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COVID-19 

ALERT DLA MEDYCYNY RATUNKOWEJ 
STRATEGIA SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH 

WOBEC EPIDEMII COVID-19 

 
Juliusz Jakubaszko – opracowanie w oparciu o zalecenia American College of Emergency Physicians 

(ACEP) i American Academy of Emergency Medicine (AAEM). 

 

 
Wprowadzenie 

 
Niniejszy dokument zawiera informacje dla personelu medycznego struktur ochrony zdrowia i administratorów 

polityki zdrowotnej na wszystkich szczeblach, o zakresie kompetencji niezbędnych do skutecznego zarządzania 
oddziałami ratunkowymi w przypadku epidemii wirusa COVID-19. Odpowiedzialność za wykonanie tych działań 

spadnie m.in. na stowarzyszenia zawodowe, podmioty rządowe na szczeblu państwowym i wojewódzkim, 
urzędy zdrowia publicznego na szczeblu państwowym i wojewódzkim oraz administracje szpitali, ich personel 

medyczny i pomocniczy. Podmioty te powinny podjąć niezbędne działania operacyjne w celu zapewnienia 
właściwego funkcjonowania reprezentowanych instytucji – przed, w trakcie i po zaistnieniu epidemii wirusa 

COVID-19. 

Celem tych zaleceń jest ochrona infrastruktury opieki zdrowotnej i zapewnienie leczenia ratunkowego w 
nagłych zagrożeniach zdrowotnych podczas epidemii lub pandemii na dużą skalę. 
 

 

Tło 

 
COVID-19 to nowy typ koronawirusa odkryty w Wuhan w Chinach w grudniu 2019 r. Jego pochodzenie jest 

wciąż nieznane, chociaż podejrzewa się, że pochodzi od nietoperzy. Sugeruje się też, że może istnieć pośredni 
gospodarz, czyli zwierzę, które zaraża ludzi. Ogólny obraz wywoływanej przez niego choroby zakaźnej szybko się 
zmienia. Niewiele jeszcze wiadomo na temat dróg jego rozprzestrzeniania się, inkubacji i okresów zakaźnych. 
 

W tej chwili niektóre aspekty istnienia tego wirusa są wyjątkowo niepokojące: 
1) choroba wydaje się być bardzo zaraźliwa i może szybko się rozprzestrzeniać drogą kropelkową,  
podobnie jak grypa; 

2) istnieją obawy, że bezobjawowi nosiciele wirusa mogą rozprzestrzenić infekcję na inne osoby; 
3) obecny wskaźnik śmiertelności u pacjentów z objawami ciężkimi wydaje się wysoki, jednak biorąc pod uwagę 
pacjentów z objawami łagodnymi lub bezobjawowych, wskaźnik zgonów jest prawdopodobnie znacznie niższy.  
 

Światowa Organizacja Zdrowia sklasyfikowała chorobę jako globalny stan zagrożenia zdrowia publicznego. 

 

 

Świadomość ryzyka 

 
Ważną strategią minimalizowania skutków jest powstrzymywanie podejrzanych o nosicielstwo od 
uczestniczenia w różnorakich zgromadzeniach, przed chodzeniem do pracy lub szkoły. Istotnym elementem tej 

strategii jest zachęcanie do dystansowania społecznego i podniesienie reżimu zachowań pro-higienicznych. 
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W krytycznym okresie, na działalność szpitali może mieć wpływ nie tylko brak personelu, ale także 
spowolnienie w dostawach niezbędnych zasobów oraz niewydolność służb wspierających. Skutkiem będzie 

niezdolność  
do utrzymania normalnego działania, nawet w przypadku zwykłej liczby pacjentów.   

Każdego roku zwykły sezon grypowy może pogarszać zdolność oddziału ratunkowego do prawidłowego 
funkcjonowania z powodu wzrostu liczby pacjentów ambulatoryjnych jak i hospitalizowanych dłużej. Dlatego 

ważne jest przygotowanie się na wyjątkowo uciążliwy sezon grypowy.  

 

Dokładny wpływ COVID-19 na aktywność i skuteczność służb ratunkowych nie jest jeszcze dokładnie znany.  
Z tego względu należy przygotować plany awaryjne dla bardzo trudnego scenariusza. 
 

 

Elementy krytyczne 

 
W chwili obecnej nie jest jednoznaczne, które grupy populacji mogą być bardziej podatne na COVID-19. 

Wstępne dane sugerują, że osoby starsze (zwłaszcza mężczyźni) i osoby z problemami medycznymi mogą być 
bardziej narażone na negatywne skutki infekcji. 
 

Zdolność kluczowych instytucji infrastruktury do oczekiwanego działania, zależy w dużej mierze od dostępności 
ich pracowników. W miarę możliwości powinny istnieć plany i procedury umożliwiające im pracę zdalną. 
Ogólnokrajowy łańcuch dostaw w trybie „just-in-time” może mieć opóźnienia w dostarczaniu na czas towarów  
i usług. Firmy, które nie są w stanie przetrwać przerw w działaniu, mogą dążyć do zwiększenia zapasów dostaw. 
Szpitale nie są tu wyjątkiem. Ich apteki mogą nie być w stanie uzyskać dodatkowych dostaw od dystrybutorów 
ze standardowego łańcucha dostaw. 
  

Dostawy środków ochrony indywidualnej i innych materiałów mogą wymagać gromadzenia dodatkowych 
zapasów. Również usługi gastronomiczne mogą napotkać problemy z zaopatrzeniem z powodu osłabionej 
zdolności produkcyjnej i dostaw.  Liczba pracowników może zostać zdziesiątkowana infekcją, obawami przed 
przyjściem do pracy w zakaźnym środowisku lub potrzebą opieki nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. 
 

 

Konsekwencje 

 
Konsekwencje dla społeczeństwa będą uzależnione od ciężkości przebiegu zachorowań, łatwości przenoszenia 
infekcji i wirulencji wirusa. Istotny jest stopień przygotowania i odporności populacji (m.in. odsetek 

zaszczepień). Ważnym czynnikiem jest utrzymanie w czasie trwania pandemii aktywności drobnych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przemysłu.  
Inwazja COVID-19, z nasileniem porównywalnym do pandemii grypy z 1918 r., może mieć daleko idące 
konsekwencje. Rozprzestrzenienia lokalne, o mniejszym nasileniu, mogą też powodować tymczasowe 
zakłócenia w przepływie towarów i usług. Prawdopodobnie spowodują dalsze obciążenia, już i tak 
przeciążonego systemu opieki zdrowotnej.  

 

Niektóre usługi medyczne mogą być opóźnione lub niedostępne, potencjalnie powodując wtórną chorobowość  
i śmiertelność u osób, które nie były dotknięte COVID-19.  

Epidemia COVID-19 – o przebiegu łagodniejszym niż się obawiano - spowoduje zarzuty nadmiernej reakcji  

i zbędnego straszenia, co może mieć szkodliwy wpływ na przyszłe przestrzeganie wskazówek dotyczących 
zdrowia publicznego, inicjatyw w zakresie szczepień oraz reakcji na przyszłe sytuacje kryzysowe i zagrożenia 
zdrowia publicznego. 

 

Istotne są konsekwencje wynikające z planowania strategii opanowania zagrożenia, w tym nakłady finansowe  
i dywersyfikacja zasobów ludzkich, ale konsekwencje wynikłe z braku takiego planowania mogą być groźniejsze.  
Będzie to lepiej zrozumiałe, jeśli zagrożenie stanie się rzeczywistością. W obu przypadkach niezbędna jest 
rozważna ocena reakcji na podejmowaną strategię i przewidywany poziom ryzyka. 
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Reakcja na zagrożenie 

 
Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej (PTMR) wspiera kompleksowe programy centralne i wojewódzkie 

działania zapobiegawczego rozwoju i opanowania epidemii. Deklaruje współpracę z odpowiednimi 
stowarzyszeniami zawodowymi i instytucjami państwowymi, samorządowymi i jednostkami ochrony zdrowia  

we wdrażaniu działań zapobiegawczych.  
Będzie też starać się o wsparcie ze strony podmiotów krajowych i regionalnych, odpowiedzialnych  

za priorytetowe działania medyczne rzutujące na funkcjonowanie medycyny ratunkowej. Powinno to 

skutkować ukierunkowaniem zasobów i identyfikacją potencjalnych braków w finansowaniu.  

 

Lekarze medycyny ratunkowej i ich partnerzy pracujący w opiece pielęgniarskiej i ratownictwie medycznym 

znajdą się na pierwszej linii w każdej sytuacji kryzysowej, wymagającej szybkich i trafnych ocen diagnostycznych 

i specjalistycznych procedur ratunkowych. To oni będą musieli przyjąć fale pacjentów zgłaszających się  
do oddziałów ratunkowych, a wśród nich nosicieli infekcji. Będą w konsekwencji beneficjentami dobrego 

planowania lub ofiarami jego braku.   

PTMR skupia swoje działania na tym, aby zapewnić, możliwie najlepszą opiekę nad pacjentami, ale też pragnie 
zapewnić personelowi medycyny ratunkowej bezpieczeństwo osobiste, odpowiednie zasoby, wyszkolenie, 
wyposażenie i zalecenia organizacyjne ułatwiające im pełnienie ich doniosłej misji.  
 

Poszczególne składowe zaleceń powinny być zrozumiałe dla organów decyzyjnych. Staną się jasne, gdy będą 
napływały kolejne przypadki – coraz bardziej obciążające oddziały ratunkowe i oddziały intensywnej terapii.  
Ich personel i administratorzy tych placówek szpitalnych, jako pierwsi dowiedzą się o rozmiarach kryzysu. 
 

Ogromne znaczenie ma komunikacja z lokalnymi i państwowymi organami zarządzającymi zdrowiem 

publicznym. Należy utworzyć i wykorzystywać jasne protokoły komunikacyjne. Muszą istnieć porozumienia 

dotyczące stopniowego wdrażania odpowiednich części planu, aby uniknąć zakłóceń w świadczeniu usług na 
etapie rozruchu i zapewnić niezbędne zasoby. Poszczególne części planu winny być wdrażane ze świadomością 
sytuacji lokalnych liderów zdrowia publicznego. Podobnie będzie ze stopniowym „odstępowaniem” od planu 

pandemicznego. Muszą istnieć porozumienia co do określenia wskaźników upoważniających do powrotu  
do stanu normy przed epidemią. 
 

W zależności od ciężkości ogniska i jego złośliwości, szereg instytucji musi liczyć się ze zdziesiątkowaniem siły 
roboczej. Oprócz chorujących, mogą pojawić się pracownicy z obawami związanymi z przebywaniem  
w środowisku o wyższym ryzyku narażenia na zakażenie. Będą też osoby mające inne powody, aby nie wracać  
do pracy, np. ciąża lub konieczność opieki nad chorą rodziną.  
 

 

Strategia zarządzania 
 

Należy dołożyć wszelkich starań, aby: 

 (1) zapewnić pacjentom najlepszą możliwą opiekę i leczenie, 

 (2) zapewnić personelowi jednostek medycyny ratunkowej możliwości wywiązywania się ze swoich 

obowiązków zawodowych, 

(3)  zapewnić, w jak najwyższym stopniu, bezpieczeństwo personelu tych jednostek. 

 

Filary tej strategii to: świadomość zagrożenia, ochrona infrastruktury, ochrona personelu, zapobieganie 

zakłóceniom w świadczeniu usług; nadzór, wykrywanie i reagowanie na zakłócenia oraz stabilny powrót  
do normy. 

Realizacja tej strategii wymaga kompetencji i umiejętnego dostosowania krajowego planu zabezpieczenia 

kryzysu do możliwości i potrzeb lokalnych. 
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Przygotowanie szpitalnego oddziału ratunkowego na ewentualność epidemii COVID-19 
 

 

1. Wyznaczenie pełnomocnika/kierownika ds. sytuacji kryzysowych, gotowości i reagowania na 
zagrożenia COVID-19, pozostającego w łączności z lokalnymi, powiatowymi, wojewódzkimi, lub 
centralnymi ośrodkami zarządzania kryzysowego, zdrowia publicznego, dyrektorami szpitala własnego 
i innych szpitali. 

2. Opracowanie szpitalnego/oddziałowego planu działań kryzysowych wobec zagrożenia epidemią  
COVID-19, w tym: 

- przygotowanie stanowisk triage’u wstępnego, przed wejściem do oddziału, 

- wyznaczenie odseparowanych dróg przechodzenia, obszarów rejestracji i leczenia pacjentów  

z podejrzeniem infekcji. 

3. Opracowanie kryzysowego planu uzupełniania personelu dla całej instytucji. 
4. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości i jakości środków ochrony osobistej dla personelu oddziału 

ratunkowego. 

5. Zapewnienie personelowi oddziału ratunkowego priorytetowego dostępu do testów diagnostycznych 
COVID-19. 

6. Zapewnienie personelowi oddziału ratunkowego profilaktyki przeciwwirusowej i dostępności 
szczepionek, stosownie do zaleceń. 

7. Zapewnienie personelowi oddziału ratunkowego natychmiastowej pomocy w przypadku zakażenia. 
8. Uaktywnienie szpitalnego centrum zarządzania kryzysowego. 
9. Zwiększenie ochrony obiektu oraz procedur anty-przemocowych i zarządzania tłumem. 
10. Uaktywnienie administracyjnego i prawnego wsparcia oddziału. 
11. Przeprowadzenie programu szkoleń i ćwiczeń antykryzysowych dla całego zaangażowanego personelu. 

12. Zapewnienie oddziałowi sprawnego systemu łączności ze zintegrowanymi służbami (straż pożarna, 
organy ścigania, stacje i zespoły pogotowia ratunkowego, zarządzanie kryzysowe szpitali, lokalne/ 
regionalne zakłady zdrowia publicznego, lokalne ośrodki świadczenia opieki lekarskiej, stacje 

epidemiologiczne, …). 
13. Przygotowanie alternatywnych lokalizacji i personelu – potrzebnych do procedur segregacyjnych  

i przesiewowych.  

14. Zapewnienie epidemiologicznego transportu sanitarnego, niezależnie od zespołów ratownictwa 

medycznego. 

15. Przygotowanie łatwo dostępnych centrów informacji telefonicznej dla pacjentów.    
16. Przygotowanie odpowiednio obszernych poczekalni w oddziałach ratunkowych. 
17. Zapewnienie zaplecza personelowego i materiałowego, niezbędnego do odkażania poszczególnych 

obszarów zadaniowych oddziału. 
18. Odpowiednie przygotowanie szpitala na większą ilość pacjentów stacjonarnych, w tym utworzenie 

alternatywnych placówek opieki medycznej. 

19. Przygotowanie wyszkolonych i certyfikowanych wolontariuszy. 

20. Dokładne i skoordynowane rozpowszechnianie informacji publicznej, w tym: kiedy, gdzie i jak szukać 
pomocy w przypadkach podejrzenia infekcji. 
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Materiały źródłowe: 
 

1. CDC Guidance – for clinicians on care of patients with COVID-2019 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/index.html 

2. Evaluating and Reporting Persons Under Investigation (PUI) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html 

3. Infection control – COVID-2019  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/index.html 

4. Information on COVID-19 and Pregnant Women and Children 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnant-women.html 

5. World Health Organization (WHO)  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

6. Public Readiness and Emergency Preparedness Act 

https://www.phe.gov/Preparedness/legal/prepact/Pages/default.aspx 

 


