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Początek pandemii 
• Brak gotowych rozwiązań, rekomendacji, 

• telefoniczne konsultacje „rozwiązania”  
z innymi szpitalami oraz stacją sanitarno-
epidemiologiczną, 

• Informacje przesyłane przez WSSE w Opolu, 
Opolski Oddział NFZ oraz ze strony gov.pl były 
na bieżąco umieszczane na wewnętrznej stronie 
internetowej Szpitala w celach szkoleniowych, 

• zalecenia WHO lub też inne piśmiennictwo, 
często zagraniczne, kontakty internetowe… 



Infrastruktura Szpitala (1) 
• 04 marca 2020 r. stanęła I w regionie opolskim 

mobilna izba przyjęć – przy Szpitalu obok 
Oddziału Chorób Zakaźnych, 

• kolejna - przed SOR-em; 

• Straż Pożarna zainstalowała namioty 
pneumatyczne, które miały zwiększyć 
bezpieczeństwo i wygodę pacjentów 
oczekujących na diagnostykę w kierunku 
zakażenia COVID-19 lub ew. przyjęcie do szpitala;  

• Namioty - zastąpione kontenerami. 



Infrastruktura Szpitala (2) 
• Na oddziałach szpitala oraz OAiIT dostosowano 

sale chorych do krótkotrwałej hospitalizacji 
pacjentów z zakażeniem COVID-19 – izolacja; 

• Rozbudowa Oddziału Chorób Zakaźnych, 
dodano 3 sale spełniające wszystkie wymogi, 
dla pacjentów wysoce zakaźnych. Podzielono 
oddział na trzy strefy pozwalające na bezpieczną 
segregację pacjentów. Doposażono w sprzęt 
zwiększający bezpieczeństwo personelu  
i pacjentów. 





Infrastruktura Szpitala (3) 
• Wybudowano łącznik łączący budynek główny  

z Oddziałem Chorób Zakaźnych, co polepszyło 
możliwości transportu pacjentów 
hospitalizowanych. 

• Utworzono izolatorium w pomieszczeniach 
Ośrodka Opieki Krótkoterminowej.  

 





Diagnostyka COVID-19 (1) 
• Pierwsze wymazy w kierunku diagnostyki SARS-

CoV-2 - marzec 2020 r. Na początku próbki 
przesyłane były do PZH do Warszawy, później do 
Wrocławia, następnie do laboratorium WSSE  
w Opolu. Pod koniec kwietnia 2020 r. umowa  
z „Diagnostyką”; 

• Początkowo testy -u pacjentów SOR, dalej  
u pacjentów do zabiegów planowych  
i pacjentów oddziałów niezabiegowych; 

• Czas oczekiwania na wynik- nierzadko 72 godz. 



Diagnostyka COVID-19 (2) 
• W naszym laboratorium testy PCR w kierunku 

SARS-CoV-2 zaczęliśmy wykonywać od 
26.04.2020 r.  

• Początkowo posiadaliśmy jeden aparat, na dzień 
dzisiejszy mamy ich 4 . 

• Obecnie wykonujemy  średnio ok. 60 testów 
PCR dziennie i nie mamy potrzeby korzystania  
z usług laboratoryjnych zewnętrznych.  

• Testy antygenowe – sporadycznie 



Procedury i regulacje wewnątrzszpitalne (1) 

• Zasady przyjęć na SOR i IP (wywiad 
epidemiologiczny, pomiar parametrów 
życiowych, segregacja osób z podejrzeniem  
lub zakażeniem COVID-19, podział na strefy - 
zieloną, pomarańczową i czerwoną,…); 

• Rekomendacje Komitetu Kontroli Zakażeń  
dot. zasad stosowania środków ochrony 
indywidualnej w Szpitalu; 

• Wprowadzono w Szpitalu centralizację 
dystrybucji środków ochrony indywidualnej;  



 



Procedury i regulacje wewnątrzszpitalne (2) 

• Obowiązkowy pomiar temperatury u personelu 
przed przystąpieniem do pracy. Wprowadzono 
szereg nakazów i zakazów dla personelu Szpitala 
(bezwzględne noszenie maseczek, nie 
przychodzenie do pracy z objawami infekcji, 
minimalizowanie liczby osób równoczasowo 
przebywających w pomieszczeniach 
socjalnych,…). 

• Zalecenia diagnostyczne w przypadku 
podejrzenia COVID-19 u pacjentów Szpitala  
(na podstawie opracowania AOTMiT).  



Procedury i regulacje wewnątrzszpitalne (3) 

• Później, w grudniu 2020 r wprowadzono Zasady 
wykorzystywania testów wykrywających 
antygen SARS-CoV-2. Zalecenia Komitetu 
Kontroli Zakażeń dot. zasad diagnostyki  COVID-
19 w Szpitalu Wojewódzkim, które obowiązują 
do dnia dzisiejszego oraz wprowadzono 
Zalecenia Komitetu Kontroli w sprawie 
wykonywania testów w kierunku obecności 
SARS-CoV-2 pacjentów przyjmowanych do 
Szpitala Wojewódzkiego w Opolu (z podziałem 
dla oddziałów zabiegowych i zachowawczych). 

 



Procedury i regulacje wewnątrzszpitalne (4) 

• Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych na chorobę 
wywołaną wirusem SARS-CoV-2; 

• Zasady transportu wewnątrzszpitalnego  
i zewnątrzszpitalnego pacjentów z podejrzeniem  
i rozpoznanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2; 

• Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych  
w Szpitalu; 

• Opracowano zasady postępowania przy dystrybucji 
posiłków, postępowania z bielizną szpitalną oraz 
rzeczami osobistymi pacjentów „covidowych”;  

• Szkolenia personelu odbywały się głównie w formie e-
lerningowej; 



Procedury i regulacje wewnątrzszpitalne (5) 

• Wstrzymane zostały odwiedziny u pacjentów 
hospitalizowanych (tylko w niektórych przypadkach,  
za wcześniej zgodą ordynatora, mogła wejść rodzina). 
Później zostały wydane zasady dotyczące odwiedzin 
chorych, z zachowaniem odpowiednich środków 
zapobiegania i kontroli zakażeń; 

• W związku z ograniczeniem odwiedzin, w trosce  
o dobro i bezpieczeństwo pacjentów hospitalizowanych 
w Szpitalu, wprowadzono zalecenia dla bliskich  
i opiekunów pacjentów Szpitala dotyczące 
przekazywania paczek dla osób hospitalizowanych. 



Szczepienia przeciw COVID-19 (1) 
• rozpoczęto  4.01.2021r. jako szpital węzłowy, 

wykonano 3 168 szczepień, wśród personelu 
zgłoszonego w  systemie utworzonym przez 
Ministerstwo Zdrowia;   

• zaszczepiono pracowników z 38 placówek 
medycznych (grupy 0) , 51 placówek 
oświatowych (grupy 1) oraz pacjentów (grupy 
1a) leczonych hematologicznie  oraz pacjentów 
dializowanych; 



Szczepienia przeciw COVID-19 (2) 
• Od kwietnia 2021r. rozpoczęto  szczepienia 

populacyjne, gdzie podano 5 370 dawek. 

• Łącznie w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu 
podano  8 538 szczepionek przeciwko COVID-19 
firm Pfizer i AstraZeneca  

• Poziom wszczepialności w Szpitalu 
Wojewódzkim w Opolu to 77,5%. Najwyższy 
odsetek wszczepienia jest wśród lekarzy  
i fizjoterapeutów.  

 



 



 

• Jakość świadczonych 
usług… 

 

• Dbałość o Pacjenta, 
Rodzinę, troska o 
pracowników 
szpitala.. 



• Potrzeba dobrej organizacji oddziałów chorób 
zakaźnych, stabilnego sposobu finansowania 
tych oddziałów (budżet za gotowość), 

• Utrzymanie reżimu sanitarnego, w tym 
profilaktyka: zachowania społeczne oraz 
szczepienia, 

• Stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

• Usprawnienie i zwiększenie nakładów na 
diagnostykę (laboratoryjną i mikrobiologiczną), 

 

 

 Wyzwania dnia dzisiejszego  
i przyszłości (1) 



• W trosce o zdrowie naszego społeczeństwa  
i skutki, jakie może nieść za sobą 
przechorowanie choroby COVID-19,  
jako medycy zachęcamy do szczepienia; 

• Obok prowadzenia zdrowego stylu życia,  
na dzisiaj szczepienie przeciw COVID-19 jest 
jedynym sposobem na zahamowanie 
rozprzestrzeniania się koronawirusa  
i złagodzenie przebiegu choroby . 

 

 

 Wyzwania dnia dzisiejszego  
i przyszłości (2) 



Stosujmy się do tych zaleceń! 

 

 

Dziękuję za uwagę 
 

 


