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Plan webinaru:

1. Diagnostyka COVID-19 - obecnie funkcjonujące regulacje prawne

2. Leczenie COVID-19 w warunkach domowych

3. Program Szczepień Ochronnych – COVID-19

4. Sekcja COVID-19 PTMR



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

DEFINICJA PRZYPADKU COVID‐19 NA POTRZEBY NADZORU 
EPIDEMIOLOGICZNEGO NAD ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-CoV-2 
(31.10.2020r)

Kryteria kliniczne (co najmniej 1 objaw)
◦ - kaszel

◦ - gorączka

◦ - duszność

◦ - utrata węchu o nagłym początku

◦ - utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku

Kryteria laboratoryjne
◦ - wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 

◦ z materiału klinicznego

◦ - wykrycie antygenu/ów wirusa SARS-CoV-2

◦ z materiału klinicznego

Kryteria diagnostyki obrazowej
◦ Zmiany w obrazie radiologicznym płuc wskazujące na COVID-19 



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.

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



Kryteria epidemiologiczne:

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
1) miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (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 SARS-CoV-2,
• bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel 

osoby chorej),
• kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący

• osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19;
• 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

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

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



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:

◦ Dodatni test PCR lub

◦ Dodatni test antygenowy



Podsumowując - kierowanie do diagnostyki SARS CoV-2

Kogo lekarz POZ może skierować na test w kierunku SARS CoV-2?
◦ Każdego, u kogo podejrzewa zakażenie, czyli…

◦ kierując się „aktualną wiedzą medyczną” widzi wskazania do wykonania 
badania

W jaki sposób?

◦ Dokonując oceny stanu zdrowia pacjenta  - w formie teleporady lub badania 
fizykalnego

◦ Uwaga! U dzieci do ukończenia 2 r.ż. przy podejrzeniu covid-19 nie stosujemy teleporad – jest to zapis 
rozporządzenia MZ!

Rozp. MZ z 8 października 2020 (Dz.U. 1749)



Diagnostyka COVID-19

Rodzaje testów

RT-PCR Testy antygenowe

laboratoria POZ, NPL, IP, SOR, ZRM



Teleporada lub wizyta osobista w POZ

Każdy pacjent z infekcją d.o. powinien być w pierwszej kolejności podejrzany o 
zakażenie SARS CCoV-2

”Za” przemawia dodatkowo wywiad epidemiologiczny oraz charakterystyczne 
objawy

Skierowanie na wymaz i test PCR

(możliwe podczas teleporady)

Wykonanie testu antygenowego

(konieczna wizyta osobista)

Automatyczna kwarantanna w 
oczekiwaniu na wynik

Wynik dodatni 

pacjent covid (+)

Wynik ujemny 

pacjent prawdopodobnie covid (-)

Wynik w 15 minut

Wynik ujemny 

Weryfikacja  - zlecenie PCR
Izolacja 10 dni od wyniku testu (automat) 

- powinna być 13 dni od początku objawów

Ocena objawów, leczenie wg stanu 
pacjenta

Możliwe również w 
POZ, testy są 

refundowane przez 
NFZ



ICD‐10

Podejrzenie 
covid-19: U07.2

Rozpoznanie 
covid-19: U07.1

Uwaga: do rozliczeń z NFZ przekazuje się wyłącznie porady u pacjentów z rozpoznanym covid-19 (U07.1), nie z podejrzeniem 



RT-PCR

Kto może zlecać testy*? 
a) Lekarze lub felczer w ramach podstawowe opieki zdrowotnej
b) Lekarz lub felczer udzielający świadczeń w ramach nocnej i świątecznej pomocy
c) Lekarz udzielający  świadczeń pielęgnacyjnych oraz opiekuńczych w ramach opieki 

długoterminowej
d) Lekarz udzielający świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych lub opiekuńczo-

leczniczych psychiatrycznych, świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia 
uzależnień

Lista punktów mobilnych RT-PCR 
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Wystawienie zlecenia odbywa się poprzez portal gabinet.gov.pl (dane idą do systemu EWP)

*Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym 
o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 2043

Skierowanie może również wystawić każdy lekarz szpitala – ale w innym systemie: IKARD 



Przygotowanie do wymazu, czyli co przekazać pacjentowi 



POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM Z POTWIERDZONYM ZAKAŻENIEM
SARS CoV-2

Dodatni wynik pacjenta można sprawdzić w aplikacji gabinet.gov lub aplikacji gabinetowej. Pacjent widzi swój wynik w IKP

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

Od  5 listopada 2020r.  laboratoria wykonujące testy RT‐PCR/antygenowe komercyjnie mają obowiązek wprowadzania wyników do 
systemu, a zatem każdy wynik trafia do EWP (wcześniej tylko refundowane)

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.

Uwaga - wynik "niejednoznaczny" wymaga powtórzenia badania



Po uzyskaniu dodatniego wyniku, lekarz POZ kieruje pacjenta do izolacji domowej, izolatorium, lub jeśli stan zdrowia tego 
wymaga – do szpitala. 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

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

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. 

Lekarz POZ PRZEDŁUŻA izolację, jeśli jest taka potrzeba. 
Może ją również SKRÓCIĆ, jeśli np. pacjent długo czekał na wynik i od pojawienia się objawów upłynęło więcej niż 13 
dni, a min. 3 były bez objawów.

POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM Z POTWIERDZONYM ZAKAŻENIEM
SARS CoV-2



Jeśli skierowanie na PCR nastąpiło przez gabinet.gov - lekarz POZ 
dostaje informację o dodatnim wyniku 

Pacjent ma automatycznie nakładaną izolację na 10 dni od wyniku 
testu

Teleporada – ocena stanu pacjenta i ustalenie miejsca izolacji.

Pacjent covid(+) w POZ

(kod ICD-10: U07.1)

Jeśli rozpoznanie przy wykorzystaniu testu antygenowego – lekarz 
wprowadza wynik przez gabinet.gov i nakłada izolację (min. 13 dni od 

pojawienia się objawów). 
Należy dokonać oceny stanu pacjenta i ustalić miejsce izolacji.

Jeśli decyzja o izolacji domowej – decyzja dot. kwalifikacji do systemu 
PulsoCare (przynajmniej poinformowanie pacjenta); włączenie leczenia 

objawowego; 

Kolejna teleporada, jeśli nic się nie dzieje - najwcześniej w 8 dobie i decyzja 
dot. ew. przedłużenia izolacji. 

Jeśli stan pacjenta tego wymaga – badanie osobiste!



Domowa Opieka Medyczna ( Pulsocare)

Pacjent z potwierdzonym COVID‐19

Powyżej 55 roku życia 
kwalifikacja automatyczna

Poniżej 55 roku życia

Zgłoszenie przez formularz dostępny na stronie:
https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna/
o-projekcie

Kwalifikacja przez lekarza POZ 
zarejestrowanego w systemie DOM.

Instalacja aplikacji

Wprowadzania danych*: saturacja, tętno, temperatura, liczba oddechów na minutę, objawy kliniczne
*Osoby, które nie posiadają smartfona/ dostępu do Internetu Automatyczna infolinia do zgłaszania wyników (całodobowa): 22 256 53 23

24 godzinny nadzór medyczny

W razie niepokojących wyników – weryfikacja przez Centrum Kontaktów  -->  kontakt z lekarzem 

Dostęp do danych dla lekarza POZ

Koniec izolacji → zwrot pulsoksymetru



Obecnie opieka nad pacjentem w stabilnym stanie w leczeniu domowym to głównie monitorowanie za 
pomocą teleporady.

Jeśli istnieje konieczność weryfikacji występujących objawów klinicznych powinna odbyć się wizyta w poradni 
i/lub wizyta domowa. 

Według rozporządzenia lekarz zobowiązany jest do odbycia co najmniej 2 porad ( teleporad/wizyt  w poradni/ 
wizyt domowych), które obejmują:
a) Przekazanie informacji odnośnie wyniku testu, omówienia zasad izolacji oraz postępowania 

terapeutycznego
b) Ocena wskazań do ewentualnego przedłużenia izolacji lub jej zakończeniu ( nie wcześniej niż w 8 dobie 

izolacji)
c) W razie konieczności może odbyć się dowolna liczba porad, w zależności od potrzeb pacjenta.

Źródła:
a) https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf
b) https://www.aotm.gov.pl/media/2021/02/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-2.1-5-luty-2021-r..pdf

Na czas wizyty pacjent jest zwolniony z odbywania izolacji, bez konieczności informowania PSSE/ policji.

Par. 4 Rozp. Rady Ministrów z 26.11.2020, Dz. U. 2091 

https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf


Kwarantanna

• Kwarantanna obejmuje 10 dni od pierwszego dnia po ostatnim kontakcie z osobą chorującą na COVID-19
• W przypadku osób zamieszkujących/prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobą chorującą 

na COVID-19 kwarantanna obejmuje 7 dni po zakończeniu izolacji

Zwolnienie z kwarantanny

• W przypadku osoby udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej nie ma konieczności odbywania kwarantanny jeśli 
codziennie przed rozpoczęciem udzielania świadczeń będzie wykonywać test antygenowy przez co najmniej 7 dni

• kwarantanna nie obowiązuje osoby, która zakończyła hospitalizację, izolację lub izolację w warunkach domowych z 
powodu zakażenia SARS-CoV-2 oraz:

• Osoby z ukończonym pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID‐19 

• Uwaga – pacjent, który np. rozwinie objawy i musi udać się na wymaz, lub do POZ na badanie, lub do szpitala – jest z 
niej automatycznie zwalniany, nie wymaga to „zgody”, ani nawet informowania sanepidu

Źródło:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne



Źródło: Stanowisko konsultantów krajowych: medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych oraz anestezjologii i intensywnej terapii we współpracy z Radą Medyczną przy Premierze RP z dnia 01.02.2021

POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM Z POTWIERDZONYM ZAKAŻENIEM
SARS CoV-2 – wskazania do hospitalizacji

a. Duszność występująca w spoczynku i utrudniająca mówienie, częstość oddechów powyżej 30 na minutę

b. Sinica lub hipoksemia – saturacji krwi tętniczej tlenem zmierzonej pulsoksymetrem <94% (w przypadku chorych z 
przewlekłą niewydolnością oddechową – np. POChP, zwłóknienie płuc – SpO2 <88%). Hipoksemia jest 
wskazaniem do hospitalizacji niezależnie od subiektywnego uczucia duszności.

c. Gorączka powyżej 39 st. C - szczególnie utrzymującej się przez ponad dobę i powodującej bardzo znaczne 
osłabienie pacjenta w wieku średnim lub podeszłym.

d. Kaszel utrudniający swobodne oddychanie i mówienie 

e. Ból w klatce piersiowej (objaw do weryfikacji w badaniu!!)

f. Spadek ciśnienia tętniczego krwi poniżej 90/60 mmHg (jeśli chory zazwyczaj ma wyższe) 

g. Zmiana świadomości i zachowania – trudność w obudzeniu chorego, niepokojąca zmiana zachowania i sposobu 
mówienia, utrudniony lub niemożliwy kontakt z chorym, utrata przytomności

Uwaga – każdy objaw z listy wymaga odniesienia do całości obrazu choroby pacjenta, 
jego ogólnego stanu zdrowia i czynników ryzyka ciężkiego przebiegu covid-19



Zasady leczenia COVID‐19 w warunkach domowych

1. Steroidoterapia (GKS)
• Badanie „Recovery” wskazuje na korzyści ze stosowania deksametazonu w dawce 6mg/d jedynie w przypadku 

pacjentów hospitalizowanych wymagających tlenoterapii lub mechanicznej wentylacji płuc. 

W przypadku łagodnego przebiegu stosowanie GKS zwiększa ryzyko zgonu pacjenta.

„Nie zaleca się stosowania deksametazonu u chorych na COVID‐19 leczonych w domu

W przypadku pacjentów przewlekle leczonych sterydami zarówno wziewnie jak i ogólnoustrojowo nie 
zaleca się ich odstawiana i przyjmowanie jak dotychczas.

Źródła:
a) https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf
b) https://www.aotm.gov.pl/media/2021/02/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-2.1-5-luty-2021-r..pdf

https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf


Tlenoterapia w warunkach domowych

Tlenoterapia w warunkach domowych powinna być zarezerwowana jedynie dla pacjentów z PRZEWLEKŁĄ
niewydolnością oddechową. 
Konieczność wdrożenia tlenoterapii w przebiegu COVID-19 świadczy o OSTREJ niewydolności oddechowej, 
która jest bezwzględnym wskazaniem do HOSPITALIZACJI.

Należy pamiętać o tym, że pacjent wymagający tlenoterapii w ramach leczenia szpitalnego otrzyma dodatkowe 
leczenie.

Dla przypomnienia

Sinica lub hipoksemia – saturacji krwi tętniczej tlenem zmierzonej pulsoksymetrem <94% (w przypadku chorych z 
przewlekłą niewydolnością oddechową – np. POChP, zwłóknienie płuc – SpO2 <88%). 

Hipoksemia jest wskazaniem do hospitalizacji niezależnie od subiektywnego uczucia duszności.

Źródła:
a) https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf
b) https://www.aotm.gov.pl/media/2021/02/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-2.1-5-luty-2021-r..pdf

https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf


Leki przeciwwirusowe, atb i inne
(amantadyna, chlorochina, hydrochlorochina, lopinawir z rytonawirem, azytromycyna)

Analiza dotychczasowych badań klinicznych wskazuje na brak skuteczności leków przeciwwirusowych w 
profilaktyce oraz leczeniu COVID-19.

Antybiotykoterapia 

Antybiotykoterapia powinna być skierowana jedynie w przypadku podejrzenia współistnienia infekcji 
bakteryjnej. W przypadku jego braku antybiotyki nie są wskazane. 
Nadmierna podaż antybiotyków może przyczynić się do zwiększenia antybiotykooporności.

Źródła:
a) https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf
b) https://www.aotm.gov.pl/media/2021/02/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-2.1-5-luty-2021-r..pdf

https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf


Leczenie przeciwkrzepliwe

Stosowanie heparyny profilaktycznie w ramach leczenia ambulatoryjnego nie jest zalecane.

Stosowanie heparyny w dawce profilaktycznej (4000j 1xd) należy rozważyć u pacjentów leżących i chorych z 
czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył głębokich i/lub zatoru płucnego.

Źródła:
a) https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf
b) https://www.aotm.gov.pl/media/2021/02/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-2.1-5-luty-2021-r..pdf

https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf


Leczenie przeciwzakrzepowe w przebiegu COVID‐19

Leczenie przeciwzakrzepowe zalecane jest dla pacjentów przewlekle leżących oraz z wysokim ryzykiem ŻChZZ

Ryzyko występowania choroby zakrzepowo-zatorowej można oszacować posługując się Skalą Padewską.
Czynniki ryzyka ŻChZZ u chorych hospitalizowanych – Skala Padewska Oceny Ryzyka

Czynnik Liczba 

punktów

Czynna choroba nowotworowa (chorzy z przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych lub 

z przerzutami odległymi, którzy otrzymali chemioterapię lub radioterapię w ciągu ostatnich 6 mies.)

3

Przebyta ŻChZZ (poza zakrzepicą żył powierzchownych) 3

Unieruchomienie (przewidywana konieczność przebywania w łóżku [z możliwością korzystania 

z łazienki/toalety] z powodu niesprawności chorego lub polecenia lekarza przez ≥3 dni)

3

Rozpoznana trombofilia (niedobór antytrombiny, białka C lub S, czynnik V Leiden, mutacja G20210A genu 

protrombiny lub zespół antyfosfolipidowy)

3

Niedawny (≤1 mies.) uraz lub zabieg operacyjny 2

Wiek ≥70 lat 1

Niewydolność serca lub niewydolność oddechowa 1

Świeży zawał serca lub udar niedokrwienny mózgu 1

Ostre zakażenie lub choroba reumatologiczna 1

Otyłość (BMI ≥30 kg/m2) 1

Leczenie hormonalne 1
Interpretacja: ≥4 pkt – duże ryzyko ŻChZZ.



Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Zaleca się stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz paracetamolu w przypadku gorączki ≥ 
38.5 st.C

W chwili obecnej doniesienia naukowe nie wykazują wyższość jakiegokolwiek NLPZ nad pozostałymi. 

Odrzucono hipotezy o szkodliwości stosowania ibuprofenu.

W przypadku pacjentów przewlekle stosujących NLPZ zalecane jest utrzymanie odpowiedniej terapii.

Źródła:
a) https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf
b) https://www.aotm.gov.pl/media/2021/02/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-2.1-5-luty-2021-r..pdf

https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf


Leczenie wspomagające

• Witamina C – brak badań klinicznych potwierdzających skuteczność wobec SARS-CoV-2

• Witamina D3 – brak jednoznacznych badań wskazujących na skuteczność witaminy D3 na przebieg COVID-19, 
jednakże z uwagi na populacyjny niedobór D3 zalecana jest suplementacja zgodnie z wytycznymi dla populacji 
polskiej. 

• Cynk – brak danych o skuteczności stosowania cynku w terapii COVID-19

• Leki przeciwkaszlowe – w przypadku pacjentów objawowych zalecane jest stosowanie leków przeciwkaszlowych, 
w tym zawierających kodeinę.

• Odpowiednie nawodnienie minimum 2l/d*

* W przypadku pacjentów z niewydolnością serca i/lub nerek wskazana jest codzienna kontrola diurezy oraz masy ciała 

Źródła:
a) https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf
b) https://www.aotm.gov.pl/media/2021/02/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-2.1-5-luty-2021-r..pdf

https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf


Monitorowanie

U pacjentów leczonych w warunkach domowych zaleca się stały monitoring:

• Ciśnienia tętniczego u każdego pacjenta powyżej 65 rż. i/lub chorującego na nadciśnienie tętnicze i/lub 
niewydolność serca

• Częstości akcji serca
• Pomiar saturacji u każdego z dusznością spoczynkową, a szczególności u osób powyżej 60rż.*
• Ilość oddechów
• Monitorowanie temperatury ciała
• Diurezy oraz masy ciała w przypadku pacjentów cierpiących na przewlekłą niewydolność serca i/lub nerek

Źródła:
a) https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf
b) https://www.aotm.gov.pl/media/2021/02/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-2.1-5-luty-2021-r..pdf

https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf


Szczepienia COVID-19



Szczepienia COVID-19

Comirnaty Pfizer
BioNTech

• 2 dawki (co najmniej 21 dni)

• Od 16 rż.

• Domięśniowo, m. naramienny

Moderna COVID-
19 Vaccine

• 2 dawki ( co najmniej 28 dni)

• Od 18 rż.

• Domięśniowo, m. naramienny

Astra Zeneca

• 2 dawki (4-12 tygodni)

• Od 18 rż (do…?) - dyskusje

• Domięśniowo, m.naramienny

Rozpoczęty schemat preparatem jednego producenta, powinien być zakończony tym samym preparatem!

Opracowano na podstawie Charakterystki Produktu Leczniczego poszczególnych preparatów



Wymaga rozcieńczenia (1,8 ml NaCl)

Okres ważności

Nieotwarta fiolka

◦ Po wyjęciu z zamrażarki nieotwartą szczepionkę można przechowywać przed użyciem przez okres do 
5 dni w temperaturze od 2°C do 8°C i przez maksymalnie 2 godziny w temperaturze do 30°C.

◦ Po rozmrożeniu, szczepionki nie należy ponownie zamrażać.

Rozcieńczony produkt leczniczy

◦ Wykazano, że po rozcieńczeniu w 9 mg/ml (0,9%) roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań produkt 
zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 6 godzin w temperaturze od 2°C do 30°C. 

Comirnaty Pfizer BioNTech

Opracowano na podstawie Charakterystki Produktu Leczniczego 



Fiolka 10 dawek po 0,5 ml

Nie trzeba rozcieńczać

Nieotwarta fiolka:

◦ 7 miesięcy w temperaturze od -25 do -15 st. C 

◦ Nieotwartą szczepionkę można przechowywać w lodówce w temperaturze od 2 do 8 st.C, zabezpieczoną przed 
światłem, przez okres maksymalnie 30 dni

◦ Po rozmrożeniu szczepionki nie należy zamrażać jej ponownie. 

◦ Nieotwartą szczepionkę można przechowywać w temperaturze od 8°C do 25°C przez maksymalnie 12 godzin po 
wyjęciu z warunków chłodniczych. 

Fiolka po przekłuciu igłą:

◦ Stabilność chemiczna i fizyczna podczas używania została wykazana przez 6 godzin w temperaturze od 2° do 25°C po 
wyjściowym przekłuciu igłą. Ze względów mikrobiologicznych, po wyjściowym przekłuciu igłą produkt należy
natychmiast wykorzystać. Jeżeli szczepionka nie zostanie wykorzystana natychmiast; za czas przechowywania i 
warunki podczas użycia odpowiedzialny jest użytkownik. 

Moderna

Opracowano na podstawie Charakterystki Produktu Leczniczego



AstraZeneca

8/10 dawek po 0.5ml

Nieotwarta fiolka 

o 6 miesięcy podczas przechowywania w lodówce (2°C – 8°C)

Otwarta fiolka 

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność od momentu otwarcia fiolki (pierwsze nakłucie igłą) do podania przez nie 

dłużej niż 48 godzin podczas przechowywania w lodówce (2°C - 8°C). 

W tym czasie produkt leczniczy może być jednorazowo przechowywany i używany w temperaturze do 30°C przez 

maksymalnie 6 godzin. 

Po tym czasie produkt leczniczy należy wyrzucić. Nie należy ponownie umieszczać produktu leczniczego w lodówce

Nie zamrażać.

Opracowano na podstawie Charakterystki Produktu Leczniczego



Kolejność szczepień – grupa ”0”
§ 28a. 1. Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w następującej
kolejności: 
1) osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym: 

◦ a) wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub 
◦ b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie, 

2) osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę: 

◦ a) wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub 
◦ b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej praktyce, 

3) przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom 
ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19są hospitalizowane w podmiocie leczniczym i których przewidywany okres 
hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie
wirusem SARS-CoV-2, 
4) osoby inne niż określone w pkt 1 i 2, zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, 
5) farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej, 
6) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział, zgodnie z programem 
studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym, 
7) osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii (Dz.U. poz. 91)



8) pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby 
przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
9) osoby urodzone: 

a) nie później niż w 1941 r., 
b) w latach 1942–1951, 
c) w latach 1952–1961, 
9a) osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia 
do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową i 
zakwalifikowano do leczenia chemioterapią lub radioterapią, a nie rozpoczęto leczenia, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, 
tkanek i narządów, oczekujące na przeszczep”, 

10) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby 
pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w 
ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,”, 

11) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami 
zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, 
12) funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej
Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokura- torzy i asesorzy prokuratury oraz 
członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wyko- nujący działania ratownicze 

Kolejność szczepień – grupa ”1”

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 91)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 153)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii



W chwili obecnej trwa szczepienie grupy 0 oraz pacjentów 70+

Pozostałem pacjentom z grupy I, którzy nie mają wystawionego skierowania w systemie lekarz 
POZ może wydać takie skierowanie. 

Jednak punkt szczepień nie może takiego pacjenta zapisać na szczepienie.

Ważność skierowania wynosi 90 dni! 

Skierowanie ≠ szczepienie !!



W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się: 

1) jednoczasowe szczepienie osób wchodzących w skład grup w ramach jednego etapu, 
lub 

2) szczepienie osób wchodzących w skład różnych grup w ramach różnych etapów

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii



Wybrane problemy kliniczne w trakcie 
kwalifikacji do szczepień



Ozdrowieńcy
Nie mają przeciwwskazań do szczepienia

Okres odstępu po przechorowaniu – nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia pozytywnego wyniku testu*

Jeśli było leczenie osoczem ozdrowieńców – zaleca się odroczenie szczepienia o min. 90 dni

Brak nadal jednoznacznego stanowiska, co w sytuacji przechorowania między dawkami (w przypadku 
szczepionki AZ – WHO zaleca odroczenie szczepienia o 6 m-cy od przechorowania

Osoby z obniżoną odpornością

• Powinny być szczepione jak najszybciej szczepionkami o najwyższej skuteczności

*ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidem



Najczęstsze działania niepożądane u uczestników - 16 lat i starszych to:
ból podczas w miejscu wstrzyknięcia (> 80%),
zmęczenie (> 60%),
ból głowy (> 50%),
bóle mięśni (> 30%),
dreszcze (> 30%),
bóle stawów (> 20%)
gorączka (> 10%) - zwykle łagodna lub umiarkowana i ustępowała w ciągu kilku dni po szczepieniu.

W razie potrzeby można zastosować leczenie objawowe lekami przeciwbólowymi i / lub 
przeciwgorączkowymi (zawierające paracetamol).

Niepożądane odczyny poszczepienne

Nie każdy NOP wymaga zgłoszenia!











NOP
Niepożądane odczyny poszczepienne, NOP (ang. Adverse Event Following Vaccinations, AEFI) to 
zdarzenia lub zaburzenia stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu 
szczepionki (z wyjątkiem odczynów po szczepieniu BCG, które dotyczą 1-12 miesięcy po 
szczepieniu).

NOP być wynikiem:
◦ indywidualnej reakcji organizmu człowieka szczepionego na podanie szczepionki;

◦ Błędu wykonania lub błędu podania szczepionki;

◦ zjawisk od szczepienia niezależnych, a tylko przypadkowo pojawiających się po szczepieniu.



Rozporządzenie wyróżnia 3 podstawowe rodzaje 
niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP):

NOP ciężki

- może zagrażać życiu i wymagać hospitalizacji w celu ratowania życia;

- może prowadzić do trwałego ubytku sprawności fizycznej lub umysłowej;

- może kończyć się śmiercią.

NOP poważny

- nie wymaga zwykle hospitalizacji w celu ratowania życia i zdrowia;

- nie prowadzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu;

- nie stanowi zagrożenia dla życia;

- charakteryzuje się dużym nasileniem objawów w postaci znacznego obrzęku kończyny, silnego jej 

zaczerwienienia, wysokiej gorączki.

NOP łagodny

- nie ma szczególnie dużego nasilenia objawów takich jak: miejscowy obrzęk kończyny, miejscowe 

zaczerwienienie, gorączka.



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje zgłaszanie 
następujących niepożądanych odczynów poszczepiennych:

Ostra reakcja nadwrażliwości

Anafilaksja

Epizod hipotensyjno-hiporeaktywny

Ropień w miejscu wstrzyknięcia

Drgawki włącznie z drgawkami gorączkowymi

Zapalenie splotu barkowego po szczepionce zawierającą anatoksynę tężcową

Trombocytopenia

Zapalenie węzłów chłonnych 1-12 miesięcy po szczepieniu BCG

Uogólnione zakażenie BCG lub zapalenie kości i szpiku kostnego 1-12 miesięcy po szczepieniu 

BCG.



Benefity dla osób z ukończonym cyklem szczepień

1. Zwolnienie z kwarantanny po powrocie do kraju – konieczność przedstawienia zaświadczenia o wykonaniu 
szczepienia ochronnego preparatem dopuszczonym do obrotu w Unii Europejskiej

2. Zwolnienie z kwarantanny po kontakcie z czynnikiem zakaźnym

3.  Osoby z ukończonym cyklem szczepień nie są wliczane do limitu osób w ramach imprez i spotkań do 5 osób, 
które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która 
organizuje imprezę lub spotkanie

Szczepienie nie zwalnia z konieczności noszenia maseczek ochronnych, dbanie o higienę rąk oraz przestrzeganie 
dystansu społecznego! 

Źródło: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-AZD1222-2021.1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-AZD1222-2021.1




Przewodniczący:
Lek. Med. Mateusz Babicki
Kontakt: covid19@ptmr.info.pl

https://www.facebook.com/sekcjacovid19ptmr

mailto:covid19@ptmr.info.pl


Plany funkcjonowania sekcji:

• Przekazywanie najświeższych informacji dotyczących obowiązujących norm prawnych w 
związku panującym stanem epidemiologicznym

• Propagowanie oraz współtworzenie rekomendacji zarówno dla lekarzy jak i pacjentów 
chorujących na COVID-19 a także opieka nad ozdrowieńcem

• Rozpoczęcie wieloośrodkowej współpracy naukowej dotyczącej zagadnień związanych 
z COVID-19

• organizacja szkoleń naukowych, webinarów mających na celu podnoszenie kompetencji 
lekarzy w zakresie walki z COVID-19 oraz jej powikłań



Dziękujemy za uwagę


