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Szanowni Panie i Panowie 

Członkowie naszego środowiska ortopedycznego 

 

W związku z licznymi zapytaniami oraz naturalną koniecznością podtrzymywania 

kontaktu Konsultanta Krajowego z całym środowiskiem ortopedów i chirurgów urazowych 

narządu ruchu przesyłam propozycje instrukcji postępowania w przypadku zaistnienia 

różnych okoliczności związanych z pandemią Covid-19 dotyczącą naszej specjalności, 

naszych szpitali i oddziałów urazowo-ortopedycznych (U-O). Przesłane informacje mają 

posłużyć do restartu szpitali i oddziałów U-O po okresie planowego wstrzymania lub 

ograniczenia wykonywania świadczeń z zakresu naszej specjalności. Scenariusze 

postępowania zostały przygotowane przez specjalny zespół powołany do przeciwdziałania 

skutkom pandemii oraz zapobiegania infekcji Covid-19 na terenie Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego im. Adama Grucy w Otwocku. Zespół działał wcześniej 

jako Zespół ds. zakażeń szpitalnych i jego członkowie są doświadczeni w podejmowaniu 

działań zmierzających do pomniejszania ryzyk infekcji w szpitalu. Wszystkie proponowane 

rozwiązania są opracowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego i uwzględniają międzynarodowe kryteria i zalecenia wdrażane przez 

polskie służby przeciw-pandemiczne. 

Zwracam uwagę, że przesłane Państwu propozycje rozwiązań są specyficzne dla 

szpitala Grucy w Otwocku, niemniej jednak mogą posłużyć jako pomoc w tworzeniu 

specyficznych dokumentów i zalecań dla Państwa szpitali i oddziałów U-O, aby umożliwić 

ich bezpieczny dla pacjentów i personelu restart działalności planowej. 

Dodatkowo przesyłam zalecenia dotyczące definicji przypadków pilnych w zmienionych 

warunkach pandemii Covid-19. 

Podjęcie przez szpitale i oddziały U-O w Polsce planowych przyjęć do leczenia 

chorych z deformacjami i  dysfunkcjami narządu ruchu jest pożądane, zwłaszcza w aspekcie 

działań ograniczających obecnie obowiązujące restrykcje. Należy jednak zawsze pamiętać, że 



każde działanie powinno być przygotowane w taki sposób aby zminimalizować ryzyko 

przenoszenia infekcji w naszych szpitalach i oddziałach. Proponuję, aby  dochodzenie do 

osiągnięcia oczekiwanego potencjału leczniczego przebiegało stopniowo, proporcjonalnie do 

stopnia osiąganej sprawności organizacyjnej, w nowych warunkach pracy szpitali, zespołów 

chirurgicznych, anestezjologicznych i pielęgniarskich. 

Na końcu chcę poinformować, że cały czas prowadzę starania (MZ i CEM), aby jak 

najszybciej przeprowadzić egzamin specjalizacyjny z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 


