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Pacjent z objawami infekcji dróg oddechowych
Teleporada lub wizyta osobista w POZ
Wywiad uwzględniający objawy zakażenia SARS Cov-2
wywiad epidemiologiczny

Małe
prawdopodobieństwo
zakażenia SARS CoV-2

Stan dobry – nie wymaga
interwencji medycznej poza
teleporadą

leczenie objawowe; e-ZLA
do 7 dni; zalecenie
kontrolnej teleporady, gdy
brak poprawy/pogorszenie

Inne objawy chorobowe /
niejasny obraz kliniczny

Duże
prawdopodobieństwo
zakażenia SARS CoV-2

COVID (-)

Ocena indywidualna czynników ryzyka pacjenta
(wiek, schorzenia współistniejące) i decyzja dot.
dalszego postępowania: wizyta osobista,
badania dodatkowe
Jeśli stan pacjenta tego wymaga: e-ZLA
zalecenie kontrolnej teleporady gdy brak
poprawy/pogorszeni
uczulić na objawy alarmowe, wymagające
interwencji ZRM

objawy zagrażające życiu

COVID (+)

ZRM

Lekarz POZ dostaje informację o dodatnim wyniku
Pacjent ma automatycznie nakładaną izolację na 10 dni od testu
Teleporada – ocena stanu pacjenta i ustalenie, czy pacjent ma
być skierowany do szpitala, czy ma być leczony w domu
Jeśli decyzja o izolacji domowej – pacjent ma teleporadę
najwcześniej w 8 dobie i kończy izolację automatycznie w 10
dobie, lub ulega ona przedłużeniu
W przypadku pogorszenia stanu – skierowanie do szpitala

UWAGA
• NIE NALEŻY KIEROWAĆ DO SZPITALA KAŻDEGO PACJENTA
PODEJRZANEGO/ ZAKAŻONEGO SARS CoV-2
• Pacjenci w dobrym stanie klinicznym powinni pozostać pod opieką
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (izolacja domowa)
• Jeśli pacjent nie ma możliwości izolować się w warunkach domowych,
powinien zostać skierowany do izolatorium
• Do szpitala powinni być kierowani wyłącznie pacjenci spełniający
kryteria hospitalizacji (p. ostatnie slajdy)

DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD
ZAKAŻENIAMI LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM COVID-19
(definicja z dnia 04.06.2020 )
Kryteria kliniczne
• Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z poniższych objawów:
• ‐ kaszel
‐ gorączka
‐ duszność
‐ utrata węchu o nagłym początku
‐ utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku

Kryterium diagnostyki obrazowej
• Zmiany w obrazie radiologicznym płuc wskazujące na COVID-19

Kryterium laboratoryjne
• wykrycie kwasu nukleinowego COVID-19 z materiału klinicznego 1 potwierdzone badaniem
molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa

Różnicowanie grypy, przeziębienia i COVID-19
Objawy

Grypa

Przeziębienie

COVID-19

Pojawienie się objawów

Nagłe

Stopniowo narastające

Różnie

Gorączka

Wysoka (ponad 38-39°C)
(uwaga – pacjenci w wieku
podeszłym mogą nie gorączkować)

Często tylko stan
podgorączkowy

na ogół ok. 38 st.

Dreszcze

Bardzo często

Rzadko

rzadko

Bóle mięśniowo‐stawowe

Zwykle obecne, nasilone

Raczej nieobecne

Dość często

Bóle głowy

Bardzo często

Rzadko

Dość często

Uczucie osłabienia i
zmęczenia, złe
samopoczucie

Nasilone

Umiarkowane

Często, nasilone

Kichanie

Może wystąpić

Bardzo często

rzadko

Zatkany nos

Może wystąpić

Bardzo często

rzadko

Ból gardła

Może wystąpić

Bardzo często

często

Kaszel i dyskomfort w
klatce piersiowej

Bardzo często, kaszel suchy o
znacznym natężeniu

Często kaszel o łagodnym
natężeniu

Często, kaszel suchy, duszność

Utrata węchu/smaku

-

-

Objaw charakterystyczny

Kryteria epidemiologiczne
• Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z
następujących kryteriów:
• miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID‐19 (kontakt z przypadkiem
potwierdzonym lub prawdopodobnym). Jako bliski kontakt należy rozumieć:
•
•
•
•
•

przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem COVID‐19 (np. podanie ręki),
bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID‐19 (np.
dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
przebywanie w tym samym pomieszczeniu co chory z COVID‐19 przez co najmniej 15 minut (np. w mieszkaniu, w klasie,
poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej),
• kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący a. osoby zajmujące dwa miejsca (w
każdym kierunku) od osoby z COVID-19; b. osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19,
członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory. Uwaga: W przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19
za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu, w której ta
osoba przebywała, a w przypadku jej przemieszczania się po środku transportu na całym jego pokładzie.
• personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w laboratorium
bezpośrednio z próbkami osób z COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia
stosowanych środków ochrony osobistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastosowania

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

Klasyfikacja przypadku
• A Przypadek możliwy
Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne
• B Przypadek prawdopodobny
• Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne oraz kryterium epidemiologiczne LUB
Każda osoba spełniająca kryterium diagnostyki obrazowej
• C Przypadek potwierdzony
• Każda osoba spełniająca kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego
Uwaga: diagnostyka laboratoryjna powinna być przeprowadzana w przypadku każdej osoby
wykazującej objawy ostrej infekcji układu oddechowego (z uwzględnieniem kryteriów klinicznych
podanych w definicji, jak również objawów mniej specyficznych: ból głowy, bóle mięśni, dreszcze,
zmęczenie, wymioty i/lub biegunka) oraz dodatkowo na podstawie indywidualnej oceny lekarza
zlecającego lub służb sanitarno‐epidemiologicznych

ZADANIA LEKARZA POZ W ZAKRESIE WALKI Z PANDEMIĄ COVID-19 –
jesień 2020

KIEROWANIE DO DIAGNOSTYKI W KIERUNKU
ZAKAŻENIA SARS CoV-2
Przepisy określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2
(Dz. U. Poz. 1749): https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000174901.pdf

oraz w Rozp. Ministra Zdrowia z 1 września 2020 (Dz.U. poz. 1506)
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000150601.pdf
Wg tych przepisów, lekarz POZ może skierować pacjenta na badanie w kierunku zakażenia SARS CoV-2, po dokonaniu
oceny stanu zdrowia, w formie wywiadu i badania fizykalnego (wizyty osobistej) lub teleporady, z wyjątkiem dzieci do
2 roku życia, u których powinno być wykonane badanie fizykalne
Zlecenie badania w kierunku SARS CoV-2 wymaga stwierdzenia wskazań do wykonania testu, z uwzględnieniem
aktualnej wiedzy medycznej (w rozporządzeniu nie wskazano konkretnych objawów)
Zlecenie wystawia się poprzez stronę gabinet.gov (wkrótce także z aplikacji gabinetowych - ?)

KIEROWANIE DO DIAGNOSTYKI W KIERUNKU
ZAKAŻENIA SARS CoV-2
Pacjent po wystawieniu skierowania trafia do elektronicznej bazy (EWP) i może udać się do
dowolnego punktu wymazowego, który wykonuje badania finansowane przez NFZ.
Wymazy, co do zasady są realizowane w punktach drive thru.

W przypadku pacjenta niemobilnego należy przy zlecaniu testu w aplikacji gabinet.gov zaznaczyć
opcję „konieczna karetka wymazowa” – zlecenie to zrealizuje stacja sanitarno-epidemiologiczna.
Jeśli lekarz nie ma dostępu do gabinet.gov – powinien skontaktować się z WSSE, celem wystawienia
zlecenia przez stację sanepid skierowania na wymaz.

Liczba zleconych testów (01.09-14.10.2020 r.)

123 845

EFEKTY
PRACY POZ

879 036
POZ

Spoza POZ

Liczba zleceń z POZ
30000

25000

23934

20000
17659
16009
15000

10804
10000
8363

8173
7204
6223
5000
3429

2879

0

0

0

0

0

2

6

64

94 125 283 381 11

11

928
591 594 765 814

1547
18

36

1173 1368 1376

1914 2159

1613

54

48

2312
124 85

343 329

Wyniki dodatnie z POZ i z innych skierowań
45,00%

40%
40,00%
36%
35%

35,00%

36%
34%
31%

30%
30,00%

29%

29%

25,00%

26%

25%

25% 25%

28%

21%
20%

20,00%

19%

19%
17%

16%

15%

15,00%
13%

11%

12%

11%

10,00%

8%
6%

6%
4%

4%

5,00%
3%

3%

1%
0% 0% 0% 0%

2%
1%

3% 3% 3%
3%
2%

7%

3%
2%

5% 5%

4% 4% 4%

6%

0,00%

dod_POZ

5%

5%
3%

2%

dod_spoza

10% 10%

9%
7%

7% 6%

6%

11%
10%

6% 6% 6%

7%
5%

8% 8% 8%

7%
7%

POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM Z DODATNIM
WYNIKIEM SARS CoV-2
Dodatni wynik pacjenta można sprawdzić, wpisując jego PESEL w aplikacji gabinet.gov, zestawienia są przysyłane przez NFZ w
plikach technicznych na SZOI
Uwaga – podmiot leczniczy, w którym pracuje lekarz, który wystawił skierowanie na test, ma obowiązek poinformować pacjenta o
dodatnim wyniku testu w kierunku SARS CoV-2
Gdy laboratorium wprowadzi wynik dodatni pacjenta do bazy EWP, nakładana jest AUTOMATYCZNIE izolacja na 10 dni od uzyskania
dodatniego wyniku testu. Po tym czasie – jeśli nie zostanie przedłużona – automatycznie wygasa
Zgodnie z § 23 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758), do odwołania lekarze mogą nie przekazywać
formularzy ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, pod warunkiem zlecania wykonania testu
diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego gabinet.gov.pl. Zarówno zlecenie badania
jak również jego wynik (zarówno dodatni jak i ujemny) są dostępne dla stacji sanitarno-epidemiologicznych w systemie EWP.

Przepis zwalniający lekarzy z obowiązku przesyłania zgłoszeń ZLK‐1 (przy pozostawieniu fakultatywnej możliwości jego wysłania
przez lekarza) dotyczy zarówno przypadków podejrzenia jak i potwierdzenia zakażenia SARS‐CoV‐2/zachorowania COVID‐19.

POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM Z DODATNIM
WYNIKIEM SARS CoV-2
Po uzyskaniu dodatniego wyniku, lekarz POZ kieruje pacjenta do izolacji domowej, izolatorium, lub jeśli stan zdrowia tego
wymaga – do szpitala.
W sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji domowej, lekarz POZ udziela pacjentowi nie wcześniej niż w 8 dobie
izolacji porady lub teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta.
Izolacja powinna trwać 10 dni od uzyskania dodatniego wyniku testu u pacjenta bezobjawowego, lub 13 dni od dnia
pojawienia się objawów u pacjenta objawowego, przy czym minimum 3 dni muszą być bez gorączki i bez objawów ze strony
układu oddechowego (kaszel). Uwaga: brak węchu i smaku może utrzymywać się długo (kilka tygodni) i nie jest wskazaniem
do przedłużania izolacji

Lekarz POZ PRZEDŁUŻA izolację, jeśli jest taka potrzeba.
Jeśli podczas teleporady dowiadujemy się, że:
pacjent nie ma objawów – należy opisać jego stan w dokumentacji i nic nie robić w kwestiach administracyjnych. Izolacja w
tych przypadkach wygaśnie automatycznie. Nie ma potrzeby wysyłania zaświadczenia do sanepidu, ani wydawania
zaświadczenia pacjentowi.
pacjent ma objawy - należy przedłużyć izolację (na ogół o kilka dni) i poinformować pacjenta o konieczności przedłużenia
izolacji, przewidywanej dacie jej zakończenia oraz konieczności odbycia porady lub teleporady w ostatnim dniu jej trwania

POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM Z DODATNIM
WYNIKIEM SARS CoV-2
Zadania są wykonywane w ramach czasowych kontraktu z NFZ
Lekarz POZ nie nakłada i nie skraca kwarantanny – to rola sanepidu.
Lekarz POZ nie prowadzi dochodzeń epidemiologicznych – to rola sanepidu
Nie kieruje się obecnie na testy kontrolne w kwarantannie lub izolacji – w szczególnych sytuacjach kieruje sanepid.
Pracowników medycznych oraz pracowników DPS na testy kontrolne celem skrócenia izolacji kieruje sanepid lub
pracodawca

Pracowników (dowolnych) na testy kontrolne po zakończeniu izolacji, jeśli ich wymaga pracodawca – kieruje i finansuje
pracodawca
UWAGA – test kontrolny dla pracownika medycznego celem skrócenia izolacji
to PRZYWILEJ, A NIE KONIECZNOŚĆ

• Pacjenci w stadium 1, pozostający pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zwykle nie
wymagają żadnej terapii, a jedynie monitorowania stanu klinicznego.
Pomocne w tym mogą być aktualnie testowane systemy elektronicznego monitorowania saturacji tlenem
(SpO2), która powinna być nie niższa niż 95%. Należy jednak pamiętać, że u chorych z przewlekłymi
chorobami układu oddechowego wyjściowa saturacja bywa obniżona i nie musi oznaczać narastania
niewydolności oddechowej spowodowanej SARS-CoV-2.
W przypadku wystąpienia objawów pacjenci mogą wymagać leków przeciwgorączkowych.
Należy podkreślić, że u chorych w stadium 1 nie należy stosować glikokortykosteroidów. Udowodniono brak
ich skuteczności u chorych nie wymagających tlenoterapii. Jednocześnie ich przedwczesne zastosowanie
może spowodować nasilenie replikacji wirusa i pogorszyć przez to rokowanie.
Stosowanie antybiotyków, leków przeciwgrypowych, witaminy D, czy heparyny drobnocząsteczkowej, nie
jest wskazane z powodu zakażenia SARS-CoV-2, o ile nie uzasadnia tego inne schorzenie.

C.d.
• W przypadku pogorszenia stanu pacjenta, należy rozważyć skierowanie do szpitala.
• W ocenie wskazań do hospitalizacji pomocna może być skala punktowa CRB-65, służąca do oceny
cięzkości pozaszpitalnych zapaleń płuc, w której bierze się pod uwagę:
• zaburzenia świadomości (1 pkt),
• częstość oddechów ≥30 /minutę (1 pkt),
• ciśnienie tętnicze krwi równe lub niższe od 90/60 mmHg (1 pkt),

• wiek >65 lat (1 pkt).

• W przypadku uzyskania 2 punktów – należy rozważyć skierowanie, a w przypadku 3-4 – skierować
pacjenta do szpitala.
• Jeśli stan pacjenta jest dobry, należy wykorzystywać zdalne formy kontaktu (telefon, wideorozmowa)
oraz możliwości samodiagnozy pacjenta (pomiar tętna czy liczby oddechów) oraz uczulić pacjenta na
objawy alarmowe.

Zadanie dla POZ

Wskazówki praktyczne
Jeśli przychodnia nie posiadała dotychczas pulsoksymetru (nie jest wymagany przez NFZ), warto zakupić co
najmniej jedno takie urządzenie, które jest bardzo tanie, a pozwala adekwatnie ocenić stan badanego pacjenta

Warto zalecić pacjentowi zakup pulsoksymetru, jeśli wyrazi zgodę na poniesienie takiego kosztu, tłumacząc
korzyści i zwiększenie bezpieczeństwa dzięki regularnemu pomiarowi saturacji podczas choroby
(lekarz/pielęgniarka uzyskuje informację o pomiarze podczas teleporady / pacjent wysyła e-mail lub sms)

Jeśli jest dostęp do systemu zdalnego pomiaru saturacji, warto korzystać z tego systemu (covitcher)
Leczenie objawowe pacjentów pozostających w leczeniu domowym nie odbiega od stosowanego w innych
infekcjach wirusowych dróg oddechowych (leki na kaszel, rozszerzające oskrzela w przypadku objawów
obturacji, antybiotyki przy podejrzeniu nadkażenia bakteryjnego)
DO SZPITALA NALEŻY KIEROWAĆ PACJENTÓW FAKTYCZNIE WYMAGAJĄCYCH HOSPITALIZACJI. PROSZĘ NIE
KIEROWAĆ PACJENTÓW W DOBRYM STANIE KLINICZNYM, KTÓRZY MOGĄ BYĆ LECZENI W DOMU

DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ

