Plan / ścieżka postępowania w oddziałach SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w
Otwocku w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń
koronawirusem SARS CoV-2 w postępowaniu
z chorymi bez objawów infekcji koronawirusem
Aktualizacja z dnia 27.04.2020r.
1. Każdy chory hospitalizowany w SPSK powinien być traktowany jako potencjalnie
zakażony koronawirusem SARS-CoV-2, jednak nie wymagający diagnostyki w kierunku
ww. zakażenia do czasu wystąpienia objawów zgodnie z zaleceniami Głównego
Inspektora Sanitarnego z modyfikacją zgodną z Zaleceniami postępowania w
zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób
Zakaźnych (pkt. 15).
2. Wszelkie czynności wykonywane przez personel medyczny i sprzątający wykonywane
są z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej według aktualnych zaleceń w
SPSK.
3. Obowiązuje zakaz wstępu innego personelu do sal chorych.
4. Wszystkie sale chorych w oddziałach powinny być traktowane jako sale jednoosobowe.
5. W oddziale chory powinien zostać poinstruowany o zakazie opuszczania sali chorych
bez zalecenia personelu.
6. Badanie EKG wykonywane powinno być w sali chorego przez odpowiedni personel
zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej według aktualnych zaleceń w SPSK.
7. Zdjęcia rentgenowskie u chorych hospitalizowanych w Oddziałach IA, IB i IC powinny
być wykonywane w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej zlokalizowanych przy
Oddziale IC. Zdjęcia rentgenowskie u chorych hospitalizowanych w pozostałych
oddziałach powinny być wykonywane w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej
zlokalizowanych na III piętrze budynku E.
8. Badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, ultrasonograficzne i
ewentualne inne badania obrazowe powinny być wykonywane w odpowiednich
wskazanych przez Zakład Diagnostyki Obrazowej pracowniach.
9. Chory powinien opuścić salę chorych i udać się do pracowni wykonującej dane badanie
obrazowe w asyście salowej/sanitariusza wyłącznie po telefonicznym wezwaniu przez

personel pracowni mającej wykonać dane badanie (dotyczy również wykonywania
zdjęć rentgenowskich).
10. Badanie ortopedyczne chorego oraz wszelkie konsultacje innych specjalistów powinny
odbyć się w sali chorych.
11. Pobranie materiału do badań laboratoryjnych powinno odbywać się w sali chorych.
12. Przekazanie chorego na blok operacyjny powinno zostać przeprowadzone po
wyraźnym wezwaniu chorego przez zespół anestezjologiczny danej sali operacyjnej
oraz zgodnie z obowiązującymi w SPSK zasadami zmodyfikowanymi o: stosowanie
przez chorego maski chirurgicznej, stosowanie środków ochrony indywidualnej przez
personel transportujący.
13. Postępowanie w ramach bloku operacyjnego powino odbywać się zgodnie z
odpowiednią ścieżką postępowania.
14. Po wypisie chorego z oddziału sala chorych powinna zostać zdekontaminowana
zgodnie z procedurą ZP68.
15. Według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego zmodyfikowanych o Zalecenia
postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i
Lekarzy Chorób Zakaźnych podstawą do postawienia podejrzenia COVID-19,
uzasadniającego wykonanie badań wykrywających materiał genetyczny SARS-CoV-2
jest spełnienie warunków zawartych w punkcie A i B:
A.
Ostra infekcja dróg oddechowych o nagłym początku i przynajmniej jednym z
objawów:
 Gorączka
 Kaszel
 Duszność
 wykrycie przeciwciał w badaniu serologicznym
B.
a) wywiad podróży lub pobytu w ostatnich 14 dniach licząc od początku choroby do
kraju/regionie w którym odnotowano lokalną transmisję zakażenia SARS-CoV-2
lub
b) bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w
ostatnich 14 dniach
lub
c) ciężki stan wymagający hospitalizacji przy braku innej etiologii mogącej tłumaczyć
obraz kliniczny

