Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w
Wodzisławiu Śląskim

Wodzisław Śląski, 10-04-2020

26 Marca 51
44-300 Wodzisław Śląski
000312455

Stany dla magazynu: MG 1 - Magazyn Leków, Opatrunków, Mat. Szewnych (Wodzisław), MG1 - LEKI,PŁYNY
INFUZYJNE,OPATRUNKI,MATERIAŁY SZEWNE
Stany magazynowe materiałów na dzień 2020-03-27, według daty wprowadzenia: wszystkie
Rodzaj wykazu: Syntetycznie materiały
Wszystkie grupy
Wszystkie grupy lokalne
Wszystkie miejsca składowania
Wszystkie rodzaje kosztów
Wybrane leki/materiały
Warunki dodatkowe:
Lp.

Indeks materiału

Nazwa

Magazyn: MG 1 - Magazyn Leków, Opatrunków, Mat. Szewnych (Wodzisław)
1.
CZE-05888
CZEPEK 1 x użyt. chirurgiczny damski [x1]
2.
CZE-05782
CZEPEK 1 x użyt. chirurgiczny męski [x1]
3.
FAR-05914
FARTUCH 1 x użyt. flizelinowy dla person.med. [x1]
4.
FAR-07010
FARTUCH CHIRURGICZNY włókninowy M/L/XL/XXL STANDARD
ZARYS 1 x użyt.steryl. [x1szt]
5.
MAS-05783
MASKA z GUMKĄ chirurgiczna 3-warstwowa [x1 szt]
6.
UBR-07013
UBRANIE CHIRURGICZNE M-XL bluza+spodnie L&R niesteryl.
[x1szt]
7.
UBR-10757
UBRANIE CHIRURGICZNE M-XL bluza+spodnie ZARYS [x1 szt]
Razem dla magazynu:
Magazyn: MG1 - LEKI,PŁYNY INFUZYJNE,OPATRUNKI,MATERIAŁY SZEWNE
8.
CZE-05888
CZEPEK 1 x użyt. chirurgiczny damski [x1]
9.
FAR-05914
FARTUCH 1 x użyt. flizelinowy dla person.med. [x1]
10.
FAR-07010
FARTUCH CHIRURGICZNY włókninowy M/L/XL/XXL STANDARD
ZARYS 1 x użyt.steryl. [x1szt]
11.
MAS-05783
MASKA z GUMKĄ chirurgiczna 3-warstwowa [x1 szt]
12.
UBR-07013
UBRANIE CHIRURGICZNE M-XL bluza+spodnie L&R niesteryl.
[x1szt]
13.
UBR-10757
UBRANIE CHIRURGICZNE M-XL bluza+spodnie ZARYS [x1 szt]
Razem dla magazynu:
Razem z raportu:

AMMS 5.56.1.01-rMANUAL; Wygenerował: Leszek Spandel; 10-04-2020 07:44; Sygnatura: 168202490080148

Ilość JM
1300,000
600,000
960,000
775,000

Wartość brutto

szt
szt
szt
szt

156,55 zł
77,76 zł
995,32 zł
3 088,53 zł

6550,000 szt
450,000 szt

27 303,94 zł
1 798,20 zł

1645,000 szt

6 306,93 zł
39 727,23 zł

400,000 szt
578,000 szt
138,000 szt

44,77 zł
599,27 zł
549,97 zł

1005,000 szt
50,000 szt

4 200,39 zł
191,70 zł

150,000 szt

575,10 zł
6 161,20 zł
45 888,43 zł
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Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w
Wodzisławiu Śląskim

Wodzisław Śląski, 10-04-2020

26 Marca 51
44-300 Wodzisław Śląski
000312455

Stany dla magazynu: MG 2 - Magazyn Sprzętu Jednoraz. i Materiałów Medycz.(Wodz), MG2 - SPRZĘT JEDNORAZOWY
STERYLNY I NIESTERYLNY
Stany magazynowe materiałów na dzień 2020-03-27, według daty wprowadzenia: wszystkie
Rodzaj wykazu: Syntetycznie materiały
Wszystkie grupy
Wszystkie grupy lokalne
Wszystkie miejsca składowania
Wszystkie rodzaje kosztów
Wybrane leki/materiały
Warunki dodatkowe:
Lp.

Indeks materiału

Nazwa

Magazyn: MG 2 - Magazyn Sprzętu Jednoraz. i Materiałów Medycz.(Wodz)
1.
RĘK-07798
RĘKAWICE foliowe M/L [x100szt]
2.
RĘK-07738
RĘKAWICE NITRYLOWE 1 x użyt. bezpudrowe S/M/L/XL [x100]
3.
RĘK-07739
RĘKAWICE VINYLOWE 1 x użyt. S/M/L [x100]
Razem dla magazynu:
Magazyn: MG2 - SPRZĘT JEDNORAZOWY STERYLNY I NIESTERYLNY
4.
RĘK-07798
RĘKAWICE foliowe M/L [x100szt]
5.
RĘK-07738
RĘKAWICE NITRYLOWE 1 x użyt. bezpudrowe S/M/L/XL [x100]
6.
RĘK-07739
RĘKAWICE VINYLOWE 1 x użyt. S/M/L [x100]
Razem dla magazynu:
Razem z raportu:

AMMS 5.56.1.01-rMANUAL; Wygenerował: Leszek Spandel; 10-04-2020 07:47; Sygnatura: 485259402543306

Ilość JM

Wartość brutto

15,000 op
235,000 op
4,000 op

20,51 zł
2 187,73 zł
26,44 zł
2 234,68 zł

29,000 op
966,000 op
6,000 op

39,46 zł
13 640,31 zł
41,48 zł
13 721,25 zł
15 955,93 zł
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Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w
Wodzisławiu Śląskim

Wodzisław Śląski, 10-04-2020

26 Marca 51
44-300 Wodzisław Śląski
000312455

Stany dla magazynu: MG 3 - Magazyn Dezynfekcja (Wodzisław), MG3 - DEZYNFEKCJA
Stany magazynowe materiałów na dzień 2020-03-27, według daty wprowadzenia: wszystkie
Rodzaj wykazu: Syntetycznie materiały
Wszystkie grupy
Wszystkie grupy lokalne
Wszystkie miejsca składowania
Wszystkie rodzaje kosztów
Wszystkie leki/materiały
Warunki dodatkowe:
Lp.

Indeks materiału

Nazwa

Magazyn: MG 3 - Magazyn Dezynfekcja (Wodzisław)
1.
ANI-06231
ANIOSYME DD1 płyn do dezynfekcji narzędzi [x5000ml]
2.
ANI-07806
ANIOSYME FIRST PIANKA dezynfekcja narzędzi i sprzętu med. [x750
ML]
3.
ANI-10394
ANIOSYME SYNERGY MT PŁYN mycie narzędzi [x5 L]
4.
DES-10288
DESAM PRIM płyn dezynfekcja powierzchni [x 5 l]
5.
DES-04713
DESAM EXTRA płyn do dezynfekcji powierzchni [x5 l]
6.
DES-04957
DESPREJ płyn do dezynfekcji powierzchni [x5 l]
7.
HYD-08952
HYDREX S płyn higien. mycie skóry [x500 ml]
8.
INC-10318
INCIDIN DRY WIPES (chusty ) x 99 szt
9.
INC-10793
INCIDIN EXTRA PŁYN [x6 L]
10.
INC-10640
INCIDIN OXY WIPES ( chusty ) x 100szt dezynf. powierzch.
( kontakt z żywnością
11.
KLU-09022
Klucz do kanistra
12.
KOD-06457
KODAN BEZBARWNY aerozol do dezynfekcji skóry [x250ml]
13.
KOD-05569
KODAN BARWIONY płyn do chirurgicznej dezynfekcji skóry [x1000ml]
14.
LAB-10386
LABOMAT KS PŁYN preparat do mycia / płuczki automat. [x5 L]
15.
MIC-10652
MICRODACYN WOUND CARE PŁYN [x500 ML]
16.
MYJ-00000
MYJKA DLA PACJENTA 1 x użyt.steryl. CLOREX C2 CHG 4% [x1 szt.]
17.
NEO-10714
NEODISHER SB PŁYN 5L [x5 L]
18.
NEO-10715
NEODISHER SBR EXTRA PŁYN 5L [x5 L]
19.
NOC-08984
NOCOLYSE NEUTRAL płyn prep. dezynf. System Nocospray [x1l]
20.
OCT-07822
OCTENILIN płyn płyn do irygacji ran [x350 ML]
21.
OCT-07912
OCTENILIN WOUND GEL ŻEL [x20 ML]
22.
OCT-07255
OCTENISEPT aerozol do dezynf. skóry [x250 ML]
23.
OCT-06099
OCTENISEPT płyn do dezynfekcji skóry i ran [x1000ml]
24.
OPA-10393
OPASTER PŁYN dezynf. narzędzi [x5 L]
25.
ORA-08953
ORALSEPT PŁYN [x300 ML]
26.
POM-06203
POMPKA DO BUT. 500 ML przyrząd pompka do but . 500 ml
27.
QUA-10798
QUATRODES EXTRA DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI [x5 L]
28.
SER-09708
SERAMAN SOFT - 750ml
29.
Sil-4526
SILONDA LIPID [x500ml]
30.
SKI-09938
SKINMAN SOFT PROTECT płyn do dezynfekcji rąk [x750 ml]
31.
SKI-10387
SKINSEPT MUCOSA PŁYN 1 [x1 L]
32.
SPR-08956
SPRYSKIWACZ DO BUTELEK 1 L przyrząd [x1 szt]
33.
TIT-09682
TITAN CHLOR PLUS tabl, [x200 TABL]
34.
TRI-10785
TRISEPT MAX PŁYN D/DEZYNFEKCJI RĄK [x5 L]
35.
VEL-10790
VELODES SILK PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RĄK [x500 ml]
36.
VEL-10795
VELODES SOFT PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK [x5 L]
Razem dla magazynu:
Magazyn: MG3 - DEZYNFEKCJA
37.
CHL-08946
CHLORAMINA T SUBST. 6 KG [x6 KG]
38.
DES-10288
DESAM PRIM płyn dezynfekcja powierzchni [x 5 l]
39.
DES-05014
DESPREJ płyn do dezynfekcji powierzchni [x0,5 l]
40.
INC-10751
INCIDIN OXY WIPES S ( chusty ) chusteczki dezynfekujące [x100
szt]
41.
INC-10133
INCIDIN PRO 6 l płyn mycie i dezynf. powierzchni
42.
KOD-06457
KODAN BEZBARWNY aerozol do dezynfekcji skóry [x250ml]
43.
KOD-05568
KODAN BEZBARWNY płyn do chirurgicznej dezynfekcji skóry
[x1000ml]
44.
MIK-07241
MIKROZID AF JUMBO chusteczki dezynfekujące alkoh./pojemnik
[x200 szt. ]
45.
OCT-06480
OCTENISAN płyn myjąco-dezynfekujący [x1000ml]
46.
OCT-07255
OCTENISEPT aerozol do dezynf. skóry [x250 ML]
47.
OCT-06099
OCTENISEPT płyn do dezynfekcji skóry i ran [x1000ml]
48.
POM-08703
POMPKA DO KANIST. 5L przyrząd
AMMS 5.56.1.01-rMANUAL; Wygenerował: Leszek Spandel; 10-04-2020 07:48; Sygnatura: 42702168226242

Ilość JM
1,000 kanister
29,000 op

Wartość brutto
320,54 zł
1 619,24 zł

1,000
1,000
4,000
2,000
4,000
37,000
0,247
3,000

op
kanister
kanister
kanister
op
op
op
op

196,37 zł
27,39 zł
711,17 zł
127,59 zł
65,54 zł
841,94 zł
55,44 zł
108,51 zł

1,000
14,000
14,000
13,000
8,000
160,000
2,000
2,000
2,000
27,000
27,000
66,000
66,000
1,000
5,000
13,000
13,000
39,000
6,000
12,000
6,000
13,000
9,000
1,000
62,000
25,000

op
butelka
butelka
op
op
op
op
op
op
op
op
op
butelka
op
op
op
szt
szt
op
op
op
op
op
op
szt
szt

12,87 zł
146,06 zł
175,24 zł
1 737,45 zł
311,04 zł
345,60 zł
453,60 zł
648,00 zł
302,40 zł
772,74 zł
685,26 zł
1 710,72 zł
3 635,32 zł
235,63 zł
67,96 zł
63,96 zł
2 896,87 zł
746,41 zł
131,21 zł
177,29 zł
304,43 zł
31,98 zł
364,50 zł
172,80 zł
1 038,56 zł
2 624,40 zł
23 866,03 zł

3,000
11,000
1,000
10,000

op
kanister
butelka
op

532,84 zł
301,32 zł
10,80 zł
412,02 zł

0,002 op
17,000 butelka
17,000 butelka

0,45 zł
177,37 zł
212,79 zł

1,000 op
2,000
23,000
22,000
2,000

butelka
op
butelka
op

28,70 zł
95,94 zł
596,16 zł
1 211,76 zł
2,81 zł
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Stany magazynowe

Lp.

Indeks materiału

10-04-2020

Nazwa

Magazyn: MG3 - DEZYNFEKCJA
49.
QUA-10798
QUATRODES EXTRA DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI [x5 L]
50.
SER-08951
SERAMAN SOFT 750 ml
51.
SER-06428
SERAMAN SENSITIVE pianka myjaco-dezynfekująca [x400ml]
52.
Sil-4526
SILONDA LIPID [x500ml]
53.
SKI-09938
SKINMAN SOFT PROTECT płyn do dezynfekcji rąk [x750 ml]
54.
TIT-09682
TITAN CHLOR PLUS tabl, [x200 TABL]
55.
TRI-10785
TRISEPT MAX PŁYN D/DEZYNFEKCJI RĄK [x5 L]
56.
VEL-10790
VELODES SILK PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RĄK [x500 ml]
57.
VEL-10795
VELODES SOFT PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK [x5 L]
Razem dla magazynu:
Razem z raportu:

AMMS 5.56.1.01-rMANUAL; Wygenerował: Leszek Spandel; 10-04-2020 07:48; Sygnatura: 42702168226242

Ilość JM
5,000
110,000
10,000
9,000
4,000
3,000
15,000
24,000
5,000

szt
op
butelka
op
op
op
op
szt
szt

Wartość brutto
1 114,18 zł
2 105,27 zł
207,50 zł
196,82 zł
59,10 zł
121,50 zł
2 470,48 zł
402,02 zł
524,88 zł
10 784,71 zł
34 650,74 zł
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Załącznik nr 1 do procedury QP -009/KZ Wytyczne postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia
koronawirusem SARS – CoV – 2

ZASADY POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA SARSCoV-2 ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYM URAZEM
Obowiązują

zasady

postępowania

epidemiologicznego

jak

w

przypadku

pacjenta

z podejrzeniem zakażenia SRS –CoV-2 bez urazu opisane w procedurze - priorytet chronić
siebie, personel, inne osoby przed zakażeniem.
PACJENT Z URAZEM LEKKIM


Zaopatrzyć w pokoju izolacji z zachowaniem procedury izolacji i postępować dalej jak
w procedurze, zgodnie z kryteriami epidemiologicznej definicji przypadku.

PACJENT Z URAZEM CIĘŻKIM


Zaopatrzyć pacjenta wstępnie w pokoju izolacji i jeśli pacjent nadaje się do transportu – po
uzgodnieniu telefonicznym przekazać go do szpitala z oddziałem urazowo- ortopedycznym,
który posiada OAiIT oraz oddział obserwacyjno-zakaźny (Wykaz szpitali w załączniku nr do
procedury )



Jeśli pacjent nie kwalifikuje się do transportu umieszczamy go w wyznaczonej sali w oddziale
urazowo- ortopedycznym oznakowanej ,, STOP IZOLACJA” z zachowaniem zasad izolacji
powietrzno –kropelkowej zgodnie z wszystkimi najwyższymi kryteriami bezpieczeństwa
epidemiologicznego ujętymi w niniejszej procedurze



Jeśli pacjent wymaga zabiegu pilnego jest on przeprowadzony na wydzielonej Sali operacyjnej
bloku operacyjnego na IV piętrze, po zabiegu wraca do pomieszczenia izolacji
w oddziale lub w przypadku stanu ciężkiego na OAiIT



Jeśli stan zdrowia pacjenta pozwala na transport wysyłamy go do wyznaczonego szpitala
z oddziałem zakaźnym (wykaz szpitali w załączeniu)



Sala po zabiegu operacyjnym zostaje wyłączona z użycia, podlega gruntownej dezynfekcji
przez zamgławianie

Załącznik nr 3 do procedury QP -009/KZ Wytyczne postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia
koronawirusem SARS – CoV – 2

STAN CIEZKI PACJENTA – PRZEKAZANIE W OAiIT


pacjenta z Izby Przyjęć przetransportować windą opisaną Brudna.



umieścić w Izolatce



wdrożyć zasady izolacji kropelkowej



badanie w kierunku podejrzenia zakażenia koronawirusa można wykonać w oddziale po wcześniejszej
konsultacji z lekarzem chorób zakaźnych i uzyskaniu jego zgody- oddział zakaźny w Raciborzutel ( 32) 755 5370

Załącznik nr 2 do procedury QP-009/KZ
koronawirusem SARS – CoV – 2

ZASADY

POSTĘPOWANIA

Z

Wytyczne postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia

PACJENTKĄ

CIĘŻARNĄ

Z

PODEJRZENIEM

ZAKAŻENIA SARS-CoV-2
Pacjentki ciężarne z podejrzeniem zakażenia COVID - 19 powinny być kierowane do ośrodków
wyznaczonych przez wojewodę:
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP ,ul. Bielska 104/118, 42- 200 Częstochowa(III poziom
referencyjności oddziału położniczo –ginekologicznego),
2. Megrez Sp. Z o.o Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy(II poziom
referencyjności oddziału położniczo –ginekologicznego,
3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul.Bielska 4, 43-400 Cieszyn(I poziom referencyjności oddziału
położniczo-ginekologicznego).
4. Szpital Powiatowy, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie (I pozom referencyjności oddziału położniczo –
ginekologicznego),
5. Szpital Rejonowy im. J. Rostka, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz(I poziom referencyjności oddziału
położniczo – ginekologicznego).

Zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Konsultanta
Krajowego w dziedzinie Perinatologii z dnia 4.03.2020 :
1. Postępowanie z ciężarną w ciąży dotychczas nie powikłanej z objawami oraz wywiadem mogącym
wskazywać na wysokie ryzyko infekcji SARS –CoV-2\
- wezwij ratownictwo medyczne w celu przetransportowania ciężarnej do szpitala z oddziałem chorób
zakaźnych
- w zależności od stanu zdrowia pacjentki, zaawansowania i powikłań ciąży zakwalifikuj do
hospitalizacji w szpitalu zakaźnym lub wieloprofilowym z oddziałem położniczym.
2. Postępowanie z ciężarną w ciąży powikłanej wymagającej hospitalizacji w oddziale patologii ciąży
z dodatkowo występującymi objawami oraz wywiadem mogącym wskazywać na wysokie ryzyko
infekcji wirusem – SARS-CoV-2
- wezwij ratownictwo medyczne w celu przetransportowania ciężarnej do szpitala z oddziałem patologii
ciąży
3. Postępowanie z rodzącą z objawami oraz wywiadem mogącym wskazywać na wysokie ryzyko infekcji
wirusem SARS-CoV-2
- wezwij ratownictwo medyczne w celu przetransportowania ciężarnej do szpitala z oddziałem
położniczym.

4. Postępowanie z położnicą z objawami oraz wywiadem mogącym wskazywać na wysokie ryzyko
infekcji wirusem SARS-CoV-2
- wezwij ratownictwo medyczne w celu przetransportowania ciężarnej do szpitala hospitalizacja w
szpitalu zakaźnym. Zapewnienie miejsca dla dziecka
5. W przypadku konieczności hospitalizacji pacjentki w naszym szpitalu:
- umieść pacjentkę w Sali septycznej III piętro , załóż maseczkę chirurgiczną
wyodrębnij

-

oddzielny

sprzęt

do

monitorowania

ciąży

(aparat

KTG,

kardiomonitor

z pulsooxymetrem, termometr, dostęp do tlenu, sprzęt do pobrania krwi). Sprzęt dedykowany pacjentce.
- w przypadku konieczności wykonania u ciężarnej cięcia cesarskiego – zabieg wykonujemy na sali
operacyjnej
z

użycia,

chirurgicznej(IV
podlega

wirusobójczym

piętro).

gruntownej
oraz

Sala

dezynfekcji

dodatkowo

operacyjna

po

preparatami

zabiegu

zostaje

dezynfekcyjnymi

dezynfekcji

przez

wyłączona
o

działaniu

zamgławianie

- pacjentka po zabiegu wraca do pomieszczenia Sali septycznej w której przebywa do czasu
przewiezienia do wyznaczonego ośrodka .


Transport sanitarny uzależniony jest od oceny stanu pacjentki dokonanej przez lekarza:
karetką specjalistyczną lub oznakowaną karetką tel. 531 861 735

Literatura:
Opracowano na podstawie zaleceń Konsultanta Krajowego w dziedzinie Położnictwa
i Ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Perinatologii dotyczących postępowania
z ciężarną z rozpoznaniem lub podejrzeniem zakażenia wirusem COVID – 19
04.03.2020)

(z dnia

Powiatowy Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim
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PROCEDURA HIGIENICZNA

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA

Wydanie 1

Data obowiązywania:
11.03.2020r.

Z PACJENTEM Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA
KORONAWIRUSEM
SARS-CoV-2 (CHOROBA COVID-19)

Dotyczy: personelu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim

Podstawa prawna;
1.

https;//WWW.cdc.gov/coronavirus/2019-nCov/sumary.html

2.

https://gis.gov.pl/aktualności/zasady-postępowania

3.

Red P.Grzesiowski,Wytyczne postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem
SARA-CoV-2w(choroba COVID)dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielających
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, Warszawa, 2.03.2020

4.

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Konsultanta Krajowego
w dziedzinie Perinatologii dotyczących postępowania z ciężarną z rozpoznaniem lub podejrzeniem
zakażenia wirusem COVID - 19

SPIS TREŚCI
I.

CEL PROCEDURY

II. CHARAKTERYSTYKA WIRUSA SARS – CoV – 2

strona 3
strona 3

III. KARTA Z KRYTERIUM ROZPOZNANIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
KORONOWIRUSEM SARS – CoV – 2
IV. INFORMACJE OGÓLNE

strona 4
strona 7

V. WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA DO IZOLACJI/POMIESZCZENIA DO PRZYJMOWANIA
PACJENTÓW Z INFEKCJĄ DRÓG ODDECHOWYCH

strona 8

VI. WYPOSAZENIE KARETEK TRANSPORTOWYCH

strona 9

VII. ZASADY POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA
KORONAWIRUSEM SARS – CoV - 2 W IZBIE PRZYJĘĆ

strona 9

VIII.
ZASADY POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA
KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE
ZDROWOTNEJ

strona 11

Powiatowy Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim

Strona 2/12
PROCEDURA HIGIENICZNA

Wydanie 1

Data obowiązywania:
11.03.2020

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA
Z PACJENTEM Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA
KORONAWIRUSEM
SARS-CoV-2 (CHOROBA COVID-19)

Załączniki:
Załącznik nr 1- ZASADY POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA WIRUSEM
SARS- CoV- 2 ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYM URAZEM
Załacznik nr 2 - ZASADY POSTĘPOWANIA Z PACJENTKĄ CIĘŻARNĄ Z PODEJRZENIEM
ZAKAŻENIA SARS – CoV – 2
Załącznik nr 3 - STAN CIĘZKI PACJENTA – PRZEKAZANIE W OAiIT
Załącznik nr 4- SCHEMAT POSTEPOWANIA W Z PACJENTEM Z INFEKCJĄ DRÓG ODDECHOWYCH
PODEJRZANYM O ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM W ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
Załącznik nr 5- ODDZIAŁY CHORÓB ZAKAŹNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Załącznik nr 6- ANKIETA DLA PACJENTA
Załącznik nr 7- SCHEMAT ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ

Kopia nr:

Własność:

Żadna część niniejszej procedury nie może być zmieniana bez wiedzy ani kopiowana bez zgody
Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

Stanowisko
Opracował Specjalista ds. epidemiologii
Sprawdził

Specjalista ds. epidemiologii
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Zatwierdził Dyrektor

Imię i nazwisko
Henryka Johna
Joanna Kaczmarczyk-Szewczyk
Sławomir Święchowicz

Krzysztof Kowalik

Data

Podpis

Powiatowy Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim

Strona 3 /12
PROCEDURA HIGIENICZNA

Wydanie 1

Data obowiązywania:
11.03.2020
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I CEL PROCEDURY: szybkie rozpoznanie u pacjenta zakażenia, izolację zakażonych, kwarantannę osób
z kontaktu, prewencję zakażeń wtórnych u personelu medycznego i osób z otoczenia chorego.
II CHARAKTERYSTYKA WIRUSA SARS – COV - 2
Okres wylęgania COVID-19 wynosi od 2 do 14 dni, przeciętnie 3-5 dni. Początkowe objawy to gorączka,
dreszcze, uczucie zmęczenia, kaszel(czasem krwioplucie), zapalenie spojówek, bóle mięśni, stawów, głowy
i rzadziej objawy ze strony układu pokarmowego(nudności oraz wymioty, ból brzucha, biegunka).
Pełnoobjawowy zespół chorobowy o ciężkim przebiegu obejmuje duszność, obustronne śródmiąższowe
zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, ARDS, uogólnioną reakcję zapalną, niewydolność
wielonarządową.
Zakaźność

rozpoczyna

się

prawdopodobnie

krótko

przed

wystąpieniem

początkowych

objawów

(1 doba) i utrzymuje się do ich ustąpienia. W pierwszych dniach choroby, materiał zakaźny stanowią wydzielina
z nosa, gardła, oskrzeli, łzy, a w późniejszej fazie kał, mocz.
Zakażenie następuje drogą kropelkową oraz przez kontakt bezpośredni z wydzielinami pacjenta
a także kontakt pośredni ze sprzętami i powierzchniami skażonymi wirusem.
Czas przeżycia wirusa (na podstawie danych dla SARS) na powierzchniach nieożywionych w 4°C wynosi 28
dni, natomiast w 20°C od 2 do 5 dni.
Rozpoznanie zakażenia COVID-19 obejmuje typowy obraz kliniczny, w badaniach dodatkowych obserwuje się
leukopenię, podwyższone transaminazy, podwyższone CRP przy prawidłowym poziomie prokalcytoniny,
podwyższone LDH, zaburzenia układu krzepnięcia – podwyższone D-dimery, podwyższony fibrynogen,
obniżoną saturację.
W badaniu radiologicznym kl. piersiowej lub CT płuc, stwierdza się rozsiane, obustronne śródmiąższowe
zapalenie płuc ze zmianami martwiczo-krwotocznymi. Diagnostyka swoista obejmuje badanie genetyczne (RTPCR) w kierunku koronawirusa w wydzielinie z nosa /gardła /oskrzeli. IgG po ostrej fazie choroby, które mogą
umożliwić ocenę zasięgu epidemii, z uwzględnieniem osób skąpoobjawowych.
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III KARTA Z KRYTERIUM ROZPOZNANIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARSCOV-2 (definicja z dnia 27.02.2020 r)
1. Kryteria kliniczne
Grupa A. Kryteria wymagające dodatkowo spełnienia kryterium epidemiologicznego.
Co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
gorączka
kaszel
duszność
Grupa B. Kryteria nie wymagające spełnienia kryterium epidemiologicznego
osoba hospitalizowana, diagnozowana w kierunku wirusowego zapalenia płuc lub
z objawami ciężkiej infekcji układu oddechowego,
osoba należąca do ogniska/klastra wirusowego zapalenia płuc o nieznanej etiologii
2. Kryteria epidemiologiczne
czy pacjent w okresie ostatnich 14 dni miał co najmniej jedno kryterium:
□ miał bliski kontakt z osobą u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2
( z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
□ pracował, lub przebywał jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów
zakażonych SARS-CoV-2
□ podróżował/ przebywał w regionie w którym utrzymuje się transmisja koronawirusa SARS-CoV-2
□ zamieszkiwanie z przypadkiem COVID-19,
□ bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID-19 (np. podanie ręki),
□ bezpośredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie
zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
□ przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) osoby chorej, w odległości mniejszej
niż 2 m przez ponad 15 minut,
□ przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba chora COVID-19 w odległości mniejszej
niż 2 m przez co najmniej 15 minut (np. klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali
konferencyjnej,
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□ personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba
pracująca

w

laboratorium

bezpośrednio

z

próbkami

osób

chorych

na

COVID-19

odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia

bez

stosowanych

środków ochrony osobistej,
□ kontakt na pokładzie samolotu i innych zbiorowych środków transportu obejmujący osoby
zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące
w podróży lub sprawujące opiekę, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się
chory (w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 lub jej przemieszczania się za
bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie
środka transportu);
3. Kryteria laboratoryjne
a) Kryteria laboratoryjne przypadku potwierdzonego:
□ wykrycie kwasu nukleinowego COVID-19 z materiału klinicznego potwierdzone badaniem molekularnym
ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.
b) Kryteria laboratoryjne przypadku prawdopodobnego:
Co najmniej jedno z następujących kryteriów:
□ dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test),
□ niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy COVID-19

Podejrzenie przypadku

Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne grupy A
i kryterium epidemiologiczne lub spełniająca kryterium
kliniczne grupy B

Przypadek prawdopodobny

Każda osoba spełniająca kryteria podejrzenia przypadku
oraz kryteria laboratoryjne przypadku prawdopodobnego

Przypadek potwierdzony

Każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne przypadku
potwierdzonego
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Zgodnie z ogólnodostępnymi zaleceniami pacjent z objawami choroby koronowirusowej bezzwłocznie
powiadamia telefonicznie


Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Wodzisławiu Śląskim nr tel. 601499841

lub


w przypadku nasilonych objawów zgłasza się do najbliższego oddziału zakaźnego Szpital Racibórz
tel. (32) 755 53 70

Dodatkowo stały 24 godzinny dyżur pełni punkt informacyjny Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Katowicach tel. (32) 351 23 00
Pomimo zaleceń kontaktu z szpitalem zakaźnym pacjent może trafić do Izby Przyjęć szpitala, Nocnej
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
PIELĘGNIARKA

ODDZIAŁOWA

WYZNACZA OSOBĘ

SPOŚRÓD

PERSONELU,

NA KAŻDYM DYŻURZE BĘDZIE KOORDYNOWAŁA RUCHEM PACJENTÓW

KTÓRA
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IV. INFORMACJE OGÓLNE


personel

medyczny

zajmujący

się

pacjentem

jest

zabezpieczony

indywidualnymi

środkami

ochronnymi:maską typu FFP2, okularami/gogle, fartuchem ochronnym barierowym/kombinezonem,
rękawiczkami ochronnymi; (Zasady ubierania i zdejmowania odzieży ochronnej w załączniku nr 1 do
procedury)


pacjent podejrzany o zakażenie oczekując na badanie nie opuszcza wyznaczonej strefy izolacji i ma
założoną maskę chirurgiczną, która może być używana maksymalnie przez 1 godzinę; po użyciu maskę
należy wyrzucić do odpadów medycznych zakaźnych i założyć pacjentowi świeżą maseczkę



wjazd do szpitala odbywa się wyłącznie przez bramę główną



na Izbę Przyjęć pacjent zgłasza się tylko z jedną osoba towarzyszącą, która jest pełnoletnia, bez objawów
infekcji dróg oddechowych



rejestracja pacjenta w Izbie Przyjęć odbywa się w odległości minimum 1 m a najlepiej 2 m od okienka
w Rejestracji



Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza na czas zagrożenia zakażenia koronawirusem znajduje się
na III piętrze



na podjeździe do karetek nie mogą być ustawione prywatne samochody



windy w szpitalu przeznaczone są tylko do transportu pacjentów, wyrobów medycznych, bielizny, posiłków
odpadów itp. pozostałe osoby korzystają ze schodów



pacjenci z infekcją dróg oddechowych/ podejrzani o zakażenie koronawirusem transportowani są windą
oznakowaną BRUDNA



testy w kierunku grypy dostępne są w Izbie Przyjęć i OAiIT, Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej



na Izbie Przyjęć znajduje się depozyt dodatkowych środków ochrony osobistej



transport pacjenta uzależniony jest od oceny jego stanu dokonanej przez lekarza:

- jeśli nie ma wskazań do hospitalizacji, mimo występujących objawów infekcji - pacjent jest kierowany do
leczenia domowego z zaleceniem kwarantanny w warunkach domowych (transport własnym środkiem lub
oznakowaną karetką tel. 531 861 735
Pacjent nie może korzystać z publicznego środka transportu!!!
- pacjent podejrzany o zakażenie w stanie ciężkim transportowany karetką specjalistyczną
- pacjent w stanie lekkim transportowany oznakowana karetką tel. 531 861 735
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w poczekalni Izby Przyjęć umieszczone są: pojemniki na odpady z czerwonym workiem o kodzie
180103, do których należy wyrzucać zużyte chusteczki, dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk,
materiały informacyjne



pacjent w poczekalni Izby Przyjęć dezynfekuje ręce korzystając z zamontowanych dozowników,
zapoznaje się z rozwieszonymi informacjami, nie przemieszcza się bez potrzeby



w przypadku konieczności hospitalizacji pacjentów wyznaczono:

- salę przy wejściu do OAiIT ( po endoskopii)
- izolatka w OAiIT
- sala nr 330 - w oddz. Ginekologiczno-Położniczym
- sale nr 9 - w oddz. Pediatrycznym
W/w pomieszczenia oznakowane są – STOP IZOLACJA!
V. WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA DO IZOLACJI/POMIESZCZENIA PRZYJMOWANIA
PACJENTÓW Z INFEKCJĄ DRÓG ODDECHOWYCH


środki ochrony osobistej, termometr, pulsoksymetr, dostęp do gazów, kardiomonitor, opcjonalnie aparat
do EKG, dostęp do pobrania krwi, zestaw do resuscytacji



w pomieszczeniu znajduje się tylko niezbędny sprzęt, chusteczki do dezynfekcji powierzchni



w

stanowisku

do

higieny

rąk

na

bieżąco

uzupełniany

jest

preparat

do

mycia

i dezynfekcji rąk, ręczniki jednorazowe


w pojemniki na odpady z czerwonym workiem-wszystkie odpady traktować jako medyczne zakaźne 180103

Ponadto należy:


dopilnować, aby pacjent nie opuszczał pomieszczenia



maseczka chirurgiczna powinna przylegać do twarzy i traktowana jako jednorazowa, używana
max. 1 godz.



po wypisaniu pacjenta w pomieszczeniu należy przeprowadzić gruntowną dezynfekcję preparatem
Incidin Active 2% zgodnie z procedurą stosując środki ochrony osobistej.
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VI. WYPOSAŻENIE KARETKI TRANSPORTOWEJ
-

środki

ochrony

osobistej

zabezpieczające

przed

bezpośrednim

kontaktem

z

wydzielinami

i wydalinami chorego: obowiązują ubrania jednorazowe z długim rękawem, rękawice jednorazowe, okulary typu
gogle, bezwzględne przestrzeganie zasad higieny rąk. Maseczka twarzowa powinna mieć filtr FFP 2, FFP 3
i dobrze przylegać do twarzy, w przypadku braku powinna być dostępna maseczka chirurgiczna
VII. ZASADY POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA SARS-CoV-2
W IZBIE PRZYJĘĆ
I. Wyznaczono trakty komunikacyjne dla pacjentów z infekcja dróg oddechowych/podejrzeniem zakażenia
koronawirusem :
Szpital w Wodzisławiu Śląskim
Triage pacjenta odbywa się w namiocie ustawionym przed wejściem głównym do szpitala. Pacjent
wypełnia I cześć Ankiety


pacjent skierowany do szpitala - wchodzi do budynku wejściem C tj bocznymi schodami znajdującymi
się za podjazdem do karetek do pomieszczenia nr 4 – pacjent nie oczekuje w kolejce!



pacjent przywieziony przez Zespół Ratownictwa Medycznego- wprowadzany jest

wejściem D-

bocznym od strony podjazdu dla karetek, po wcześniejszym poinformowaniu Izby Przyjęć do pomieszczenia
nr 4. Pacjent ma założoną maseczkę chirurgiczną


pacjent samodzielnie zgłaszający się do Rejestracji Izby Przyjęć- przebywa w odległości min. 1 m od
okienka w Rejestracji, otrzymuje maseczkę chirurgiczną, w czasie do 15 min zostaje przeprowadzany do
pomieszczenia nr 4

Szpital w Rydułtowach:


pacjent przywieziony przez Zespół Ratownictwa Medycznego- wprowadzany jest do szpitala wejściem D
– bezpośrednio do pomieszczenia Izolacyjnego. Pacjent ma założoną maseczkę chirurgiczną



pacjent samodzielnie zgłaszający się do Rejestracji Izby Przyjęć- przebywa w odległości min. 1 m od
okienka w Rejestracji, otrzymuje maseczkę chirurgiczną, w czasie do 15 min. zostaje przeprowadzany do
pomieszczenia Izolacyjnego- pacjent nie oczekuje w kolejce!

II. Wyznaczone pomieszczenia :
Szpital w Wodzisławiu Śląskim
- pomieszczenie nr 4 – pomieszczenie do przyjmowania pacjenta z infekcja dróg oddechowych/ podejrzanych
o

zakażenie

koronawirusem

opisane

jako

Przyjmowanie

osób

z

infekcja

dróg

oddechowych

- pomieszczenie nr 1- pomieszczenie przeznaczone do tymczasowej izolacji pacjenta posiadające odrębny węzeł
sanitarny opisane jako Izolatka
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Pomieszczenie do izolacji w Izbie Przyjęć z osobnym węzłem sanitarnym,
Personel Izby Przyjęć


Pielęgniarka Oddziałowa wyznacza osobę spośród personelu, która skoordynuje ruch pacjentów podejrzanych
o zakażenie koronawirusem w w/w pomieszczeniach !



personel zakłada mundurki na jeden dyżur. W przypadku ich braku korzysta z mundurków jednorazowych!



zabrania się przebywania w mundurku po dyżurze w innym szpitalu oraz pracy
w ubraniu cywilnym!



wykonując czynności przy pacjencie stosuje środki ochrony osobistej oraz przestrzega zasady Nic poniżej Łokcia
Ocena stanu klinicznego i ocena wskazań do hospitalizacji przez lekarza Izby Przyjęć

IV.

W przypadku pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS –CoV-2 wypełnia
część II

ankiety (załącznik nr 6) natomiast w przypadku zgłoszenia się pacjenta bezobjawowego pielęgniarka

przekazuje ulotkę informacyjną z podanymi zaleceniami oznaczoną ,,2”
- przypadku zgłoszenia się pacjenta bezobjawowegopo po kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARSCoV-2 pielęgniarka przekazuje ulotkę informacyjną z podanymi zaleceniami oznaczoną ,,2a”


w przypadku braku wskazań do pilnej hospitalizacji- wdrożyć diagnostykę w kierunku choroby zakaźnej,
morfologia, CRP, transaminazy. RTG, saturacja, test w kierunku grypy



w przypadku konieczności wykonania u pacjenta zdjęcia RTG:
- Szpital w Wodzisławiu Śląskim – pacjent zakłada maseczkę chirurgiczną, fartuch ochronny
i w obecności pielęgniarki/ ratownika medycznego zostaje przetransportowany do pracowni RTG windą
oznakowaną jako brudna, przed wyjściem z pomieszczenia pacjent dezynfekuje ręce i w czasie transportu nie
dotyka powierzchni dotykowych.



pomieszczenie RTG oraz windę poddać gruntownej dezynfekcji preparatem Incidin Active 2%- wykonuje osoba
sprzątająca z Izby Przyjęć
- Szpital w Rydułtowach wyposażony jest w RTG jezdne- Budynek główny, parter
Po uzyskaniu wyników badań - jeśli:
-

brak wskazań do hospitalizacji- powrót pacjenta do domu i rekomendacja dalszej opieki pod kontrolą

lekarza POZ
- są wskazania do hospitalizacji- transport pacjenta do oddz. zakaźnego ( Oddział Zakaźny w Raciborzu tel.
327555370) oznakowaną karetką tel. 531861735 oraz niezwłoczne zgłoszenie przypadku do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim tel. 601499841, celem wdrożenia przez niego
dochodzenia epidemiologicznego i ustalenia osób z kontaktu.
- stan ciężki pacjenta- przekazanie w OAiIT
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VII. ZASADY POSTĘPOWANIA Z PAJENTEM Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA SARSCOV-2 W NOCNEJ I ŚWIATECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ


NOCNA

I

ŚWIĄTECZNA

OPIEKA

ZDROWOTNA

DLA

DOROSŁYCH

UDZIELANA JEST W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM


NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

DLA DZIECI UDZIELANA

JEST W RYDUŁTOWACH


Pielęgniarka przez domofon zbiera uproszczony wywiad potwierdzający występowanie
u pacjenta objawów zakażenia. Pyta o objawy kliniczne, czas ich występowania oraz
styczność
z

w

zakażeniem

ciągu
układu

14

dni

oddechowego

z

ogniskiem

zgodnie

z

epidemii

załączoną

lub

ankietą(część

osobą
I

).

W przypadku pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem
SARS –CoV-2 wypełnia część II ankiety (załącznik nr 6)


W przypadku zgłoszenia się pacjenta bezobjawowego pielęgniarka przekazuje ulotkę
informacyjną z podanymi zaleceniami oznaczoną ,,2”



W przypadku zgłoszenia się pacjenta bezobjawowegopo po kontakcie z osobą
z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 pielęgniarka przekazuje ulotkę informacyjną
z podanymi zaleceniami oznaczoną ,,2a”



Jeśli po zebraniu wywiadu pacjent spełnia kryteria zakażenia, pielęgniarka rejestruje pacjenta
i kieruje do wejścia oznaczonego B (Wodzisław Śląski, Rydułtowy),



Przy wejściu pacjent otrzymuje maseczkę chirurgiczną i przeprowadzany jest do
pomieszczenia izolacyjnego w którym wykonuje się badanie podmiotowe i przedmiotowe
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Po zbadaniu pacjenta, lekarz ustala dalsze postępowanie:


jeśli nie ma wskazań do hospitalizacji, mimo występujących objawów infekcji - pacjent jest
kierowany do leczenia domowego z zaleceniem kwarantanny w warunkach domowych
(transport własnym środkiem lub oznakowaną karetką tel. 531 861 735)



jeśli są wskazania do hospitalizacji pacjent przesyłany jest do szpitala zakaźnego albo innej
wytypowanej przez wojewodę placówki oznakowaną karetką tel. 531 861 735



W przypadku podejrzenia/ potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 poinformuj niezwłocznie
telefonicznie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim tel. 601499841 a
następnie prześlij zgłoszenie na formularzu zgłoszenia choroby zakaźnej ZLK 1, i wydaj
pacjentowi ulotkę informacyjną

Wyznaczone szpitale w województwie śląskim do leczenia dziecka do 18 r. ż.:
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP, ul. PCK 7, 42-200 Częstochowa
(034) 367 38 73
2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn, (33) 852 15 69
3. Szpital Powiatowy, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie, (032) 674 02 89

Załącznik nr 4 do procedury QP – 009/KZ Wytyczne postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia
koronawirusem SARS – CoV – 2
SCHEMAT POSTĘPOWANIA W

Z PACJENTAMI

Z INFEKCJĄ DRÓG

ODDECHOWYCH/

PODEJRZANYMI O ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM W ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

1. Pacjenci z infekcją dróg oddechowych:


w przypadku planowych wizyt u lekarza specjalisty powinni telefonicznie skontaktować się
z rejestracją Zespołu Poradni Specjalistycznych w celu ich przełożenia,



w celu uzyskania dalszego zwolnienia lekarskiego (L4) obowiązani są do telefonicznego
kontaktu z Rejestracją Zespołu Poradni Specjalistycznych aby uzyskać Teleporady. Lekarz
udzielający Teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego wystawia
zwolnienie lekarskie,



z urazami oraz wymagający pilnej wizyty u lekarza specjalisty, po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym z rejestracją ZPS :
- są przyjmowani o wyznaczonej godzinie,
- wchodzą do poradni bocznym wejściem od strony poradni urazowo-ortopedycznej,
- mają założoną maseczkę jednorazową chirurgiczną ,
- jeśli pacjent nie ma wskazań do hospitalizacji, mimo występujących objawów infekcji
pacjent jest kierowany do leczenia domowego z zaleceniem kwarantanny w warunkach
domowych(transport własnym środkiem lub oznakowaną karetką tel. 531861735)
- jeśli są wskazania do hospitalizacji pacjent przesyłany jest do szpitala zakaźnego albo innej
wytypowanej przez wojewodę placówki(wykaz w załączeniu), transportem specjalistycznym

2. Po zakończonej wizycie pomieszczenie należy gruntownie zdezynfekować preparatem
o działaniu wirusobójczym (Incidin Active 2%)
3. Po ustąpieniu objawów chorobowych pacjenci muszą skontaktować się telefonicznie
lub osobiście z Rejestracją Zespołu Poradni Specjalistycznych w celu wyznaczenia wizyty
w trybie pilnym

NUMERY TELEFONÓW
Wodzisław Śląski tel. (32) 45 91 747 ; 45 91 791 lub 45 91 797
Rydułtowy tel. (32) 45 92 535 ; 45 92 526
Kierownik ZPS/ Pielęgniarka koordynująca wyznacza pomieszczenie do izolacji , osobę spośród
personelu, która skoordynuje ruch pacjentów oraz w razie konieczności zorganizuje transport
sanitarny pacjenta.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
ZESPOŁU PORADNII SPECJALISTYCZNEJ
Pacjenci z infekcją dróg oddechowych:
 w przypadku planowych wizyt u lekarza specjalisty powinni
telefonicznie skontaktować się z rejestracją Zespołu Poradni
Specjalistycznych w celu ich przełożenia,
 w celu uzyskania dalszego zwolnienia lekarskiego (L4)
obowiązani są do telefonicznego kontaktu z Rejestracją
Zespołu Poradni Specjalistycznych aby uzyskać Teleporady.
Lekarz

udzielający

przeprowadzonego

Teleporady

wywiadu

na

podstawie

medycznego

wystawia

zwolnienie lekarskie,
 z urazami oraz wymagający pilnej wizyty u lekarza
specjalisty,

po wcześniejszym kontakcie

telefonicznym

z rejestracją ZPS :
- są przyjmowani o wyznaczonej godzinie
- wchodzą do poradni bocznym wejściem od strony poradni
urazowo-ortopedycznej
- mają założoną maseczkę jednorazową chirurgiczną
4. Po ustąpieniu objawów chorobowych pacjenci muszą
skontaktować się telefonicznie lub osobiście z Rejestracją
Zespołu Poradni Specjalistycznych w celu wyznaczenia
wizyty w trybie pilnym
NUMERY TELEFONÓW
Wodzisław Śląski tel. (32) 45 91 747 ; 45 91 791 lub 45 91 797

Rydułtowy tel. (32) 45 92 535 ; 45 92 526

2. Personel ZPS:


przestrzega zasad higieny rąk



zakłada mundurki na jeden dyżur przestrzegając zasady nic poniżej łokcia!



zabrania się przebywania w mundurku po dyżurze w innej placówce medycznej oraz pracy w
ubraniu cywilnym!



kierownik ZPS/ pielęgniarka koordynująca wyznacza osobę spośród personelu, która
skoordynuje ruch pacjentów

