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Konflikt interesów

•Autorzy opracowania nie zgłaszają potencjalnego konfliktu interesów 
z producentami i dystrybutorami środków ochrony indywidualnej, 
urządzeń do dezynfekcji powietrza i sprzętu medycznego oraz testów 
diagnostycznych.



Jak praktykować alergologię w 
czasach COVID-19 ?
•Ocena ryzyka zakażenia SARS Cov-2 w czasie 
wykonywania procedur  
diagnostyczno-terapeutycznych

•Dopasowanie środków ochronny 
indywidualnej (ŚOI) i działań prewencyjnych 
do ryzyka zakażenia

•Reorganizacja pracy rejestracji- Centrum 
Logistyki

•Zasady i realizacja separacji przestrzennej i 
czasowej pacjentów

•Zasady przesiewowej diagnostyki COVID-19

•Dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu 



                   Niskie ryzyko zakażenia: 

• ujemny wywiad epidemiologiczny , 
• pacjent w czasie badania nie 

zdejmuje maski chirurgicznej i  
ogranicza mówienie

Procedury
• testy skórne alergiczne (punktowe, płatkowe), 
• sIgE, immunodiagnostyka, 
• spirometria wykonywana  w kabinie 

bodypletyzmograficznej oraz bodypletyzmografia
• badanie fizykalne ,, skrócone” (bez rynoskopii i 

badania gardła)
• immunoterapia swoista

Postępowanie : 
stosowanie „ podstawowych „ŚOI”



Umiarkowane/wysokie ryzyko zakażenia:

• nadal ujemny wywiad 
epidemiologiczny -  ale 

• pacjent musi zdjąć maskę,  
• procedury generujące aerozol  - PGA
             
                  Procedury

Badanie fizykalne z rynoskopią i faryngoskopią, 
spirometria, FeNO, FOT, testy skórne oraz pro 
cedura pobrania krwi u pacjentów 
niewspółpracujących ( płacz, krzyk) 
                           Postępowanie: 
• „poszerzone ” ŚOI, 
• testy przesiewowe u pacjentów w 

kierunku COVID-19 



                  Ekstremalne ryzyko zakażenia 

• Dodatni lub wątpliwy wywiad 
epidemiologiczny, objawy kliniczne 
mogące wskazywać na zakażenie.

• Postępowanie: 
• „pełne” ŚOI, czyli dodatkowo: 

kombinezon ochronny, ochraniacze na 
obuwie, fartuch barierowy, 

• diagnostyka przesiewowa (serologiczna, 
antygenowa). 

 

Badania takie przeprowadzamy pod 
koniec przyjęć w wydzielonych 
pomieszczeniach. 
 



Środki Ochrony Indywidualnej -ŚOI

• „Podstawowe„ 
• przyłbice, 
• maski FFP2 lub FFP3
• rękawice wewnętrzne
• rękawice zewnętrzne odkażane 

przed badaniem i zmieniane na nowe 
po badaniu każdego pacjenta,

• czepek ochronny
• Odzież ochronna – pranie w CM lub 

jednorazowa

• Obuwie ochronne – jednorazowe lub 
odkażane 

 



Środki Ochrony Indywidualnej -ŚOI

• „Poszerzone „ :

Dodatkowo: fartuchy barierowe 
zmieniane po każdym pacjencie

• „Pełne”   :

Dodatkowo: gogle, kombinezony 
ochronne zmieniane po  każdym 
pacjencie, ochronniki na buty



Reorganizacja pracy rejestracji 

• Rejestracja – Centrum Logistyczne –
    zadania zespołu sekretarek (asystentek)  
medycznych:

1.  Ustalenie harmonogramu pracy 
zapewniającego separację czasową i 
przestrzenną  pacjentów

2. Przeprowadzenie przesiewowej 
telewizyty: wywiad medyczny 
przesiewowy (epidemiologiczny) przed 
wizytą stacjonarną

3. Przygotowanie i uzupełnienie 
dokumentacji medycznej.

4.  Elektroniczna komunikacja: e-recepty, 
e-zwolnienia, e-skierowania, 
e-edukacja

5. Organizacja wizyty kontrolnej 



ZDALNE BADANIE FIZYKALNE – Nowy wymiar 
telemedycyny



Przesiewowe testy  na COVID-19 

Ograniczenia: wynik ujemny testu 
serologicznego jednoznacznie nie 
wyklucza czynnego zakażenia
LECZ: znacząco minimalizuje jego 
prawdopodobieństwo
Zalety: zwiększone „ poczucie” 
bezpieczeństwa u pacjentów i 
personelu, który jest badany co 7-14 
dni  
W przypadku wątpliwości 
poszerzamy diagnostykę :
testy antygenowe (elektrochemiczna 
spektroskopia  impedancyjna), które 
mają czułość (93,7%) i swoistość 
(97,5%) zbliżoną do referencyjnej 
metody  RT-PCR  



Dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu

•Radiacyjna – UV -C  z modułem 
przepływowym pozwalającym 
na odkażanie w czasie pracy  

•Chemiczna – 5% Nadtlenek 
wodoru z koloidem srebra : 
rozpylanie, zamgławianie, 
przecieranie powierzchni

•Wentylacja podciśnieniowa 



Wnioski

• Określenie stopnia ryzyka zakażeniem SARS Cov-2 oraz stosowanie testów 
przesiewowych  pozwala na zastosowanie adekwatnych ŚOI i postępowania 
prewencyjnego w praktyce alergologicznej
• Zespół medyczny mający bezpośredni kontakt z pacjentem (lekarz, 

pielęgniarka) powinien ograniczać do minimum czas i zakres  procedur
• PGA wymagają od personelu dużej czujności epidemiologicznej
• Procedury właściwego stosowania ŚOI oraz dezynfekcji pomieszczeń i 

sprzętu powinny być okresowo trenowane na szkoleniach wewnętrznych

• Zespół medyczny pracujący w rejestracji przejmuje wszystkie zadania 
logistyczno-administracyjno-edukacyjne w trybie on-line



Wnioski -cd

•Wskazana jest dobra współpraca z jednoimiennym szpitalem 
zakaźnym w zakresie wykonania testów genetycznych i 
konsultacji

•Ujemny wynik testu antygenowego w kierunku SARS CoV-2 
pozwala na bezpieczne przeprowadzenie procedur medycznych 
m.in.  testów prowokacji alergenowych, rynometrii akustycznej, 
leczenia nebulizacją w ciężkich zaostrzeniach chorób 
obturacyjnych



DZIĘKUJĘ

Wieża ciśnień 1906 po renowacji 

            Strzelce Opolskie


