WŁOSKIE POZASZPITALNE PROCEDURY
W PRZYPADKACH CHOROBY
WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-COV-2
(COVID-19) – część IV
Sposoby działania
W zakresie działań, jakie należy podjąć w ramach interwencji w przypadku pilnym
pozaszpitalnym uściśla się, co następuje:

Triage (segregacja)
Operator z Centrum Operacyjnego, który odbiera wezwanie w sprawie:
•

gorączki połączonej z problemami oddechowymi, których objawy kliniczne nie
wymagają wysłania pojazdu służb ratowniczych, przekazuje zgłoszenie do lekarza
z jednostki COVID-19;

•

gorączki połączonej z problemami oddechowymi, których objawy kliniczne (np.
duszności) wymagają wysłania pojazdu służb ratowniczych, przekazuje zgłoszenie do
lekarza z Centrum Operacyjnego;

•

jeżeli dzwoniący nie zgłasza objawów, kieruje go na numer alarmowy.

Lekarz Centrum Operacyjnego
Lekarz sprawdza, czy dany przypadek może zostać zaklasyfikowany jako podejrzany, badając
historię choroby również według kryteriów określonych w załączniku 1.
Jeżeli na podstawie otrzymanych informacji zakwalifikuje przypadek jako podejrzany lub
otrzyma informację od pacjenta, że jest to przypadek potwierdzony:
przystępuje do wysłania pojazdu służb ratowniczych określając typ pacjenta i zgłaszane
objawy (tylko stan gorączkowy lub stan gorączkowy związany z problemami oddechowymi
itp.)
•

kontaktuje się ze szpitalem IRCCS INMI "L. Spallanzani" (Instytut Chorób
Zakaźnych) zgłaszając przypadek, a w razie potwierdzenia potrzeby transportu do tego
samego szpitala, zostanie uzgodniony czas przybycia. W przypadku pacjenta w wieku
do 14 lat szpital skorzysta ze wsparcia Szpitala Dziecięcego (Bambino Gesù
w Rzymie) i siedziby głównej Palidoro, do której zostanie przewiezione dziecko,
pamiętając o uprzedzeniu szpitala o takim transporcie. W razie, gdy pacjent nie spełnia
kryteriów podejrzanego przypadku, stosuje on zwykłą procedurę;

•

jeśli prośba o pomoc skierowana jest przez lekarza rodzinnego, pediatrę lub lekarza
rodzinnego, konieczne jest potwierdzenie, że lekarz wnioskujący kontaktował się ze
wspomnianym szpitalem zakaźnym i że został skierowany do hospitalizacji w tej
placówce;
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•

Jeśli IRCCS INMI "L. Spallanzani" (szpital zakaźny) nie będzie mógł przyjąć
pacjenta, zostanie wskazany inny szpital;

•

jeżeli w wyniku wstępnej oceny okaże się, że konieczne jest wysłanie pojazdu służb
ratowniczych, zgodnie z procedurą, wezwanie to zostanie przekazane do realizacji;

•

jeżeli z przeprowadzonej oceny wynika, że pacjent nie potrzebuje transportu
i hospitalizacji, wezwanie zostanie przekazane do jednostki Box COVID-19.

Uściśla się, że przyjęcia dzieci w szpitalu Bambino Gesù, w obu lokalizacjach, dotyczą
obszaru miasta i gminy Rzym, pozostałe Centra Operacyjne będą kierowały pacjentów do
szpitali w głównych miastach poszczególnych Prowincji.
Szpitale dyżurne w stolicach Prowincji: Belcolle (Viterbo) - San Camillo di Lellis (Rieti) - Santa
Maria Goretti (Latina) - Spaziani (Frosinone).
Miasto i gmina Rzym: Policlinico Umberto I - Sant’Andrea - Policlinico Gemelli - Policlinico Tor
Vergata - Spallanzani.

Lekarz jednostki BOX COVID -19
Lekarz sprawdza, czy dany przypadek można zaklasyfikować jako przypadek podejrzany,
prawdopodobny lub bliski kontakt (jak napisano w akapicie dotyczącym definicji) i korzysta
z historii przypadku również zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku nr l. Ocenia stan
kliniczny i jeżeli konieczne jest wysłanie pojazdu służb ratowniczych, zleca tę czynność.
W przypadku telefonu od pacjenta z objawami, które sugerują dany przypadek lub bliski
kontakt, w dziale Box COVID zostaną zebrane następujące informacje:
•

dane osobowe zgłaszającego się (imię, nazwisko, adres, wiek, rejon przynależności)
i numer telefonu. Te dane muszą być przekazane drogą elektroniczną do osób z Działu
Prewencji placówki rejonowej, które ponownie skontaktują się ze zgłaszającym.
Poniżej znajduje się tabela z danymi teleadresowymi oddziałów prewencji, kontakt
telefoniczny może być przydatny lub konieczny również do wyjaśnienia wątpliwości.

W przypadku wystąpienia objawów, bez poważnej duszności, w wieku poniżej 65 lat, bez
współwystępowania choroby (np. cukrzyca, choroby serca, POChP itp.), należy rozważyć
możliwość pozostania pacjenta w domu, podjęcia wszelkich środków ostrożności wobec
współmieszkańców i umieszczenia go, w celu właściwej izolacji, w jednoosobowym
pomieszczeniu, łatwym do wietrzenia.
Przypadek musi zostać zgłoszony do właściwego lokalnej placówki zdrowia publicznego
(ASL).
W poniższej tabeli zebrane są nazwiska i dane kontaktowe odpowiedzialnych za poszczególne
rejony:
Placówka
(kod)
RMI (np)

Publiczna Służba Zdrowia
Choroby zakaźne
imię
i placówka
nazwisko
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Telefon

tel. kom.

Miejscowość

e-mail

xxx

xxx

Warszawa (np.)

xxxx
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