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Drogi zakażenia SARS-CoV-2

• Droga kropelkowa 

Obecnie wiadomo, że największe 
znaczenie w szerzeniu się SARS-CoV-2 ma 
droga. Uważa się, że wielkość tych 
cząstek jest zróżnicowana (średnica >5–
10 µm) – są one określane jako większe i 
mniejsze kropelki oraz cząstki, które 
opadają na podłoże w ciągu kilku sekund 
do kilku minut od ich wydalenia przez 
zakażoną osobę, a zasięg ich 
rozprzestrzeniania się jest ograniczony do 
ok. 1–2 m



Drogi zakażenia SARS-CoV-2

• Droga kontaktu bezpośredniego i pośredniego

jest definiowana przez CDC jako szerzenie się czynnika zakaźnego 
poprzez kontakt bezpośredni z osobą zakażoną (np. podanie ręki) lub 
pośredni – ze skażoną powierzchnią lub przedmiotem. 



Drogi zakażenia SARS-CoV-2

Droga aerozolu

• W tej drodze transmisji udział biorą mniejsze kropelki i cząstki (średnica < 5 mikrometrów, które pozostają zawieszone w powietrzu nawet do kilku godzin i ulegają 
rozprzestrzenianiu na znaczne odległości (>1–2 m)). 

• ma to znaczenie w warunkach szpitalnych ze względu na konieczność wykonywania procedur, w trakcie których ryzyko wytworzenia aerozoli jest znacznie większe 
niż podczas mówienia, kaszlu czy kichania.

• Powoduje to zwiększone ryzyko ekspozycji personelu medycznego i innych osób na SARS-CoV-2

Przykłady procedur związanych z ryzykiem wytworzenia aerozolu

• odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych w systemie otwartym 

• indukcja plwociny 

• resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

• intubacja dotchawicza i ekstubacja

• nieinwazyjna wentylacja ręcznym aparatem AMBU

• wentylacja płuc (np. respiratory BiPAP, CPAP) 

• bronchoskopia 

• podawanie leku w nebulizacji

• tlenoterapia wysokoprzepływowa



SARS-CoV-2

• Okres inkubacji -1–14 dni 

• Okres wydalania wirusa 

Uważa się, że zakaźność pacjenta z COVID-19 zaczyna się najczęściej 1–3 dni przed pojawieniem się objawów 
chorobowych i w tym okresie RNA wirusa może być już wykryty w próbkach z dróg oddechowych 

Wydalanie SARS-CoV-2 jest najbardziej nasilone w okresie pojawiania się objawów chorobowych, a następnie 
obniża się przez kilka dni 

okres wydalania zakaźnego wirusa jest zróżnicowany zależnie od postaci klinicznej zakażenia. 

Okres izolacji

1 okres pandemii – do 2 ujemnych wyników PCR SARS-CoV-2

2 okres pandemii – 10 – 20 dni pod warunkiem 72-24 godz. bez objawów klinicznych.

3 okres pandemii – od 28 marca br. brak izolacji.



Covid-19 -rozpoznanie

• Wywiad ( epidemiologiczny!)

• Badanie fizykalne

• Badania dodatkowe

• Badania obrazowe

• Wykrycie  RNA SARS-CoV-2 metodą RT-PCR 

– optymalny czas pobrania wymazu 4-10 

doba od początku objawów.

• Dodatni test antygenowy II generacji – u 

pacjentów z objawami, do 7 dnia od 

początku objawów



Covid-19 badania serologiczne

• Nie mogą byś stosowane do diagnostyki ostrego Covid-19.

• mogą być oferowane jako metoda pomocnicza, poza RT-PCR 

w diagnozowaniu pacjentów, którzy zgłaszają się po pomoc 

medyczną późno - po 9-14 dniach od wystąpienia objawów 

choroby.

• Badania serologiczne powinny być oferowane jako metoda 

pomocnicza w ustaleniu diagnozy u pacjentów z późnymi 

powikłaniami COVID-19, zwłaszcza u dzieci (PIMS).



Rekomendowane rodzaje środków ochrony osobistej (PPE, ang. Personal Protective
Equipment) dla personelu medycznego przy kontakcie z pacjentem z podejrzeniem 
lub rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2 
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SARS-CoV-2 – dezynfekcja.

• • Mycie i dezynfekcja powierzchni 
szpitalnych stanowi ważny 
element zapobiegania zakażeniom 
SARS-CoV-2 w szpitalach i innych 
placówkach ochrony zdrowia. 

• • Zgodnie z aktualną wiedzą SARS-
CoV-2 nie różni się od innych 
koronawirusów

• • W opiece nad pacjentami 
zakażonymi SARS-CoV-2 należy 
ograniczyć do minimum liczbę 
procedur związanych z ryzykiem 
wytworzenia aerozolu



Pandemia - procedury

• Ocena stanu zdrowia pacjentów przy przyjęciu do szpitala (TRIAGE)

• Postępowanie w przypadku stwierdzenia zachorowania na COVID-19 
w trakcie hospitalizacji

• Ekspozycja personelu na COVID-19

• Izolacja pacjentów zakażonych 

SARS-CoV-2.



Organizacja opieki nad dzieckiem zakażonym z SARS-CoV-
2 lub z podejrzeniem zakażenia w woj. małopolskim .  

• Rozporządzenie wojewody z dn. 7 sierpnia 2020 r.

Hospitalizacja dzieci z COVID-19 w Małopolsce
1. Oddział Chorób Infekcyjnych i Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. 

Stefana Żeromskiego w Krakowie.
2. Tymczasowy Oddział Covid-19 w obrębie I Kliniki Chorób Dzieci.



Oddział Chorób Infekcyjnych i Pediatrii Szpitala 
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego  w Krakowie

• 30 łóżek 

• 20 sal wyposażonych w śluzę,

z pełnym węzłem sanitarnym

• 1 boks Meltzera

• 18 sal ma bezpośrednie wejście 

z zewnątrz



Problemy w trakcie pandemii SARS-CoV-2 u dzieci.

• Opóźnienie hospitalizacji z powodu izolacji lub kwarantanny

• Opóźnienie hospitalizacji z powodu lęku przed szpitalem



Szczepienia

• 27 grudnia 2020r. – początek szczepień p-Covid-19 w Polsce.

• 7 czerwca 2021r. - początek szczepień p-Covid-19 –dzieci 12-18 lat.

• 16 grudnia 2021r. - początek szczepień p-Covid-19 – dzieci 5-11 lat.
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Covid-19 leczenie



31 marca 2022r. – zniesienie obostrzeń sanitarnych.



Czy pacjent może pozwać szpital za zakażenie SARS-CoV-2 w placówce?

• Zakażenie pacjenta SARS-CoV-2 w trakcie hospitalizacji, które doprowadziło do

rozwoju COVID-19, może zostać uznane w toku procesu sądowego za zakażenie

szpitalne, jeśli wystąpiło w związku z udzieleniem mu świadczeń zdrowotnych w przypadku, gdy

choroba:

• nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania lub

wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania.

• Szanse na uzyskanie przez pacjenta odszkodowania z tego tytułu zależą jednak od całokształtu

okoliczności konkretnego przypadku i wykazania przez pacjenta przed sądem naruszeń reżimu

sanitarno-epidemiologicznego, które miały wpływ na wywołanie u niego zakażenia. Ocenie sądu

podlega przede wszystkim wdrożenie w szpitalu odpowiednich działań zapobiegających szerzeniu

się zakażeń i chorób zakaźnych – w szczególności organizacji pobytu pacjenta adekwatnie do

stanu jego zdrowia z zapewnieniem warunków izolacji pacjentów z zakażeniem lub chorobą zakaźną

oraz pacjentów szczególnie podatnych na zakażenia szpitalne. 

Obowiązki te powinny być realizowane niezależnie od źródła finansowania świadczeń opieki

zdrowotnej oraz ogłoszenia stanu epidemii.

1. Definicja zawarta w art. 2 pkt 33) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 
1845 z późn. zm.).
2. Zgodnie z art. 11 i art. 14 ust. 1 pkt 3 b) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, tekst jednolity: Dz. U. z 2020 
r., poz. 1845 z późn. zm.



Podsumowanie

Sytuacja pacjenta i personelu medycznego 
zmieniała się w różnych okresach 
pandemii.

Liczba zakażeń szpitalnych pacjentów i 
personelu zmniejszyła się po 
wprowadzeniu PPE, ale najbardziej po 
wprowadzeniu szczepień.

Polska jest krajem o niskim wyszczepieniu
przeciw Covid-19. W obecnej sytuacji 
zniesienia reżimu sanitarnego, izolacji … 
należy zachować czujność.



Dziękuję za uwagę

„Przyśniło mi się lato 2022 i była pandemia wirusa jelitowego i wszyscy 
musieliśmy nosić pampersy i pomyślałem sobie, ze te maski nie były 
wcale takie złe…”


