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11 marca 2020 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię choroby  koronawirusowej (COVID-19). 

Do 25 marca 2020 r. wirus dotknął 169 krajów, w których łącznie odnotowano do tego czasu ponad 45 000 potwierdzonych 
przypadków  zachorowań  i ponad  21 000 zgonów.1,2,3 

 
Niniejsza informacja prasowa jest świadectwem wsparcia IFEM dla zaleceń, które należy natychmiast wprowadzić w życie, aby 
zapewnić terminowość i skuteczność działań medycyny ratunkowej, w tym - umożliwić szybkie zabezpieczanie pacjentów 
i ochronę integralności globalnej opieki zdrowotne,  zgodnie z definicją WHO.4   

 
W tym celu należy: 
 
1. Podjąć natychmiastowe i zdecydowane działania w celu ograniczenia transmisji COVID-19. 

• Zwiększenie odległości między osobami (min. 2 metry), 
• Zapewnienie dostępności narzędzi do badań przesiewowych5 oraz wydanie jasnych instrukcji dotyczących: 

o Samoizolacji osób z objawami zakażenia 
o Kwarantanny osób narażonych 
o Kwarantanny pracy dla pracowników pierwszej linii opieki zdrowotnej 

 
• Odwołanie wszystkich dużych imprez (w rozumieniu wytycznych dla poszczególnych regionów i samorządów)6, a nawet 

zgromadzeń większych niż 2 osoby jednocześnie, 
• Zamykanie obiektów o znaczeniu drugorzędnym 
• Zawieszenie świadczenia usług drugorzędnych 
• Usprawnienie działania laboratoriów i struktur zdrowia publicznego, aby zapewnić dostępność testów i umożliwić 

śledzenie kontaktów i podejmować działania następcze. Na  obszarach, w których testy nie są powszechnie dostępne 
opisane powyżej środki społeczne są szczególnie ważne. 

 
2. Zapewnić pracownikom służby zdrowia, pracujących na pierwszej linii walki z wirusem, dostęp do odpowiednich środków 
ochrony osobistej (PPE) lub środków alternatywnych w przypadku wyczerpania zasobów.  
 
Wszyscy pracownicy opieki zdrowotnej powinni mieć dostęp do odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, w tym masek N95, 
masek chirurgicznych, środków ochrony oczu i twarzy, fartuchów, rękawiczek i urządzeń sanitarnych.  Środki te powinny być 
stosowane zgodnie z wytycznymi WHO, a lekarze powinni dbać o prawidłową technikę ich zakładania i zdejmowania, aby uniknąć 
przypadków niezamierzonego naruszenia protokołu. 
 
W niektórych regionach braki środków ochrony indywidualnej będą nieuniknione, a potrzeba ochrony jest niezbędna w każdym 
miejscu na całym świecie, na przykład: 

• Używanie maski chirurgicznej lub maski N95 podczas pracy tak długo, jak to możliwe, ściągając lub zmieniając ją tylko 
wtedy, gdy zamoknie, ulegnie zanieczyszczeniu lub odczuwalnie spadnie jej efektywność 

• Używanie fartuchów, które można wyprać 
• Ponowne używanie tych środków ochrony osobistej, które można bezpiecznie wyczyścić, np. gogle, niektóre modele 

przyłbic itp.  
• Ograniczenie liczby personelu mającego kontakt z pacjentami  
• Wdrożenie technik telemedycyny tam, gdzie to możliwe. 

 
Niezbędne jest również zaangażowanie inżynierów i ekspertów w dziedzinie projektowania ochraniaczy i masek w celu 
wspólnego opracowania sposobów projektowania systemów ochronnych w oparciu o lokalnie dostępne zasoby. 
Stosowane powszechnie, po wyczerpaniu zasobów, metody takie jak opaski/pasma zasłaniające twarz, nie są uznawane za 
bezpieczne.  Należy określić i stosować w zastępstwie tylko takie materiały, które umożliwiają zatrzymanie wirusa 
Muszą być one łatwo dostępne do wykorzystania w czasie oczekiwaniu na uzupełnienie zapasów profesjonalnych środków 
ochrony osobistej. 
Należy również określić, jaka jest skuteczność światła UV lub technologii mikrofalowej w sterylizacji materiałów do ponownego 
użycia. 
 
 
3. Chronić personel  medyczny który jest szczególnie narażony na skutki zakażenia. 
 
Pracownicy służby zdrowia narażeni na ryzyko poważnej choroby (np. wiek powyżej 60 lat, choroby współistniejące, z obniżoną  
odpornością) powinni pełnić funkcje, które ograniczają ich narażenie, w tym obowiązki związane z telemedycyną.7 Oddziały 
ratunkowe powinny opracować zasady dotyczące uzupełniania braków personelu, w oparciu o dane demograficzne 
pracowników medycyny ratunkowej. 
 
4. Otoczyć szczególną opieką populacje w trudnej sytuacji społecznej.  
 
Osoby w podeszłym wieku, osoby ze współistniejącymi chorobami, osoby ze znacznymi zaburzeniami zdrowia psychicznego, 
ludność rdzenna lub inne osoby, które polegają w dużym stopniu na wsparciu innych ludzi, bowiem są szczególnie zagrożone. 
Obejmuje to osoby mieszkające w domach opieki, w osiedlach o wysokim zagęszczeniu  ludności oraz osoby bezdomne. 
Dzięki szybkiej identyfikacji tych osób lub instytucji, lokalni wolontariusze i ich rodziny mogą zastosować monitorowanie 
telefoniczne, a lekarze świadczyć usługi telemedyczne. 
Można przeprowadzać wizyty mobilne, by stwierdzić czy osoby te mają zapewnione podstawowe środki do życia takie jak 
żywność, leki itp., oraz  -  czy wymagają opieki lekarskiej.  
 
5. Utrzymywać i poprawiać moce przerobowe szpitali 
 
W wielu krajach, nawet przy zastosowaniu odpowiednich działań ograniczających i łagodzących skutki pandemii, oczekuje się, 
że wzrost liczby pacjentów wymagających hospitalizacji i intensywnej terapii j przerośnie obecne możliwości. 
Kraje oczekujące tego wzrostu powinny odpowiednio się przygotować. 
Może to obejmować: 

• Odwołanie planowanych zabiegów operacyjnych 
• Przeniesienie wszystkich pacjentów niewymagających hospitalizacji do opieki ambulatoryjnej  
• Zwiększenie liczby łóżek szpitalnych i oddziałów intensywnej terapii. 

 
Lekarze powinni pozostać niezależni w podejmowaniu decyzji o przyjęciu pacjenta, opierając decyzję na własnym doświadczeniu, 
wytycznych i wiedzy specjalistycznej. 
 
  



6. Dokonać natychmiastowego przeprojektowania Oddziału Ratunkowego – poprawiającego jego funkcję 
 
Według Międzynarodowej Federacji Medycyny Ratunkowej  (IFEM),  struktury  organizacyjne medycyny  ratunkowej  na świecie  
różnią się pod względem zdolności reagowania na wzrost liczby pacjentów.9                                                                       
Ich  przygotowania powinny obejmować: 

• Jeśli jest to możliwe, oddzielenie  obszarów zadaniowych dla pacjentów o wysokim i o niskim ryzyku zarażenia COVID-
19 oraz pracującego tam personelu,8 

• Zapewnienie sprawnej obsługi i funkcjonowania linii telemedycznych, w celu łatwiejszego przekazywania pacjentów 
niskiego ryzyka z oddziału ratunkowego  

• Testowanie na COVID-19 poza szpitalami osób zdrowych (ale podejrzewających zakażenie) lub średnio chorych,  
• Wykonywanie testów COVID-19 w wyznaczonym miejscu w szpitalu lub w jego pobliżu, z możliwością  przeprowadzania  

badań podstawowych, takich jak prześwietlenie klatki piersiowej i laboratoryjnych, celem ustalenia, czy przyjęcie jest 
konieczne, 

• Wyodrębnienie  części  oddziału ratunkowego tylko dla poważnie chorych,  podejrzanych lub test-pozytywnych  z COVID-
19,  wymagających resuscytacji, 

• Przygotowanie oddziałów dla pacjentów z COVID-19, wraz z zapleczem do intensywnej terapii.  
 
Zaleca się wcześniejsze rozmieszczenie zasobów do działań przedszpitalnych, takich jak mobilne zespoły COVID-19, które mogą 
zakładać punkty ambulatoryjne lub zapewniać pomoc w domach opieki, schroniskach itp., a także ambulanse w celu opieki nad 
osobami zakażonymi COVID-19.10  Dzięki  prowadzonej opiece przedszpitalnej, zespoły takie mogą przyczynić się do zmniejszenia 
obłożenia oddziału ratunkowego. 
 
Niezwykle ważna jest płynna i ciągła komunikacja, np. między szpitalem a zespołami  ratownictwa medycznego. 
Istotne jest, aby w przypływie nowych pacjentów, nie zapomnieć o opiece nad pacjentami niezarażonymi COVID-19, ponieważ 
mogą oni stać się niezarejestrowanymi ofiarami tej pandemii. 
 
7. Rozważyć zaangażowanie WSZYSTKICH podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym osób uczących się. 
 
Aby to zrobić, organizacje muszą zbadać umiejętności studentów  i innych osób świadczących opiekę zdrowotną i odpowiednio 
dopasować  ich  do zadań.  
Na przykład: 

• Lekarze na emeryturze lub będący w grupie ryzyka mogą wykonywać zadania telemedyczne. 
• Studenci medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego itp. mogą wspierać działanie miejsc przeprowadzania 

testów i szczepień, gdy dostępna już będzie szczepionka  
• Odpowiednie rozmieszczenie do pomocy  niemedycznych wolontariuszy dla zapewnienia  wsparcia  osobom szczególnie 

narażonym w szpitalach (w miarę możliwości), a nawet do wsparcia w pracach technicznych lub logistycznych w takich  
problemach jak niedobór środków ochrony osobistej itp. 

 
8. Wsparcie opieki paliatywnej 
 
Lekarze medycyny ratunkowej mogą być wzywani do zapewnienia opieki paliatywnej pacjentom o niewielkiej szansie na 
przeżycie. Powinno to odbywać się z zachowaniem zasad etyki  i  dobrej praktyki  oraz współczucia dla tych osób i ich najbliższych,  
przy  jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed zarażeniem siebie i innych.  
 
WSZYSTKIE instytucje powinny priorytetowo traktować fizyczne i psychiczne potrzeby personelu medycznego.11  
 
IFEM przewiduje, że COVID-19 wpłynie na niektóre kraje bardziej niż na inne, co powinny uwzględniać podejmowane środki 
zaradcze. Oceniając stosowność zaleceń, proponowanych w niniejszym dokumencie, nie można pominąć ich wpływu na stan 
zdrowia psychicznego populacji, stabilności ekonomicznej i  perspektyw dalszej stabilizacji.12-14 Niemniej jednak, w krajach, w 
których istnieje ryzyko znacznego rozprzestrzeniania się wirusa, należy podjąć opisane działania w trybie natychmiastowym. 
 
IFEM może odegrać ważną rolę w wymianie informacji i wsparciu międzynarodowego środowiska klinicystów medycyny 
ratunkowej. 
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