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W świetle Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych WHO (IHR – International Health Regulation, 2005) zagrożenie 
zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC – Public Health Emergency of International Concern) to: 

„wydarzenie nadzwyczajne, które stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego w innych państwach 
poprzez międzynarodowe rozprzestrzenianie się chorób; potencjalnie wymaga skoordynowanej reakcji 
międzynarodowej”.

Odpowiedzialność za ustalenie, czy dane wydarzenie należy do tej kategorii, spoczywa na Dyrektorze Generalnym 
WHO i wymaga zwołania komitetu ekspertów – Komitetu Nadzwyczajnego IHR. Komitet ten doradza Dyrektorowi 
Generalnemu w sprawie zalecanych środków, które należy ogłaszać w sytuacjach nadzwyczajnych, zwanych zaleceniami 
tymczasowymi. Tymczasowe zalecenia obejmują środki zaradcze, które mają zostać wdrożone przez Państwo – Stronę, 
którego PHEIC dotyczy lub przez inne Państwa – Strony, w celu zapobiegania lub ograniczenia międzynarodowego 
rozprzestrzeniania się choroby powodującej zagrożenie i uniknięcia niepotrzebnej ingerencji (o ile to możliwe) w 
pasażerski i towarowy ruch międzynarodowy.

W związku z epidemią zakażeń SARS-CoV-2 szósty raz w historii WHO ogłasza PHEIC. Wcześniejsze to:
• kwiecień 2009 r. z powodu epidemii świńskiej grypy (H1N1),
• maj 2014 r. - z powodu „powrotu” wirusa polio (Afganistan, Pakistan, Nigeria),
• sierpień 2014 r. – z powodu epidemii gorączki krwotocznej wywołanej wirusem Ebola w Afryce Zachodniej.
• luty 2016 r. – w związku z epidemią zakażeń wirusem Zika na Półkuli Zachodniej,
• czerwiec 2019 r. – z powodu zachorowań wywołanych wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Kongo.
.

ZAGROŻENIE ZDROWIA PUBLICZNEGO O ZNACZENIU 
MIĘDZYNARODOWYM 
PHEIC – Public Health Emergency of International Concern (30.01.2020)
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W dniu 11 marca 2020 roku dyrektor Światowej Organizacji 
Zdrowia – World Health Organization (WHO), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, ogłosił kolejną pandemię XXI wieku –
pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 (severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2), odpowiedzialnego za chorobę 
COVID-19 (coronavirus disease). 

Decyzja ta była oparta na stwierdzeniu rozprzestrzenienia się 
COVID-19 w 114 krajach poza Chinami, liczba przypadków 
wzrosła 13-krotnie (118 tysięcy zachorowań),  odnotowano 
4291 zgonów. 

PANDEMIA COVID-19
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Jedna z koncepcji rozwoju epidemii opiera się na prostym spostrzeżeniu, że aby 
zapadalność utrzymała się, każdy chory musi, licząc średnio, przekazać swe zakażenie 
przynajmniej jednej osobie. 
Jeżeli R0 wynosi mniej niż jeden, choroba w populacji zaniknie, jeśli więcej – rozwinie się 
epidemia.

Podstawowa liczba odtwarzania - tzw. basic reproduction number (R0)
R0 - średnia liczba osób na którą zakażenie przeniesie zainfekowana osoba. 
Dla SARS-CoV-2 aktualnie wynosi 2,5-2,9 
[mean R0 ranges from 2.24 (95%CI: 1.96-2.55) to 3.58 (95%CI: 2.89-4.39)]
Gdy R0 spadnie <1 wówczas epidemia zacznie wygasać.

Rozprzestrzenianie się zakażenia w populacji zależy m.in. 
od:
• właściwości biologicznych drobnoustroju, 
• liczby kontaktów między ludźmi, przemieszczania się ludzi, możliwości 

zakażenia przy pojedynczym kontakcie 
• odsetka osób podatnych w populacji
• śmiertelności  (ang. Mortality Rate, Fatality Rate) – wskaźnika, który mówi 

ilu chorych spośród zakażonych umiera? 

TEMPO SZERZENIA SIĘ EPIDEMII/1
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http://www.sci-news.com/medicine/covid-19-reproduction-number-08132.html
Zhao S, Lin Q, Ran J, Musa SS, Yang G, Wang W, Lou Y, Gao D, Yang L, He D, Wang MH. Preliminary estimation of the basic reproduction number of novel coronavirus (2019-
nCoV) in China, from 2019 to 2020: A data-driven analysis in the early phase of the outbreak. Int J Infect Dis. 2020 Jan 30;92:214-217. doi: 10.1016/j.ijid.2020.01.050. 

http://www.sci-news.com/medicine/covid-19-reproduction-number-08132.html


Porównanie R0 dla:
• COVID-19
• wirusa Zika
• wirusa odry
• wirusa Ebola
• HIV
• grypy sezonowej
• norowirusa

R0 jest złożonym 
parametrem, który integruje 
wiele istotnych aspektów 
czynnika zakaźnego                                     
w populacji, w której 
czynnik ten występuje.
Pozwala on porównać 
choroby pozornie 
nieporównywalne z punktu 
widzenia biologii populacji                     
i dokonywać oceny 
interwencji w zakresie 
zdrowia publicznego.

TEMPO SZERZENIA SIĘ EPIDEMII/2
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Zmiany R0 dla SARS-CoV-2 (dane epidemiologiczne z 
Chin)
Timeline of the R0 estimates for the 2019-nCoV virus 
in China

Journal of Travel Medicine, taaa021, https://doi.org/10.1093/jtm/taaa021

https://doi.org/10.1093/jtm/taaa021
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• Amerykański Johns Hopkins University w Baltimore opracował i udostępnił interaktywną mapę, na której 
można – niemal w czasie rzeczywistym – śledzić rozprzestrzenianie się wirusa  SARS-Cov-2 na świecie. 

• Sprawdzić można nie tylko liczbę zakażonych i zmarłych, ale również liczbę ozdrowieńców w 
poszczególnych krajach i regionach. 

• Danych dostarczają: WHO, CDC, ECDC, NHC i DXY.

INTERAKTYWNA MAPA – ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ WIRUSA 
SARS-CoV-2
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https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0oKIKJlc-zeNZGFBVEN0-
O-58daoCDaKicXwC10cjFWgCZqTPgavseTfI#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%3Ffbclid=IwAR0oKIKJlc-zeNZGFBVEN0-O-58daoCDaKicXwC10cjFWgCZqTPgavseTfI


Stan na dzień 27.04.2020
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INTERAKTYWNA MAPA POLSKI – ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ 
WIRUSA SARS-CoV-2
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https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/deaceebc69a3412c8b7699e3e025e213

Stan na dzień 27.04.2020

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
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01

Sytuacja epidemiologiczna

https://www.medexpress.pl/26-kwietnia-344-zakazonych-11-zgonow/77459

Stan na dzień 26.04.2020

https://www.medexpress.pl/26-kwietnia-344-zakazonych-11-zgonow/77459


INTERAKTYWNA MAPA – ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ WIRUSA 
SARS-CoV-2
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Stan na dzień 26.04.2020



DANE DOTYCZĄCE LICZBY PRZYPADKÓW ZAKAŻENIA SARS-
CoV-2
Krzywa epidemii
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Stan na dzień 26.04.2020

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases


DANE DOTYCZĄCE LICZBY PRZYPADKÓW ŚMIERTELNYCH 
ZAKAŻENIA SARS-CoV-2
Krzywa epidemii
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Stan na dzień 26.04.2020

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases


INTERAKTYWNA MAPA – ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ WIRUSA 
SARS-CoV-2
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Stan na dzień 27.04.2020

https://covid19.who.int/

https://covid19.who.int/


NARZĘDZIA INTERAKTYWNE
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https://ourworldindata.org/the-covid-19-pandemic-slide-deck
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https://ourworldindata.org/the-covid-19-pandemic-slide-deck
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https://ourworldindata.org/the-covid-19-pandemic-slide-deck
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https://ourworldindata.org/the-covid-19-pandemic-slide-deck
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https://ourworldindata.org/the-covid-19-pandemic-slide-deck
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https://ourworldindata.org/the-covid-19-pandemic-slide-deck


• Pierwsze przypadki zapalenia płuc o nieznanej etiologii, według danych 
opublikowanych przez WHO, pojawiły się na początku grudnia 2019 r.                           
w mieście Wuhan, w chińskiej prowincji Hubei.

• Wykluczono zakażenie wirusem grypy, wirusem ptasiej grypy, adenowirusem, 
koronawirusem SARS (severe acute respiratory syndrome coronavirus – SARS-CoV) i 
koronawirusem MERS (Middle East respiratory syndrome coronavirus – MERS-CoV), 
po czym 7 stycznia 2020 r. wyizolowano nieznany typ koronawirusa, który 
pierwotnie nazwano „nowym koronawirusem” (novel coronavirus – nCoV; 2019-
nCov).                                 
Obecnie patogen określa się jako SARS-CoV-2.

• COVID-19 to choroba wywołana przez SARS-CoV-2. Wcześniej choroba nie miała 
nazwy i posługiwano się określeniami typu „choroba wywołana przez koronawirus” 
lub „zachorowanie z powodu zakażenia koronawirusem z Wuhan”. Nazwa COVID-19 
została ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obowiązuje 
oficjalnie od 11.02.2020. "CO" w nazwie oznacza koronę (ang. corona), "VI" – wirus 
(ang. virus), "D" - chorobę (ang. disease), a liczba 19 wskazuje rok pojawienia się 
wirusa – 2019 (Corona-Virus-Disease-2019).

.

CHARAKTERYSTYKA SARS-CoV-2
COVID-19
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Źródło: Wujtewicz MA, Dylczyk-Sommer A, Aszkiełowicz A, Zdanowski S, Piwowarczyk S, Owczuk R. COVID-19 – what should 
anaethesiologists and intensivists know about it?. Anaesthesiology Intensive Therapy. 2020. 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019



• Zależnie od serotypu i genotypu koronawirusy dzieli się na cztery rodzaje oznaczone jako α, β, γ, δ.                                                     
Koronawirusy α najczęściej wywołują łagodne infekcje górnych dróg oddechowych, z kolei wirusy β są silnie 
patogenne i mogą stać się przyczyną zapalenia płuc, a następnie ciężkiej postaci zaburzeń oddechowych (SARS, 
MERS). 

• Taksonomicznie SARS-CoV-2 należy do rzędu Nidovirales, rodziny Coronaviridae, podrodziny (grupy) 
Orthocoronavirinae.

• SARS-CoV-2 jest wirusem zawierającym pojedynczą nić RNA o dodatniej polaryzacji. Ma kulisty kształt, a na 
powierzchni jego otoczki usytuowane jest białko S, tworzące wyraźne wypustki, co upodabnia jego obraz w 
mikroskopie elektronowym do korony. 

• Do 2019 roku poznano 6 wirusów powodujących zakażenia u ludzi. Cztery z nich (229E, OC43, NL63, HKU1) są 
przyczyną przeziębienia o łagodnym przebiegu. Dwa pozostałe (wirusy SARS i MERS) mogą prowadzić do 
zagrażającej życiu ostrej niewydolności oddechowej.

• SARS-CoV-2 jest nowym, siódmym koronawirusem należącym do β-koronawirusów, który wywołuje zakażenia u 
człowieka. 

CHARAKTERYSTYKA SARS-CoV-2
Koronawirusy
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Źródło: Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol 2019; 17: 181-192. doi: 10.1038/s41579-018-0118-9.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Wujtewicz MA, Dylczyk-Sommer A, Aszkiełowicz A, Zdanowski S, Piwowarczyk S, Owczuk R. COVID-19 – what should anaethesiologists and intensivists know about it?. 
Anaesthesiology Intensive Therapy. 2020. doi:10.5114/ait.2020.93756.



CHARAKTERYSTYKA SARS-CoV-2
Koronawirusy
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https://graphics.reuters.com/CHINA-HEALTH-VIRUS-SCIENCE/0100B59Z39Q/index.html 

The coronavirus family tree



• SARS-CoV-2 genomem przypomina wirusy wywołujące 
SARS                     (w 45–90%) i MERS (w 20–60%). 
Wywołuje zakażenia dróg oddechowych podobne do 
SARS, stąd jego nazwa – SARS-CoV-2. 

• Największe podobieństwo genetyczne (96%) wykazuje z 
genomem koronawirusow występujących u nietoperzy, 
które prawdopodobnie były jego pierwszym 
gospodarzem. 

• Źródłem wirusa było najprawdopodobniej zwierzę z 
targu w Wuhan. 

• Dotąd nie ma pewności, w jaki sposób doszło do 
transmisji na człowieka oraz czy w tym procesie 
uczestniczyły inne gatunki zwierząt (ostatnie doniesienia 
wskazują, że łuskowce mogły być nosicielem pośrednim 
– ich mięso i łuski są wykorzystywane w tradycyjnej 
medycynie chińskiej). 

CHARAKTERYSTYKA SARS-CoV-2
Pochodzenie koronawirusów
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019



• Receptorem komórkowym dla SARS-CoV-2 (podobnie 
jak dla SARS-CoV-1) jest enzym konwertujący 
angiotensynę II (ACE-2) – egzopeptydaza błonowa, 
znajdująca się na pneumocytach, enterocytach
i śródbłonku naczyń.

• Powinowactwo SARS-CoV-2 do konwertazy
angiotensyny jest 1–2 razy większe niż SARS-CoV.

• Białko S (spike, kolec), zlokalizowane na powierzchni 
wirusa, wchodzi w reakcję z cząsteczkami ACE-2.

• Stężenie ACE-2 jest wyższe u mężczyzn, co może 
tłumaczyć większą częstość zachorowania wśród 
mężczyzn niż wśród kobiet. 

• Wiązanie konwertazy angiotensyny z SARS-CoV-2 może 
prowadzić do jej wzmożonej ekspresji, czego skutkiem 
jest uszkodzenie pęcherzyków płucnych. 

• Ekspresja konwertazy angiotensyny jest odmienna                    
u ludzi rożnych ras, stąd różnice w podatności na 
zachorowanie oraz w ciężkości jego przebiegu. 

CHARAKTERYSTYKA SARS-CoV-2
Transmisja wirusa
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Po zakażeniu w komórkach nabłonka układu oddechowego i 
jelit dochodzi do replikacji wirusa, co prowadzi do zmian 
cytopatycznych i wystąpienia objawów klinicznych.

Źródło: Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol 2019; 17: 181-192. doi: 10.1038/s41579-018-0118-9.
Wujtewicz MA, Dylczyk-Sommer A, Aszkiełowicz A, Zdanowski S, Piwowarczyk S, Owczuk R. COVID-19 – what should anaethesiologists and intensivists know about it?. 
Anaesthesiology Intensive Therapy. 2020. https://graphics.reuters.com/CHINA-HEALTH-VIRUS-SCIENCE/0100B59Z39Q/index.html 



• Wirus przenosi się drogą kropelkową (tzw. large droplet transmission) 
oraz przez bezpośredni kontakt z osobą zarażoną. 

• Pośrednio może się przenosić poprzez kontakt z zanieczyszczonymi 
powierzchniami, np. śliną osoby chorej - tj. dotykanie takich 
powierzchni,                             a następnie własnych ust, nosa lub oczu.

• Nie potwierdzono przypadków rozprzestrzeniania się wirusa drogą 
powietrzną                          i choć nie jest ona uważana za istotną, to 
bezwzględnie nie można jej pominąć                         w przypadku 
przeprowadzania medycznych procedur związanych z tworzeniem się 
aerozolu. 

• Obecność wirusa stwierdza się także we krwi i kale zakażonych.                                    
W 2003 r. opublikowano dane, że wirus SARS rozprzestrzenia się także 
wówczas, jeśli utworzy się aerozol, do którego dostanie się treść kałowa 
zakażonego pacjenta. Jednoznaczne stwierdzenie, czy ta droga ma 
istotne znaczenie w przypadku SARS-CoV-2, wymaga dalszych badań. 

• Bardzo prawdopodobne wrota zakażenia stanowi też spojówka oka, z 
uwagi na łatwą kontaminację płynami.

CHARAKTERYSTYKA SARS-CoV-2
Drogi transmisji zakażenia/1

02

Etiologia
Patogeneza

Źródło: Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol 2019; 17: 181-192. doi: 10.1038/s41579-018-0118-9.
Wujtewicz MA, Dylczyk-Sommer A, Aszkiełowicz A, Zdanowski S, Piwowarczyk S, Owczuk R. COVID-19 – what should anaethesiologists and intensivists know about it?. 
Anaesthesiology Intensive Therapy. 2020. doi:10.5114/ait.2020.93756



• Możliwa jest transmisja wirusa od osoby nie prezentującej objawów klinicznych – tzw. transmisja bezobjawowa. Wirus może być 
obecny w wydzielinach z dróg oddechowych na kilka dni przed pojawieniem się objawów (ok. 10% przypadków).

• Wirus jest obecny wydzielinie z dróg oddechowych do 7-12 dni w przypadku łagodnego zakażenia oraz do 14 dni  w przypadku 
ciężkiego zakażenia.

• Wirusowe mRNA jest obecne w kale 5 dni po wystąpieniu objawów i nawet do 5 tygodni w przypadkach umiarkowanego i 
ciężkiego przebiegu zakażenia.

• Transmisja wertykalna/okołoporodowa (od matki do płodu) – istnieje duże prawdopodobieństwo zakażenia się noworodka wirusem 
mogącym znajdować się w kanale rodnym lub jego okolicach i w przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem COVID-19 należy 
rozważyć rozwiązanie pacjentki cięciem cesarskim ze wskazań epidemiologicznych.

• Brak dowodów na transmisję zakażenia przez karmienie piersią (choć występuje podwyższone ryzyko ze względu na bliski kontakt).
• Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9.03.2020 stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą    

nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS 
COV-2.

CHARAKTERYSTYKA SARS-CoV-2
Drogi transmisji zakażenia/2
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Źródło: Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol 2019; 17: 181-192. doi: 10.1038/s41579-018-0118-9.
Wujtewicz MA, Dylczyk-Sommer A, Aszkiełowicz A, Zdanowski S, Piwowarczyk S, Owczuk R. COVID-19 – what should anaethesiologists and intensivists know about it?. 
Anaesthesiology Intensive Therapy. 2020. doi:10.5114/ait.2020.93756
https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
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https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/



Źródło: http://www.aotm.gov.pl/www/wp-
content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%20covid19_v1.0.pdf

SCHEMAT PRZEBIEGU COVID-19 W ZALEŻNOŚCI OD 
STOPNIA NASILENIAPolskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub 
narażonymi 
na zakażenie SARS-CoV-2. AOTMiT 23.04.2020
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Objawy COVID-19 są zróżnicowane, ale w przebiegu choroby u większości zakażonych SARS-
COV-2 występują:
• gorączka (83–99%)
• kaszel (59–82%)
• zmęczenie (44–70%)

Rzadziej występujące objawy to:
• duszność (31–40%)
• odkrztuszanie plwociny (28–33%)
• bóle mięśni i stawów (11–35%)
• bóle głowy (10-15%)
• nieżyt nosa i ból gardła (14-15%)
• krwioplucie (<10%)
• nudności, wymioty (5,8%)
• biegunka (3,8-4,2%) 

Źródło: CDC. Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed Coronavirus Disease (COVID-19). 3 April 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/hcp/clinical-guidance management-patients.html , dostęp: 7.04.2020.
Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. The New England journal of medicine. 2020.
Chen N, Zhou M, Dong X, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet 
(London, England). 2020;395(10223):507-513.
Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet (London, England). 2020;395(10223):497-506
Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. Jama. 2020
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U pacjentów starszych oraz tych z chorobami współistniejącymi gorączka i objawy ze strony układu oddechowego mogą wystąpić  z opóźnieniem.
Źródło: Yang X, Yu Y, Xu J, et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, 
retrospective, observational study. The Lancet Respiratory medicine. 2020.
Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet 
(London, England). 2020.

W badaniu z Chin (1 099 hospitalizowanych pacjentów) gorączkę obserwowano u 44% pacjentów przy przyjęciu do szpitala i u 89% w trakcie hospitalizacji. U 
niektórych pacjentów, przed wystąpieniem gorączki i objawów ze strony dolnych dróg oddechowych, odnotowano objawy ze strony przewodu pokarmowego -
biegunkę i nudności.
Źródło: Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. The New England journal of medicine. 2020

Opisywana jest też utrata węchu i smaku, objawia się jeszcze przed wystąpieniem objawów ze strony układu oddechowego.
Źródło: Pan L, Mu M, Ren HG, et al. Clinical characteristics of COVID-19 patients with digestive symptoms in Hubei, China: a descriptive, cross-sectional, 
multicenter study. Am J Gastroenterol. 2020 [epub]

W ciężkich przypadkach COVID-19 uszkodzeniu mogą ulec takie narządy jak: wątroba, jelita, nerki, układ sercowo-naczyniowy i mózg. Uszkodzenie śródbłonków 
naczyń może prowadzić do wystąpienia zakrzepicy.
Źródło: https://www.sciencemag.org/news/2020/04/how-does-coronavirus-kill-clinicians-trace-ferocious-rampage-through-body-braintoes#

U 20% włoskich pacjentów z COVID-19 występowały wysypki skórne: pokrzywkowa, odropodobna, pęcherzykowa-ospopodobna, drobne wybroczyny skórne oraz 
niedokrwienie z zasinieniem palców nóg.
Źródło: Jory Raud. Coronavirus news: skin rashes emerge as symptomes. https://abc7news.com
https://hamodia.com/2020/04/20/skin-rashes-reported-symtom-covid-19/

Objawy COVID-19 występujące u dzieci są podobne do objawów stwierdzanych u osób dorosłych, zwykle są jednak łagodniejsze i występują u niższego odsetka 
pacjentów.
Źródło: Giacomelli A, Pezzati L, Conti F, et al. Self-reported olfactory and taste disorders in SARS-CoV-2 patients: a cross-sectional study. Clinical Infectious Diseases. 2020.
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Przypadek podejrzany
Podstawą do postawienia podejrzenia COVID-19, uzasadniającego wykonanie badań wykrywających materiał genetyczny SARS-CoV-2, jest
spełnienie łączne warunków zawartych w punkcie A i B:

DIAGNOSTYKA KLINICZNA
Kryteria rozpoznania COVID-19 − definicje
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A

Przypadek prawdopodobny
Rozpoznanie COVID-19 jest prawdopodobne, gdy u osoby z objawami ostrej infekcji oddechowej, wynik badania materiału genetycznego
SARS-CoV-2 przeprowadzonego techniką rRT-PCR (ang. reverse-transcription real-time PCR) jest wątpliwy lub niejednoznaczny lub gdy 
wynik badania rRT-PCR materiału genetycznego koronawirusów (pan-coronavirus test) jest dodatni LUB jeżeli w przypadku braku możliwości 
potwierdzenia laboratoryjnego techniką rRT-PCR wywiad epidemiologiczny, wyniki obrazowania oraz objawy kliniczne są typowe dla COVID-
19.

Przypadek potwierdzony
Każda osoba z laboratoryjnym potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 techniką rRT-PCR, niezależnie od obecności objawów 
klinicznych.

Przyjęto definicję przypadku COVID−19 określoną przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization,
WHO), zaadaptowaną także przez European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC):

Źródło: WHO. Global surveillance for COVID-19 caused by human infection with COVID-19 virus Interim guidance 20 March 2020. https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov),
dostęp 10.04.2020.
ECDC. Case definition and European surveillance for COVID-19, as of 2 March 2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov, dostęp 10.04.2020.

Ostra infekcja dróg oddechowych o nagłym początku i przynajmniej jednym z objawów: gorączka, kaszel, 
duszność.
(a) wywiad podróży lub pobytu w ostatnich 14 dniach, licząc od początku choroby, do regionu, 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.
Jeżeli zostanie udokumentowana transmisja lokalna na danym obszarze, to wymagane jest spełnienie tylko warunków zawartych w punkcie A. Oznacza to, 
że pacjenci z objawami ostrej infekcji oddechowej, stwierdzanej podczas pierwszego kontaktu z opieką zdrowotną (w podstawowej opiece zdrowotnej lub 
w szpitalu o jakimkolwiek profilu), powinni być traktowani jako przypadki podejrzane, a więc poddani badaniu potwierdzającemu COVID-19.

B

https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov
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Zasadniczym testem wykrywającym infekcje SARS-CoV-2 jest test genowy pozwalający w pobranym wymazie z 
nosogardzieli określić obecność materiału genetycznego wirusa. 
Test antygenowy wykrywa białko wirusa o ile w pobranym materiale jest go dostatecznie dużo, może być szybszy i 
tańszy od testu  genowego jednak istnieją kontrowersje co do jego wartości, wymagające sprawdzenia jego parametrów 
przed szerszym wykorzystywaniem. 
Trzeci rodzaj to testy wykrywające reakcję inmmunologiczną zakażonego produkującego przeciwciała zwalczające 
wirusa.

Schematyczna ilustracja sekwencji występowania trzech typów testów. Dokładność testów diagnostycznych w fazach choroby. 
[na podstawie materiałów producenta testu antygenowego PCL Antigen Detecton Kit, Korea Południowa]. 
Wykres ilustruje także przyczynę stosowania różnych testów w różnych fazach COVID-19.
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Źródło: http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%20covid19_v1.0.pdf



Zalecane zasady pobierania i transportu materiału do badań molekularnych
Zalecane zasady pobierania i transportu materiału do badań molekularnych zostały określone w wytycznych „Zasady 
pobierania                      i transportu materiału do badań metodami molekularnymi rRT-PCR w kierunku SARS-CoV-2,” 
opracowanych przez Konsultanta krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej – Katarzynę Dzierżanowska-Fangrat -
oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie
mikrobiologii lekarskiej.
Źródło: Aktualne zasady pobierania i transportu materiału do badań metodami molekularnymi RT PCR w kierunku SARS-CoV-2 - konsultant krajowy w dziedzinie 
mikrobiologii lekarskiej prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat. (aktualizacja 14.04.2020 r.) https://kidl.org.pl/get-file/2671

Zalecenia
• W laboratoriach pracujących z materiałem zakaźnym COVID-19 należy rygorystycznie przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa pracy z materiałem biologicznym. Należy zapewnić co najmniej warunki BSL2, komory BS C2 oraz 
środki ochrony osobistej z maskami FFP2. Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia personelu, należy dążyć do wdrożenia 
metod automatycznej izolacji kwasów nukleinowych. [konsensus ekspertów]

• Podstawą rozpoznania zakażenia SARS-CoV-2 jest zastosowanie metod molekularnych, wykrywających materiał 
genetyczny wirusa (NAAT-nucleic acid amplification testing). Podstawową techniką jest rRT-PCR. [umiarkowana siła 
zalecenia]

• Testy RT-PCR powinny być wykonywane w laboratoriach wpisanych do wykazu laboratoriów COVID-19 Ministerstwa 
Zdrowia. [konsensus ekspertów]

Lista laboratoriów
https://www.mp.pl/covid19/covid19-kompendium/show.html?id=233222 (stan na dzień 08.04.2020)
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• Podstawową techniką rozpoznania zakażenia SARS-CoV-2, zgodnie z odnalezionymi dowodami naukowymi, 
jest technika                 rRT-PCR (reverse-transcription real-time PCR). 

• Metody izotermiczne amplifikacji mogą być atrakcyjną alternatywą. 

• Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa jest możliwe tylko w aktywnej fazie choroby, gdy 
obecna jest replikacja  w tkankach, z których materiał został pobrany. 

• Zaletą testów molekularnych jest możliwość potwierdzenia zakażenia we wczesnej fazie, gdy jeszcze nie 
doszło do produkcji przeciwciał oraz możliwość wykluczenia aktywnej replikacji o przechorowaniu.

• Wśród ograniczeń wykorzystania technik molekularnych w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2 wymienia się 
czasochłonność                                        i skomplikowaną procedurę.

BADANIA MOLEKULARNE MATERIAŁU GENETYCZNEGO 
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• Szybkie testy molekularne są najczęściej oparte na technologiach kasetowych z zastosowaniem technologii rRT-PCR i izotermicznej i 
mogą być stosowane przy łóżku chorego. 

• Szybkie testy molekularne, wykrywające RNA wirusa, mogą być wykonywane w przypadkach pilnych. [konsensus ekspercki]

• Technologie sekwencjonowania, włączając sekwencjonowanie nowej generacji (NGS – next generation sequencing) mogą być 
przydatne w badaniach naukowych, niemniej, ze względu na czasochłonność i koszt, nie stanowią podstawy dla rozpoznania 
zakażenia. [konsensus ekspercki]

• W przypadku ograniczonej dostępności do badań molekularnych priorytetowo należy traktować próbki pobrane od pacjentów z 
niewydolnością oddechową lub z dynamicznym pogorszeniem stanu klinicznego oraz w stanach nagłych, związanych i niezwiązanych 
z COVID-19. [konsensus ekspercki]. Priorytetowo należy również traktować diagnostykę szeroko pojętego personelu medycznego, 
pracującego z chorymi na COVID-19 i    pacjentami mogącymi być nosicielami wirusa oraz manifestującego objawy występujące w 
COVID-19. [konsensus ekspercki plus stanowisko Komitetu Sterującego]

• Mając na uwadze czasochłonność i skomplikowaną procedurę dotychczasowych testów rRT-PCR, szybkie testy 
molekularne (czas otrzymania wyniku 15-45 minut) mogą stać się ważnym narzędziem diagnostycznym, zwłaszcza w 
pilnych przypadkach.

• Czułość badania molekularnego zależy od fazy zakażenia – najwyższy ładunek wirusa w drogach oddechowych 
obserwuje się w 4-10 dobie od wystąpienia objawów, rodzaju pobranego materiału oraz sposobu pobrania i 
transportu materiału (zalecany sposób pobrania i transportu stanowi oddzielny załącznik)28. Ograniczenia 
zastosowania szybkich testów molekularnych (Point-of-care tests) dotyczą głównie przepustowości oraz swoistości 
metody. 

BADANIA MOLEKULARNE MATERIAŁU GENETYCZNEGO 
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• Materiałami zalecanymi w diagnostyce są wymazy z nosogardzieli, wymazy z gardła i błon śluzowych nosa 
pobierane jednocześnie, a z dolnych dróg oddechowych - plwocina (tylko jeżeli pacjent odkrztusza ją w sposób 
nieindukowany), aspiraty tchawicze lub BAL. [konsensus ekspercki]

• Czułość badania molekularnych w zależności od rodzaju pobranego materiału biologicznego
z uwagi na niepewność co do wiarygodności doniesienia, dane należy traktować jako wstępne, wymagające weryfikacji:

BADANIA MOLEKULARNE MATERIAŁU GENETYCZNEGO WIRUSA/4
Czułość badań molekularnych w poszczególnych rodzajach materiału
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Źródło: http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%20covid19_v1.0.pdf
Wang, W., Xu, Y., Gao, R., Lu, R., Han, K., Wu, G., & Tan, W. (2020). Detection of SARS-CoV-2 in different types of clinical specimens. Jama

Rodzaj materiału Odsetek wyników dodatnich
BAL 93% (14/15)
Plwocina 72% (72/104)
Wymazy z nosa 63% (5/8)
Fiberoskopowa biopsja szczoteczkowa 46% (6/13)
Wymazy z gardła 32% (126/389)
Kał 29% (44/153)
Krew 1% (3/307)
Mocz 0% (0/72)

http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%2520covid19_v1.0.pdf


• Metody molekularne pozwalają na wykrycie szeregu genów SARS-CoV-2 – między innymi N, E, S, RdRP oraz ORF1ab.
• W obszarach, gdzie dochodzi do zakażeń populacyjnych COVID-19, wg WHO, wykrycie materiału genetycznego, dyskryminującego 

obecność pojedynczego genu, uważa się wystarczające do potwierdzenia zakażenia. [konsensus ekspercki, zalecenia WHO].        
W Polsce, warunkiem potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 jest wykrycie co najmniej 2 genów wirusa. Wykrycie tylko jednego genu 
pozwala jedynie na stwierdzenie przypadku prawdopodobnego i wymaga weryfikacji laboratoryjnej (kryteria GIS).

• Procedury diagnostyki molekularnej wymagają odpowiedniej walidacji laboratoryjnej, a interpretację wyniku należy przeprowadzić 
na podstawie zaleceń producenta testu. [konsensus ekspertów]

• Wynik dodatni świadczy o zakażeniu SARS-CoV-2; wynik nierozstrzygający – nie wyklucza, ani nie potwierdza zakażenia.            
W takim przypadku zalecane jest badanie kolejnej próbki pobranej od pacjenta po upływie 24-48 godz. [konsensus ekspertów]

• Pojedynczy wynik ujemny nie wyklucza zakażenia i nie powinien być traktowany jako jedyne kryterium diagnostyczne, szczególnie
w przypadkach, gdy obraz kliniczny sugeruje zakażenie COVID-19 lub pacjent miał bliski kontakt, bez zabezpieczenia, z 
potwierdzonym przypadkiem COVID-19, niezależnie od rodzaju i natężenia prezentowanych objawów klinicznych. [konsensus 
ekspercki]

• W przypadku pacjenta hospitalizowanego, u którego w pierwszorazowym badaniu molekularnym uzyskano wynik ujemny, badanie 
należy powtórzyć w następujących sytuacjach:  (a) gdy istnieje duże prawdopodobieństwo zakażenia, ocenione na podstawie 
wywiadu epidemiologicznego, obrazu klinicznego i wyniku badania obrazowego klatki piersiowej - kolejne badanie zlecić w okresie 
24-48 godz. po pobraniu pierwszej próbki, (b) gdy stwierdzane jest nasilenie objawów ze strony układu oddechowego – kolejne 
badanie zlecić w okresie 24-48 godz. po pobraniu pierwszej próbki, (c) gdy pacjent wymaga intubacji i jest możliwość pobrania 
materiału z dolnych dróg oddechowych. [konsensus ekspertów]

• Badanie zawsze należy powtórzyć w przypadku, gdy zostało wykonane nieprawidłowo [konsensus ekspercki].

BADANIA MOLEKULARNE MATERIAŁU GENETYCZNEGO WIRUSA/5
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Monitorowanie wirusologiczne u osób z potwierdzonym zakażeniem
• Badanie kontrolne należy wykonać po min. 14 dniach od pierwszego dodatniego wyniku. W przypadku wyniku 

ujemnego, badanie należy powtórzyć po ≥24. godz. Dwa kolejne wyniki ujemne z dużym prawdopodobieństwem 
świadczą o eliminacji wirusa z dróg oddechowych.                                                                             
W przypadku, gdy którykolwiek wynik jest dodatni, badania należy powtarzać w odstępach 7 dniowych, do uzyskania 
2 kolejnych wyników ujemnych w odstępach 24 godzinnych. [konsensus ekspertów].

• Analizy CDC wskazują, że pojedynczy ujemny wynik testu SARS CoV-2 (szczególnie jeśli pochodzi z próbki z górnych 
dróg oddechowych), nie wyklucza zakażenia SARS-CoV-2.                                                                           
Źródło: CDC Novel coronavirus (SARS-CoV-2) Discharge criteria for confirmed COVID-19 cases. When is it safe to discharge COVID-19 cases from the hospital or end 
home isolation? https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19- Discharge-criteria.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-Discharge-criteria.pdf

Monitorowanie wirusologiczne u pracowników ochrony zdrowia po ryzykownym kontakcie z osobą 
zakażoną SARS-CoV-2
• Przez kontakt ryzykowny rozumie się bezpośredni kontakt z zakażonym, w czasie którego pracownik nie był 

zabezpieczony w odpowiednie środki ochrony osobistej. [konsensus ekspercki]
• U pracownika ochrony zdrowia, u którego nie występują żadne objawy kliniczne, dopuszcza się wykonanie badania 

molekularnego po min. 7 dniach od wyżej opisanego kontaktu i jeśli wynik jest ujemny, można rozważyć przywrócenie 
do pracy. Uzyskanie ujemnego wyniku nie wyklucza konieczności dalszej obserwacji klinicznej i pomiarów temperatury 
ciała. [konsensus ekspercki]. 
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• Testy służące do wykrywania antygenów SARS-CoV-2 są najczęściej immunochromatograficzne lub oparte o 
technologię ELISA. 

• Ich zaletą jest niski koszt i krótki czas trwania badania.
• Wady to: możliwość reakcji krzyżowych z innymi powszechnie występującymi koronawirusami oraz brak walidacji 

klinicznej. 
• W celu oceny ich przydatności klinicznej konieczne jest przeprowadzenie badań porównawczych z testami 

molekularnym.                                                                                                                
Źródło: ECDC. An overview of the rapid test situation for COVID-19 diagnosis in the EU/EEA. (2020). 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Overview-rapid-test-situation-for-COVID-19-diagnosis-EU-EEA.pdf

• Do czasu walidacji klinicznej, nie zaleca się stosowania jakościowych tzw. szybkich testów kasetkowych 
(immunochromatograficznych), wykrywających antygeny wirusa, w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2. [konsensus 
ekspercki]

BADANIA ANTYGENOWE DLA WYKRYWANIA BIAŁEK WIRUSA
03

Diagnostyka

Źródło: http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%20covid19_v1.0.pdf

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Overview-rapid-test-situation-for-COVID-19-diagnosis-EU-EEA.pdf
http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%2520covid19_v1.0.pdf


• Materiałem do badań serologicznych jest surowica lub osocze krwi, pobranej zgodnie z obowiązującymi 
zaleceniami.                                  W przypadku osocza, rodzaj zastosowanego antykoagulantu uwarunkowany jest 
zaleceniami producenta zestawu odczynników, który zostanie wykorzystany do oznaczania stężenia/miana przeciwciał 
anty-SARS-CoV-2. Materiał do badań serologicznych należy przechowywać w temperaturze 2-8 °C (≤5 dni) lub –70°C 
(>5 dni). [konsensus ekspercki]

• Pierwszoplanowymi wskazaniami do badań serologicznych są: prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych i 
diagnostyk retrospektywnej zakażeń SARS-CoV-2- oszacowania liczby / odsetka osób, które miały kontakt z 
wirusem, a także badań populacyjnych. [konsensus ekspercki]

• Dodatni wynik testu serologicznego może wskazywać na kontakt z koronawirusem, ale jego interpretacja musi być 
bardzo ostrożna.

• Dodatnie wyniki badań serologicznych nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania 
lub do informowania o fazie zakażenia. Aby ostatecznie potwierdzić zakażenie SARS-CoV-2, należy wykonać badanie 
techniką molekularną. [konsensus ekspercki]

• Badania serologiczne tzw. surowic parzystych mogą służyć do identyfikacji osób bezobjawowych, monitorowania 
leczenia pacjentów z objawami COVID-19 (w celu wykrycia serokonwersji) oraz do oceny po ekspozycji na zakażenie. 
Procedura ta wymaga uzyskania 2 próbek surowicy, w odstępach co najmniej dwutygodniowych. [konsensus 
ekspercki]. 

BADANIA SEROLOGICZNE DLA WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ 
PRZECIW WIRUSOWI/1
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• Diagnostyka serologiczna pozwala na wykrycie obecności przeciwciał i może mieć znaczenie w szczególności u osób, u których infekcja 
przebiegała bezobjawowo lub z łagodnymi objawami. Określenie optymalnego czasu wykonywania testów serologicznych jest 
związane ze zjawiskiem tzw. „okienka serologicznego” (w przypadku COVID-19 czas 7-14 dni).

• Testy serologiczne powinny być traktowane jako uzupełnienie metod molekularnych (do oceny odpowiedzi immunologicznej osób, 
które zetknęły się z wirusem).

• Ujemne wyniki badań serologicznych nie wykluczają zakażenia SARS-CoV-2, gdyż czas opóźnienia syntezy przeciwciał może wynosić   
>7 dni, a czułość dla grup badanych w okresie do 10 dni od wystąpienia objawów wynosiła tylko 50-66%.

• Dodatnie wyniki badań serologicznych nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub do informowania o 
fazie zakażenia. Wyniki dodatnie mogą być spowodowane przebytą lub trwającą infekcją koronawirusami innymi niż SARS-CoV-2, 
takimi jak koronawirus HKU1, NL63, OC43 lub 229E lub innymi wirusami, w tym adenowirusami, EBV, CMV, czy też obecnością 
autoprzeciwciał i czynnika reumatoidalnego oraz przeciwciał poszczepiennych (grypa). Aby ostatecznie potwierdzić zakażenie SARS-
CoV-2, należy wykonać badanie techniką molekularną.

• Wartość predykcyjna obecnie dostępnych testów serologicznych oparta jest głównie na danych rejestracyjnych producentów, dlatego 
brak jest pełnych danych oceniających przydatność kliniczną testów immunochemicznych do wykrywania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 
klasy IgM i IgA. Wyniki dostępnych badań naukowych wskazują, że wartość diagnostyczna testów serologicznych jest różna.

BADANIA SEROLOGICZNE DLA WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ 
PRZECIW WIRUSOWI/2
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Interleukina 6. (IL-6)
• Badania przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 sugerują hiperaktywację cytotoksycznych limfocytów T – odpowiedzi 

humoralnej – z wydzielaniem interleukiny 6 (IL-6) jako jednego z mediatorów odpowiedzi zapalnej. Podwyższona 
aktywność IL-6 jest mediatorem niewydolności oddechowej, wstrząsu i niewydolności wielonarządowej; wskazuje na 
występowanie „burzy cytokinowej”.

• Badania stężenia IL-6 w surowicy są przydatne jako badania prognostyczne dla ciężkiego przebiegu zakażenia.
• Wartość prognostyczną pogorszenia stanu pacjenta ma:

o IL-6 > 80 pg/ml I/LUB
o szybkie wzrosty dobowe IL-6, tj. kilkukrotne podwyższenie poziomu IL-6 w ciągu doby,
o wzrost stężenia d-dimeru,
o spadek saturacji tlenem hemoglobiny (SaO2).

• Stężenie IL-6 może być oznaczone szczególnie przed podaniem tocilizumabu, następnie 8-12 godzin po pierwszej 
dawce, aby ułatwić decyzję o podaniu kolejnej dawki leku. [konsensus ekspercki]

• IL-6 wraz z D-dimerem mają znaczenie prognostyczne i z tego względu może być oznaczana wcześniej, tj. także u 
pacjentów w stopniu 2 skali MEWS [konsensus ekspercki].

BADANIA SEROLOGICZNE DLA WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ 
PRZECIW WIRUSOWI/3
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Wskazania
• W postaci bezobjawowej lub z łagodnymi objawami ze strony górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel, 

niewielka duszność) badania obrazowe nie są konieczne. [konsensus ekspertów]
• Jeżeli są wskazania kliniczne do oceny płuc (utrzymujący się kaszel i/lub objawy sugerujące zajęcie płuc), można 

wykonać RT klatki piersiowej jako badanie pierwszego rzutu. Pomimo nieswoistego obrazu RTG, badanie to − 
wraz z kompleksową oceną kliniczną − może być pomocne w postawieniu rozpoznania COVID-19. [konsensus 
ekspertów]

• Kontrolne radiogramy klatki piersiowej, zarówno w postaci stabilnej, jak i niestabilnej klinicznie, powinny być 
ograniczone do minimum i wykonywane jedynie w przypadkach wymagających oceny postępu choroby, w 
których wynik badania może mieć wpływ na leczenie pacjenta. [konsensus ekspertów]

• U chorych w ciężkim stanie, z zespołem ostrej niewydolności oddechowej (acute respiratory distress syndrome; 
ARDS), u których są wskazania do oceny płuc, RTG przyłóżkowe jest metodą zalecaną, zwłaszcza u pacjentów 
wentylowanych mechanicznie. [konsensus ekspertów]

Technika badania 
• Metodą zalecaną jest RTG klatki piersiowej, wykonane przy użyciu RTG przyłóżkowego. W znacznej większości 

przypadków jest ono wystarczające do oceny chorego i pozwala uniknąć transportu pacjenta w obrębie 
szpitala. Najlepiej, jeżeli aparat jezdny znajduje się na oddziale, na którym przebywają chorzy z COVID-19. 
(konsensus ekspertów)

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA/1

RTG klatki piersiowej
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Wskazania
• W postaci bezobjawowej lub z łagodnymi objawami ze strony górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel, niewielka duszność) 

badania obrazowe nie są konieczne. [konsensus ekspercki]
• Przed podjęciem decyzji o skierowaniu pacjenta z COVID-19 na badanie TK, należy rozważyć zarówno korzyści, jak i niedogodności 

tego badania (m.in. transport pacjenta, konieczność zabezpieczenia drogi transportu, dekontaminację aparatu TK). [konsensus 
ekspercki]

• Jeżeli są wskazania kliniczne do oceny płuc (utrzymujący się kaszel i/lub objawy sugerujące zajęcie płuc), można wykonać TK klatki 
piersiowej. Obraz TK, mimo braku swoistości, może być − wraz z kompleksową ocena kliniczną − pomocny w postawieniu wstępnego 
rozpoznania COVID-19. Rozpoznanie ostateczne wymaga pozytywnego wyniku testu rRT-PCR. [konsensus ekspercki]

• W wyjątkowych przypadkach (np. bardzo długi okres oczekiwania na wynik testu rRT-PCR, podejrzenie fałszywie ujemnego wyniku                     
rRT-PCR, występowanie objawów klinicznych sugerujących COVID-19 - przypadek prawdopodobny) lekarz prowadzący, wspólnie             
z lekarzem radiologiem, może rozważyć wykonanie TK, o ile będzie to wpływać na postępowanie z pacjentem. Ostateczne 
rozpoznanie COVID-19 wymaga potwierdzenia w teście rRT-PCR. [konsensus ekspercki]

• W stadium objawowym, bez niewydolności oddychania (MEWS: punktacja <3) oraz w stadium pre-ARDS (MEWS: punktacja 3-4), TK 
cechuje się wysoką czułością w wykrywaniu zmian śródmiąższowych i ocenie ich dynamiki. Ponadto, TK, wraz z oceną wskaźników 
wymiany gazowej, ma wartość prognostyczną. [konsensus ekspercki]

• U chorych w stanie krytycznym, z zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), upośledzeniem innych funkcji życiowych 
(hypotensja, wstrząs, niewydolność wielonarządowa) i wentylowanych mechanicznie, preferowaną metodą obrazowania płuc jest RTG 
przyłóżkowe. W uzasadnionych przypadkach, wymagających diagnostyki TK, należy zapewnić wentylację chorego za pomocą 
respiratora transportowego. [konsensus ekspercki]

• Badanie TK jest również wskazane u chorych z COVID-19, u których podejrzewa się powikłania w postaci ropniaka lub ropnia płuc, 
albo współistnienie innych schorzeń, takich jak, zatorowość płuca. [konsensus ekspertów]

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA/2
Tomografia komputerowa klatki piersiowej
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Technika badania
• Standardowo, TK klatki piersiowej u chorych z podejrzeniem lub z potwierdzonym COVID-19 wykonuje się bez 

dożylnego podania środka kontrastującego. [konsensus ekspertów]
• Zalecaną techniką jest badanie TK wysokiej rozdzielczości (HRCT). [konsensus ekspertów]
• Badanie TK wzmocnione środkiem kontrastującym wykonuje się jedynie w przypadku podejrzenia współistnienia 

innych chorób, np. zatorowości płucnej. [konsensus ekspertów]

W początkowym okresie (ok. 2 dni) od zakażenia COVID-19, badanie TK może nie wykazać zmian.
Źródło:  Kanne JP, Little BP, Chung JH, Elicker BM, Ketai LH. Essentials for radiologists on COVID-19: An update- scientific expert panel. Radiology. 2020;200527.
Bernheim A, Mei X, Huang M, et al. Chest CT Findings in Coronavirus Disease-19 (COVID-19): Relationship to Duration of Infection. Radiology. 2020:200463

TK cechuje się wysoką czułością w wykrywaniu zmian w płucach, jednak jego swoistość jest niska − obraz taki sam lub 
podobny jak w COVID-19 dają inne zapalenia płuc, m.in.: zapalenia płuc wywołane przez inne wirusy, pneumocystoza 
(wywoływana przez Pneumocystis jiroveci), kryptogenne organizujące się zapalenie płuc (cryptogenic organizing
pneumonia; COP), ostre uszkodzenie płuc spowodowane toksycznym działaniem leków, nadwrażliwością lub chorobami 
autoimmunologicznymi.
Źródło: Zu ZY Jiang MD, Xu PP, et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Perspective from China. Radiology. 2020;20049

Połączenie obrazowania z oceną kliniczną i wynikami badań laboratoryjnych może ułatwić wczesne rozpoznanie 
zapalenia płuc COVID-19.
Źródło: Shi H, Han X, Jiang N, et al. Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. The Lancet Infectious diseases. 
2020.

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA/3
Tomografia komputerowa klatki piersiowej
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Ultrasonografia (USG) jest uznaną metodą badania płuc i opłucnej, znajdującą zastosowanie w diagnostyce zarówno ostrych jak  
i przewlekłych chorób tych narządów, dlatego może być także cennym elementem przyłóżkowej oceny klinicznej u chorych z zapaleniem 
płuc o etiologii SARS-CoV-2.
Zalecenia:
• Ultrasonograficzna ocena płuc i interpretacja obrazów USG wymaga odpowiedniego wyszkolenia i doświadczenia. U chorych z COVID-

19 USG płuc i opłucnej powinno być wykonywane wyłącznie przez lekarzy posiadających wcześniejsze doświadczenie w technice 
badania i interpretacji obrazów USG. Nie zaleca się podejmowania prób wykorzystania USG w diagnostyce chorych z COVID-19 przez 
klinicystów i radiologów nie mających odpowiedniego doświadczenia. [konsensus ekspertów]

• Badanie USG płuc i opłucnej może być wykorzystane na różnych etapach opieki nad chorym na COVID-19. Należą do nich: (1) triage,                   
(2) monitorowanie przebiegu choroby i leczenia, w tym jako wskazówka pomocna w podejmowaniu decyzji o: • stosowaniu prone
position, • wartości PEEP, • podaży płynów i wielkości diurezy. [umiarkowana siła zalecenia]

Zalety badania USG płuc i opłucnej u chorych z COVID-19
• Badanie USG płuc i opłucnej jest szybkie, tanie i powtarzalne. Może być wykonane przyłóżkowo, zmniejszając tym samym liczbę 

wykonywanych badań RTG i TK, wymagających transportu chorego do odpowiedniej pracowni. Może być wykonane przez jedną osobę, 
co zmniejsza liczbę osób narażonych na bezpośredni kontakt z chorym i pozwala na mniejsze zużycie środków ochrony osobistej. 
Wyniki z różnych przedziałów czasowych mogą być łatwo porównywane.

Ograniczenia badania USG płuc i opłucnej u chorych z COVID-19
• Mała swoistość stwierdzanych zmian. Innym ograniczeniem badania jest brak możliwości uwidocznienia zamian położonych centralnie 

(przywnękowo).

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA/4
Badanie ultrasonograficzne (USG) płuc i opłucnej
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Zalecenia:
Bronchoskopia, której celem jest pobranie materiałów diagnostycznych (BALF, biopsja szczoteczkowa) może być 
zastosowana wyłącznie                      w szczególnych przypadkach i spełnieniu odpowiednich warunków (m.in. inne 
bezwzględne wskazania do wykonania bronchoskopii, konieczność badań w kierunku innej etiologii zapalenia płuc, 
pacjent zaintubowany i wentylowany mechanicznie, pełne zabezpieczenie personelu w środki ochrony osobistej. 
[umiarkowana siła zalecenia]
• Jeśli wykonuje się diagnostyczną bronchoskopię u chorych z COVID-19, minimalna objętość płynu pobranego z 

dolnych dróg oddechowych powinna wynosić 2-3 ml. [konsensus ekspertów]
• W przypadku dostępności jednorazowych bronchoskopów zaleca się, aby to one były wykorzystywane do wykonania 

bronchoskopii                        u chorych z COVID-19. [konsensus ekspertów]
• Ośrodek wykonujący bronchoskopię u chorych z COVID-19 musi dysponować opracowanymi i sprawdzonymi 

procedurami dezynfekcji sprzętu i aparatury wielorazowego użytku. [konsensus ekspertów]

Ze względu na duże ryzyko transmisji zakażonego aerozolu, a także ryzyko pogłębienia hipoksemii bronchoskopia nie 
znajduje rutynowego zastosowania w diagnostyce COVID-19.

BRONCHOSKOPIA
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• W początkowym stadium zachorowania występują leukopenia i limfopenia, które są charakterystyczne dla 
zakażenia SARS-CoV-2. Jednakże u ok. 25–30% pacjentów leczonych w Chinach stwierdzono zwiększoną 
wartość leukocytów.

• U zakażonych stwierdza się także zwiększoną aktywność aminotransferaz (ALT i AST), kinazy kreatynowej (CPK) i 
dehydrogenazy mleczanowej (LDH), zwiększone stężenie mioglobiny, czasami także troponiny.

• U większości pacjentów zwiększone jest stężenie białka C-reaktywnego (C-reactive protein – CRP), natomiast 
stężenie prokalcytoniny pozostaje w normie. 

• W ciężkich zakażeniach obserwuje się zwiększające się stężenia D-dimerow oraz kreatyniny, leukocytozę lub 
agranulocytozę i zwiększanie się stężenia mleczanów.

• Wśród pacjentów rozwijających ciężką postać zakażenia i leczonych na oddziałach intensywnej terapii 
stwierdzano duże stężenie cytokin (IL-2, IL-7, IL-10, GSCF, IP10, MCP1, MIP1a oraz TNF-α). Zmian tych nie 
obserwowano u pacjentów z łagodnym przebiegiem infekcji. 

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
Badania krwi
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Wszyscy pacjenci z objawami infekcji układu oddechowego, nie tylko z podejrzeniem zakażenia     

COVID-19, powinni przestrzegać następujących zasad ograniczających szerzenie zakażenia:

1. w czasie kaszlu i kichania zakrywać usta chusteczką lub dołem łokciowym, unikać kasłania w 

dłonie;

2. nosić maseczkę w miejscach publicznych; w placówkach medycznych należy zapewnić 

maseczkę wszystkim osobom z objawami zakażenia układu oddechowego przebywającym 

w poczekalni;

3. umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu niezwłocznie po 

kontakcie z wydzielinami układu oddechowego.

4. unikać dotykania oczu, nosa i ust.

STANDARDY HIGIENY ODDECHOWEJ U OSÓB Z ZAKAŻENIEM UKŁ. 
ODDECHOWEGO
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Source: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019



Jak najczęściej myj ręce, najlepiej używając mydła i wody albo 
preparatów odkażających zawierających alkohol – czas: 20 
sekund. 
Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, 
podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów.

5 momentów, w których pracownicy medyczni powinni 
dokonywać dekontaminacji rąk: 
1. przed badaniem pacjenta,
2. przed wykonywaniem procedury wymagającej aseptyki, 
3. po kontakcie z materiałem biologicznym, 
4. po zbadaniu pacjenta 
5. po dotknięciu sprzętów i powierzchni z otoczenia 

pacjenta.

HIGIENA RĄK
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Source: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dotyczaca-koronawirusa-SARS-Cov-2-postepowanie-dla-podrozujacych/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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WHO zaleca racjonalne korzystanie z masek, żeby zapobiegać niepotrzebnemu marnowaniu zasobów i 
potencjalnemu nieprawidłowemu używaniu masek. 
Jedynie prawidłowe korzystanie z maski ochronnej zwiększa ochronę przed zakażeniem 
koronawirusem.
1. Przed założeniem maski umyj dokładnie ręce środkiem na bazie alkoholu lub wodą z mydłem.
2. Zasłoń maską starannie usta i nos i przymocuj ją tak, żeby szczeliny między twarzą a maską ochronną 

były jak najmniejsze.
3. Unikaj dotykania maski podczas jej noszenia. Jeśli przypadkiem dotkniesz maskę, umyj dokładnie 

ręce środkiem na bazie alkoholu lub wodą z mydłem.
4. Wymień maskę ochronną na nową, kiedy zrobi się wilgotna. Nigdy nie używaj ponownie maski 

jednorazowego użytku.
5. Żeby zdjąć maskę, chwyć ją od tyłu za wiązanie (nie dotykaj przedniej powierzchni maski) i zdejmij, a 

następnie wyrzuć do zamykanego kosza na śmieci. Umyj dokładnie ręce środkiem na bazie alkoholu 
lub wodą z mydłem.

6. Maska może pomagać w ograniczaniu rozprzestrzeniania się niektórych chorób zakaźnych układu 
oddechowego. Jednak samo noszenie maski nie gwarantuje ochrony przed zakażeniem. Korzystanie 
z maski powinno być połączone z innymi metodami zapobiegania zakażeniu, czyli z przestrzeganiem 
higieny rąk i układu oddechowego oraz unikaniem bliskiego kontaktu – utrzymywaniem odległości co 
najmniej 1 metra od innych.

MASKI
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W dniu 3 kwietnia Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  wydało 
komunikat zalecający noszenie masek wykonanych z tkaniny w miejscach 
publicznych (tam gdzie inne środki dystansowania społecznego są trudne do 
utrzymania, np. w sklepach spożywczych), w związku ze wzrastającą liczbą dowodów na 
znaczenie bezobjawowego i skąpo- objawowego zakażenia w transmisji SARS-CoV-2. 
Ze względu na ograniczony dostęp maski medyczne (chirurgiczne i filtrujące) powinny 
nadal być przeznaczone przede wszystkim dla pracowników medycznych i osób 
sprawujących opiekę nad osobami z COVID-19.
Przy noszeniu masek należy bezwzględnie pamiętać o przestrzeganiu następujących 
zasad:
• dbać o higienę rąk – ręce należy zdezynfekować lub umyć przed nałożeniem maski 

oraz po jej zdjęciu,
• maska powinna zakrywać usta i nos; maska nie zakrywająca nosa nie spełnia swojej 

roli,
• założonej maski nie należy przesuwać, 
• należy unikać dotykania zewnętrznej powierzchni maski,
• maskę, która przesiąknie należy zmienić zachowując higienę rąk,
• maskę należy zdejmować trzymając za troczki/zauszniki unikając dotykania 

zewnętrznej i wewnętrznej strony maski,
• użytą maskę należy traktować jako skażoną wirusem – maski jednorazowe wyrzucić 

do pojemnika na śmieci, maskę materiałową wyprać w wysokiej temperaturze z 
dodatkiem detergentu, przechowywać w opakowaniu zabezpieczającym przed 
kontaktem z nią innych osób, dbać o higienę rąk.

MASKI

https://www.mp.pl/covid19/covid19-aktualnosci/232344,cdc-zaleca-noszenie-masek-materialowych-w-miejscach-publicznych
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W dniu 6 kwietnia 2020r. WHO wydała wytyczne dotyczące stosowania masek w społecznościach (community settings), 
podczas opieki domowej nad chorymi oraz w placówkach ochrony zdrowia. 
Dokument ten jest przeznaczony dla decydentów, osób zawodowo zajmujących się zdrowiem publicznym oraz profilaktyką i kontrolą
zakażeń, menedżerów ochrony zdrowia, pracowników ochrony zdrowia, pracowników opieki społecznej jak również członków społeczności 
(obywateli).
WHO podkreśla, że obecnie brakuje dowodów z badań wskazujących, że noszenie maski medycznej lub innego rodzaju przez osoby zdrowe 
(powszechne stosowanie masek) może zapobiec zakażeniu wirusami oddechowymi (w tym COVID-19). Brakuje obecnie dowodów na to, by 
zalecać lub sprzeciwiać się ich stosowaniu w społeczności. WHO zachęca do prowadzenia badań w tym obszarze.

Samo noszenie maski nie jest wystarczające dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i należy równolegle 
stosować inne metody zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 – higienę rąk oraz dystansowanie społeczne.
Maski medyczne powinny być zarezerwowane dla pracowników ochrony zdrowia, osób chorych i sprawujących opiekę nad 
chorymi COVID-19. Korzystanie z masek medycznych w społeczności może stwarzać fałszywe poczucie bezpieczeństwa, prowadzić do 
zaniedbywania tak ważnych działań jak higiena rąk i dystansowanie społeczne, generować koszty i ograniczać podaż masek dla pracowników 
medycznych, którzy potrzebują ich najbardziej (zwłaszcza w sytuacji ich niedoboru).

WHO rekomenduje decydentom podejście oparte na ryzyku w powszechnym wprowadzeniu masek oraz rozważenie kwestii 
związanych z maskami niemedycznymi takich jak np.: liczba warstw tkaniny, kształt maski, oddychalność (przepuszczalność), 
wodoodporność/hydrofobowość materiału z którego wykonana jest maska oraz dopasowanie maski, jak również opracowanie właściwej
strategii komunikacyjnej, która wyjaśni wszelkie okoliczności, kryteria i powody podjęcia decyzji w tym obszarze. 
Społeczeństwo powinno otrzymać jasne instrukcje: jakie maski należy nosić, kiedy i w jaki sposób oraz jakie znaczenie ma ścisłe 
przestrzegania innych ważnych sposobów zapobiegania zakażeniom (np. higieny rąk czy zachowywania bezpiecznej odległości). 

ADVICE ON THE USE OF MASKS IN THE CONTEXT OF COVID-
19

06.04.2020

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
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Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) opublikowało 
stanowisko dotyczące używania masek w miejscach publicznych w celu ograniczenia transmisji COVID-19, związanej                   z możliwością 
infekcji od osób zakażonych SARS-CoV-2 przed wystąpieniem objawów choroby lub z bezobjawowym przebiegiem zakażenia. Autorzy 
zaleceń zwracają uwagę na pojawianie się nowych wyników badań, potwierdzających udział osób bezobjawowych lub chorych z łagodnymi 
objawami COVID-19 w rozprzestrzenianiu się infekcji SARS-CoV-2.

Przesłanki do powszechnego stosowania masek w miejscach publicznych przez osoby bez objawów COVID-19:
• Używanie maski zakrywającej drogi oddechowe może ograniczać rozprzestrzenianie się zakażeń SARS-CoV-2 poprzez zmniejszenie 

wydalania do środowiska ilości cząstek potencjalnie zakaźnych przez osobę, która nosi maskę. Maska chirurgiczna lub maska z tkaniny nie 
chroni przed zakażeniem osoby, która ją nosi, ale może zmniejszyć ryzyko infekcji u osób pozostających w otoczeniu osoby zakażonej.

• ECDC podkreśla, że ten sposób postępowania nabiera znaczenia podczas epidemii z dużą liczbą zakażonych z bezobjawowym 
przebiegiem infekcji SARS-CoV-2.

• ECDC traktuje używanie masek przez osoby, które nie wykazują objawów COVID-19, jako uzupełnienie obecnej praktyki stosowania 
masek u chorych w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia zakażenia. Zalecenie powszechnego stosowanie masek w przestrzeniach 
publicznych pozwala objąć tym sposobem prewencyjnym również osoby, które nie wiedzą, że są zakażone ze względu na brak objawów 
choroby.

Stanowisko dot. używania masek w miejscach publicznych w celu ograniczenia transmisji 
COVID-19

European Centre for Disease Prevention and Control. Using face masks in the community. Stockholm: ECDC; 2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-
reducing-covid-19-transmission
https://www.mp.pl/covid19/ochrona/233660,uzywanie-masek-w-miejscach-publicznych-przez-osoby-bez-objawow-covid-19-a-ograniczenie-transmisji-wirusa-sars-cov-2

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission
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Zastosowanie masek niemedycznych w celu ograniczenia transmisji SARS-CoV-2
Dokument ECDC zwraca uwagę na to, że dowody skuteczności stosowania masek są skąpe, a wnioski opierają się na 
wynikach badań obejmujących wirusy grypy oraz inne koronawirusy, podczas gdy nie są dostępne dane odnoszące się 
bezpośrednio do wirusa SARS-CoV-2. 
Nie ma także dowodów na skuteczność masek niemedycznych z tkaniny lub innego rodzaju osłon twarzy w 
ochronie przed zakażeniem osoby wykorzystującej takie środki. W dotychczasowych badaniach obserwowano 
bardzo małą zdolność filtrującą masek niemedycznych (2-38%), a wyniki jednego z nich wskazują na możliwość zwiększonej 
penetracji drobnoustrojów przez maskę bawełnianą w porównaniu z brakiem maski.
Maski niemedyczne wykonane z różnego rodzaju tkanin mogą zmniejszać wydalanie cząstek potencjalnie zakaźnych przez 
użytkownika maski, jednak zgodnie z dostępnymi danymi wydaje się, że skuteczność maski niemedycznej jest w tym 
zakresie mniejsza w porównaniu z maską medyczną (chirurgiczną). Nie ma określonych standardów, według których należy 
wykonywać maski niemedyczne. Do zalet masek z tkanin należy zaś łatwość ich wykonania oraz możliwość prania i 
ponownego użycia.
Zgodnie z zaleceniami ECDC, noszenie maski należy rozważyć szczególnie:
• w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak sklepy, centra handlowe
• podczas korzystania z transportu publicznego
• w miejscach pracy, w których osoby przebywają w bliskiej odległości od siebie.

Stanowisko dot. używania masek w miejscach publicznych w celu ograniczenia transmisji 
COVID-19

European Centre for Disease Prevention and Control. Using face masks in the community. Stockholm: ECDC; 2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-
reducing-covid-19-transmission
https://www.mp.pl/covid19/ochrona/233660,uzywanie-masek-w-miejscach-publicznych-przez-osoby-bez-objawow-covid-19-a-ograniczenie-transmisji-wirusa-sars-cov-2

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission
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ECDC zwraca uwagę na trzy ważne zastrzeżenia w odniesieniu do powszechnego stosowania masek w miejscach publicznych:
1. dostęp do masek chirurgicznych oraz filtrujących wśród personelu medycznego powinien być priorytetem, zwłaszcza w związku 

utrudnieniami w tym zakresie zgłaszanymi obecnie przez liczne kraje UE
2. stosowanie maski może się wiązać fałszywym poczuciem ochrony oraz odstąpieniem od przestrzegania pozostałych zasad ograniczania 

transmisji SARS-CoV-2
3. istnieje ryzyko zakażeń związanych z nieprawidłowym zdejmowaniem maski z twarzy, błędami w utylizacji zakażonej maski oraz 

tendencją do częstszego dotykania twarzy podczas korzystania z maski.

ECDC podkreśla, że powszechne stosowanie masek w miejscach publicznych powinno być uważane za uzupełniającą metodę ograniczenia 
transmisji wirusa SARS-CoV-2, która nie powinna zastępować sposobów zasadniczych, w tym: dystansowania społecznego, izolacji chorych, 
przestrzegania zasad higieny kaszlu i kichania, starannego mycia i dezynfekcji rąk, oraz unikania dotykania twarzy. Autorzy dokumentu 
podkreślą także konieczność edukacji społeczeństwa w zakresie poprawności używania masek ochronnych.

W aspekcie edukacyjnym ECDC zwraca uwagę, aby w przekazie publicznym podkreślać, że noszenie maski w miejscach publicznych nie jest 
działaniem dla ochrony własnej, ale chroni innych i powinno być promowane jako akt solidarności obywatelskiej.

Stanowisko dot. używania masek w miejscach publicznych w celu ograniczenia transmisji 
COVID-19

European Centre for Disease Prevention and Control. Using face masks in the community. Stockholm: ECDC; 2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-
reducing-covid-19-transmission
https://www.mp.pl/covid19/ochrona/233660,uzywanie-masek-w-miejscach-publicznych-przez-osoby-bez-objawow-covid-19-a-ograniczenie-transmisji-wirusa-sars-cov-2

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission
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Podsumowanie wniosków z zaleceń ECDC:
• Używanie masek medycznych przez personel opieki zdrowotnej stanowi priorytet w porównaniu z powszechnym 

używaniem masek przez społeczeństwo.
• Używanie masek w miejscach publicznych może stanowić sposób ograniczania rozprzestrzeniania zakażeń poprzez 

zmniejszenie wydalania cząstek potencjalnie zakaźnych przez osobę zakażoną, niewykazującą objawów COVID-19.
• Nie wiadomo, w jakim stopniu używanie masek w miejscach publicznych może się przyczynić do ograniczenia transmisji 

zakażeń SARS-CoV-2.
• Stosowanie masek w miejscach publicznych należy rozważyć zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach, np. sklepy, 

pojazdy transportu publicznego.
• Należy rozważyć wykorzystanie masek z tkaniny, zwłaszcza jeżeli występują ograniczenia w dostępności masek 

chirurgicznych dla personelu medycznego.
• Stosowanie masek w przestrzeni publicznej stanowi jedynie uzupełniającą metodę ograniczenia transmisji wirusa SARS-

CoV-2 i nie powinno zastępować uznanych sposobów ograniczania transmisji zakażeń.
• Właściwe użycie maski jest kluczowe dla jej skuteczności, co należy uwzględnić w kampaniach edukacyjnych.
• Formułując zalecenia stosowania masek w miejscach publicznych, należy uwzględnić niepełny charakter dowodów ich 

skuteczności, dostępność masek oraz ewentualne niekorzystne efekty.

Stanowisko dot. używania masek w miejscach publicznych w celu ograniczenia transmisji 
COVID-19

European Centre for Disease Prevention and Control. Using face masks in the community. Stockholm: ECDC; 2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-
reducing-covid-19-transmission
https://www.mp.pl/covid19/ochrona/233660,uzywanie-masek-w-miejscach-publicznych-przez-osoby-bez-objawow-covid-19-a-ograniczenie-transmisji-wirusa-sars-cov-2

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission


Zwiększająca się liczba dowodów 
znaczenia bezobjawowego i 
skąpoobjawowego przebiegu 
zakażenia SARS-CoV-2 wskazuje na 
możliwość powszechnego 
stosowania masek jako 
uzupełniającego sposobu 
ograniczania transmisji wirusa od 
osób zakażonych

Zgodnie z coraz większą liczbą 
dowodów, osoby zakażone SARS-
CoV-2 zwykle najmocniej zarażają 
od okresu bezpośrednio 
poprzedzającego pojawienie się 
objawów do 7.-8. dnia po ich 
wystąpieniu

Podczas epidemii SARS w 2003 r. 
powszechne stosowanie masek w 

miejscach publicznych w niektórych 
krajach Azji powiązano z 

nieznacznym zmniejszeniem ryzyka 
zachorowania u osób bez znanej 

ekspozycji na zakażenie.

Maski z tkaniny są łatwe 
do wytworzenia, można 

je prać i używać 
wielokrotnie.
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European Centre for Disease Prevention and Control. Using face masks in the community. Stockholm: ECDC; 2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-
reducing-covid-19-transmission
https://www.mp.pl/covid19/ochrona/233660,uzywanie-masek-w-miejscach-publicznych-przez-osoby-bez-objawow-covid-19-a-ograniczenie-transmisji-wirusa-sars-cov-2

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission


Obecnie w krajach UE występują 
ograniczenia w dostępności do 
masek medycznych. W związku z 
jednoczesnym przeciążeniem 
systemów opieki zdrowotnej, 
priorytetowe jest zapewnienie 
dostępu do masek personelowi 
medycznemu.

Dowody na skuteczność maski 
niemedycznej (z tkaniny) w 
ograniczeniu transmisji od osoby 
zakażonej są skąpe.

Maska musi być nakładana i zdejmowana z 
ostrożnością, tak aby uniknąć zakażenia.

Noszenie masek może być źle tolerowane 
przez niektóre grupy osób, np. dzieci, osoby 

z przewlekłymi chorobami układu 
oddechowego.

Nie opracowano jak dotąd standardów 
postępowania w odniesieniu do 

wykorzystywania masek niemedycznych jako 
środka ograniczania transmisji lub ochrony 

osobistej
Stosowanie maski może wiązać się z 
fałszywym poczuciem ochrony oraz 

odstąpieniem od przestrzegania 
pozostałych zasad ograniczania transmisji 
SARS-CoV-2 oraz zwiększeniem częstości 

dotykania twarzy (np. w celu poprawiania 
maski).
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European Centre for Disease Prevention and Control. Using face masks in the community. Stockholm: ECDC; 2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-
reducing-covid-19-transmission
https://www.mp.pl/covid19/ochrona/233660,uzywanie-masek-w-miejscach-publicznych-przez-osoby-bez-objawow-covid-19-a-ograniczenie-transmisji-wirusa-sars-cov-2

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission
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Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej 
części, maski albo maseczki, ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 
publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące 
lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach,
b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, 
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki 
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub 
wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568).

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
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Obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w 
pkt 2;
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, 
niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia 
lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i 
targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią 
obsługę interesantów lub klientów;
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, 
jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 
tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie 
kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej 
odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
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• Izba Przyjęć zamknięta dla innych chorych – dedykowana wyłącznie chorym kierowanym                  
z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.

• Poczekalnia Izby Przyjęć zapewniająca przebywanie osób w odległości przynajmniej 2 
metrów; w przypadku trudności z wygospodarowaniem takich pomieszczeń celowe jest 
przygotowanie ogrzewanych namiotów przed wejściem do budynku.

• Zabezpieczenie w PPE – osobiste wyposażenie zabezpieczające:
o kombinezony lub fartuchy wodoodporne z długim rękawem
o gogle lub przyłbice
o maski FFP-2 lub FFP-3
o rękawice (optymalnie nitrylowe)
o czepki i ochraniacze na stopy w przypadku stosowania fartuchów wodoodpornych

• Oddział Intensywnej Terapii w strukturach szpitala lub stanowiskami intensywnej terapii w 
strukturach oddziału chorób zakaźnych lub czasowo zaadaptowane pomieszczenia oddziału 
zakaźnych zabezpieczone w respiratory i ECMO z obsadą anestezjologiczną.

• Całodobowa możliwość wykonywania CT lub zdjęć rtg płuc lub USG płuc.
• Dostęp do pracowni diagnostyki molekularnej umożliwiający otrzymywanie wyników 

maksymalnie w ciągu 24 godzin od pobrania, optymalnie do 8 godzin (w celu wykluczenia 
zakażenia w warunkach Izby Przyjęć)

• Wyraźne oznakowanie dojścia do Izby Przyjęć zakaźnej ograniczające możliwość 
krzyżowania się dróg zakażeń.

Źródło: http://www.pteilchz.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Rekomendacje-PTEiLChZ-31-03-2020-pl.pdf

ZALECENIA POSTĘPOWANIA W ZAKAŻENIACH SARS-COV-2 POLSKIEGO
TOWARZYSTWA EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH
(31.03.2020)
Minimalne wymagania dla oddziału hospitalizującego zakażenia SARS-CoV-2
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http://www.wum.edu.pl/node/14219

http://www.wum.edu.pl/node/14219
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FARMAKOTERAPIA/1 05

LeczeniePolskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami 
zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2. AOTMiT 23.04.2020

Źródło: http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%20covid19_v1.0.pdf



FARMAKOTERAPIA/
2

05

Leczenie

Źródło: https://www.mp.pl/covid19/leczenie/234727,leczenie-covid-19-jakie-leki-i-na-ktorym-etapie-blokuja-wirusa

Aktualnie nie dysponujemy leczeniem przyczynowym chorych na 
COVID-19 o udowodnionej skuteczności. 

W kilkudziesięciu trwających obecnie na świecie badaniach 
klinicznych                    z randomizacją ocenie poddano kilka 
potencjalnie skutecznych leków.

Na infografice przedstawiono ich punkty uchwytu w cyklu 
replikacji                   SARS-CoV-2 i patomechanizmie choroby.



Lek: Osocze ozdrowieńców, hiperimmunizowana immunoglobulina, przeciwciała monoklonalne 
przeciwko białku S

Punkt uchwytu
białko S wirusa SARS-CoV-2

Hipotetyczny mechanizm działania
blokowanie wiązania wirusa z receptorem na komórce, neutralizacja i eliminacja wirusa

Uwagi
preparaty eksperymentalne; aktualnie trwają badania kliniczne nad zastosowaniem osocza ozdrowieńców u chorych 
na COVID-19; opublikowano pojedyncze opisy przypadków i serii przypadków; w niektórych krajach uruchomiono 
ośrodki produkcji
zalecenie NIH: obecnie brak danych aby wydać zalecenie za lub przeciwko stosowaniu tych preparatów u chorych na 
COVID-19 (zalecenie silne oparte na opinii ekspertów).

FARMAKOTERAPIA/3 05

Leczenie

Źródło: https://www.mp.pl/covid19/leczenie/234727,leczenie-covid-19-jakie-leki-i-na-ktorym-etapie-blokuja-wirusa

Leki potencjalnie skuteczne w leczeniu przyczynowym chorych COVID-19, które aktualnie poddawanie są ocenie  w 
badaniach klinicznych oraz ich hipotetyczny mechanizm działania – wytyczne National Institutes of Health 21.04.2020 
(https://covid19treatmentguidelines.nih.gov/)



Lek: umifenowir

Punkt uchwytu
receptor ACE2 (ACE2 – receptor konwertazy angiotensyny 2)

Hipotetyczny mechanizm działania
blokuje interakcję białka S wirusa z receptorem ACE2 hamując fuzję błon i wnikanie wirusa do komórki

Uwagi
lek przeciwwirusowy zarejestrowany w kilku krajach (m.in. Rosji i Chinach) w zapobieganiu oraz leczeniu grypy 
(skuteczność niepotwierdzona) aktywny wobec SARS-CoV-2 in vitro; ograniczone doświadczenia w leczeniu COVID-
19 u ludzi na podstawie wstępnych obserwacji w Chinach 
zalecenie NIH: nieuwzględniony w wytycznych

FARMAKOTERAPIA/4 05

Leczenie

Źródło: https://www.mp.pl/covid19/leczenie/234727,leczenie-covid-19-jakie-leki-i-na-ktorym-etapie-blokuja-wirusa

Leki potencjalnie skuteczne w leczeniu przyczynowym chorych COVID-19, które aktualnie poddawanie są ocenie  w 
badaniach klinicznych oraz ich hipotetyczny mechanizm działania – wytyczne National Institutes of Health 21.04.2020 
(https://covid19treatmentguidelines.nih.gov/)



Lek: mesylan kamostatu

Punkt uchwytu
TMPRSS2 (TMPRSS2 – przezbłonowa proteaza serynowa typu 2 (enzym błony komórkowej komórek ludzkich 
współdziałający z receptorem [ACE2] w inicjowaniu fuzji błon i wnikaniu wirusa do komórki)

Hipotetyczny mechanizm działania
blokuje TMPRSS2, hamuje wnikanie wirusa do komórki

Uwagi
lek zarejestrowany w Japonii w leczeniu zapalenia trzustki aktywny in vitro wobec nowych koronawirusów (w tym 
SARS-CoV-2); brak badań w leczeniu COVID-19 u ludzi
zalecenie NIH: nieuwzględniony w wytycznych

FARMAKOTERAPIA/5 05

Leczenie

Źródło: https://www.mp.pl/covid19/leczenie/234727,leczenie-covid-19-jakie-leki-i-na-ktorym-etapie-blokuja-wirusa

Leki potencjalnie skuteczne w leczeniu przyczynowym chorych COVID-19, które aktualnie poddawanie są ocenie  w 
badaniach klinicznych oraz ich hipotetyczny mechanizm działania – wytyczne National Institutes of Health 21.04.2020 
(https://covid19treatmentguidelines.nih.gov/)



Lek: chlorochina, hydroksychlorochina

Punkt uchwytu
endocytoza, fuzja błon

Hipotetyczny mechanizm działania
hamują glikozylację receptora ACE2 i wnikanie wirusa do komórki oraz endocytozę i proteolizę (przez alkalizację pęcherzyków 
endocytarnych) dodatkowo efekt immunomodulacyjny (teoretycznie ma hamować „burzę cytokinową” u chorych na COVID-19)

Uwagi
leki od lat zarejestrowane i stosowane w leczeniu malarii oraz niektórych zapalnych chorób tkanki łącznej (reumatoidalne zapalenie stawów, 
toczeń rumieniowaty układowy) aktywne wobec SARS-CoV-2 in vitro; brak danych dobrej jakości dotyczących skuteczności            i 
bezpieczeństwa w leczeniu COVID-19 u ludzi (obecnie trwają RCT w wielu krajach); na podstawie wyników badań in vitro i wstępnych
obserwacji (głównie w Chinach) uwzględniono je w niektórych krajowych wytycznych; wstępne dane o ryzyku szkodliwości
zalecenie NIH: obecnie brak danych aby wydać zalecenie za lub przeciwko stosowaniu tych leków u chorych na COVID-19 (zalecenie silne 
oparte na opinii ekspertów); z uwagi na ryzyko ciężkich działań niepożądanych zaleca się, aby w leczeniu COVID-19 nie stosować tych leków 
w skojarzeniu z azytromycyną (zalecenie silne oparte na opinii ekspertów).

FARMAKOTERAPIA/6 05

LeczenieLeki potencjalnie skuteczne w leczeniu przyczynowym chorych COVID-19, które aktualnie poddawanie są ocenie  w 
badaniach klinicznych oraz ich hipotetyczny mechanizm działania – wytyczne National Institutes of Health 21.04.2020 
(https://covid19treatmentguidelines.nih.gov/)

Źródło: https://www.mp.pl/covid19/leczenie/234727,leczenie-covid-19-jakie-leki-i-na-ktorym-etapie-blokuja-wirusa



Lek: Lopinawir

Punkt uchwytu
proteaza 3CL

Hipotetyczny mechanizm działania
hamuje proteolizę i formowanie się białek niestrukturalnych wirusa (np. polimerazy RNA zależnej od RNA) 
koniecznych do syntezy białek strukturalnych wchodzących w skład otoczki i nukleokapsydu

Uwagi
lek przeciwretrowirusowy stosowany w leczeniu zakażenia HIV w 1 opublikowanym RCT nie wykazano korzyści 
stosowania lopinawiru z rytonawirem u chorych na COVID-19 o ciężkim przebiegu w porównaniu z opieką 
standardową  
(p. https://www.mp.pl/covid19/covid19-kompendium/231 852) 
zalecenie NIH: zaleca się, aby nie stosować lopinawiru z rytonawirem u chorych na COVID-19 (zalecenie silne oparte 
na danych dobrej jakości)

FARMAKOTERAPIA/7 05

LeczenieLeki potencjalnie skuteczne w leczeniu przyczynowym chorych COVID-19, które aktualnie poddawanie są ocenie  w 
badaniach klinicznych oraz ich hipotetyczny mechanizm działania – wytyczne National Institutes of Health 21.04.2020 
(https://covid19treatmentguidelines.nih.gov/)

Źródło: https://www.mp.pl/covid19/leczenie/234727,leczenie-covid-19-jakie-leki-i-na-ktorym-etapie-blokuja-wirusa



Lek: darunawir

Punkt uchwytu
Proenzym proteazy 3CL, być może także wirusowa proteaza papainopodobna

Hipotetyczny mechanizm działania
hamuje proteolizę i formowanie się białek niestrukturalnych wirusa (np. polimerazy RNA zależnej od RNA) 
koniecznych do syntezy białek strukturalnych wchodzących w skład otoczki i nukleokapsydu

Uwagi
lek przeciwretrowirusowy stosowany w leczeniu zakażenia HIV w 1 małym RCT w Chinach nie wykazano korzyści 
stosowania darunawiru z kobicystatem u chorych na COVID-19 w porównaniu z opieką standardową
zalecenie NIH:  zaleca się, aby nie stosować darunawiru lub innych leków przeciwretrowirusowych u chorych na 
COVID-19 (zalecenie silne oparte na opinii ekspertów)

FARMAKOTERAPIA/8 05

LeczenieLeki potencjalnie skuteczne w leczeniu przyczynowym chorych COVID-19, które aktualnie poddawanie są ocenie  w 
badaniach klinicznych oraz ich hipotetyczny mechanizm działania – wytyczne National Institutes of Health 21.04.2020 
(https://covid19treatmentguidelines.nih.gov/)

Źródło: https://www.mp.pl/covid19/leczenie/234727,leczenie-covid-19-jakie-leki-i-na-ktorym-etapie-blokuja-wirusa



Lek: remdesiwir

Punkt uchwytu
Wirusowa polimeraza RNA zależna od RNA

Hipotetyczny mechanizm działania
hamuje replikację RNA wirusa i tworzenie wirionów potomnych

Uwagi
lek eksperymentalny, analog adenozyny stworzony pierwotnie w celu leczenia gorączki krwotocznej Ebola aktywny 
wobec SARS-CoV-2 in vitro; opublikowano pojedyncze opisy serii przypadków chorych na COVID-19 leczonych 
remdesiwirem, a obecnie w wielu krajach na świecie trwają RCT; w Unii Europejskiej dopuszczony aktualnie w 
leczeniu chorych na COVID-19 w ramach „użycia humanitarnego”
zalecenie NIH:  obecnie brak danych aby wydać zalecenie za lub przeciwko stosowaniu tego leku u chorych na 
COVID-19 (zalecenie silne oparte na opinii ekspertów)

FARMAKOTERAPIA/9 05

LeczenieLeki potencjalnie skuteczne w leczeniu przyczynowym chorych COVID-19, które aktualnie poddawanie są ocenie  w 
badaniach klinicznych oraz ich hipotetyczny mechanizm działania – wytyczne National Institutes of Health 21.04.2020 
(https://covid19treatmentguidelines.nih.gov/)

Źródło: https://www.mp.pl/covid19/leczenie/234727,leczenie-covid-19-jakie-leki-i-na-ktorym-etapie-blokuja-wirusa



Lek: fawipirawir

Punkt uchwytu
Wirusowa polimeraza RNA zależna od RNA

Hipotetyczny mechanizm działania
hamuje replikację RNA wirusa i tworzenie wirionów potomnych

Uwagi
analog puryny stworzony pierwotnie w celu leczenia gorączki krwotocznej Ebola, zarejestrowany w Japonii i Chinach 
w leczeniu grypy aktywny wobec SARS-CoV-2 in vitro; ograniczone obserwacje w leczeniu chorych na COVID-19 
(głównie w Chinach); obecnie w wielu krajach na świecie trwają RCT
zalecenie NIH:  nieuwzględniony w wytycznych

FARMAKOTERAPIA/10 05

LeczenieLeki potencjalnie skuteczne w leczeniu przyczynowym chorych COVID-19, które aktualnie poddawanie są ocenie  w 
badaniach klinicznych oraz ich hipotetyczny mechanizm działania – wytyczne National Institutes of Health 21.04.2020 
(https://covid19treatmentguidelines.nih.gov/)

Źródło: https://www.mp.pl/covid19/leczenie/234727,leczenie-covid-19-jakie-leki-i-na-ktorym-etapie-blokuja-wirusa



Lek: rybawirina

Punkt uchwytu
Wirusowa polimeraza RNA zależna od RNA

Hipotetyczny mechanizm działania
hamuje replikację RNA wirusa i tworzenie wirionów potomnych

Uwagi
analog guaniny, aktywna wobec wielu wirusów RNA i DNA, zarejestrowana do leczenia skojarzonego przewlekłego 
WZW typu C; stosowana poprzednio w leczeniu SARS-CoV i MERS-CoV (wyniki niejednoznaczne) aktywna wobec 
SARS-CoV-2 in vitro, ale w dużym stężeniu (ryzyko toksyczności u ludzi); ograniczone obserwacje w leczeniu chorych 
na COVID-19
zalecenie NIH:  nieuwzględniony w wytycznych

FARMAKOTERAPIA/11 05

LeczenieLeki potencjalnie skuteczne w leczeniu przyczynowym chorych COVID-19, które aktualnie poddawanie są ocenie  w 
badaniach klinicznych oraz ich hipotetyczny mechanizm działania – wytyczne National Institutes of Health 21.04.2020 
(https://covid19treatmentguidelines.nih.gov/)

Źródło: https://www.mp.pl/covid19/leczenie/234727,leczenie-covid-19-jakie-leki-i-na-ktorym-etapie-blokuja-wirusa



Lek: tocilizumab, sarilumab

Punkt uchwytu
receptor IL-6

Hipotetyczny mechanizm działania
efekt immunomodulacyjny (hamowanie „burzy cytokinowej”)

Uwagi
humanizowane przeciwciała monoklonalne przeciwko receptorowi IL-6 zarejestrowane i stosowane w leczeniu RZS 
opublikowano pojedyncze opisy przypadków i serii przypadków leczenia chorych na COVID-19; aktualnie trwają 
liczne RCT w wielu krajach
zalecenie NIH:  obecnie brak danych aby wydać zalecenie za lub przeciwko stosowaniu tych leków u chorych na 
COVID-19 (zalecenie silne oparte na opinii ekspertów)

FARMAKOTERAPIA/12 05

LeczenieLeki potencjalnie skuteczne w leczeniu przyczynowym chorych COVID-19, które aktualnie poddawanie są ocenie  w 
badaniach klinicznych oraz ich hipotetyczny mechanizm działania – wytyczne National Institutes of Health 21.04.2020 
(https://covid19treatmentguidelines.nih.gov/)

Źródło: https://www.mp.pl/covid19/leczenie/234727,leczenie-covid-19-jakie-leki-i-na-ktorym-etapie-blokuja-wirusa



Heparyny
Zaleca się rutynowe stosowanie heparyn drobnocząsteczkowych, w dawkach profilaktycznych u pacjentów z COVID-
19 w stanie ciężkim, z uwagi na częste występowanie czynników ryzyka zakrzepicy żył głębokich i zatoru płucnego. 
Stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej w COVID-19 nie ogranicza się do profilaktyki przeciwzakrzepowej - w 
przypadkach wystąpienia zakrzepicy należy stosować dawki lecznicze, a w zespole antyfosfolipidowym dodatkowo 
także leki przeciwpłytkowe, hydroksychlorochinę i statynę.
Osocze ozdrowieńców
Wobec braku potwierdzonych danych o skuteczności, nie zaleca się rutynowego stosowania osocza ozdrowieńców, 
ograniczając ich użycie do badania klinicznego.
Tocilizumab
Wobec braku potwierdzonych danych o skuteczności, nie zaleca się rutynowego stosowania tocilizumabu, 
ograniczając jego użycie do badania klinicznego.
Chlorochina / hydroksychlorochina
Wobec braku potwierdzonych danych o skuteczności, nie zaleca się rutynowego stosowania hydroksychlorochiny / 
chlorochiny, ograniczając ich użycie do badania klinicznego.
Remdesiwir
Wobec braku potwierdzonych danych o skuteczności, nie zaleca się rutynowego stosowania remdesiwiru, 
ograniczając jego użycie do badania klinicznego.
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Fawipirawir
Wobec braku potwierdzonych danych o skuteczności, nie zaleca się rutynowego stosowania fawipirawiru, ograniczając jego użycie do badania 
klinicznego.
Lopinawir / ritonavir
Wobec braku potwierdzonych danych o skuteczności, nie zaleca się rutynowego stosowania lopinawiru / ritonaviru, ograniczając ich użycie do 
badania klinicznego.
Azytromycyna
Wobec braku potwierdzonych danych o skuteczności, nie zaleca się rutynowego stosowania azytromycyny, ograniczając jej użycie do badania 
klinicznego.
Kortykosteroidy
• U wentylowanych mechanicznie dorosłych pacjentów z COVID-19 i niewydolnością oddechową ALE BEZ zespołu ostrej niewydolności 

oddechowej – ARDS) odradza się rutynowego stosowania systemowych kortykosteroidów.
• Dla dorosłych pacjentów z COVID-19 i wstrząsem septycznym opornym na leczenie, zalecamy raczej stosowanie niż niestosowanie leczenia 

niskimi dawkami kortykosteroidów. Typowe dawkowanie kortykosteroidów u pacjentów z wstrząsem septycznym to 200 mg 
hydrokortyzonu na dobę dożylnie podane we wlewie lub w dawkach przerywanych.

• U wentylowanych mechanicznie dorosłych pacjentów z COVID-19 i zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) sugeruje się 
stosowanie systemowo kortykosteroidów.

Terapia płynowa
W przypadku ostrej resuscytacji (acute resuscitation) dorosłych pacjentów z COVID-19, we wstrząsie, sugeruje się przyjęcie 
konserwatywnego, zamiast liberalnego podejścia do terapii płynowej. Należy preferować krystaloidy nad środkami koloidowymi. 
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CZYNNIKI RYZYKA CIĘŻKIEGO PRZEBIEGU CHOROBY, 
NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ I ZGONU

05

Leczenie

Czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu:
• starszy wiek (60+),
• choroby współistniejące (przede wszystkim: układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, nowotwory, choroby 

upośledzające układ immunologiczny [np. choroby o podłożu autoimmunologicznym], cukrzyca)
• obecność zmian w TK klatki piersiowej wykonanej przy przyjęciu,
• leukopenia i limfocytopenia.

Czynniki ryzyka zgonu:
• starszy wiek,
• współistnienie chorób przewlekłych,
• neutrofilia,
• wysokie stężenie LDH,
• wysokie stężenie IL-6,
• wysokie stężenie D-dimeru.

Źródło: http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%20covid19_v1.0.pdf



STOPNIE CIĘŻKOŚCI CHOROBY 
Do oceny stopnia ciężkości choroby COVID−19 przyjęto, m.in. Skalę Wczesnego Ostrzegania (Modyfied Early Warning
Score, MEWS)

05

Leczenie

Punkty 3 2 1 0 1 2 3
częstość oddechów 
(min−1) ≤ 8 9–14 15–20 21-29 >29

tętno (min−1) ≤ 40 41–50 51–100 101–110 111-129 >129
skurczowe ciśnienie 
tętnicze (mmHg) ≤ 70 71–80 81–100 101–199 ≥ 200

wydalanie moczu 
(ml/kg/h) < 10ml/h < 0,5 > 0,5

ciepłota ciała (°C) ≤ 35 35,1–36 36,1–38 38,1–38.5 ≥ 38,6

objawy neurologiczne świadomy reagujący
na głos

reagujący 
na ból 

brak 
reakcji

Zmodyfikowana Punktacja Wczesnego Ostrzegania (Modified Early Warning
Score - MEWS)

Źródło: http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%20covid19_v1.0.pdf



STOPNIE CIĘŻKOŚCI CHOROBY 
Stopień 1 − bezobjawowy lub skąpoobjawowy
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Objawy: 
Brak objawów lub łagodne dolegliwości ze strony górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel bez duszności), którym 
mogą czasem towarzyszyć bóle głowy, mięśni, nudności, wymioty, biegunka. 
Saturacja Hb w pomiarze przezskórnym (SpO2) >94%; stabilny stan kliniczny.

Diagnostyka: 
Wskazany test w kierunku grypy. 
Pacjent nie wymaga badań obrazowych ani biochemicznych. 
W przypadku utrzymującego się kaszlu i/lub objawów wskazujących na zajęcie płuc, wskazane badanie RTG lub TK płuc. [konsensus
ekspertów]

Monitorowanie kliniczne: 
Pacjent w tym stanie nie wymaga hospitalizacji lecz leczenia w warunkach izolacji.
W warunkach izolacji powinno się: 2 razy dziennie ocenić stan ogólny oraz wykonać pomiar temperatury, tętna i ciśnienia krwi. [konsensus 
ekspertów]

Leczenie:
Wyłącznie objawowe.

Źródło: http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%20covid19_v1.0.pdf



STOPNIE CIĘŻKOŚCI CHOROBY 
Stopień 2 – objawowy bez cech niewydolności oddychania 
(klasyfikacja Modified Early Warning Score (MEWS) <3 punktów)/1
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Objawy: 
Wyczerpanie, astenia, gorączka >38°C, kaszel i duszność. 
Kliniczne i radiologiczne cechy zajęcia płuc. 
Ze względu na ryzyko pogorszenia stanu klinicznego pacjent wymaga monitorowania i działań przyspieszających eliminację 
zakażenia SARS-CoV-2. Brak klinicznych lub laboratoryjnych cech niewydolności oddechowej (SpO2 >90-92%).
Diagnostyka: 
Badania w kierunku grypy i/lub innych patogenów odpowiedzialnych za infekcje dróg oddechowych (unikać procedur generujących aerozol –
ryzykownych dla personelu). 
W przypadku utrzymującej się gorączki >38°C − wykonać posiewy krwi. 

Badania laboratoryjne: morfologia ze wzorem odsetkowym krwinek białych oraz liczbą płytek krwi, CRP, prokalcytonina, glukoza, kreatynina, 
ALT, bilirubina, LDH, INR, D-dimer, troponiny sercowe oraz rozważyć oznaczenie stężenia IL−6. 
Badania obrazowe: RTG, TK, USG klatki piersiowej. [konsensus ekspertów]

Monitorowanie kliniczne: 
Wymaga hospitalizacji, ze względu na ryzyko progresji choroby. 
Monitorowanie w warunkach szpitalnych: temperatura, ciśnienie tętnicze, tętno, liczba oddechów, pulsoksymetria – 2-3 razy dobę. 
Ocena gazometrii krwi tętniczej i równowagi kwasowo-zasadowej, zwłaszcza w 5.-7. dobie od wystąpienia objawów lub w przypadku nagłego 
pogorszenia stanu klinicznego. [konsensus ekspertów]

Źródło: http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%20covid19_v1.0.pdf



STOPNIE CIĘŻKOŚCI CHOROBY 
Stopień 2 – objawowy bez cech niewydolności oddychania 
(klasyfikacja Modified Early Warning Score (MEWS) <3 punktów)/2
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Leczenie:
W świetle braku dowodów naukowych potwierdzających efektywność kliniczną lopinawiru/ritonawiru +/- chlorochina lub 
hydroksychlorochina, nie zaleca się ich rutynowego stosowania, ograniczając użycie do badania klinicznego. [Zalecenie Komitetu Sterującego]
Ze względu na niewystarczające dane wynikające z braku kompletnych badań klinicznych wymaganych zwykle przy rejestracji leku do 
stosowania w określonym wskazaniu, decyzje o leczeniu podstawowym powinny być podejmowane indywidualnie przez lekarza prowadzącego 
terapię. [Opinia Panelu ekspertów]

W oparciu o niepełną wiedzę i dostępność leków w terapii można u wybranych pacjentów rozważyć: 
• Lopinawir/ritonawir, doustnie (nie należy rozkruszać) 400/100mg co 12 godzin, 14 dni 
plus 
• Chlorochina, doustnie (dopuszczalne rozkruszanie), przez 3 dni 500 mg co 12 godzin, a następnie przez 4-7 dni 250mg co 12 godzin (nie 
dłużej niż 10 dni) lub Hydroksychlorochina, doustnie (dopuszczalne rozkruszanie), dawka nasycająca 400 mg co 12 godzin, dawka 
podtrzymująca 200 mg co 12 godzin, 10 dni. [Opinia Panelu ekspertów]

Należy podkreślić, że obecnie nie ma danych klinicznych, pozwalających na wnioskowanie o przewadze terapii złożonej 
lopinawir/rytonawir+chlorochina lub hydroksychlorochina względem monoterapii z zastosowaniem chlorochiny lub hydroksychlorochiny.

Źródło: http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%20covid19_v1.0.pdf



STOPNIE CIĘŻKOŚCI CHOROBY
Stopień 3 – ciężkie zapalenie płuc z niewydolnością oddychania / pre-ARDS 
(klasyfikacja MEWS 3-4 punkty) /1 
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Objawy: 
Kliniczne i laboratoryjne objawy pogorszenia wydolności oddechowej i wymiany gazowej (duszność, zwiększona częstość 
oddechów, obniżenie SpO2 < 90-92%). 
Pacjent demonstruje ostre objawy zajęcia układu oddechowego wymagające ścisłego monitorowania zwłaszcza między 5. a 
7. dniem od wystąpienia pierwszych objawów w celu ewentualnego zapewnienia intensywnej opieki medycznej. 
Bez objawów ARDS, wstrząsu septycznego, niewydolności wielonarządowej oraz zaburzeń świadomości.
Diagnostyka: 
Badania w kierunku grypy i innych patogenów odpowiedzialnych za infekcje górnych dróg oddechowych (unikać procedur generujących 
aerozol – ryzykownych dla personelu). W przypadku utrzymującej się gorączki > 38°C wykonać posiewy krwi. 

Pogłębienie diagnostyki zależnie od obrazu klinicznego (np. w kierunku HIV). 
Badania laboratoryjne: morfologia ze wzorem odsetkowym krwinek białych oraz liczbą płytek krwi, CRP, prokalcytonina, gazometria krwi 
tętniczej z oceną wskaźników równowagi kwasowo – zasadowej, glukoza, ferrytyna, IL-6, kreatynina, ALT, AST, amylaza, albumina, bilirubina, 
LDH, mleczany, INR, D-dimer, troponiny sercowe, BNP, NT-proBNP.                                                            
Badania obrazowe: RTG, TK, USG klatki piersiowej. [konsensus ekspertów]

Monitorowanie kliniczne: 
Ścisłe monitorowanie kliniczne i ocena parametrów życiowych (temperatura, ciśnienie tętnicze, tętno, liczba oddechów, skala Glasgow, SpO2). 
Ocena gazometrii krwi tętniczej i równowagi kwasowo-zasadowej. Echokardiografia wskazana w przypadku podejrzenia ostrej niewydolności 
serca. Konsultacja specjalisty intensywnej terapii. [konsensus ekspertów]

Źródło: http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%20covid19_v1.0.pdf



STOPNIE CIĘŻKOŚCI CHOROBY
Stopień 3 – ciężkie zapalenie płuc z niewydolnością oddychania / pre-ARDS 
(klasyfikacja MEWS 3-4 punkty) /2
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Leczenie:
W świetle braku dowodów naukowych potwierdzających efektywność kliniczną lopinawiru/ritonawiru +/- chlorochina lub hydroksychlorochina
lub tocilizumab, nie zaleca się rutynowego stosowania ww. terapii, ograniczając ich użycie do badania klinicznego. [zalecenie Komitetu 
Sterującego]
Ze względu na niewystarczające dane wynikające z braku kompletnych badań klinicznych wymaganych zwykle przy rejestracji leku do 
stosowania w określonym wskazaniu, decyzje o leczeniu podstawowym powinny być podejmowane indywidualnie przez lekarza 
prowadzącego terapię.
W oparciu o niepełną wiedzę i dostępność leków w terapii można rozważyć: • Lopinawir/ritonawir, doustnie (nie należy rozkruszać), 
400/100mg co 12 godzin, 28 dni plus • Chlorochina, doustnie (dopuszczalne rozkruszanie), przez 3 dni 500 mg co 12 godzin, a następnie przez 
4-7 dni 250mg co 12 godzin (nie dłużej niż 10 dni) lub Hydroksychlorochina, doustnie (dopuszczalne rozkruszanie), dawka nasycająca 400 mg 
co 12 godzin, dawka podtrzymująca 200 mg co 12 godzin, 10 dni plus • Tocilizumab (u osób z podwyższonym stężeniem IL-6), dożylnie 8 
mg/kg (maksymalnie 800 mg) w pojedynczej dawce (jednogodzinny wlew), przy braku poprawy druga dawka może być powtórzona po 8-12 
godzinach. [Opinia Panelu Ekspertów]

Zaleca się rutynowe stosowanie heparyn drobnocząsteczkowych, w dawkach profilaktycznych u pacjentów z COVID-19 w stanie ciężkim, z 
uwagi na ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich i zatoru płucnego. W przypadkach wystąpienia zakrzepicy, zatoru płucnego, rozsianego 
wykrzepiania wewnątrznaczyniowego lub katastrofalnego zespołu antyfosfolipidowego – w dawkach leczniczych. [zalecenie Komitetu 
Sterującego]. Zastosowanie heparyny drobnocząsteczkowej stanowi leczenie wspomagające. [Opinia Panelu Ekspertów]
U wentylowanych mechanicznie dorosłych pacjentów z COVID-19 i niewydolnością oddechową ALE BEZ zespołu ostrej niewydolności 
oddechowej – ARDS) odradza się rutynowego stosowania systemowych kortykosteroidów. [zalecenie Komitetu Sterującego] Glikokortykoidy  
mogą być stosowane w wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza gdy brak jest poprawy po stosowaniu tocilizumabu. [Opinia Panelu Ekspertów]

Źródło: http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%20covid19_v1.0.pdf



STOPNIE CIĘŻKOŚCI CHOROBY 
Stopień 4 – ARDS / niewydolność wielonarządowa 
(klasyfikacja MEWS >4 punkty)/1
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Objawy: 
Pacjent w ciężkim stanie, z niewydolnością oddychania i upośledzeniem innych funkcji życiowych: zespół ostrej 
niewydolności oddechowej (acute respiratory distress syndrome; ARDS), sepsa i wstrząs septyczny, niewydolność 
wielonarządowa. Definicja berlińska określa trzy stopnie ciężkości ARDS: łagodny: 200 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 300 
mmHg (z PEEP lub CPAP ≥ 5 cmH2O, lub u pacjentów niewentylowanych; umiarkowany 100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 200 
mmHg (z PEEP ≥5 cmH2O u pacjentów niewentylowanych); ciężki: PaO2/FiO2 ≤ 100 mm Hg                (z PEEP ≥5 
cmH2O).

Diagnostyka: 
Badania w kierunku grypy i innych patogenów odpowiedzialnych za infekcje górnych dróg oddechowych (unikać procedur generujących 
aerozol – ryzykownych dla personelu). W przypadku utrzymującej się gorączki > 38°C wykonać posiewy krwi. Pogłębienie diagnostyki 
zależnie od obrazu klinicznego (np. w kierunku HIV). Badania laboratoryjne: morfologia ze wzorem odsetkowym krwinek białych oraz liczbą 
płytek krwi, CRP, IL-6, prokalcytonina, gazometria krwi tętniczej z oceną równowagi kwasowozasadowej, glukoza, ferrytyna, kreatynina, 
ALT, AST, amylaza, albumina, bilirubina, kreatynina, LDH, mleczany, INR, D-dimer, APTT, fibrynogen, troponiny sercowe, BNP, NTproBNP. 
Badania obrazowe: RTG, USG, w uzasadnionych przypadkach TK klatki piersiowej. [konsensus ekspertów]

Monitorowanie kliniczne: 
Ścisłe monitorowanie kliniczne i ocena parametrów życiowych w warunkach OIT. Ocena gazometrii krwi tętniczej i równowagi kwasowo-
zasadowej. Echokardiografia wskazana w przypadku podejrzenia ostrej niewydolności serca. [konsensus ekspertów]

Źródło: http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%20covid19_v1.0.pdf



STOPNIE CIĘŻKOŚCI CHOROBY 
Stopień 4 – ARDS / niewydolność wielonarządowa 
(klasyfikacja MEWS >4 punkty)/2
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Leczenie: 
W świetle braku dowodów naukowych potwierdzających efektywność kliniczną lopinawiru/ritonawiru +/- chlorochina lub 
hydroksychlorochina lub tocilizumab, nie zaleca się rutynowego stosowania ww. terapii, ograniczając ich użycie do badania klinicznego. 
[Zalecenie Komitetu Sterującego]
Ze względu na niewystarczające dane wynikające z braku kompletnych badań klinicznych wymaganych zwykle przy rejestracji leku do 
stosowania w określonym wskazaniu, decyzje o leczeniu podstawowym powinny być podejmowane indywidualnie przez lekarza 
prowadzącego terapię.
W oparciu o niepełną wiedzę i dostępność leków w terapii można rozważyć: • Lopinawir/ritonawir, doustnie (nie należy rozkruszać), 
400/100mg co 12 godzin, 28 dni plus • Chlorochina, doustnie (dopuszczalne rozkruszanie), przez 3 dni 500 mg co 12 godzin, a następnie 
przez 4-7 dni 250mg co 12 godzin (nie dłużej niż 10 dni) lub Hydroksychlorochina, doustnie (dopuszczalne rozkruszanie), dawka nasycająca 
400 mg co 12 godzin, dawka podtrzymująca 200 mg co 12 godzin, 10 dni plus • Tocilizumab, dożylnie 8 mg/kg (maksymalnie 800 mg) w 
pojedynczej dawce (jednogodzinny wlew), przy braku poprawy druga dawka może być powtórzona po 8-12 godzinach. [Opinia Panelu 
ekspertów]
Zaleca się rutynowe stosowanie heparyn drobnocząsteczkowych, w dawkach profilaktycznych u pacjentów z COVID-19 w ARDS, z uwagi na 
ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich i zatoru płucnego. W przypadkach wystąpienia zakrzepicy, zatoru płucnego, rozsianego
wykrzepiania wewnątrznaczyniowego lub katastrofalnego zespołu antyfosfolipidowego – w dawkach leczniczych. [Zalecenie Komitetu 
Sterującego] Zastosowanie heparyny drobnocząsteczkowej stanowi leczenie wspomagające. [Opinia Panelu ekspertów]

Źródło: http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%20covid19_v1.0.pdf



STOPNIE CIĘŻKOŚCI CHOROBY 
Stopień 4 – ARDS / niewydolność wielonarządowa 
(klasyfikacja MEWS >4 punkty)/3
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Leczenie c.d.: 
Dla dorosłych pacjentów z COVID-19 i wstrząsem septycznym opornym na leczenie, zalecamy raczej stosowanie niż niestosowanie leczenia 
niskimi dawkami kortykosteroidów. Typowe dawkowanie kortykosteroidów u pacjentów z wstrząsem septycznym to 200 mg hydrokortyzonu
na dobę dożylnie podane we wlewie lub w dawkach przerywanych. [Zalecenie Komitetu Sterującego]

Glikokortykoidy – mogą być stosowane w wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza gdy brak jest poprawy po stosowaniu tocilizumabu. 

Potencjalną wartość terapeutyczną w COVID-19, ale wymagającą dalszych badań posiadają:
1. Remdesiwir
2. Osocze ozdrowieńców
3. Interferon alfa lub beta
Lekami, które wbrew niektórym opiniom, nie są skuteczne w terapii COVID-19 są:

1. Azytromycyna - może być rozważana do stosowania w COVID-19 w sytuacjach uzasadnionych towarzyszącym zakażeniiem bakteryjnym, 
na zasadach dotyczących antybiotykoterapii.
2. Oseltamiwir - może być rozważana do stosowania w COVID-19 w sytuacjach uzasadnionych towarzyszącą koinfekcją wirusem grypy.
[Opinia Panelu ekspertów]

Źródło: http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%20covid19_v1.0.pdf



Duszność jest stosunkowo częstym objawem COVID-19.                                                                                       Stwierdzono ją u 
31,2% spośród 138 chorych hospitalizowanych z powodu choroby w jednym ze szpitali w Wuhan. 
Źródło: Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, Wang B, Xiang H, Cheng Z, Xiong Y, Zhao Y, Li Y, Wang X, Peng Z . Clinical Characteristics of 138 Hospitalized
Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020; 323(11):1061-1069.
W innych badaniach odsetek chorych z dusznością był jeszcze wyższy i wynosił 42 - 55%. Przebieg choroby jest zróżnicowany. Ocenia się, że u około 20% chorych 
przebiega ona ciężko i bardzo ciężko. Najważniejszym czynnikiem decydującym o ciężkim przebiegu choroby są zaburzenia wymiany gazowej, w szczególności 
hipoksemia. 
Źródło:  Shi H, Han X, Jiang N, Cao Y, Alwalid O, Gu J, Fan Y, Zheng C. Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a 
descriptive study. Lancet Infect Dis.2020;20(4):425.                                                                                                          
Huang C, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020;395(10223):497                                                                                 
Wu C et al.Risk Factors Associated With Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China. 
JAMA Intern Med. 2020; Mar 13
Tlenoterapii wymaga ok. 70-80% pacjentów przyjętych do szpitala z powodu zapalenia płuc wywołanego SARS CoV-2.
Źródło: Alhazzani W et al. (2020) Surviving Sepsis Campaign Guidelines on the Management of Critically Ill Adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Crit
Care Med. 
Wyniki innego badania, w którym analizowano 201 chorych hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc w przebiegu COVID-19 wskazują na skuteczność 
tlenoterapii biernej z zastosowaniem FiO2 <0,6 u 72% pacjentów. Pozostałe 28% chorych wymagało przyjęcia do Oddziału Intensywnej Opieki i bardziej 
intensywnych metod tlenoterapii. Wśród nich wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa (HFNO) okazała się wystarczająca u 58% chorych, podczas gdy 42% 
wymagało inwazyjnej wentylacji mechanicznej. 
Źródło: Yang X , Yu Y, Xu J, et al. Clinical Course and Outcomes of Critically Ill Patients With SARS-CoV-2 Pneumonia in Wuhan, China: A Single-Centered, 
Retrospective, Observational Study . Lancet Respir Med. 2020 Feb 24                                                                                                                           
Alhazzani W et al. (2020) Surviving Sepsis Campaign Guidelines on the Management of Critically Ill Adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Crit Care 
Med. 
Odsetek chorych leczonych w warunkach szpitalnych, u których stwierdzono ciężką niewydolność oddychania i ARDS wahał się od 19,6% do nawet 41%.
Źródło: Wang D et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020; 
323(11):1061-1069.
Wu C et al. Risk Factors Associated With Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China. 
JAMA Intern Med. 2020; Mar 13
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Schemat postępowania na oddziale zachowawczym z możliwością 
prowadzenia NIV, HFNC i innych rodzajów wentylacji.
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Źródło: http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%20covid19_v1.0.pdf

ARF - acute respiratory failure
OIT – oddział intensywnej terapii
NIV - wentylacja nieinwazyjna (ang. non-
invasive ventilation)
HFNC - kaniula donosowa o wysokim 
przepływie (ang. high-flow nasal
cannula)
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Źródło: 
Yang X  et al. (2020) Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in 
Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet Respir Med. 
Zalecenia AOTMiT http://www.aotm.gov.pl/www/wp-
content/uploads/covid_19/2020.04.23_zalecenia%20covid19_v1.0.pdf

Brak jest badań klinicznych dotyczących stosowania 
ECMO u pacjentów z COVID-19. Raport Yang 2020 
sugeruje, że 11,5% przypadków pacjentów z COVID-19 
przyjętych na OIOM otrzymało leczenie ECMO.



Dystansowanie społeczne
należy do niefarmakologicznych środków 
przeciwepidemicznych, które poprzez 
zmniejszenie transmisji wirusa odciążają 
system opieki zdrowotnej.

Badania obserwacyjne oraz badania z 
wykorzystaniem modelowania, dotyczące 
wcześniejszych pandemii (np. grypy), jak również 
doświadczenia z epidemii COVID-19         w 
Chinach wskazują, że wczesne, zdecydowane, 
skoordynowane i wszechstronne wdrożenie 
metod dystansowania społecznego 
skuteczniej spowalnia rozprzestrzenianie się 
wirusa niż działania opóźnione. 
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ECDC podaje, że zastosowanie w Chinach szerokiego zakresu interwencji niefarmakologicznych, w tym 
dystansowania społecznego, o tydzień wcześniej mogłoby zmniejszyć liczbę przypadków COVID-19 o 
65%. W razie ich wdrożenia dwa tygodnie lub trzy tygodnie wcześniej, liczbę chorych podczas tej 
epidemii można było zmniejszyć o 86% lub odpowiednio 95%. Takie działania mogły również ograniczyć region 
dotknięty transmisją.
Ze względu na stosunkowo szybką rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczoną skuteczność większości 
sposobów ograniczania kontaktów między ludźmi, wpływ takich działań na szczyt zachorowań podczas epidemii i 
możliwość opóźnienia tego szczytu zależy od tego, jak wcześnie włączono procedury dystansowania społecznego w 
odniesieniu do lokalnej sytuacji epidemiologicznej.
Decyzje o tym, kiedy i jak wdrażać środki dystansowania społecznego należy podejmować na podstawie przesłanek 
opartych na dowodach naukowych. Pod uwagę należy także brać kwestie społeczne i polityczne.

Pojawianie się w danym regionie przypadków COVID-19 i/lub zgonów z powodu zakażenia 
SARS-CoV-2 o nieznanym łańcuchu transmisji stanowi silną przesłankę do rozważenia środków 
dystansowania społecznego.

ZNACZENIE OGRANICZANIA KONTAKTÓW MIĘDZY LUDŹMI (DYSTANSOWANIA 
SPOŁECZNEGO) PODCZAS EPIDEMII. 
Stanowisko ECDC (11.03.2020)
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https://www.who.int/publications-detail/the-first-few-x-(ffx)-cases-and-contact-investigation-protocol-for-2019-novel-coronavirus-(2019-ncov)-infection
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations


WHO i UNICEF wzywają wszystkie kraje do utrzymania wykonywania szczepień ochronnych. Pandemia COVID-19 przypomina, że 
choroby zakaźne nie znają granic. Brak szczepień zwiększa ryzyko wybuchu epidemii danej choroby.
Zasoby opieki zdrowotnej są ograniczone i skoncentrowane na walce z nowym koronawirusem, stąd też utrzymanie wykonywania 
rutynowych szczepień i ochrona przed chorobami zakaźnymi jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. WHO i UNICEF wzywają rządy 
wszystkich krajów do podjęcia wszelkich możliwych działań, aby wykorzystać ochronę przed chorobami zakaźnymi przy użyciu 
szczepionek, które są dostępne.
Brak szczepień zwiększa ryzyko wybuchu epidemii danej choroby.
Jeśli w czasie pandemii COVID-19 w niektórych krajach działania walki z koronawirusem spowodują tymczasowe przerwy w realizacji 
programów szczepień, należy zaplanować ich wznowienie, tak szybko, jak to możliwe uwzględniając sytuację epidemiologiczną COVID-
19. 
Ochrona dzieci, młodzieży i dorosłych przed chorobami, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, jest niezbędna dla stabilności 
systemów opieki zdrowotnej – zaznaczają WHO i UNICEF. Możemy zapobiec dalszemu wpływowi COVID-19 na nasze systemy opieki 
zdrowotnej, zapewniając, że osoby w każdym wieku będą szczepione zgodnie z obowiązującymi programami szczepień ochronnych.
WHO i UNICEF będą nadal wspierać wysiłki rządów na rzecz wzmocnienia ich programów szczepień, w tym poprzez strategiczne 
planowanie sprawiedliwego dostępu do szczepień, wzmocnienia nadzoru nad chorobami zakaźnymi, którym można zapobiegać 
szczepieniami, a także zaangażowanie i edukację społeczeństwa na temat profilaktyki z wykorzystaniem szczepień.

SZCZEPIENIA OCHRONNE W DOBIE COVID-19
Utrzymanie wykonywania szczepień w czasie pandemii COVID-19. 
Wspólne oświadczenie WHO i UNICEF z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień 2020. 
21.04.2020
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W nawiązaniu do rekomendacji Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz konsultantów krajowych w 
dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii w sprawie odroczenia realizacji szczepień 
obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci do 18 kwietnia 2020 roku, Minister Zdrowia 
oraz Główny Inspektor Sanitarny, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz 
Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego (WHO, CDC, NHS, 
NCIRS) zalecają wznowienie bieżącej realizacji wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu 
Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie 
szczepienia, ze szczególnym uwzględnieniem:
• szczepień na oddziałach noworodkowych;
• szczepień obowiązkowych, które zgodnie z PSO powinny być wykonane do 24 miesiąca życia;
• szczepień z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji dzieci z chorobami przewlekłymi, dla których istnieją 

szczególne wskazania zdrowotne do szczepień;
• szczepień poekspozycyjnych przeciw wściekliźnie, tężcowi, odrze, ospie wietrznej, WZW tupu b, według wskazań 

medycznych we wszystkich grupach wieku;
• realizacji innych szczepień ochronnych, których konieczność podania lub dokończenie wynika z Charakterystyki 

Produktu Leczniczego.

SZCZEPIENIA OCHRONNE W DOBIE COVID-19
Komunikat GIS w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii 
COVID-19
17.04.2020
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Rekomenduje się ponadto upowszechnianie szczepień:
• przeciwko pneumokokom oraz grypie w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60 roku życia i przewlekle 

chorych, ponieważ przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i 
zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc,

• przeciwko krztuścowi u kobiet w ciąży.

Szczepienie można przeprowadzić jeżeli:
• brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub 

innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub 
kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w 
kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2);

• zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, 
duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19..

SZCZEPIENIA OCHRONNE W DOBIE COVID-19
Komunikat GIS w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii 
COVID-19
17.04.2020
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Zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować w czasie szczepienia w okresie pandemii koronawirusa SARC-CoV-2:
• stosowanie ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie POZ (używanie przez personel maseczek na usta i nos oraz rękawiczek 

jednorazowych, jako uzupełnienia standardowej higieny rąk, minimalizuje ryzyko przeniesienia SARS-CoV-2 na dziecko lub jego opiekunów, 
w przypadku bezobjawowego zakażenia personelu;

• personel medyczny musi zachować wszelkie zasady dotyczące zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową lub 
bezpośredniego kontaktu – higiena rąk, przyjmowanie w odzieży roboczej/ochronnej, która nie miała kontaktu z pacjentami z objawami 
ostrej infekcji, dezynfekcja powierzchni, z którymi styka się pacjent (kozetka, stół do badania niemowląt itp.), po każdym pacjencie;

• szczepienia należy wykonywać, w wydzielonych pomieszczeniach, w których nie przyjmuje się osób chorych z objawami ostrej infekcji 
(separacja przestrzenna);

• dzieci z jednym zdrowym opiekunem należy umawiać indywidualnie, na określoną godzinę, aby w poczekalni przebywało w jednym czasie 
jak najmniej osób (separacja czasowa);

• w razie braku poczekalni i gabinetu tylko dla dzieci zdrowych, szczepienia powinny odbywać się w godzinach porannych (w pierwszych 
godzinach po otwarciu przychodni), przed godzinami przyjęć pozostałych pacjentów;

• zaleca się włączenie teleporady medycznej na etapie wywiadu epidemiologicznego i wstępnej kwalifikacji do szczepienia: w trakcie 
ustalania terminu szczepienia należy poinformować opiekuna/rodzica, że z dzieckiem może przyjść tylko jedna osoba, bez objawów 
infekcji. Należy przeprowadzić wywiad dotyczący stanu zdrowia pozostałych domowników. Należy odroczyć szczepienia jeżeli w domu 
znajduje się osoba: (1) z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie, (2) kwarantannowana, (3) poddana izolacji w warunkach 
domowych.

SZCZEPIENIA OCHRONNE W DOBIE COVID-19
Komunikat GIS w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii 
COVID-19
17.04.2020
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-
CoV-2.

§1. Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zostaje objęte 
przepisami o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi.
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z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Ustawa określa:
1. zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i 

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem,                    w 
tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu 
unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej;

2. zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania 
zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 1;

3. uprawnienia i obowiązki, świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców i innych osób 
przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz 
zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 1;

4. zasady pokrywania kosztów realizacji zadań, o których mowa w pkt 1–3,                          
w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem 
zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 1, w celu zapewnienia tym 
osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia.
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USTAWA
z dnia 31 marca 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób 

powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

§2. pkt 2. o. 
Obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby chore i podejrzane o 
zachorowanie na zakażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi 
wywołującymi zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARI) 
lub innej niewydolności narządowej, w szczególności: MERS, SARS-CoV-2, 
SARS.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie wykazu chorób powodujących powstanie 
obowiązku hospitalizacji

Obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby, u których stwierdzono 
zachorowanie na chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 
(COVID-19),
jeżeli nie zostały przez lekarza skierowane do leczenia w ramach izolacji 
odbywanej w warunkach domowych.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 23 marca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wykazu chorób powodujących powstanie 

obowiązku hospitalizacji .
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 7 marca 2020 r. 

w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie 
obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru 
epidemiologicznego

§1.1.4 Chorobami powodującymi powstanie obowiązku kwarantanny 
lub nadzoru epidemiologicznego u osób, o których mowa w art. 34 ust. 
2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jest choroba wywołana 
koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

§1.2.4 Okres obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru 
epidemiologicznego wynosi 14 dni – w przypadku choroby wywołanej 
koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu 
państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb finansowania z 
budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, o których
mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 531)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 565)
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ZDROWIA 

z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie standardu organizacyjnego 

opieki w izolatoriach
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii
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ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 15 kwietnia 2020 r.
zmieniające 

rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów                         
i zakazów w związku

z wystąpieniem stanu 
epidemii



Ważne linki:
https://infekcje.mp.pl/ekspert/226342,2019-ncov-nowy-koronawirus-z-chin,1
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Główny Inspektorat Sanitarny
Jak skutecznie myć ręce
Koronawirus – Jak zapobiegać zakażeniu?
Koronawirus-Pamiętaj
Koronawirus- Jak zapobiegać. Infolinia
Film -koronawirus

Wytyczne dla lekarzy/praktyk lekarskich/placówek ochrony zdrowia
https://pts.net.pl/centrum-wiedzy/#1584619449206-26ec67d5-6fdb
https://konsultantait.gumed.edu.pl/
https://pltr.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020.03.23-COVID-zalecenia-PLTR-1-1.pdf
https://pts.net.pl/centrum-wiedzy/
https://cloud.gumed.edu.pl/s/nNnxq8RDy3PF3eT#pdfviewer
https://cloud.gumed.edu.pl/s/a74eHCRofrXgpNB#pdfviewer
https://diabetologia.mp.pl/wytyczne/230782,covid-19-zalecenia-polskiego-towarzystwa-
diabetologicznego-dla-pacjentow
https://www.mp.pl/okulistyka/wytyczne/wytyczne-i-artykuly/230808,rekomendacje-pto-dotyczace-
postepowania-z-pacjentem-okulistycznym-w-czasie-epidemii-covid-19

https://infekcje.mp.pl/ekspert/226342,2019-ncov-nowy-koronawirus-z-chin,1
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
http://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/rece.png
http://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/PLAKAT.-Koronawirus-Jak-zapobiega%C4%87-zaka%C5%BCeniu.jpg
http://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Koronawirus-Pami%C4%99taj.jpg
http://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Koronawirus-Jak-zapobiega%C4%87.-Infolinia.jpg
https://www.youtube.com/watch%3Fv=9oUr5jLoBkw
https://pts.net.pl/centrum-wiedzy/
https://konsultantait.gumed.edu.pl/
https://pltr.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020.03.23-COVID-zalecenia-PLTR-1-1.pdf
https://pts.net.pl/centrum-wiedzy/
https://cloud.gumed.edu.pl/s/nNnxq8RDy3PF3eT
https://cloud.gumed.edu.pl/s/a74eHCRofrXgpNB
https://diabetologia.mp.pl/wytyczne/230782,covid-19-zalecenia-polskiego-towarzystwa-diabetologicznego-dla-pacjentow
https://www.mp.pl/okulistyka/wytyczne/wytyczne-i-artykuly/230808,rekomendacje-pto-dotyczace-postepowania-z-pacjentem-okulistycznym-w-czasie-epidemii-covid-19


Informacje WHO nt. koronarowirusa https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
tygodniowe raporty nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
Zasady postępowania z osobą zakażoną koronarowirusem w szpitalu i w ambulatorium
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/patient-management
Odpowiedzi na często zadawane pytania  https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
Obalanie mitów nt. koronarowirusa
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
Materiały filmowe
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/videos
Dane epidemiologiczne https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://www.newscientist.com/article/2235342-covid-19-why-wont-the-who-officially-declare-a-coronavirus-pandemic/
https://www.mp.pl/szukaj?q=covid
https://www.nature.com/articles/s41421-020-0148-0
https://www.gov.pl/web/zdrowie
https://www.ted.com/talks/david_heymann_what_we_do_and_don_t_know_about_the_coronavirus?referrer=playlist-
the_fight_against_viruses

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/patient-management
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/videos
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.newscientist.com/article/2235342-covid-19-why-wont-the-who-officially-declare-a-coronavirus-pandemic/
https://www.mp.pl/szukaj%3Fq=covid
https://www.nature.com/articles/s41421-020-0148-0
https://www.gov.pl/web/zdrowie
https://www.ted.com/talks/david_heymann_what_we_do_and_don_t_know_about_the_coronavirus%3Freferrer=playlist-the_fight_against_viruses

