściwe ŚOO i aby można we właściwy sposób opiekować 
się noworodkami. 

7. Zakażenia współistniejące: U chorych z SARS, MERS i COVID-19 wykryto również inne wirusowe 
i bakteryjne zakażenia układu oddechowego. W związku z tym pozytywny wynik testu w kierunku 
patogenu niezwiązanego z COVID-19 nie wyklucza zakażenia COVID-19. Na tym etapie wymagane 
są szczegółowe badania wirusowe i mikrobiologiczne wykonywane u wszystkich chorych 
z podejrzeniem COVID-19. 
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POSTĘPOWANIE PODCZAS ŁAGODNEGO PRZEBIEGU ZAKAŻENIA COVID-19: LECZENIE OBJAWOWE 
I OBSERWACJA 

1. Ogólne zasady postępowania. Leczenie łagodnego przebiegu COVID-19 zazwyczaj ma charakter 
podtrzymujący. 

2. Postępowanie. Chorzy z łagodnym przebiegiem choroby mogą być leczeni w domu, ale decyzja 
o tym czy chory ma być hospitalizowany czy też nie powinna być podejmowana w oparciu o nasilenie 
objawów i poziom ryzyka pod względem wystąpienia niekorzystnych skutków (np. istniejące choroby 
i wiek) oraz sytuację społeczną chorego: 

a) Dostęp do takich zasobów jak np. żywność i inne artykuły na co dzień niezbędne do życia. 

b) Dostęp do odpowiednich opiekunów lub zdolność w zakresie samodzielnego dbania o siebie. 

c) Zdolność w zakresie monitorowania objawów i stanu zdrowia. 

d) Ryzyko transmisji choroby w domu (np. dostępność osobnej sypialni, aby ograniczyć korzystanie 
ze wspólnych pomieszczeń, z których muszą także korzystać pozostali domownicy; dostęp 
do odpowiednich środków ochrony osobistej, np. rękawiczki i maska; możliwości w zakresie 
przestrzegania izolacji w warunkach domowych, utrzymanie higieny układu oddechowego i rąk, 
utrzymanie czystości otoczenia, oraz obecność innych domowników, dla których ryzyko 
wystąpienia powikłań COVID-19 może być podwyższone). [12, 45, 46] 

3. Monitorowanie nasilenia objawów: Monitorowanie nasilenia objawów może prowadzić personel służby 
zdrowia lub personel wykonujący zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego, w zależności 
od miejscowych przepisów. 

a) 81% chorych w Chinach miało łagodne objawy, jednakże osoby, u których wystąpiła ciężka postać 
choroby były hospitalizowane przez średni okres od 7 do 11 dni od początku choroby. [4, 6, 47] 
Dlatego osoby leczone w warunkach domowych powinny być dokładnie monitorowane pod kątem 
rozwoju objawów w drugim tygodniu od zachorowania. 

b) Dokładne monitorowanie jest szczególnie ważne w przypadku chorych w wieku 60 lat i starszych, 
pensjonariuszy domów opieki lub placówek opieki długoterminowej i/lub osób z następującymi 
chorobami współistniejącymi mogącymi zwiększać ryzyko rozwoju choroby: choroba układu 
krążenia, choroba mózgowo-naczyniowa, przewlekła choroba układu oddechowego, w tym astma 
w stopniu od umiarkowanego do ciężkiego, przewlekła niewydolność nerek, przewlekła choroba 
wątroby, cukrzyca, poważna otyłość (BMI ≥ 40 kg/m2) nadciśnienie, choroba nowotworowa, 
obniżona odporność i ciąża. [6, 12, 47-50] W przypadku tych pacjentów można korzystać 
z konsultacji lekarskich przez telefon. 

4. Wytyczne dotyczące opieki w domu: Personel medyczny może przekazać pacjentom lub ich opiekunom 
dostęp do aktualnych wytycznych Centrum Kontroli Chorób w spr. opieki domowej: 

a) Zapobieganie transmisji choroby koronawirusowej w domach i na osiedlach mieszkaniowych 
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidanceprevent-spread.html). 

b) Co masz zrobić, jeśli jesteś chory/a (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-
aresick/steps-when-sick.html). 

c) Opieka nad chorym w domu (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-aresick/care-
for-someone.html). 

d) Samodzielna opieka w domu (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-aresick/ 
caring-for-yourself-at-home.html). 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidanceprevent-spread.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-aresick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-aresick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-aresick/care-for-someone.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-aresick/care-for-someone.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-aresick/caring-for-yourself-at-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-aresick/caring-for-yourself-at-home.html
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10 sposobów leczenia w warunkach domowych w przypadku wystąpienia zaburzeń funkcji oddychania 

Jeśli masz gorączkę, kaszel lub duszności, zadzwoń do rejonowej POZ. Być może Twój przypadek kwalifikuje się do leczenia w domu – 
lekarz powie Ci jak masz postępować. Poniżej zamieszczamy przydatne zalecenia: 

1. Zostań w domu – nie chodź do pracy, 
szkoły ani innych przestrzeni 
publicznych. Jeżeli MUSISZ wyjść, 
unikaj korzystania z transportu 
publicznego, taksówek i innych 
środków transportu, którymi 
przemieszczają się inni ludzie.  

6. Kaszląc lub kichając zasłaniaj usta. 

 

2. Dokładnie obserwuj swoje objawy. 
Jeśli nastąpiło pogorszenie 
natychmiast zadzwoń do swojego 
lekarza. 

 

7. Często myj ręce mydłem i wodą 
przez co najmniej 20 sekund, albo 
dezynfekuj je środkiem odkażającym 
na bazie alkoholu (w stężeniu min. 
60%). 

 

3. Odpoczywaj i nawadniaj się. 

 

8. W miarę możliwości staraj się 
pozostawać w jednym 
pomieszczeniu, unikaj kontaktu z 
innymi domownikami. Jeśli jest to 
możliwe, korzystaj z osobnej toalety. 
Jeśli musisz korzystać z przestrzeni 
wspólnych w Twoim domu, noś 
maseczkę. 

 

4. Jeśli masz zamówioną wizytę u 
lekarza, zadzwoń jak najszybciej do 
przychodni i poinformuj, że jesteś 
chory/możesz być chory na COVID-
19. 

 

9. Unikaj z współkorzystania z 
przedmiotów użytku osobistego, np. 
talerzy, ręczników i pościeli. 

 

5. W razie nagłego wypadku, zadzwoń 
pod numer 911 i powiadom 
dyspozytora, że jesteś chory/możesz 
być chory na COVID-19. (Dla Polski 
112 – uwaga do tłumaczenia) 

 

10. Czyść wszystkie powierzchnie, 
których często się dotyka, np. blaty, 
stoły i klamki. Używaj do tego celu 
chemikaliów w postaci aerozolu lub 
chusteczek, zatwierdzonych do 
użytku domowego; korzystaj z nich 
zgodnie z instrukcjami producenta. 

 
 

 

 

 Więcej informacji: cdc.gov/coronavirus 

Ryc. 5  Zalecenia Centrum Kontroli Chorób dot. opieki domowej nad chorym z COVID-19 (link do strony 
www znajduje się na stronie 19). [46] 

5. Farmakoterapia: Nie ma jednoznacznych ustaleń dotyczących wpływu leków oddziaływujących 
na układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS), takich jak inhibitory enzymu konwertującego 
angiotensynę (ACE-I), blokery receptora angiotensyny (ARB) i niesterydowe leki przeciwzapalne 
(NSAIDs), na skutki kliniczne u pacjentów chorych na COVID-19. [51] 

a) ACE-I (inhibitory konwertazy angiotensyny) i ARB (blokery receptora angiotensyny): 

• Konwertaza angiotensyny 2 (ACE2) jest celem wiązania przez błonę komórkową dla SARS-
CoV2, i wyniki kilku badań przedklinicznych sugerują, że inhibitory RAAS mogą zwiększyć 
ekspresję ACE2, aczkolwiek efekt ten jest niejednolity i na chwilę obecną brakuje 
wystarczających danych wykazujących zwiększoną ekspresję u człowieka.[52] Założenie 
teoretyczne wg którego inhibitory RAA mogą zwiększać miejsca wiązania i zakażalność SARS-
CoV2 podważa hipoteza wg której zwiększone poziomy ACE2 mogą zmniejszać uszkodzenia 
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płuc wywoływane przez wirus, jak również obniżyć znane ryzyko nadmiernej aktywacji układu 
RAA u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego.(53) 

• American College of Cardiology, American Heart Association i Heart Failure Society 
of America wydały wspólne oświadczenie o braku danych doświadczalnych i klinicznych, 
które sugerowałyby, że ACE-I, ARB, lub inni antagoniści RAAS korzystnie lub niekorzystnie 
wpływają na stan pacjentów chorych na COVID-19. W związku z tym decyzja nt. dalszego 
podawania, zaprzestania podawania lub rozpoczęcia podawania tych czynników powinna 
być oparta na standardowych wskazaniach klinicznych i obrazie klinicznym u konkretnego 
pacjenta i na stanie hemodynamicznym, niezależnie od rozpoznania COVID-19. [54] 

b) NSAID (niesterydowe leki przeciwzapalne): 

• Komitet Doradczy ds. Pacjentów przy Agencji FDA stwierdził, że nie ma dowodów naukowych, 
które potwierdzałyby związek pomiędzy stosowaniem NSAID, np. ibuprofenu, a pogorszeniem 
objawów COVID-19. [55] 

• Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie zaleca zaprzestania stosowania NSAID. 

• W celu obniżenia gorączki, jeśli podanie ibuprofenu nie jest konieczne, zaleca się podanie 
acetaminofenu. 

6. Terapia ukierunkowana: Obecnie nie ma żadnych zatwierdzonych czy potwierdzonych naukowo terapii 
ukierunkowanych na leczenie COVID19. Większość badań klinicznych dotyczy pacjentów 
hospitalizowanych, jednakże pojawia się coraz więcej badań klinicznych dotyczących pacjentów 
z łagodnym przebiegiem choroby leczonych w warunkach domowych. W tym drugim rodzaju badań 
oceniane jest zmienione zastosowanie czynników przeciwwirusowych, przeciwmalarycznych 
i poprawiających odporność, np. tradycyjne leki chińskie (www.clinicaltrials.gov). 

7. Zakończenie kwarantanny domowej: W celu uzyskania kryteriów dotyczących zakończenia 
kwarantanny domowej i opracowania jasnych i łatwych do realizacji protokołów zawierających 
wytyczne ds. powrotu do pracy/służby dla personelu, pacjentów i punktów dowodzenia klinicyści 
powinni skontaktować się lokalną instytucją odpowiedzialną za wojskową służbę zdrowia 
i/lublokalnymi/stanowymi wydziałami ds. służby zdrowia. [46] Lokalnie wdrażane strategie 
ds. zakończenia kwarantanny mogą zależeć do ilości dostępnych testów, zdolności operacyjnej 
laboratoriów i dostępności testów dla obywateli. Lokalne władze mogą również rozważyć 
zróżnicowane stosowanie tych strategii na rzecz specjalnych populacji w oparciu o ryzyko zakażenia 
osób, które są podatne na zachorowanie (np. strategia wg której wykonuje się testy u pracowników 
służby zdrowia lub mieszkańców placówek zbiorowych, np. DPS, kontra strategia wg której 
nie wykonuje się testów u osób ze zwykłej populacji). Bazy lub jednostki wojskowe mogą mieć wymogi 
administracyjne zobowiązujące żołnierzy do powrotu do pracy/służby niezależnie od standardów 
dot. stanu klinicznego. Przykłady tego typu protokołów znajdują się w Załączniku B. Centrum Kontroli 
Chorób opracowało dwa główne podejścia: 

a) Strategia w której nie wykonuje się testów: Tę strategię planuje się w oparciu o czas pomiędzy 
rozpoczęciem choroby i jej zakończeniem. Osoby chore na COVID-19, z objawami i skierowane 
do samodzielnego leczenia w domu mogą zakończyć kwarantannę pod warunkiem, że spełnione 
są następujące warunki: 

• Od momentu wyzdrowienia upłynęły co najmniej 3 dni (72 godziny) – wyzdrowienie 
jest definiowane jako brak gorączki bez przyjmowania leków przeciwgorączkowych oraz 

• ustąpienie objawów z dróg oddechowych (np. kaszel, duszności) oraz 

• od czasu wystąpienia pierwszych objawów upłynęło co najmniej 7 dni. 

b) Strategia w której wykonuje się testy: Ta strategia zależy od dostępności dużej ilości testów 
i zdolności operacyjnej laboratoriów oraz łatwego dostępu do diagnostyki testowej. Pacjenci 
mogą zakończyć kwarantannę w domu pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki: 
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• brak gorączki bez przyjmowania leków przeciwgorączkowych oraz 

• ustąpienie objawów z dróg oddechowych (np. kaszel, duszności) oraz 

• ujemne wyniki z dwóch następujących po sobie badań molekularnych w kierunku SARS-CoV2; 
materiałem badanym ma być wymaz pobrany z nosogardzieli, pomiędzy badaniami upłynęły 
co najmniej 24 godziny.[56] 

POSTĘPOWANIE PODCZAS CIĘŻKIEGO PRZEBIEGU ZAKAŻENIA COVID-19: TLENOTERAPIA 
I OBSERWACJA 

1. U pacjentów z niewydolnością oddechową, hipoksemią lub we wstrząsie jak najszybciej trzeba 
zastosować tlenoterapię, aby uzyskać poziom saturacji tlenem 92-96%, aczkolwiek w pewnych 
przypadkach można przyjąć SpO2 powyżej 88%. [57,58] Należy unikać hiperoksji (PaO2 >225mmHg) 
ponieważ może to prowadzić do pogorszenie wyników. [59] 

2. Rozpocznij od terapii kaniulą donosową o niskim przepływie (1-6 L/min), którą następnie należy 
zastąpić kaniulą donosową o wysokim przepływie (HFNC, 5-30 L/min, zobacz ryc. 10). 
Załóż pacjentowi maskę chirurgiczną na twarz i na kaniulę, aby obniżyć aerozolizację cząstek 
do minimum. 

3. U niektórych chorych na COVID-19 zaobserwowano wysoką hipoksję przy niskim poziomie PaCO2. 
Suplementacja tlenem takich pacjentów może poprawić ich stan. Nie intubuj ich wyłącznie z powodu 
hipoksji – opieraj się raczej na innych typowych wskazaniach, np. ciężka niewydolność i/lub 
hiperkapnia. [60] 

4. Powstają nowe zalecenia dotyczące ryzyka: jeśli wczesna intubacja i wentylacja mechaniczna 
są niedostępne, użycie kaniuli donosowej o wysokim przepływie (HFNC) będzie lepsze niż użycie 
BIPAP/wentylacji nieinwazyjnej (NIV). HFNC jest skuteczniejszą metodą w prowadzeniu zabiegu 
nieinwazyjnego w przypadku hipoksemicznej postaci niewydolności oddechowej, jak również 
powoduje powstanie mniejszej ilości aerozoli niż metoda BIPAP. [41] 

5. Niektóre szpitale działające w różnych krajach obecnie układają niezaintubowanych pacjentów 
w pozycji na brzuchu. [61]. W retrospektywnym badaniu obejmującym grupę 15 niezaintubowanych 
pacjentów z postacią hipoksemiczną wykazano, że ułożenie ich na brzuchu poprawiło natlenianie. 
Poprawa nie nastąpiła u pacjentów leżących na wznak. [62] W Załączniku F znajduje się pełny protokół 
dotyczący układania niezaintubowanych pacjentów na brzuchu. 

6. Dzieci mogą lepiej tolerować wąsy tlenowe lub kaniule donosowe, ale podczas resuscytacji celem 
w zakresie saturacji tlenem jest uzyskanie poziomu powyżej 94%, a po osiągnięciu stanu stabilnego 
powyżej 90%. 

7. Intensywna resuscytacja płynowa może pogorszyć poziom natleniania i skutki zarówno u dzieci 
jak i dorosłych, więc jeżeli pacjent nie jest we wstrząsie, należy ograniczyć podawanie płynów 
w bolusie. 

8. Należy unikać używania nebulizatorów – zapewniając ochronę personelu zaleca się inhalatory 
ciśnieniowe; należy eliminować procesy, w których dochodzi do powstawania aerozoli. [41] 

9. W przypadku zaintubowanych chorych z zespołem ostrej niewydolności oddechowej i ze wskaźnikiem 
natleniania (PaO2/FiO2) <150, zaleca się wczesne ułożenie chorego w pozycji na brzuchu i wzięcie pod 
uwagę przewiezienia go do ośrodka, w którym prowadzi się zabiegi pozaustrojowego natleniania krwi. 
Pacjenci ułożeni na brzuchu mogą wymagać zwiotczenia mięśni szkieletowych przy użyciu 
cisatrakurium, jednakże taka decyzja będzie zależeć od puli zasobów dostępnych w poszczególnych 
placówkach. 

10. Badania i testy laboratoryjne w momencie przyjęcia do szpitala: Rozważ testy laboratoryjne/badania 
wymienione w Tabeli 1 służące do diagnozowania, prognozowania i ustalania poziomu ryzyka 
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(i/lub bezpieczeństwa czynników) dla wszystkich hospitalizowanych chorych na COVID-19 lub dla PUI 
(pacjentów w trakcie badań). 

11. Nie zezwalaj, aby w okresie pandemii osoby badane w kierunku zakażenia (ICU) wchodziły na OIOM, 
chyba, że wystąpiły szczególne okoliczności. 

12. Placówki codziennie powinny sprawdzać stan swojej zdolności operacyjnej oceniając pulę dostępnych 
zasobów, w tym respiratorów, leków (np. środki indukcji czy środki zwiotczające mięśnie szkieletowe), 
oraz personelu (w tym terapeuci oddechowi, lekarze, personel pielęgniarski) i w jeśli to właściwe, 
wdrożyć standardy opieki stosowane w sytuacjach nagłych lub kryzysowych. 

Badania laboratoryjne zalecane codziennie: 
• Morfologia krwi (CBC) z rozmazem (oznaczenie wskaźnika limfocytowo-neutrofilowego, 

NLR)* 
• Complete metabolic panel (CMP) – zestaw badań biochemicznych 
• Kinaza kreatynowa (CPK) 

Badania rekomendowane podczas przyjęcia do szpitala (można je powtórzyć po 2-3 dniach, 
jeżeli zaobserwowano nietypowe objawy lub pogorszenie stanu klinicznego) 

• D-dimery, PT/PTT (czas protrombinowy, czas kefalinowy), fibrynogen 
• Ferrytyna/CRP (białko ostrej fazy) /ESR (OB) 
• Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 
• IL-6 
• 25-hydroksy-witamina D3 (kalcydiol) 
• Test kasetowy oznaczający poziom cynku w krwinkach czerwonych (Zinc-RBC) 
• Troponina (u chorych z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego lub uszkodzenia 

mięśnia sercowego) 
• Test w kierunku SARS-CoV-2, szybki test wirusowy Biofire 
• Elektrokardiogram (EKG) (u chorych z ciężkim zakażeniem należy je wykonywać 

codziennie) 
• Przyłóżkowe rtg klatki piersiowej 

Badania do wykonania, jeśli jest to wskazaniem klinicznym 
• Posiew krwi 
• Aspirat tchawiczy u pacjentów intubowanych 
• Badania serologiczne w kierunku wirusów, jeśli poziomy w badaniu LFT (czynności 

wątroby) są podniesione i jeśli jest to klinicznie uzasadnione (HBV sAb/cAb/sAg, HCV Ab, 
HIV q/2 Ab/Ag) 

• Badania w kierunku ostrej niewydolności nerek (tzn. stężenie kreatyniny w surowicy 
• >0.3 powyżej normy), badanie moczu i badanie białkomoczu (plamkowy test moczu: 

kreatynina) 
• Prokalcytonina 

* https://emcrit.org/pulmcrit/nlr/ 

Tabela 1.  Diagnostyka laboratoryjna i badania u osób hospitalizowanych chorych na COVID-19 (lub osób 
w trakcie badań) 
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Ograniczone zasoby niezbędne do tlenoterapii i wentylacji mechanicznej 

1. Pandemia COVID-19 tworzy dodatkowe obciążenia w zakresie dostępności zasobów, a zapasy 
dostępnych respiratorów mogą nie spełnić klinicznego zapotrzebowania pacjentów z niewydolnością 
oddechową wymagających leczenia inwazyjną wentylacją ciśnieniem dodatnim (IPPV). 
Placówki codziennie powinny sprawdzać stan swojej zdolności operacyjnej oceniając pulę dostępnych 
zasobów, w tym respiratorów, leków (np. środki indukcji, leki przeciwlękowe, środki sedujące, 
przeciwbólowe i środki zwiotczające mięśnie szkieletowe) oraz personelu (w tym terapeuci 
oddechowi, lekarze, personel pielęgniarski). 

2. Jeśli występuje ryzyko, że liczba chorych przewyższy zdolność respiratorów, placówki muszą mieć 
przygotowane metody zamienne pozwalające leczyć pacjentów wymagających leczenia inwazyjną 
wentylacją ciśnieniem dodatnim. Poniżej przedstawiono alternatywne strategie działania w sytuacji 
kryzysowej, w której zasoby są ograniczone: [63-66] 

a) Ręcznie wentyluj pacjenta używając ręcznej poduszki z tlenem (worek samorozprężalny). 

b) Do przedłużonej wentylacji pacjentów w stanie stabilnym przebywających w placówce medycznej 
można użyć przenośnych respiratorów mechanicznych (np. respiratory typu Impact 754 i 731, 
zobacz Załącznik G), ale przed użyciem należy wyposażyć je w filtr przeciwwirusowy. 

c) Respiratory stanowiące zapasy (z puli Home Station Medical Response, Rezerwy Wojennej 
oraz zapasy krajowe). 

d) Urządzenia podające gazy anestetyczne, które, oprócz tradycyjnego zastosowania przy zabiegach 
anestezjologicznych, mogą również zapewnić kontrolowaną lub wspomaganą wentylację. 

e) Respiratory do nieinwazyjnej wentylacji mogą być użyte do prowadzenia inwazyjnej wentylacji 
mechanicznej, ale należy z nich korzystać tylko wtedy, jeżeli skończą się zapasy standardowych 
respiratorów i jeżeli ich producent (np. V60) potwierdzi, że urządzenia te mogą być używane 
do wentylacji inwazyjnej i mogą zapewnić wymaganą wentylację. Stosując takie respiratory 
w ramieniu wydechowym należy umieścić filtr HEPA, który będzie zapobiegał powstawaniu 
aerozoli. 

3. Należy oszczędnie używać oprzyrządowania respiratorów, ale jednocześnie zabezpieczać je filtrami 
przeciwwirusowymi, jeśli są dostępne. Rozważ wydłużenie okresu użytkowania obiegów oddechowych 
i wymienników ciepła i wilgoci (HME) u poszczególnych pacjentów. [63] 

4. Sektor cywilny działa na rzecz jak najszybszego rozwoju w dziedzinie respiratorów oraz nowych 
technologii i technik w zakresie wsparcia oddechowego, co w przyszłości może wyposażyć 
nas w dodatkowe możliwości. 

5. Zgodnie ze wspólnymi oświadczeniami złożonymi przez instytucje branżowe, U.S. Public Health 
Service Commissioned Corps, oraz wytycznymi Agencji FDA: [63, 64, 66] 

a) W celu wspomagania pacjentów z niewydolnością oddechową należy używać 
konwencjonalnych/standardowych respiratorów zatwierdzonych przez FDA. 

b) Używać jednego respiratora na jednego pacjenta, dopasowując ustawienia urządzenia zgodnie 
z zapotrzebowaniem dot. wspomagania oddechowego tego konkretnego pacjenta. 

c) Parametry mechaniczne respiratorów mogą umożliwiać korzystanie z tych samych obiegów 
przez kilku pacjentów, jednakże wprowadzenie takiego rozwiązanie wiąże się z wysokim 
stopniem ryzyka pod względem bezpieczeństwa. Brakuje dostatecznych dowodów, 
które wykazałyby, że to rozwiązanie może być spójnie stosowane. Nie potwierdzono również 
bezpieczeństwa klinicznego tej metody w badaniach na zwierzętach, w badaniach płuc, 
ani w raportach opisujących przypadki zastosowań w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych. 
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POSTĘPOWANIE PODCZAS CIĘŻKIEGO PRZEBIEGU ZAKAŻENIA COVID-19: LECZENIE ZAKAŻEŃ 
WSPÓŁISTNIEJĄCYCH 

1. O włączeniu wczesnej antybiotykoterapii decyduje personel medyczny na podstawie oceny klinicznej 
i stanu pacjenta. 

2. W przypadku pacjentów zarażonych COVID 19 odnotowuje się niski poziom prokalcytoniny z minimalną 
liczbą współistniejących zakażeń bakteryjnych, oprócz pacjentów pediatrycznych, bo tam w ponad 80% 
przypadków jest podwyższony. [67] 

3. Wyniki sekcji zwłok pochodzące z Chin sugerują przypadki infekcji płuc wywoływanej przez grzyby 
z rodzaju Aspergillus (kropidlak). 

4. W przypadku zaintubowanych pacjentów z COVID-19 rozważ antybiotykoterapię empiryczną. 
Zalecane jest stosowanie się do wytycznych zgodnych z tymi, wydanymi przez amerykańskie 
towarzystwa naukowe ATS/IDSA dotyczącymi antybiotykoterapii w przypadku Pozaszpitalnego 
Zapalenia Płuc (CAP), intensywnej opieki medycznej lub uzyskane w ramach konsultacji na temat 
chorób zakaźnych. (68) Jednakże, do momentu aż możliwa będzie taka konsultacja, przedstawiony 
w Tabeli 2 schemat może posłużyć jako punkt wyjścia po przeprowadzonej intubacji. 

5. Jeśli to możliwe, przed zastosowaniem antybiotykoterapii rekomenduje się wykonanie posiewu krwi 
i pobranie aspiratów tchawiczych. 

6. Jak stwierdzono w sekcji dotyczącej testów labolatoryjnych, zaobserowano także wykrycie innych 
patogenów dróg oddechowych razem z SARS-CoV-2. Na przykład, naukowcy ze Stanford ostatnio 
opisali swoje doświadczania dotyczące 562 testów na SARS-CoV-2: z 49 wyników dodatnich było 
11 (22,4%) wykazało zakażenia współistniejące, a spośród 127 testów diagnozujących inne wirusy 
11 (8,66%) wykryło także zakażenie współistniejące w postaci SARS-COV-2. (https://medium.com/ 
@nigam/higher-co-infection-rates-in-COVID-19-b24965088333) 

  

https://medium.com/@nigam/higher-co-infection-rates-in-COVID-19-b24965088333
https://medium.com/@nigam/higher-co-infection-rates-in-COVID-19-b24965088333
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Wyjściowy schemat podawania antybiotyków 

Brak chorób współistniejących lub immunopresji 
lub czynników ryzyka dla MRSA lub Pseudomonas 
aeruginosa*(zakażenia pałeczką ropy błękitnej) 

• Ceftriaxone ** 2 g raz dziennie oraz 

• Azithromycin**& 500 mg raz dziennie 

Obecność chorób współistniejących*** 
 

• Cefepime 1-2 g co 8-12 h oraz 
Azithromycin** 500 mg raz dziennie 

 LUB 

• Piperacillin-Tazobactam 4,5 g co 6-8 h, oraz 

• Azithromycin† 500 mg raz dziennie 

Znaczenie skrótów: MRSA = gronkowiec złocisty oporny na metycylinę 

 * Czynniki ryzyka zawierają: wcześniejszą izolację oddechową od MRSA lub P. aeruginosa lub 
niedawną hospitalizację i stosowane pozajelitowo antybiotyki (w ciągu ostatnich 90 dni). Jeśli 
istnieje ryzyko MRSA, dodać Vancomycin 15-20 mg/kg co 8-12 h (zwykle 2g/dawka). 

 ** Jeśli Ceftriaxone jest niedostępny, zastąpić go Ampicyliną/Sulbactam 3 g co 6 h;  
Jeśli Azithromycin jest niedostępny, zamienić na Doxycycline 100 mg co 12h. 

 *** Choroby współistniejące to między innymi przewlekła niewydolność serca, płuc, wątroby, nerek, 
cukrzyca, alkoholizm, choroby nowotworowe, niedobór odporności/asplenia. 

Tabela 2.  Do rozważenia w kwestii empirycznej antybiotykoterapii zaintubowanych pacjentów z COVID-19 
(lub pacjentów podejrzanych o zakażenie - PUI) 

POSTĘPOWANIE PODCZAS KRYTYCZNEGO PRZEBIEGU ZAKAŻENIA COVID-19: ZESPÓŁ OSTREJ 
NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ (ARDS) 

Intubacja dotchawicza 

1. Intubacja powinna zostać przeprowadzona wcześnie z kilku powodów, w tym z powodu szybkiego 
postępu choroby, ale także dodatkowego czasu potrzebnego na przygotowanie 
się do przeprowadzenia intubacji w kompletnym zestawie środków ochrony indywidualnej. 

2. Intubacja spośród wszystkich procedur niesie ze sobą najwyższe ryzyko rozpylenia i ekspozycji 
na COVID-19 i osoba przeprowadzająca intubację jest najbardziej zagrożona. [41] Z tego powodu 
powinna ją wykonywać osoba najbardziej doświadczona, zmniejszając w ten sposób ryzyko ekspozycji 
innych przedstawicieli służby zdrowia. Wszyscy członkowie zespołu podczas intubacji powinni 
być ubrani w odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym respiratory oczyszczające powietrze 
z własnym zasilaniem PAPR. Jeśli respiratory PAPR nie są dostępne, odpowiednią alternatywą będą 
maski gazowe M50 CBRN. Jeżeli te również są niedostępne, należy użyć filtrów N95, osłon na włosy, 
kombinezonów ochronnych, fartuchów, podwójnych rękawic, przyłbic, okularów i osłon na buty wraz 
z ochronną plastikową osłoną nad pacjentem, żeby zwiększyć bezpieczeństwo personelu. 
Aby zmniejszyć ryzyko niepotrzebnej ekspozycji, należy przeanalizować skład zespołu i ograniczyć 
liczbę personelu obecnego podczas zabiegu. (https://www.apsf.org/news-updates/perioperative-
considerations-for-the-2019-novel-coronavirus-covid-19/) 

  

https://www.apsf.org/news-updates/perioperative-considerations-for-the-2019-novel-coronavirus-covid-19/
https://www.apsf.org/news-updates/perioperative-considerations-for-the-2019-novel-coronavirus-covid-19/
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3. Przed intubacją zaleca się stosowanie listy kontrolnej, zawierającej spis rzeczy, które zostaną 
wniesione do sali, gdzie leży pacjent przez konkretne osoby z personelu medycznego. Inni członkowie 
zespołu zostaną na zewnątrz na wypadek, gdyby byli potrzebni. Załącznik C zawiera przykładową listę 
kontrolną dotyczącą intubacji (wg modelu opracowanego przez Uniwersytet Waszyngtona). 
Uwaga: żeby uniknąć przenoszenia wirusa, należy użyć jednorazowego stetoskopu, personel 
nie powinien dotykać żadnych przedmiotów mogących stanowić źródło zakażenia. 

4. W przypadku pacjentów z normalnymi drogami oddechowymi należy unikać wykonywania intubacji 
u przytomnych osób. Zachęca się do stosowania zmodyfikowanej sekwencji szybkiej intubacji 
z odpowiednim zwiotczeniem mięśni szkieletowych. W przypadku pacjentów z trudnymi drogami 
oddechowymi należy wcześniej przygotować urządzenia i sporządzić szczegółowy plan intubacji. [69] 

5. W celu dalszego zmniejszenia ekspozycji podczas preoksygenacji i wentylacji pacjenta, niektóre 
centra medyczne zalecają przygotowanie dodatkowego zestawu intubacyjnego COVID-19, poza lekami 
intubacyjnymi, wideo laryngoskopem (jeśli jest używany lub laryngoskopią bezpośrednią) 
oraz niewentylowaną maską BiPAP. Poniższy materiał wideo prezentuje omawiany zestaw: 
(https://youtu.be/C78VTEAHhWU). 

6. Załącznik D przedstawia schemat postepowania w czasie intubacji, zawierający nazwy leków 
i ich dawki, jednak nie zastępuje on oceny klinicznej. 

7. Zostały też opracowane dodatkowe materiały pomocnicze, które mogą okazać się przydatne. 
Przykłady w Załączniku E. 

Postępowanie w przypadku zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) 

1. Wentylacja nieinwazyjna (NIV). Zalecane jest unikanie wentylacji nieinwazyjnej, z powodu wzmożonej 
produkcji aerozolu przez maskę i braku filtra. Wyjątkiem są osoby długotrwale stosujące NIV lub te, 
które nie wyraziły zgody na intubacje. Tacy pacjenci będą wymagać izolacji powietrznej niezależnie 
od statusu OIOM. 

2. Kaniule donosowe o wysokim przepływie (HFNC). Pomimo kontrowersji, na podstawie wstępnych 
wniosków eksperci zalecają raczej użycie HFNC niż innych nieinwazyjnych metod 
(https://emcrit.org/ibcc/COVID-19/#high_flow_nasal_cannula), ponieważ są one dobrze tolerowane 
i produkują mniej aerozolu. Aktualnie nie ma jednoznacznych dowodów na to, że HFNC zwiększa 
rozprzestrzenianie się wirusów, jednakże HFNC będzie rozprzestrzeniał powietrze tym dalej, im wyżej 
jest ustawiona wartość przepływu (ale nie tak daleko jak CPAP). [70] Żeby zminimalizować ryzyku 
produkcji aerozolu, na HFNC należy założyć maseczkę chirurgiczną. Należy rozważyć intubację 
dla wysokich przepływów (>30 l/min) zwłaszcza jeśli pacjent nie przebywa w sali z podciśnieniem. 

3. Wentylacja w kasku. Kask może być podłączony do obwodu BiPAP lub HFNC (do 60 l przepływu) żeby 
zwiększyć wartość PEEP, jaką otrzymuje pacjent. [71,72] Kask posiada skuteczne uszczelnienie 
dookoła szyi i powinien zmniejszyć ilość wydostającego się powietrza, widzianego zwykle 
przy maskach stosowanych podczas wentylacji nieinwazyjnej (takiej jak BiPAP czy CPAP). 
Jedno badanie porównujące działanie kasku i maski NIV u pacjentów z zespołem ostrej niewydolności 
oddechowej wykazało niższy wskaźnik intubacji. [72] Pojawiła się obawa, że w kasku brak 
jest efektywnej wymiany CO2, [73], ale kolejne badanie nie potwierdziło tego problemu. [71] Wentylacja 
w kasku może zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa przez aerozol. 

4. Wentylacja mechaniczna. W przeciwieństwie do ARDS, COVID-19 nie wydaje się znacząco zmniejszać 
podatności płuc, jednakże wirus powoduje niedodmę i śródmiąższowe zapalenie płuc. Medycy z Włoch 
stwierdzali ciężkie niedotlenienie z dobrą podatnością płuc. (http://www.ventilab.org/2020/02/ 
29/ventilazione-meccanica-e-polmonite-da-coronavirus) 

a) Postępuj zgodnie ze strategią ochrony płuc ARDSnet (4-8 ml/kg idealnej masy ciała) oraz 
utrzymuj niższe ciśnienie wdechowe (ciśnienie plateau <30 cm H2O). [58,74] 

i. Należy zacząć od objętości oddechowej 6 ml/kg idealnej masy ciała i miareczkować 
aż do 8 ml/kg, o ile płuca są podatne 

https://youtu.be/C78VTEAHhWU
https://emcrit.org/ibcc/COVID-19/#high_flow_nasal_cannula
http://www.ventilab.org/2020/02/29/ventilazione-meccanica-e-polmonite-da-coronavirus
http://www.ventilab.org/2020/02/29/ventilazione-meccanica-e-polmonite-da-coronavirus
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ii. U pacjentów ze średnią do ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), zalecana wyższa wartość 
PEEP, jeśli jest tolerowana. Tabele PEEP pomogą dostosować miareczkowanie 
http://www.ardsnet.org/tools.shtml 

iii. W przypadku młodszych dzieci, maksymalna wartość PEEP to 15 cm H2O, gdyż wyższa 
może prowadzić do zmniejszonego rzutu serca. 

b) Hiperkapnia względna zapewniająca odpowiednią hemodynamikę i pH >7,15 może 
być tolerowana. 

c) Prawdopodobnie by poradzić sobie z gęstą wydzieliną, potrzebne będzie nawilżenie. 
Jednak należy pamiętać o ryzyku powstania aerozolu podczas rozszczelnienia obwodu 
przy zmianie wymiennika ciepła i wilgoci (HME), jeżeli tylko można zrobić. 
Respiratory z podgrzewanymi nawilżaczami nie wymagają rozszczelnienia obwodu, 
żeby nawilżyć ramię wdechowe i ten typ respiratorów jest polecany. 

5. Pozycja na brzuchu. Dane potwierdzają, że korzystne jest ułożenie na brzuchu pacjentów, 
którzy nie są w stanie odpowiednio wentylować się w pozycji na plecach. Dzięki temu ułożeniu 
poprawia się nasycenie krwi tlenem (PaO2), mechanika płuc i gazometria krwi tętniczej (ABG). [75-79] 
Według doniesień z Włoch i Singapuru pacjenci z Covid-19 zwykle dobrze reagują na wczesne ułożenie 
w pozycji na brzuchu. [61] 

a) Pozycja na brzuchu wymaga odpowiedniej sedacji/leków przeciwbólowych i środków 
zwiotczających, jeśli to konieczne. 

b) Długość cyklu powinna wynosić minimum 16 godzin w pozycji na brzuchu i powrót do pozycji 
na plecach przynajmniej raz dziennie. 

c) Według wskazań klinicznych pozycja na brzuchu powinna być zastosowana w pierwszych 
24 godzinach od stwierdzenia ciężkiej hipoksemii. 

d) Jeżeli mechaniczne łóżka są niedostępne, rekomendowany jest protokół ręcznego obracania 
pacjenta. Załącznik F zawiera przykładowy protokół, opracowany przez Uniwersyteckie Centrum 
Medyczne w Las Vegas, w stanie Nevada. Dostępne są dodatkowe protokoły (w tym materiały 
wideo). [80] 

e) Ciąża nie jest przeciwskazaniem do ułożenia w pozycji na brzuchu czy zastosowania blokady 
nerwowo-mięśniowej. [81] 

6. Blokada nerwowo-mięśniowa. U pacjentów w stanie średniej do ciężkiej niewydolności ARDS 
(PaO2/FiO2<150) blokada nerwowo-mięśniowa ciągłym wlewem nie powinna być używana rutynowo, 
ale może być rozważana w przypadku pogorszenia hipoksji lub hiperkapni oraz kiedy funkcja 
oddychania pacjenta nie może być prowadzona wyłącznie w sedacji, bo to powoduje wentylację 
asynchroniczną i rekrutację pęcherzyków płucnych. 

7. Odsysanie. Kiedy konieczne jest odłączenie pacjenta (np. przełączenie na wentylator transportowy), 
należy używać cewników do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych i zacisnąć rurkę dotchawiczą. 
Należy unikać odłączania pacjenta od respiratora, gdyż powoduje to straty w PEEP i niedodmę. 

8. Bronchoskopia. Rutynowa bronchoskopia diagnostyczna (w tym badanie endoskopowe przez nos 
lub inne w oprzyrządowanie tego obszaru) nie jest polecana. W diagnozie wirusowego zapalenia płuc 
nie jest konieczna i powinno się jej unikać, aby minimalizować rozpylanie. Do diagnozy COVID-19 
wystarczą zwykle próbki aspiratów tchawiczych. Jeżeli bronchoskopia jest konieczna z innego 
powodu, zabieg powinien zostać wykonany przy zachowaniu takich samych środków ochrony osobistej 
jak podczas intubacji. 

  

http://www.ardsnet.org/tools.shtml
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 Kaniula donosowa o niskim przepływie 
• Standardowo ustawiona na 1-6 litrów/minutę. 

 

 

Kaniula donosowa o wysokim przepływie (z limitem tempa przepływu) 
• Miareczkowanie FiO2 na podstawie saturacji. 

• Unikać bardzo wysokiego tempa przepływu (np. prawdopodobnie tempo przepływu 15-30 
litrów/minutę byłoby rozsądne??) To nie jest bardzo „wysoki przepływ”, jednak pozwala 
na zapewnienie wysokiego poziomu FiO2 w wygodny sposób. 

• Jeżeli brak jest dostępnej na rynku medycznym kaniuli donosowej o wysokim przepływie, 
w standardowej kaniuli donosowej można ustawić wyższe tempo, jeśli nie ma ku temu 
przeciwskazań klinicznych (np. 6-15 litrów/minutę). To może być niekomfortowe i powodować 
suchość w nosie, ale nie jest niebezpieczne. Inne możliwości to maska Venturiego i maska 
o obiegu zamkniętym. 

 

Inwazyjna wentylacja mechaniczna 
• Ustawić docelową objętość oddechową na ok. 6 ml/kg. 

• Hiperkapnia względna może być użyteczna, pozwoli na ustawienia chroniące płuca. 

• Pozwala stosować konwencjonalne strategie wentylacji osłaniającej płuca lub wentylację APRV. 
 

Ułożenie w pozycji na brzuchu 

• Dokładne wskazania do wentylacji w pozycji na brzuchu nie są jasne. 

• Ta pozycja jest terapią pierwszego wyboru w przypadku opornej hipoksemii, ale nie jest jasne 
czy korzystna jest dla wszystkich pacjentów ze stosunkiem PaO2/FiO2 < 150. 

 

Żylno-żylne pozaustrojowe utlenowanie krwi (VV ECMO) 

• Wskazania pozostają niejasne. 

• Wskazana może być wczesna konsultacja z ośrodkiem lub zespołem ECMO. 

 Optymalna strategia wspomaganego oddychania dla pacjentów z Covid-19 pozostaje nieznana. Powyższa strategia 
wydaje się rozsądna i w dużej części została opracowana na podstawie doświadczeń z innymi typami wirusowych 
zapaleń płuc. Pacjenci z poważniejszymi schorzeniami układu oddechowego np. POChP + Covid-19 mogą skorzystać 
dzięki zastosowaniu sprzętu BiPAP. Internetowa Księga Intensywnej Opieki Medycznej autorstwa @Pulmcrit  

Rycina 10. Schemat ogólny dotyczący wspomaganego oddychania dla pacjentów z Covid-19 
https://i1.wp.com/emcrit.org/wp-content/uploads/2020/03/respsup.jpg?resize=713%2C600& 
ssl=1 

   

9. Inhalacja tlenkiem azotu i prostacykliną. W ostrej niewydolności oddechowej nie stosuje się rutynowo 
inhalacji tlenkiem azotu, prostacykliną czy innymi selektywnymi wazodilatorami płucnymi. 
Jednak w przypadku epidemii choroby zakaźnej, kiedy zasoby się kończą inhalacje tlenkiem azotu 
i prostacykliną mogą być traktowane jako środki tymczasowe, gdy u pacjentów rozwija się hipoksemia 
refrakcyjna pomimo wentylacji w pozycji na brzuchu lub w sytuacji, gdy istnieją przeciwskazania 
do tej pozycji albo pozaustrojowego natleniania krwi (ECMO). 

10. Pozaustrojowe natlenianie krwi (ECMO). Jeśli dostępna jest fachowa wiedza z zakresu ECMO, 
należy rozważyć skonsultowanie pacjentów z oporną hypoksemią, występującą mimo wentylacji 
osłaniającej płuca, którzy to pacjenci są z innych względów odpowiednimi kandydatami do tego 
zabiegu. Więcej informacji na: https://www.elso.org/COVID-19. 
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https://i1.wp.com/emcrit.org/wp-content/uploads/2020/03/respsup.jpg?resize=713%2C600&ssl=1
https://i1.wp.com/emcrit.org/wp-content/uploads/2020/03/respsup.jpg?resize=713%2C600&ssl=1
https://www.elso.org/COVID-19
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POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU CIĘŻKIEJ POSTACI CHOROBY I ZAKAŻENIA COVID-19: ZAPOBIEGANIE 
WYSTĘPOWANIU POWIKŁAŃ 

Choroby układu krążenia (CVD) 

Spośród 44 672 przypadków, w których potwierdzono COVID-19, u pacjentów z chorobami układu krążenia, 
cukrzycą i nadciśnieniem stwierdzono zwiększony współczynnik śmiertelności. Wynosił on 10,5% dla tych 
z chorobami układu krążenia, 7,3% dla cukrzyków i 6% dla osób z nadciśnieniem w stosunku do ogólnego 
wskaźnika, który wynosił 2,3%. Co więcej, istnieje wiele raportów twierdzących, że zakażenie SARS-CoV2 
powoduje zaostrzenie chorób naczyniowo sercowych lub związane z nimi powikłania. [4, 47, 82] 

1. Ocena poziomu troponin i czynnika natriuretycznego typu B (BNP). Podwyższone troponiny 
występują powszechnie (zwłaszcza troponiny wysokowrażliwej), co jest silnym predykatorem 
umieralności. Niewielki wzrost troponiny często nie oznacza zawału serca typu I (uszkodzenie 
blaszki). Wartość troponiny, szybkość zmiany jej poziomu i obraz echokardiograficzny powinny 
być wyznacznikiem sposobu postępowania z podwyższoną troponiną, chociaż aktualnie zalecenia 
mówią, że troponina i BNP powinny być mierzone tylko, jeżeli ocena kliniczna wskazuje na ostry 
zespół wieńcowy lub niewydolność serca. [83] 

2. Elektrokardiogram (EKG). EKG zalecane w podejrzewanym lub stwierdzonym ostrym zespole 
wieńcowym. Można rozważyć użycie zdalnego monitoringu serca. 

3. Echokardiogram. Badanie echokardiograficzne powinno być zlecane tylko, jeśli może przynieść 
korzyści kliniczne. Badanie powtórzyć tylko w przypadku wyraźnej zmiany stanu klinicznego 
pacjenta. Przyłóżkowy sprzęt do wykonywania badania USG może być używany do badań 
przesiewowych/segregacji medycznej pacjentów. Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe 
ze względu na ryzyko rozpylania powinno być wykonane, jeśli nie ma dostępnej żadnej innej 
alternatywnej metody obrazowania. 

4. Uszkodzenia mięśnia sercowego. 

a) Definicja: algorytm dla interpretacji uszkodzenia mięśnia sercowego został udostępniony i bazuje 
na czwartej uniwersalnej definicji zawału serca. (http://www.onlinejacc.org/content/72/18/ 
2231). 

b) Występowanie i rokowania: ostatnie raporty pokazały, że nawet 19% hospitalizowanych pacjentów 
z COVID-19 ma podwyższony poziom markerów niedokrwienia serca w różnej konfiguracji, 
a ponadto nieprawidłowości w obrazie echokardiograficznym i EKG. [3, 4, 6, 84] Są 2 wzory 
uszkodzenia mięśnia sercowego: jeden ze stałym wzrostem i markerami stanu zapalnego, a drugi 
podobny do tego, który objawia się u pacjentów głownie z objawami kardiologicznymi. [85] 
Uszkodzenie mięśnia sercowego wydaje się manifestować w późniejszym okresie choroby (do 14 
dni od jej rozpoczęcia) i potwierdzono, że niezależnie ma związek z podwyższonym ryzykiem 
śmierci. [4, 84] 

c) Ocena: być może dobrze jest zastosować angiografię naczyń wieńcowych metodą tomografii 
komputerowej (CCTA) jako nieinwazyjny środek wskazujący znaczącą patologię w naczyniach 
wieńcowych jako przyczynę uszkodzenia mięśnia sercowego. Oceny dokładności testowania 
i protokołów obrazowania powinno się dokonać we współpracy z kardiologiem oraz radiologiem, 
ze względu na lokalne możliwości. 

5. Zapalenie mięśnia sercowego. 

a) Występowanie: w serii na 150 pacjentów z COVID-19, prawie 10% przypadków śmiertelnych 
było spowodowanych przez zapalenie mięśnia sercowego z niewydolnością krążenia, 
a w 33% przypadków przyczyniło się do niej tworząc mechanizm niewydolności wielonarządowej. 
(82) 

http://www.onlinejacc.org/content/72/18/2231
http://www.onlinejacc.org/content/72/18/2231
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b) Diagnoza: na tę chwilę nie ma sensu wykonywać biopsji osierdzia. Badanie przyłóżkowym USG 
w momencie wstępnej diagnozy wspiera protokół TTE (przezklatkowe badanie 
echokardiograficzne). Wykonywać serie badań USG/TTE tylko, jeśli wynik ma wpłynąć na sposób 
postępowania. 

c) Sposób postępowania: leczenie podtrzymujące w zależności od stanu hemodynamiki. Istnieją 
różne strategie leczenia (glukokortykoidy i immunoglobuliny do stosowania dożylnego), ale żadna 
nie jest potwierdzona przez badania kliniczne. 

6. Ostry Zespół Wieńcowy. 

a) Występowanie: jak wynika z opublikowanych danych, istnieje możliwość nakładania się objawów 
obecnych przy ostrym zespole wieńcowym i zakażenia Covid-19. [2] 

b) Ewaluacja: celem jest rozróżnienie pomiędzy pęknięciem blaszki miażdżycowej, niedokrwieniem 
wysiłkowym czy zapaleniem mięśnia sercowego. Jeśli nie można zidentyfikować etiologii, 
rekomendowane są konsultacje kardiologiczne. 

i. U pacjentów z COVID-19 na 12-odprowadzeniowym EKG stwierdzono uniesienie odcinka ST przy 
braku zatoru tętnicy wieńcowej czy skurczów. Mechanizm powstania wykrytych na EKG zmian 
jest niepewny, ale prawdopodobnie można go przypisać zapaleniu mięśnia sercowego vs. 
możliwej dysfunkcji śródbłonka i powstawania mikro zakrzepów. [23, 86] Potwierdzenia 
zaburzenia kurczliwości, wskazującego na niedokrwienie mięśnia sercowego można dokonać 
przy użyciu USG przyłóżkowego przed inwazyjną angiografią, żeby pomóc wybrać strategię 
rewaskularyzacji. 

c) Postępowanie: kiedy już zapadnie diagnoza: ostry zespół wieńcowy, dalsze postępowanie 
powinno być koordynowane z kardiologiem. 

i. Uwagi dotyczące pracowni cewnikowania serca: z uwagi na fakt, że większość pracowni 
cewnikowania to pomieszczenia z ciśnieniem normalnym lub nadciśnieniem, należy wyważyć 
korzyści tej inwazyjnej terapii oraz ryzyko transmisji na personel i pacjentów. Na podstawie 
tych czynników można rozważyć odroczenie postępowania inwazyjnego na rzecz medycznej 
stabilizacji, jeśli jest taka potrzeba. Cewnikowanie prawego serca, perikardiocenteza 
czy założenie balonu do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej mogą w razie potrzeby 
być wykonywane przy łóżku pacjenta. Protokół dotyczący leczenia fibrynolitycznego powinien 
zostać poddany przeglądowi w każdej instytucji z kardiologiem, żeby omówić plany opieki 
w sytuacji ograniczonych zasobów. [87] 
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7. Zaburzenia rytmu serca. 

a) Występowanie: częste manifestacje chorób układu krążenia u pacjentów z COVID-19. 
Obecnie w szeregu przypadków odnotowuje się, że spośród pacjentów hospitalizowanych 
na COVID-19 17% cierpi na arytmię niespecyficzną (44% to pacjenci OIOMU i 7% pozostali 
hospitalizowani). [4] Początek złośliwej tachyarytmi w połączeniu z ostrym uszkodzeniem 
mięśnia sercowego powinien wzbudzać podejrzenie potencjalnego zapalenie mięśnia sercowego. 
[2] 

b) Postępowanie: należy postępować zgodnie z algorytmem ACLS. Zalecana konsultacja 
kardiologiczna. U pacjentów z migotaniem przedsionków, wymagających kardiowersji 
elektrycznej angiografia tętnic wieńcowych metodą tomografii może być bardziej wskazana niż 
echokardiografia przezprzełykowa w wykluczeniu zakrzepów w uszku lewego przedsionka czy 
wewnątrzsercowych. 

8. Niewydolność serca i kardiomiopatia. 

a) Występowanie: ostatni raport pokazał, że 23% osób z COVID-19 miało objawy typowe 
dla niewydolności serca. Częściej występowały u osób, które zmarły w trakcie hospitalizacji 
(51,9% w stosunku do 11,7%). [4] Może także wystąpić poważna kardiomiopatia i obserwuje 
się ją jako późny objaw u pacjentów wychodzących z niewydolności oddechowej. 
Wstrząs kardiogenny i zatrzymanie krążenia przyczyniają się do 7-33% zgonów. [82] 

b) Mechanizm: prawdopodobnie SARS-CoV-2 atakuje komórki gospodarza poprzez ACE2 wywołując 
COVID-19, przy okazji niszcząc mięsień sercowy, jednak szczegółowe mechanizmy nie są pewne. 
[88] 

c) Postępowanie: w przypadku braku bloku przedsionkowo-komorowego wysokiego stopnia, 
niestabilnej bradykardii, wstrząsu kardiogennego lub ostrej niewydolności nerek, u pacjentów 
z niewydolnością serca powinny być kontynuowane terapie zgodne z wytycznymi.  
Decyzje o kontynuowaniu leczenia powinny być podejmowane na bieżąco zależnie od stanu 
klinicznego pacjenta. Zaleca się kontynuowanie terapii ACE-I/ARB u pacjentów z COVID-19.[54] 

Ostra niewydolność nerek 

1. Występowanie ostrej niewydolności nerek (ONN) u pacjentów z COVID-19 waha się pomiędzy 0,5% 
a 19,1%. [4-7, 89, 90] Ten szeroki zakres wynika po części z używanej definicji ostrej niewydolności 
nerek i badanej populacji. Wskaźniki ciężkich przypadków ONN wymagających terapii nerkozastępczej 
wahają się od 1,4% do 9%. (6,7) U pacjentów z ostrą niewydolnością nerek śmiertelność wzrasta, 
ta relacja wydaje się być zależna od dawki, której podstawą jest ciężki przebieg ONN. [90] 

2. Czynnikiem etiologicznym ONN jest najczęściej ostra martwica kanalików nerkowych 
przy niewydolności wielonarządowej i szoku. Istnieją jednak nieopublikowane raporty na temat SARS-
CoV-2 wyizolowanego z moczu, powodującego zmiany patologiczne nerek. Jeśli połączymy 
to z danymi o częstym występowaniu krwiomoczu i białkomoczu u pacjentów z COVID-19, możemy 
wnioskować, że bezpośrednia aktywność wirusa w nerkach też może odgrywać tu ważną rolę. [90] 

3. Standard opieki nad ciężko chorymi pacjentami z ciężką ONN zakłada ciągłą terapię nerkozastępczą. 
Dawka jest taka sama jak ta zalecana w przypadku innych ciężko chorych pacjentów: 25ml/kg/h. 
[90,91] 

4. Jeżeli placówka przyjmie dużą liczbę pacjentów, jest duże prawdopodobieństwo, że zabraknie 
urządzeń do ciągłej terapii nerkozastępczej. W takim wypadku należy rozważyć zastosowanie 
powolnej hemodializy niskowydajnej (SLED). SLED jest terapią hybrydową, w której stosuje 
się standardową aparaturę do dializ. 

5. Niezależnie od metody terapii nerkozastępczej, szczególną uwagę należy zwrócić na objętość 
i ultrafiltrację zgodną z celami restrykcyjnej strategii podawania płynów. 



 

37 
 

POWRÓT DO SPISU TREŚCI 

6. Preferowanym miejscem założenia cewnika do dializy jest żyła szyjna prawa lub żyła udowa lub żyła 
szyjna prawa. [91] Należy unikać zakładania cewnika w żyle podobojczykowej. 

7. U Pacjentów z COVID-19 dochodzi do stanu wzmożonej krzepliwości krwi, więc prawdopodobne 
by utrzymać drożność filtrów, konieczne będzie podanie leków przeciwzakrzepowych. 
Jednak ta procedura powinna być wykonywana tylko w centrach obeznanych z tą technika 
ze względu na ryzyko hipokalcemii i toksyczności cytrynianu. Lekiem przeciwzakrzepowym 
drugiego wyboru jest heparyna. Ten temat jest rozwinięty w sekcji 5.3 w wytycznych na temat chorób 
nerek: Kidney Disease: Improving Global Outcomes Guidelines on AKI. [91] Wśród innych metod 
na poprawienie drożności filtrów jest zwiększenie przepływu krwi (do 400 m/min), okresowe 
przepłukanie łączy 100 ml oraz przedfiltrowa wymiana płynu (jeśli stosowana jest ciągła hemofiltracja 
żylno-żylna). 

Hematologia 

1. Pojawiają się dane wskazujące na to, że wielu ciężko chorych pacjentów z COVID-19 cierpi 
na wzmożoną krzepliwość z różnym stopniem rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. 
Mikrozakrzepica może grać ważną rolę w końcowym uszkodzeniu organu, będąc przyczyną zwłaszcza 
zmian w płucach, powodując mikro zatory płucne z ciężką hipoksemią. Z tego powodu należy 
rozważyć, by ciężko chorym pacjentom z COVID-19 na IOIMie podać leki przeciwzakrzepowe. 
Szczególnie to dotyczy przypadków, gdy występuje podwyższone stężenie d-dimera i fibrynogenu, 
obniżona liczba płytek, zaburzenia koagulacji, dysfunkcja prawej komory, zwiększenie objętości 
przestrzeni martwej (różnica między ETCO2 a PaCO2) i/ lub hipoksemii opornej na wentylację PEEP. 

2. Zdecydowanie zaleca się przedyskutowanie stosowania leków przeciwzakrzepowych 
i/lub trombolitycznych ze specjalistą w zakresie intensywnej terapii, jeśli istnieje takie podejrzenie. 
Zaleca się również kontynuowanie nadzoru lekarskiego w celu wykrycia zakrzepicy żył głębokich 
i zatorów płucnych. 

Odżywianie 

1. Decyzje dotyczące odżywiania są oparte na obrazie klinicznym pacjentów i potrzebie, by ograniczyć 
ekspozycję personelu, zredukować zakażenie sprzętu i uniknąć transportu. 

2. Preferuje się żywienie doustne i dojelitowe. Więcej na temat w Załączniku I. 

3. Należy zadbać o odpowiednią suplementację pacjentów w witaminę D oraz cynk [92-101] 

4. Należy zadbać o odpowiednią ilość witaminy A i C w diecie lub innym wsparciu żywieniowym 
pacjentów. [102,103] 

5. Żywienie dojelitowe pacjentów z COVID-19: 

a) Skonsultować się z dietetykiem lokalnie lub za pomocą platformy virtualhealth 

b) Zastosować wcześnie żywienie dojelitowe (w ciągu 24-36 h od przyjęcia lub w ciągu 12 h 
od intubacji) także u pacjentów na pozaustrojowym natlenianiu krwi (ECMO) 

c) Preferowane jest żywienie przez sondę ze względu na łatwość umieszczenia i potencjał użycia 
zagłębnika nosowo-żołądkowego lub zakładanego przez usta. 

d) Żywienie powinno dostarczać 25-30 kcal na kg masy ciała a zawartość białka wynosić 1,2-2 g/kg 
dziennie. 

e) Decyzję o sposobie odżywiania należy podjąć na bazie dostępnego sprzętu i obrazu klinicznego 
pacjenta: https://www.nutritioncare.org/Guidelines_and_Clinical_Resources/EN_Formula_Guide 
/EN_Adult_Formulas/ 

f) Uwaga: Standardowy wysokobiałkowy (>20% białka) polimerowy preparat jest polecany tak długo, 
jak nie występuje niewydolność nerek i układ pokarmowy funkcjonuje normalnie. 

https://www.nutritioncare.org/Guidelines_and_Clinical_Resources/EN_Formula_Guide/EN_Adult_Formulas/
https://www.nutritioncare.org/Guidelines_and_Clinical_Resources/EN_Formula_Guide/EN_Adult_Formulas/
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g) Oceniać pod kątem niedożywienia/zespołu ponownego odżywiania, jeśli wystąpi rozpocząć 
od 25% docelowej wartości kalorii (monitorować stężenie fosforanów w surowicy, magnez 
i potas) 

h) Polecany jest wlew ciągły; rozpocząć odżywianie w wolnym tempie (10 ml-20ml/h) i zwiększać 
do wartości tolerowanej (idealnie w ciągu 3-7 dni od rozpoczęcia) 

i) Jeżeli pacjent ma być ułożony w pozycji na brzuchu, unieść głowę łóżka o 10-25%. Pacjenci 
w pozycji na brzuchu generalnie tolerują karmienie przez sondę. 

j) Stale monitorować pobieranie płynów. 

k) Rozważyć podawanie leków dostarczających kalorie i dostosować tempo karmienia przez sondę 
według potrzeb: Propofol (1.1kcal/ml); Dextrose (3.4kcal/ml); Glycerol (4.3kcal/ml) 

l) Zapoznać się z materiałami dla medyków leczących pacjentów z koronawirusem, opracowanymi 
przez The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition’s (ASPEN): 
https://www.nutritioncare.org/Guidelines_and_Clinical_Resources/Resources_for_Clinicians_Ca
ring_for_Patients_with_Coronavirus/ 

 

TABELA 3.   Zapobieganie komplikacjom 

  

Przewidywany wynik Interwencje 

Skrócenie czasu inwazyjnej 
mechanicznej wentylacji 

• Używać protokołów odłączania od respiratora, które zawierają codzienną 
ocenę gotowości do samodzielnego oddychania 

• Zminimalizować stałą lub okresową sedację, ustawić konkretne punkty 
końcowe miareczkowania (lekka sedacja, jeśli nie ma przeciwskazań) 
lub stosować codzienne przerwy w ciągłej infuzji środków uspokajających 

Zredukowanie przypadków 
wystąpienia zapalenia płuc 
powodowanego przez aspirator 

• U młodzieży i dorosłych preferowana jest ustna intubacja od nosowej 

• Utrzymywać pacjenta w pozycji półsiedzącej (podgłówek łóżka uniesiony 
o 30-45°) 

• Używać zamkniętego systemu ssącego, okresowo suszyć i pozbywać 
się kondensatu z rurek 

• Używać nowego zestawu wężyków dla każdego pacjenta; jeśli pacjent jest 
wentylowany, należy zmienić wężyki zabrudzone lub uszkodzone, ale nie 
rutynowo 

• Zmieniać wymiennik ciepła i wilgoci (HME), kiedy następuje jego awaria, 
jest zabrudzony, lub co 5-7 dni  

Zredukowanie przypadków żylnej 
choroby zatorowo-zakrzepowej 

• Jeśli nie ma przeciwskazań, u dorosłych i młodzieży stosować profilaktykę 
farmakologiczną (heparynę drobnocząsteczkową [preferowana] lub 
heparynę 5000 jednostek podawaną domięśniowo 2 razy dziennie). 
W przypadku przeciwskazań stosować mechaniczną profilaktykę w postaci 
urządzenia do przerywanej kompresji pneumatycznej  

Zredukować przypadki zakażenia 
krwi spowodowane cewnikiem 

• Wypełniać listę kontrolną weryfikowaną przez obserwatora w czasie 
rzeczywistym. Będzie ona stanowić formę przypomnienia o każdym kroku, 
koniecznym do sterylnego zakładania cewnika, a także codziennego 
przypomnienia, by niepotrzebny już cewnik usunąć 

Zredukować występowanie odleżyn • Obracać pacjenta co 2 godziny 

Zredukować występowanie wrzodów 
stresowych i krwawienia z przewodu 
pokarmowego 

• Zastosować wcześnie żywienie dojelitowe (w ciągu 24-48 h od przyjęcia) 

• Podać blokery receptora h-2 lub inhibitory pompy protonowej w przypadku 
pacjentów z czynnikami ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego. 
Czynniki ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego to między innymi 
mechaniczna wentylacja trwająca ≥ 48h, koagulopatia, leczenie 
nerkozastępcze, choroba wątroby, liczne schorzenia współistniejące 
i wyższa wartość niewydolności organów 

Zredukować przypadki słabości 
związanej z OIOM 

• Aktywnie mobilizować pacjenta na wczesnym etapie choroby, kiedy jest 
to bezpieczne 

https://www.nutritioncare.org/Guidelines_and_Clinical_Resources/Resources_for_Clinicians_Caring_for_Patients_with_Coronavirus/
https://www.nutritioncare.org/Guidelines_and_Clinical_Resources/Resources_for_Clinicians_Caring_for_Patients_with_Coronavirus/
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6. Jeśli nie powiodła się próba rozpoczęcie żywienia dojelitowego (ŻD) z użyciem odpowiedniej sondy, 
prokinetyków i/lub umieszczenia sondy zaodźwiernikowo lub istnieją przeciwskazania 
do ŻD (niedrożność jelit, niedrożność jelita cienkiego, niedokrwienie krezki, wysokie ciśnienie płucne) 
należy pilnie skonsultować się z dietetykiem w celu wdrożenia żywienia pozajelitowego (ŻP). 
U pacjentów z COVID-19 wskazania do zastosowania ŻP mogą pojawić się wcześniej niż u innych 
pacjentów w stanie krytycznym. 

Inne 

1. Aby zapobiec powikłaniom związanym z poważnymi chorobami, należy zastosować następujące 
czynności wymienione w Tabeli 3. Ograniczono je do możliwych do wykonania rekomendacji, bazują 
na wytycznych „Surviving Sepsa” oraz innych instrukcjach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
dla COVID-19. 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU CIĘŻKIEJ POSTACI CHOROBY I ZAKAŻENIA COVID-19: WSTRZĄS 
SEPTYCZNY I ZATRZYMANIE KRĄŻENIA 

Rozpoznanie wstrząsu septycznego 

1. Rozpoznaj wstrząs septyczny u dorosłych, kiedy podejrzewasz infekcję lub jest już potwierdzona ORAZ 
leki wazopresyjne są potrzebne do utrzymania średniego ciśnienia tętniczego (MAP) 60-65 mmHg 
ORAZ mleczan ≥2 mmol/l, w przypadku braku hipowolemii. (57, 104) 

2. Rozpoznaj wstrząs septyczny u dzieci w przypadku jakiegokolwiek niedociśnienia (w przypadku 
wartości ciśnienia skurczowego (SBP)<5 percentyla lub> 2 SD poniżej normy dla danego wieku) 
lub występują co najmniej 2 z następujących objawów: zmieniony stan psychiczny; bradykardia 
lub tachykardia (HR < 90 bpm lub > 160 bpm u niemowląt i HR < 70 bpm or > 150 bpm u dzieci); 
wydłużony nawrot kapilarny (>2 sek.) lub słaby puls; przyspieszony oddech; cętkowana lub zimna 
skóra, purpurowa wysypka lub wybroczyny; podwyższony mleczan; skąpomocz; hipertermia 
lub hipotermia. 

3. Standardowa opieka medyczna uwzględnia szybkie rozpoznanie i następujące leczenie w ciągu 
godziny od rozpoznania: antybiotykoterapia, rozpoczęcie podawania płynów w bolusie, leki 
wazopresyjne na niedociśnienie (wytyczne pochodzą z programu Surviving Sepsis). Zastosowanie 
cewników żylnych i tętniczych powinno opierać się na dostępnych zasobach i potrzebach 
indywidualnych pacjentów. Szczegółowe wytyczne na temat postępowania w przypadku wstrząsu 
septycznego u dzieci i dorosłych udostępnione zostały przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 
oraz ujęte zostały w kampanii Przeżyć Sepsę (Surviving Sepsis). 

4. Z powodu zmian fizjologicznych zachodzących podczas ciąży, standardowe systemy oceniające 
ryzyko są mniej miarodajne, jeśli chodzi o sepsę w ciąży. Jednakże skala MEOWS (modified early 
obstetric warning score) ma czułość 89% i 79% skuteczności w przewidywaniu achorowalności 
u kobiet w ciąży. [105,106] 

Resuscytacja we wstrząsie septycznym. 

1. W przypadku wstrząsu septycznego u dorosłych: podać 200-250 ml krystaloidów w formie szybkiego 
bolusa w pierwszych 15-30 minutach i dokonać ponownej oceny pod kątem przeciążenia płynem 
po każdym bolusie. [104] 

2. W przypadku dzieci: podać 10-20 ml krystaloidów na kg masy ciała w formie bolusa tak szybko 
jak to możliwe używając ręcznego wstrzyknięcia i dokonać ponownej oceny pod kątem przeciążenia 
płynem po każdym bolusie. [107] 

3. Unikać nadmiernej resuscytacji płynowej. Przyczyną śmierci na COVID-19 jest najczęściej zespół 
ostrej niewydolności oddechowej i następujące w związku z nim powikłania, które mogą się nasilać 
na skutek podania płynów. [2] Pacjenci zwykle mają poziom mleczanów i ciśnienie krwi w normie, 
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ale niektórzy cierpią na bakteryjny wstrząs septyczny. Zachowawcza płynoterapia spójna z FACTT 
powinna być rozważana w przypadku pacjentów z objawami hipoperfuzji i historią sugerującą 
hipowolemię całego ciała (np. przedłużające się nudności/wymioty i biegunka). [108] Rozważ użycie 
USG przyłóżkowego, aby poprowadzić resuscytację płynową i zapobiec przeciążeniu objętościowemu. 
W przypadku, gdy nie ma reakcji na podany płyn albo widoczne są oznaki przeciążenia 
(np. rozszerzenie żyły szyjnej, trzaski przy osłuchiwaniu, obrzęk płuc widoczny na obrazie medycznym 
lub powiększenie wątroby u dzieci), zredukować jego ilość lub zaprzestać podawania płynu. 

4. Punkty końcowe resuscytacji zawierają dane dotyczące perfuzji (np., 60-65 mmHg MAP u dorosłych, 
ilość wydalanego moczu > 0,5 ml/kg/h u dorosłych i 1 ml/kg/h u dzieci, poprawa stanu świadomości, 
mleczan). 

5. W przypadku kobiet w ciąży (powyżej 18 tygodnia lub gdy dno macicy jest na poziomie pępka) 
uciśnięcie żyły głównej dolnej może spowodować zmniejszenie powrotu żylnego i obciążenia 
wstępnego serca i doprowadzić do niedociśnienia i hipoperfuzji. Z tego powodu może być konieczne, 
by kobiety ciężarne z sepsą i/lub we wstrząsie septycznym były ułożone na lewym boku po kątem 
30 stopni, by odciążyć żyłę główną dolną. Niewydolność oddechowa i sepsa są leczone w taki sam 
sposób jak u dorosłych nieciężarnych pacjentek. 

6. Badania kliniczne prowadzone w warunkach o ograniczonych zasobach, porównujące agresywną 
i zachowawczą terapię płynową, sugerują wyższą śmiertelność u pacjentów, u których stosowano 
terapię agresywną. 

7. Do resuscytacji nie używać hipotonicznych krystaloidów, skrobi ani żelatyn. 

8. Leki wazopresyjne powinny być podawane, aby utrzymać wartość 60-65 mmHg MAP, kiedy w trakcie 
lub po resuscytacji wstrząs nie ustępuje. 

9. Jeżeli centralne cewniki żylne nie są dostępne, leki wazopresyjne mogą być podawane 
przez obwodowy dostęp dożylny, jednak użyj dużej żyły i stale obserwuj pod kątem objawów 
wynaczynienia i martwicy tkanek. Jeżeli wynaczynienie wystąpi, przerwać infuzję, odessać najwięcej 
jak to możliwe i rozważyć podskórne podanie fentolaminy. Leki wazopresyjne mogą być także 
podawane przez kaniule doszpikowe. 

10. Jeżeli pomimo osiągnięcia odpowiednich parametrów MAP dzięki płynom i lekom wazopresyjnym, 
nadal występują objawy słabej perfuzji i zaburzenia czynności serca, należy rozważyć podanie 
inotropii, takiej jak dobutamina. 

11. Podanie noradrenaliny jest traktowane jako terapia pierwszego wyboru w przypadku dorosłych 
pacjentów; żeby osiągnąć wymaganą wartość MAP można dodać adrenalinę i wazopresynę. 
Leki waopresyjne są bezpieczne w ciąży a docelowa wartość MAP >65 mmHg. 

12. Angiotensyna II (Giapreza) jest wazopresorem, który może przynieść korzyść we wstrząsie 
wazodylatacyjnym opornym jako lek 3 lub 4 linii terapii. 

13. U dzieci adrenalina jest środkiem pierwszego wyboru, podczas gdy noradrenalina może zostać dodana, 
jeśli wstrząs nadal występuje pomimo podania optymalnej dawki adrenaliny. 

Natychmiastowa Reakcja lub Kod Niebieski. 

Kod Niebieski to nagły wypadek ogłoszony w szpitalu. Oznacza zatrzymanie krążenia i konieczną 
natychmiastową resuscytację pacjenta, prowadzoną najczęściej przez zespół Kodu Niebieskiego. 
Z kolei Kod Szybkie Reagowanie to pogorszenie stanu pacjenta, które może doprowadzić do zatrzymania 
krążenia i wymaga szybkiej interwencji zespołu medycznego. 

1. Należy stworzyć specjalny protokół postępowania w przypadku resuscytacji pacjentów z COVID-19 
taki, który jest możliwy do wzajemnej weryfikacji i bazuje na najlepszych dostępnych danych 
i dowodach. Powinien być uaktualniany zgodnie z najnowszą wiedzą i nabytymi doświadczeniami. 
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2. Głównym priorytetem jest ochrona pracowników opieki medycznej. Wśród głównych strategii znajdują 
się: efektywne zakładanie odpowiednich środków ochrony osobistej, zmniejszanie liczby osób 
z personelu obecnych w sali chorego i regularne szkolenia. 

3. Personel medyczny powinien być przeszkolony odpowiednio do wymagań, podejmowanych 
ról i obowiązków poszczególnych członów zespołu według poniższych wytycznych. Aby przećwiczyć 
te sytuacje kliniczne, należy regularnie używać scenariuszy symulacyjnych. 

4. Aby uruchomić Kod Szybkiej Reakcji lub Kod Niebieski w przypadku pacjenta z podejrzeniem 
lub potwierdzonym zakażeniem zaleca się: 

a) Szybkie zakładanie zaawansowanych środków ochrony osobistej powinno odbywać 
się w obecności świadka, który potwierdzi poprawne wykonanie procedury związanej 
z kontrolą infekcji. 

b) Podczas sytuacji nagłej Kodu Niebieskiego lub Szybkiej Reakcji do sali pacjenta może wejść 
tylko niezbędny personel. 

c) Stan pacjenta powinni oceniać najwyżsi rangą członkowie personelu medycznego, 
którzy zdecydują o odpowiednim sposobie postępowania i wydadzą dyspozycje, chyba że zostaną 
wyprzedzeni przez odpowiedzialny personel. 

d) Jeżeli pacjent zaczyna być niewydolny lub jest nieprzytomny, pierwszy członek zespołu powinien 
najpierw osłonić twarz pacjenta maseczką chirurgiczną. 

e) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) jest procedurą generującą aerozol. Przed jej 
rozpoczęciem cały zespół biorący w niej udział powinien mieć na sobie środki ochrony 
indywidualnej, chroniące przez zakażeniem droga powietrzną, w tym PAPR, jeśli to możliwe. 
Aby zredukować liczbę niezbędnego personelu i jego ekspozycję, użyć automatycznego 
kompresora klatki piersiowej, jeśli jest dostępny. 

f) W zależności od dostępnych zasobów rozważyć zmianę protokołu o możliwość wprowadzenia 
do sali chorego wózka zabiegowego. Z powodu wysokiego ryzyka produkcji aerozolu podczas 
tych zabiegów, należy zminimalizować konieczność otwierania drzwi do sali. 

g) Jeżeli pacjent nie jest zaintubowany, należy natychmiast założyć mu maskę o obiegu zamkniętym 
w celu dotlenienia podczas bezdechu. W zależności od lokalnego protokołu można rozważyć 
technikę wymagającą 2 osób: użycie worka samorozprężalnego z filtrem przeciwwirusowym. 

h) Jeżeli pacjent jest pod respiratorem, spróbować pozostawić go w ten sposób i dostosować 
ustawienie tak, żeby dostarczał tlen tak jak worek samorozprężalny, chyba że podejrzewa 
się niedrożność dróg oddechowych lub awarię respiratora. Rozważyć ustawienie tempa 
respiratora na 10 oddechów na minutę podczas RKO. Ewentualnie lub jeśli jest prawdopodobne, 
że respirator nie wystarcza do odpowiedniej wentylacji, można założyć zacisk na rurkę 
intubacyjną i odłączyć pacjenta od respiratora, a podłączyć do worka somorozprężalnego i zdjąć 
zacisk. 

i) Skup się na potencjalnie odwracalnych przyczynach zatrzymania krążenia (tych w języku 
angielskim zaczynających się od T i H): przypomnij sobie akronim DOPE (D - przemieszczenie 
rurki wentylacyjnej, O - zatkanie rurki wentylacyjnej, P – odma prężna, E- awaria sprzętu), 
który pomaga rozwiązać podstawowe problemy w przypadku nagłej hipoksji, zidentyfikuj 
i zastosuj rytm do defibrylacji. Rozważ użycie przenośnego USG i wykonaj pomiar gazometrii. 

j) Unikać przedłużających się procedur u pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia, rozważyć 
zakończenie czynności po 20 minutach. 

5. Poniższa tabela wskazuje najlepsze praktyki według modelu „Minimum, Lepiej, Najlepiej”, 
bo jak wynika z danych z innych krajów epidemia COVID 19 może doprowadzić do sytuacji, w której 
zasoby zostają ograniczone. Celem jest osiągnięcie wszystkich elementów w danej kategorii. „Dobrze” 
oznacza najniższy standard opieki, a „Najlepiej” to najbardziej idealne warunki. 
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 Minimum Lepszy Najlepszy 

Dokumenty Przygotowawcze 

Jeśli pacjent nie może mówić, 
prowadź dokumentację i wszelkie 
ustalenia z jego 
przedstawicielem medycznym 

Prowadź dokumentację i wszelkie 
ustalenia z pacjentem; 
Zaangażowanie opieki 
paliatywnej w przypadku 
wysokiego ryzyka 

Utworzyć dokument dla 
klinicysty uwzględniający 
wyjątkowe okoliczności i etyczne 
rozważania w razie jeszcze 
większego rozwoju pandemii. 
Idealnie, gdy są wewnętrzne 
przepisy dotyczące sytuacji 
Kodu Niebieskiego, 
następującego w wyniku 
opornego wstrząsu 
kardiogennego lub 
niewydolności oddechowej 

Mechanizm ostrzegania 

Ustalenie z zespołem 
resuscytacyjnym tego, kto będzie 
reagował na Kod Niebieski u 
pacjentów z COVID-19 

Wczesna aktywacja 

Bezpośrednie ogłoszenie trafia 
WYŁĄCZNIE do zespołu 
zajmującego się pacjentami 
z COVID -19 

Środki ochrony indywidualnej/ 
środki ostrożności 

Zredukować otwieranie drzwi; 

Dozownik z płynem do 
dezynfekcji w każdym pokoju 

Izolatorium podciśnieniowe; 
Strażnik Kontroli Zakażeń; Drzwi 
pozostają zamknięte 

Stosowanie listy kontrolnej dot. 
środków ochrony osobistej 

Komunikacja (poprzez respiratory 
PARP lub osoby na zewnątrz sali) 

Instrukcje zapisywane na tablicy, 
zamknięty obieg informacji 

Telefon głośnomówiący; system 
Vocera; osoba pełniąca dyżur 
przy drzwiach 

Urządzenia komunikacji 
osobistej; urządzenia 
umożliwiające połączenia video 

Resuscytacja krążeniowo-
oddechowa 

Wyznaczyć na zmianę 2 osoby, 
które nie opuszczają sali 

Wyznaczyć na zmianę 2 osoby, 
które nie opuszczają sali i 
wykonują różne zadania zgodnie 
z wcześniej ustalonymi 
priorytetami 

Automatyczny kompresor klatki 
piersiowej (np. Lucas) dla 
pacjentów z podwyższonym 
ryzykiem 

Obwodowy dostęp dożylny 
2 standardowo funkcjonujące 
cewniki dożylne dla wszystkich 
pacjentów COVID 

Piszczelowe wkłucie doszpikowe 
(jeśli konieczne) 

Wczesne założenie centralnego 
dostępu (przed potencjalnym 
wystąpieniem niewydolności) 

Sprzęt do ACLS 

(Zaawansowanych czynności 
ratujących życie) 

Wózek zabiegowy medyczny 
przeznaczony dla oddziałów i 
IOIMU Covid; 

Rozliczanie wózków zabiegowych 
tak, aby zapewnić odpowiednie 
wózku zapasowe 

U pacjentów z podwyższonym 
ryzykiem rozważyć umieszczenie 
elektrod defibrylatora w sali 
chorego albo bezpośrednio 
na pacjencie lub umieszczenie 
wózka zabiegowego poza salą 
pacjenta 

Specjalistyczny wózek/zestaw 
zawierający odpowiednie 
lekarstwa, modułowe paczki ze 
sprzętem i specjalny 
defibrylator. Osobny oddział dla 
pacjentów COVID: aparaty USG, 
EKG, przenośny rentgen 

Drogi oddechowe 
Aparat oddechowy o zamkniętym 
obiegu natychmiast na masce 
pacjenta 

Ręczny resuscytator BVM 
z antywirusowym filtrem 
i pomiarem CO2 

 

Rozważyć założenie maski 
krtaniowej (LMA) przez 
przeszkolony i doświadczony 
personel 

Ścisłe przestrzeganie Protokołu 
Intubacji u pacjentów z COVID-
19 

 

Wczesna intubacja ZANIM 
nastąpi niewydolność 

Symulacje/praktyka 

Stałe przypominanie zasad 
postępowania w ramach 
procedury nagłego przypadku 
Kodu Niebieskiego; 
 
opracowanie scenariuszy i 
slajdów 
do przeprowadzenia „Próbnego 
alarmu Kodu Niebieskiego 
COVID-19” 

Jednorazowe ćwiczenia z całym 
zespołem ratunkowym COVID 

Regularne ćwiczenia 
i aktualizowanie zasad 
postępowania wraz z całym 
zespołem ratunkowym COVID 

TABELA 3.  Model „Minimum, Lepszy, Najlepszy” dla ograniczonego Kodu niebieskiego 
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Transport pacjenta. 

1. Jeśli COVID-19 jest powszechny w społeczności, maski chirurgiczne powinny być noszone przez 
wszystkich pacjentów niezależnie od zakażenia COVID-19. 

2. Przenoszenie pacjentów z COVID-19 powinno być ograniczone, należy dołożyć wszelkich starań, 
by pacjenci od początku trafiali do właściwych lokalizacji. 

3. Jeżeli transport pacjenta jest konieczny: 

a) Pacjenci niezaintubowani powinni mieć założone maski chirurgiczne na urządzenie 
dostarczające im tlen, takie jak wąsy tlenowe czy maska tlenowa z workiem samorozprężalnym 
o przepływie do 15 l/min. 

b) Personel powinien nosić środki ochrony osobistej, zapobiegające zarażeniu drogą powietrzną. 

c) Kiedy pacjent został już przyjęty na OIOM, jego transport poza ten oddział powinien 
być ograniczony. Jeżeli jednak jest konieczny, należy utrzymać wszelkie standardy 
bezpieczeństwa. 

d) Tam, gdzie to możliwe korytarze muszą być puste i tylko niezbędny personel powinien 
towarzyszyć pacjentowi. Osoby niezaangażowane w transport powinny utrzymać odległość 
ok. 180 cm od pacjenta. 

e) W przypadku pacjentów zaintubowanych wszystkie obwody muszą być zamknięte, a filtr 
antywirusowy powinien pozostawać na swoim miejscu. Zastosować też mankiet ciśnieniowy, 
żeby zapobiec wyciekom powietrza. 

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W PRZYPADKU COVID-19: WYTYCZNE DS. PRACY NA ODDZIALE RADIOLOGII 
I WYNIKI BADAŃ OBRAZOWYCH 

Wyniki badań obrazowych w kontekście COVID-19 są szeroko rozpowszechnione. Jednak lokalne strategie 
na temat tego, kiedy i w jaki sposób należy ich użyć znacznie się różnią i muszą uwzględniać wiele 
czynników specyficznych dla danego miejsca, regionu czy czynników organizacyjnych. Sytuacja ma wpływ 
na wykonywanie badań obrazowych u osób niezarażonych COVID-19, gdyż placówki medyczne robią 
wszystko, by uniknąć narażenia pacjentów i pracowników służby zdrowia. Amerykańskie Kolegium 
Reumatologii (ACR) skonsolidowało ogólne wytyczne dotyczące pracy oddziałów/zakładów radiologii, 
wyników badań i standardowych opisów na swojej stronie: “ACR COVID-19 Clinical Resources 
for Radiologists”, która jest regularnie aktualizowana. [109] 

Wytyczne dla Oddziału Radiologii dotyczące przesunięcia badań. 

1. Amerykańskie Kolegium Reumatologii (ACR) w pełni wspiera wytyczne Centrum Kontroli Chorób (CDC), 
które zaleca placówkom medycznym, by „przełożyć te wizyty pacjentów ambulatoryjnych, które nie są 
pilne”. Poniżej lista niektórych takich procedur obrazowania: [109] 

• Mammografia przesiewowa. 

• Tomografia komputerowa jako badanie przesiewowe w kierunku raka płuc. 

• Niepilne badania radiologiczne, fluoroskopowe, tomografie komputerowe (TK), 
USG rezonansem magnetycznym (MRI). 

• Niepilne lub wybrane procedury wspomagane badaniami obrazowymi. 

2. Towarzystwo Obrazowania Piersi (SBI) i Amerykańskie Towarzystwo Chirurgów Piersi (ASBrS) 
uzgodniło, że od 26 marca 2020 placówki medyczne powinny przekładać wszelkie badania 
przesiewowe piersi, w tym mammografię, USG i rezonans magnetyczny. [110,111] 



 

44 
 

POWRÓT DO SPISU TREŚCI 

• Podlegający pod Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) Wydział Standardów Jakości 
Mammografii (DMQS) wydał wytyczne dla konkretnych wariantów, dotyczących placówek, 
które zostają zamknięte, nie mogą zaplanować rocznego przeglądu fizyków medycznych lub 
pracują dalej, ale nie są w stanie przestrzegać przepisów z powodu niezależnych okoliczności, 
w jakich się znalazły. [112] 

• 18 marca 2020 r. FDA zdecydowała o tymczasowym odroczeniu rutynowych krajowych 
inspekcji placówek. 

3. Podczas przesuwania badań, oddziały/zakłady radiologii powinny współpracować ściśle z lekarzami 
kierującymi pacjentów, aby upewnić się, że tylko badania przypadków niepilnych zostały przesunięte. 
Wszystkie inne badania obrazowe powinny odbywać się zgodnie z planem albo zostać przyspieszone, 
aby otrzymać konieczne obrazowanie zanim liczba lokalnych/regionalnych przypadków COVID-19 
wzrośnie i zarażeni pacjenci będą eksploatować dużą część zasobów opieki medycznej. 

Badania obrazowe w przypadku COVID-19 

1. Amerykańskie Kolegium Reumatologii ACR, towarzystwa Society for Thoracic Radiology (STR) 
oraz American Society of Emergency Radiology (ASER) zalecają, by tomografia komputerowa 
nie była używana jako test przesiewowy lub test pierwszego wyboru do diagnostyki COVID-19.[114] 

2. Obrazowanie powinno być zarezerwowane dla tych przypadków, w których będzie ono miało wpływ 
na postępowanie lub w celu oceny pilnych/pojawiających się innych diagnoz. [115] 

3. Według raportów czułość tomografii komputerowej klatki piersiowej na COVID-19 wynosi 80-90% 
a swoistość 60-70%. [116,117] 

• Prawidłowy wynik tomografii klatki piersiowej nie oznacza, że pacjent nie ma COVID-19; nie 
powinien zwalniać pacjenta z kwarantanny, jeśli jest to zalecane ze względu na inne kryteria. 

• Nieprawidłowy wynik badania nie jest charakterystyczny dla COVID-19 i nie usuwa potrzeby 
wykonania testu laboratoryjnego. [118] 

4. Pracownik recepcji oddziału radiologii także powinien wypełniać kwestionariusz dotyczący objawów 
zakażenia i historii ekspozycji dla danego pacjenta. 

5. Kontrola zakażeń i środki ochrony osobistej: Jeśli badany jest zakażony lub istnieje podejrzenie o jego 
zakażeniu COVID-19, należy rozważyć zastosowanie następujących środków ostrożności: [115] 

• Jeśli to możliwe, używać przenośnych urządzeń do obrazowania, najlepiej przenośnych 
urządzeń do badań RTG przeznaczonych tylko dla pacjentów zakażonych/z podejrzeniem 
COVID-19 [uwaga: jeśli to możliwe, należy też wydzielić dla pacjentów zakażonych 
/z podejrzeniem COVID-19 inny sprzęt radiologiczny (np. do USG, TK, MRI) żeby ograniczyć 
przenoszenie zakażenia]. 

• Badanie powinno być wykonane jak najbliżej miejsca, w którym przebywa pacjent, 
by zminimalizować narażenie. 

• Środku ostrożności przeciw przenoszeniu zakażenia drogą kropelkową powinny 
być zastosowane w stosunku do wszystkich pacjentów z COVID-19/z podejrzeniem COVID-19. 
Pacjenci powinni nosić maski podczas całego badania, a wszelkie powierzchnie należy 
dokładnie zdezynfekować (mając na sobie odpowiednie środki ochrony osobistej). 

• Środki ochrony przeciwko przenoszeniu wirusa drogą powietrzną są zarezerwowane 
dla pacjentów poddawanych procedurom generującym aerozol (bronchoskopia, intubacja, 
nebulizacja lub otwarte odsysanie). 

• Pracownicy opieki zdrowotnej (technologowie, pielęgniarki, etc.) powinni być wyposażeni 
w odpowiednie ŚOO (rękawiczki, maski, przyłbice, ewentualnie fartuchy, w zależności 
od możliwości bliskiego lub bezpośredniego kontaktu z pacjentem). 



 

45 
 

POWRÓT DO SPISU TREŚCI 

• Przygotować listę innych pacjentów i personelu obecnego w czasie wizyty danego pacjenta, 
na wypadek, gdyby badanie potwierdziło, że jest zakażony COVID-19. 

6. Podczas wykonywania procedur wspomaganych badaniami obrazowymi wobec pacjentów 
zarażonych/z podejrzeniem COVID-19, należy rozważyć następujące środki ostrożności: [119] 

• Przechowywać wszystkie ŚOO w bezpiecznych miejscach z ograniczonym dostępem, 
wprowadzić kontrole zasobów i opracować jasne wytyczne co do użycia ŚOO w zależności od 
statusu pacjenta. 

• Jedno pomieszczenie przeznaczyć na wykonywanie procedur wobec pacjentów zakażonych 
COVID-19/z podejrzeniem zakażenia. Najlepiej, jeśli to będzie pomieszczenie 
z podciśnieniem. 

• Pomieszczenia przeznaczone dla pacjentów zakażonych/z podejrzeniem COVID-19 należy 
opróżnić z niekoniecznych sprzętów i zasobów, by uniknąć zanieczyszczenia. 

• Opracować plan zatrudnienia, tak aby zapewnić dostępność personelu i lekarza, w sytuacji, 
gdy niektórzy zachorują. Rozważyć stworzenie zespołów zastępczych. 

• Zredukować liczbę osób obecnych w pomieszczeniu procedur COVID-19. 

• Opracować jasny plan usuwania i utylizacji zanieczyszczonych ŚOO. 

• Przygotować plan wyjścia dla pacjentów zakażonych/z podejrzeniem COVID-19, tak aby 
zminimalizować ekspozycję personelu. 

• Upewnić się, że odzież chirurgiczna personelu jest wymieniana, a ołowiane fartuchy 
dezynfekowane środkami odkażającymi zatwierdzonymi przez EPA 

Wyniki badań obrazowych COVID-19 na podstawie RTG klatki piersiowej 

1. Jeżeli obrazowanie jest częścią przedszpitalnej oceny pacjentów zakażonych/z podejrzeniem  
COVID-19, zalecane jest wykorzystanie przenośnego aparatu RTG (najlepiej przeznaczonego 
dla pacjentów zakażonych /z podejrzeniem COVID-19, żeby uniknąć przenoszenia zakażenia). 

2. W jednym badaniu 64 pacjentów RTG klatki piersiowej wykazało czułość 69%. [120] 

3. Najczęstszymi zmianami były konsolidacja obustronna i zacienienia typu matowej szyby (odpowiednio 
59% i 41%) w wentylacji obwodowej i podstaw płuc (odpowiednio 59% i 63%). 

4. Nasilenie zmian widocznych na RTG klatki piersiowej ma miejsce po około 10-12 dniach od pojawienia 
się objawów. [120] 

Wyniki badań obrazowych COVID-19 na podstawie tomografii komputerowej (TK) klatki piersiowej. 

1. Wyniki tomografii komputerowej pokrywają się z wynikami innych wirusowych zapaleń płuc w tym 
influenzy, H1N1, SARS (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej spowodowany unikalnym 
koronawirusem) i MERS (bliskowschodni zespół oddechowy spowodowany unikalnym 
koronawirusem). 

2. Wyniki tomografii komputerowej zakażonych COVID-19: [116, 121-124] 

• Rozległość – dwustronny, wielopłatowy. 

• Rozmieszczenie – obwodowe, centralne lub przypadkowe. 

• Charakterystyka – okrągłe lub obwodowe zacienienia typu matowej szyby z pogrubieniem 
przegród międzyzrazikowych z obrazem „kostki brukowej” lub bez, konsolidacja, centralne 
rozrzedzenie gęstości (odwrócony znak halo oznaczający zapalenie płuc organizujące). 

3. Limfadenopatia, wysięki opłucnowe i guzkowaty wzór występują rzadko. 



 

46 
 

POWRÓT DO SPISU TREŚCI 

4. Nasilenie zmian widocznych na badaniu tomografem komputerowym występuje po około 6-11 dniach 
od wystąpienia objawów. [125, 126] 

5. Ujednolicone wytyczne zostały opracowane i zatwierdzone przez Radiological Society of North 
America (RSNA), the Society of Thoracic Radiology oraz the American College of Radiology. [127] 

• Zaleca się konsultacje pomiędzy specjalistami w każdej z instytucji, żeby ustalić wspólne 
stanowisko 

• Jeżeli cechy COVID-19 zostaną odkryte przypadkiem podczas badań przeprowadzonych 
z innych wskazań, należy skontaktować się z lekarzami prowadzącymi, żeby omówić 
możliwość infekcji wirusowych i rozważyć możliwość użycia bardziej ogólnego terminu 
„wirusowe zapalenie płuc” w przypadku zróżnicowanych diagnoz. Jednak jeśli COVID-19 
wydaje się prawdopodobny, autorzy sugerują zastosowanie jednej z poniższych kategorii 
dotyczących opisu (poniżej). 

6. Kategorie w opisach wyników badań dla COVID-19 - tomografia komputerowa klatki piersiowej. 

• Typowy wygląd 

1) Wyniki: obwodowe, dwustronne guzki typu mlecznej szyby (GGO) z konsolidacją lub bez 
lub widoczne linie przegrodowe („kostka brukowa”); okrągłe wieloogniskowe guzki typu 
mlecznej szyby (GGO); odwrócony znak halo lub inny znak organizującego zapalenia płuc 
(później w trakcie choroby) 

2) Zalecany język opisu: „Obecne są cechy obrazowania często przypisywane zapaleniu płuc 
towarzyszącemu COVID-19. Inne procesy chorobowe takie jak: grypowe zapalenie płuc, 
organizujące zapalenie płuc, zatrucie lekami i choroby tkanki łącznej mogą dawać podobne 
wyniki obrazowania 

• Nieokreślony wygląd 

1) Wyniki: Brak typowych cech ORAZ wieloogniskowe, rozproszone odwnękowe 
lub jednostronne guzki typu mlecznej szyby (GGO) z konsolidacją lub bez, bez 
specyficznego rozmieszczenia, bez okrągłej lub obwodowej charakterystyki; nieliczne 
bardzo małe guzki typu mlecznej szyby (GGO) nie są okrągłe i nie są obwodowe. 

2) Zalecany język opisu: „Cechy obrazowania mogą występować przy zapaleniu płuc COVID-
19, jednak są niespecyficzne i mogą też pojawiać się przy wielu innych procesach 
infekcyjnych i nieinfekcyjnych” 

• Atypowy wygląd 

1) Wyniki: Brak typowych lub nieokreślonych cech ORAZ wyizolowana płatowa 
lub segmentowa konsolidacja bez guzków typu mlecznej szyby (GGO), oddzielne małe 
guzki (w regionie centralnozrazikowym lub o obrazie „pączkującego drzewa”), kawitacja 
w płucach, gładkie pogrubienie przegrody międzypłatowej z wysiękami opłucnowymi. 

2) Zalecany język opisu: „Cechy obrazowania atypowe lub rzadko łączone z zapaleniem płuc 
COVID-19. Należy rozważyć alternatywną diagnozę. 

• Brak zapalenia płuc 

1) Wyniki: tomografia nie wykazała cech zapalenia płuc. 

2) Zalecany język opisu: „Obrazowanie nie wykazało cech wskazujących na zapalenie płuc. 
(Uwaga: Wynik tomografii może być negatywny w początkowym stadium choroby COVID-
19)”. 
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LECZENIE SKOJARZONE W PRZYPADKACH ZAKAŻENIA COVID-19: PROTOKOŁY LECZENIA 

Uwaga: Wszystkie terapie są na etapie badań, a ich skuteczność nie jest dowiedziona. Ciągle też powstaje 
nowa literatura na ten temat. Żadna terapia niezatwierdzona przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) 
nie może zostać rutynowo zalecona do użytku poza randomizowanymi badaniami klinicznymi. Dodatkowo, 
nie ma danych na temat podawania wymienionych poniżej leków pacjentom leczonym ambulatoryjnie albo z 
łagodnymi objawami. Użycie ich do tego celu nie jest zalecane, powinno zostać ograniczone do stosowania 
w ramach intensywnej opieki medycznej, przez specjalistów od chorób zakaźnych czy reumatologów. Wiele 
aktualnych informacji na temat leków i farmacji można znaleźć na stronie Amerykańskiego Towarzystwa 
Farmaceutów Systemu Zdrowia: https://www.ashp.org/Pharmacy-Practice/Resource-Centers/Coronavirus. 

Etyka badań klinicznych w okresie pandemii: W środowisku medycznych ekspertów panuje niepewność 
co do tego, czy proponowane niezarejestrowane i dopiero badane terapie są korzystne dla pacjentów. 
Randomizowane badania kliniczne kontrolowanego placebo (RCT) są złotym standardem, od ich wyników 
zależy czy terapia eksperymentalna może być korzystna dla pacjenta. Niektórzy mogą zastanawiać 
się czy pozbawianie pacjentów środków, które potencjalnie mogą zapobiegać lub leczyć COVID-19 
jest etyczne, biorąc pod uwagę wysoki współczynnik śmiertelności wśród ciężko chorych osób i brak 
znanych i dostępnych metod leczenia. Komitet Narodowych Akademii Nauki, Inżynierii i Medycyny 
przeprowadził analizę badań klinicznych prowadzonych w latach 2014-2015 w czasie wybuchu epidemii 
wirusa Ebola w Zachodniej Afryce i odkrył, że randomizowane badania kliniczne były etycznym 
i odpowiednim krokiem nawet w kontekście epidemii Eboli. Pozycja „równowagi” – prawdziwa niepewność 
w środowisku medycznych ekspertów czy leczenie będzie skuteczne – „jest etyczną podstawą do tego, 
by tylko niektórzy pacjenci otrzymali badane środki. Jeżeli względne ryzyko i korzyści preparatu 
są nieznane, pacjenci, którzy otrzymają eksperymentalną terapię mogą na niej skorzystać lub ich stan może 
się pogorszyć. Zapewnienie terapii eksperymentalnej wszystkim narażałoby ich na potencjalnie szkodliwe 
skutki”. [128] 

Sterydy. 

1. Wczesne dane z Chin, podobnie jak inne badania nad bliskowschodnim zespołem niewydolności 
oddechowej (MERS-CoV) pokazały, że sterydy opóźniają wyleczenie z choroby wirusowej. [129] 

2. Jednakże, nowe zgodne wytyczne zalecają rozważenie podawania metyloprednizolonu 
zaintubowanym pacjentom COVID-19 z zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS). [57,130] 

3. Sterydy mogą być wskazane w przypadku wstrząsu opornego na wazopresory, astmy, zaostrzonej 
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) lub podczas terapii przedporodowej, w okresie od 24 
do 34 tygodnia ciąży, gdy istnieje ryzyko przedwczesnego porodu. (sprawdź w rozdziale na temat 
ciąży) 

Remdesivir. 

1. Remdesivir to lek o szerokim spektrum działania antywirusowego do podawania dożylnego, znajdujący 
się w fazie testów. Hamuje proces replikacji wirusa poprzez przedwczesne zakończenie transkrypcji 
RNA. W warunkach in vitro przejawia aktywność przeciw SARS-CoV-2 oraz in vitro i in vivo przeciwko 
powiązanym betakoronowirusom. Lek był testowany na ludziach podczas epidemii Eboli, gdzie 
nie okazał się bardziej skuteczny od innych terapii analizowanych w badaniu PALM (Pamoja Tulinde 
Maisha – Razem Ratujemy Życie). [131] Jest obiecujący w warunkach in vitro i w przypadku 
zwierzęcego modelu infekcji koronawirusem. [132-134] 

2. Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) prowadzi randomizowane wieloośrodkowe 
badanie kliniczne z użyciem placebo nad terapiami COVID-19 pod nazwą „Wieloośrodkowe 
adaptacyjne, randomizowane, zaślepione badanie bezpieczeństwa i skuteczności terapii leczenia 
Covid-19 u hospitalizowanych dorosłych pacjentów”. Pierwotnie było to badanie porównujące 
działanie Remdesivir do placebo. Poprzez IRDC (Program Badań Klinicznych Chorób Zakaźnych) biorą 
w nim udział: Maulana Azad Medical College w Nowym Dehli, Naval Medical Center San Diego, Brooke 

https://www.ashp.org/Pharmacy-Practice/Resource-Centers/Coronavirus
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Army Medical Center w Texasie, Naval Medical Center Portsmouth i placówki medyczne z Walter Reed 
National Military Medical Center. Kandydaci, którzy mogą zostać zakwalifikowani do badania to dorośli 
beneficjenci opieki medycznej amerykańskiego Ministerstwa Obrony, spełniający określone 
wymagania (potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 z objawami zapalenia płuc, saturacją ≤94% 
wewnątrz budynku lub wymagający dodatkowego tlenu lub mechanicznej wentylacji.) Kryteria 
wykluczające: aktywność aminotransferazy alaninowej (ALT) lub aminotranferazy aparaginianowej 
(AST) ponad 5-kronie wyższa od górnego limitu normy, 4 stadium ciężkiej przewlekłej choroby nerek, 
konieczność dializ [szacowane tempo filtracji kłębuszkowej (GFR) <30]. 
(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04280705) 

3. Firma Gilead prowadzi 2 randomizowane otwarte badania 3 fazy remdesiviru (jedno 5-dniowe, vs. 10-
dniowe vs. standardowe leczenie), w których mogą wziąć udział dorośli z COVID-19, potwierdzonym 
przez obraz radiograficzny zapaleniem płuc i saturacją ≤94% wewnątrz pomieszczenia (ciężki przebieg 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04292899)lub saturacją >94% wewnątrz pomieszczenia 
(przebieg średni https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04292730). Wśród kryteriów dyskwalifiku-
jących są: aktywność aminotransferazy alaninowej lub aminotranferazy aparaginianowej ponad  
5-kronie wyższa od górnego limitu normy, udział w innym badaniu klinicznym lub terapii 
eksperymentalnej leczenia COVID-19, konieczna mechaniczna wentylacja, a także klirens kreatyniny 
<50 ml/min. 

4. Remdesivir jest potencjalnie dostępny do tzw. „indywidualnego stosowania” dla pacjentek ciężarnych 
lub chorych <18 lat z ciężkim zapaleniem płuc: COVID_Expanded_Access_HCP@gilead.com, 
aby rozpocząć proces. Proszę zwrócić uwagę na to, że obiekt musi być najpierw zapisany, zanim 
można będzie rozważyć przypadek konkretnego pacjenta, a cały proces może potrwać kilka 
dni a nawet tygodni. compassionateaccess@gilead.com. Na stronie firmy Gilead można przeczytać: 
„Wniosek dotyczący indywidualnego stosowania musi być złożony przez lekarza zajmującego 
się danym pacjentem. Gilead aktualnie ocenia każdy wniosek indywidualnie, a minimalne wymagania 
mówią o tym, że musi to być pacjent hospitalizowany, z potwierdzoną infekcją COVID-19, z wyraźnymi 
objawami klinicznymi.” Więcej informacji na temat kryteriów kwalifikujących i dyskwalifikujących 
można znaleźć: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04323761. 

5. Force Health Protection Division (FHP) działający w ramach U.S. Army Medical Material Development 
Activity (USAMMDA) rozpoczął program leczenia eksperymentalnego o rozszerzonym dostępie 
z ograniczoną liczbą cyklów leczenia Remdesivirem. Przeznaczony jest dla wszystkich w służbie 
czynnej, zarówno w części kontynentalnej, jak i pozakontynentalnej USA (a także cywili oraz 
pracowników kontraktowych rozlokowanych w części pozakontynentalnej podczas wsparcia 
sił operacyjnych), którzy spełniają wymagane kryteria. Program występuje pod nazwą: „Intermediate-
Size Patient Population Expanded Access Protocol for Treatment of Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) with Remdesivir.” Aby sprawdzić, czy pacjenci są uprawnieni do otrzymania produktu, 
lekarze powinni skontaktować się z USAMMDA FHP pod całodobowym międzynarodowym numerem 
telefonu: +1-301-401-2768. 

Chlorochina i Hydroksychlorochina. 

1. 28 marca 2020 roku Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) przyznała zgodę (typu EUA) na stosowanie 
tych leków u pacjentów z COVID-19 https://www.fda.gov/media/136534/download. 

2. Są one szeroko stosowane w leczeniu i zapobieganiu malarii, a także w leczeniu chorób 
autoimmunologicznych. 

3. W skrócie: Obecnie nie istnieją wysokiej jakości dowody na skuteczność stosowania tych leków. 
Potencjalne objawy toksyczności obejmują: wydłużenie odstępu QTc, ryzyko arytmii, retinopatii 
barwnikowej i utraty wzroku. 

4. Badania w warunkach in vitro potwierdzają działanie antywirusowe leków przeciwko SARS-CoV 
a ostatnio też SARS-CoV-2. Badania nad SARS-CoV przeprowadzone na myszach wykazały poprawę 
zmian patologicznych w płucach bez redukcji miana wirusa; podobne testy na zwierzętach dotyczące 
SARS-CoV-2 jeszcze nie zostały zakończone. Ostatnie badania prowadzone w Chinach wykazują 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04280705
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04292899
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04292730
mailto:COVID_Expanded_Access_HCP@gilead.com
mailto:compassionateaccess@gilead.com
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04323761
https://www.fda.gov/media/136534/download
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aktywność in vitro tych czynników przeciwko SARS-CoV-2, a niewielkie badanie francuskich pacjentów 
wykazało, że miano wirusa zmniejszyło się. Dodatkowy wstępny raport dotyczący klinicznej 
aktywności chlorochiny został opublikowany przez chińskich naukowców, ale szczegółowe informacje 
są nadal weryfikowane. [134-137] Zarówno chlorochina, jak i hydroksychlorochina koncentruje 
się w płucach. Nie jest znane optymalne dawkowanie, które pozwala osiągnąć odpowiednią 
koncentrację w tkankach płuc do leczenia COVID-19; sugeruje się, że będą to duże dawki. [137] 
Pomimo wykazanej aktywności antywirusowej in vitro, wcześniejsze badania kliniczne nie pokazały 
korzystnej reakcji po podaniu chlorochiny w przypadku innych infekcji wirusowych, takich jak wirus 
dengi, gorączka chikungunya, grypa, HIV. Jednak nie przeprowadzono badań, na podstawie których 
można by stwierdzić, jaki wpływ ma zastosowanie chlorochiny na zakażenie koronawirusem. [138-141] 
W trakcie testów na ssakach z rzędu naczelnych wydawało się, że hydroksychlorochina paradoksalnie 
wpłynęła na rozwinięcie infekcji wirusowej chikungunya. [142] 

5. Raport z leczenia 20 pacjentów z COVID-19 wyłącznie hydroksychlorochiną i kombinacją 
z azytromycyną wykazał, że w ramach terapii miano wirusa zmniejszyło się w ciągu 6 dni, 
w porównaniu do nierandomizowanej grupy kontrolnej. Było to bardziej widoczne u pacjentów, 
którym podano kombinację; wpływ kliniczny nie został oceniony, a kwestie metodologiczne 
ograniczają siłę obserwacji. [143] Krótki raport podsumowujący chińskie badanie 100 pacjentów 
z COVID-19 zasugerował kliniczną poprawę („poprawę w obrazie płuc, w czasie potrzebnym 
na negatywną konwersję wirusa i skrócenie czasu trwania choroby”) po podaniu chlorochiny 
i hydroksychlorochiny w stosunku do niespecyficznych kontroli; szczegóły metodologiczne nie były 
uwzględnione w raporcie, co osłabia siłę wniosków. [144] Gdyby te porównania zostały 
uwiarygodnione poprzez dostęp do odpowiednich dodatkowych danych, to byłby pierwszy raz, 
gdy chlorochina i hydroksychlorochina okazałyby się efektywne w klinicznym zarządzaniu infekcją 
wirusową. 

6. Chlorochina i hydroksychlorochina mają związek z wydłużeniem odstępu QTc. Biorąc pod uwagę krótki 
czas terapii, małe ryzyko arytmii spowodowanej lekami może być do zaakceptowania. Przed 
rozpoczęciem terapii powinno zostać wykonane badanie zestawem do EKG 12 – odprowadzeniowego. 
Rozważyć alternatywną terapię u pacjentów z zespołem długiego QT; przerwać kombinację z innymi 
lekami wydłużającymi odstęp QT, jeśli QTC>500 ms (lub >530-550 ms, jeśli QRS >120 ms. [143,144] 

7. Rozpoczęło się kilka badań klinicznych w celu zbadania chlorochiny i hydroksyhlorochiny w leczeniu 
i zapobieganiu COVID-19, inne są w fazie planów. 

8. Stosuje się różne dawkowanie, w tym: Hydroxychloroquine 400 mg doustnie 2 razy na dobę x 1 dzień, 
potem 200 mg doustnie 2 razy na dobę x 4 dni. 
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Lopinavir/Ritonavir 

1. Zakaźność komórkowa i replikacja koronawirusa zależą od zakodowanej i komórkowej aktywności 
proteaz. Używane podczas badań klinicznych inhibitory proteaz efektywne w walce z HIV i HCV 
były badane pod kątem potencjalnej użyteczności w leczeniu SARS, MERS i COVID-19, ale aktualnie 
nie są zalecane. 

2. Niepotwierdzone doniesienia medialne z Chin sugerują, że ta kombinacja jest efektywna w walce 
z COVID-19. Jednakże, 18 marca 2020 roku wyniki badań RCT pokazały, że nie ma różnicy między 
pacjentami, którzy otrzymali lopinavir/ritonavir w porównaniu do pacjentów pod standardową opieką 
leczonych na ciężką chorobę. [145-147] 

3. Nie używać kombinacji z amiodaronem (śmiertelna arytmia) kwetiapiną (ciężka śpiączka) 
lub simwastatyną (rabdomioliza). 

Ukierunkowane na gospodarza strategie przeciwzapalne. Ostra niewydolność oddechowa i sepsa, 
zagrażające życiu powikłania wynikające z COVID-19 i wiele innych zaraźliwych i niezaraźliwych 
dolegliwości pozostają nadal bez jednoznacznych skutecznych terapii. Jak do tej pory przetestowaliśmy 
wiele przeciwzapalnych i przeciwcytokinowych środków i innych leków, które nie sprostały wymaganiom, 
żeby w sposób znaczny wpłynąć na zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności w ostrej niewydolności 
oddechowej, sepsie i/lub wstrząsie septycznym. 

Monoklonalne przeciwciała anty-IL-6 

1. Ciężko chorych pacjentów w Chinach i na świecie poddaje się różnym terapiom. Jedną z nich, budzącą 
aktualnie spore zainteresowanie, jest terapia humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym 
skierowanym przeciwko receptorowi IL-6, tocilizumab (Actemra®). Terapia została dodana 
do wytycznych na temat leczenia ciężkich przypadków koronawirusa z uszkodzeniem płuc, 
opublikowanych przez Chińską Narodową Komisję Zdrowia (4 marca 2020 r.). 

2. Tocilizumab i sarilumab są zatwierdzone przez USA do leczenia olbrzymiokomórkowego zapalenia 
tętnic, reumatoloidalnego zapalenia stawów i zespołu uwalniania cytokin po terapii CAR-T. Zgodnie 
z opisem na ulotce niosą ze sobą ryzyko ciężkich, potencjalnie śmiertelnych infekcji. 

3. Aktualnie nie istnieją mocne dane, które mogłyby zachęcać do ich stosowania. Niektóre raporty z Chin 
sugerują, że podwyższony poziom IL-6 ma związek z ciężkim przebiegiem infekcji COVID-19, jednak 
inne nie potwierdzają tego powiązania. Według doniesień tocilizumab był stosowany we Włoszech, 
natomiast w Chinach według nieopublikowanego, niekontrolowanego badania parametry oddechowe 
21 pacjentów z hipoksemią poprawiły się po jednorazowym podaniu tocilizumab 400 mg dożylnie. 
[52, 148] 

4. W planie są wspierane przez producenta randomizowane badanie kontrolowane tocilizumabu 
i sarilumabu. 

Surowica ozdrowieńców. 

1. Podawanie surowicy otrzymanej od pacjentów, którzy zostali wyleczeni z infekcji SARS CoV-2 
jest uznawane jako potencjalna terapia dla osób z ciężkim przebiegiem COVID-19. (149) Chociaż dotąd 
nie poprowadzono jeszcze żadnych badań klinicznych, wcześniejsze użycie surowicy ozdrowieńców 
w przypadku chorych na SARS CoV1, MERS CoV, grypę H1N1 wykazało korzyści dla pacjentów. 
W Chinach we wstępnym niekontrolowanym badaniu okazało się, że stan 5 pacjentów, którym podano 
surowicę ozdrowieńców poprawił się. [150] 

2. Od 3 kwietnia FDA zezwala na użycie surowicy ozdrowieńców w przypadku „ciężkiego 
lub zagrażającego życiu” przebiegu COVID-19 w ramach protokołu dotyczącego badania nowego leku 
(Investigational New Drug). [151] Zamówienia mogą być składane poprzez email, jest też numer 
telefonu, pod którym można uzyskać informacje na temat przyspieszenia procedury. Szczegółowe 
instrukcje można znaleźć tutaj: https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/investigational-new-

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/investigational-new-drug-ind-or-device-exemption-ide-process-cber/investigational-covid-19-convalescent-plasma-emergency-inds
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drug-ind-or-device-exemption-ide-process-cber/investigational-covid-19-convalescent-plasma-
emergency-inds 

a) Ciężki przebieg COVID-19 według FDA jest definiowany jako: duszności, RR>30 oddechów/min, 
SpO2 <93% wewnątrz pomieszczenia, stosunek PaO2 do FiO2 <300, lub zwiększenie nacieków płuc 
>50% w ciągu 24-48 godzin. 

b) Przebieg zagrażający życiu według FDA to: niewydolność oddechowa, wstrząs septyczny, 
dysfunkcja lub niewydolność wieloorganowa. 

Kilka innych środków znajduje się obecnie w fazie testów i oczekuje się, że wkrótce można liczyć na 
informacje na ich temat. Analiza korzyści i szkód, jakie mogą wiązać się z nowatorskimi terapiami będzie 
wymagać największej staranności w ocenie jakości danych zawartych w badaniu. 

  

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/investigational-new-drug-ind-or-device-exemption-ide-process-cber/investigational-covid-19-convalescent-plasma-emergency-inds
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/investigational-new-drug-ind-or-device-exemption-ide-process-cber/investigational-covid-19-convalescent-plasma-emergency-inds
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