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STANOWISKO Nr 8/P-VIII/2020  
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi  

z dnia 9 marca 2020 roku 

 

w sprawie zobowiązania właścicieli podmiotów leczniczych do podjęcia środków organizacyjnych  
i technicznych adekwatnych do zagrożenia koronawirusem. 

 

W związku z informacjami dotyczącymi kolejnych zarażeń koronawirusem, mając  
na względzie dobro pacjentów, jak również bezpieczeństwo personelu medycznego, wzywamy 
właścicieli i osoby zarządzające podmiotami leczniczymi do: 

- zapewnienia pracownikom, w tym całemu personelowi medycznemu, bezpiecznych warunków pracy 
poprzez zapewnienie środków ochrony osobistej na adekwatnym poziomie, wynikającym z zagrożenia 
i rzeczywistych potrzeb. Nie może być tak, iż maseczki są reglamentowane lub wydzielane tylko 
niektórym oddziałom lub w ilości niewystarczającej do potrzeb. Każdy kto ma styczność z pacjentem, 
niezależnie od odcinka na jakim pracuje, jest potencjalnie narażony na ryzyko zachorowania  
i powinien być właściwie zabezpieczony; 

- wprowadzenia na czas zagrożenia epidemią koronawirusa nowej organizacji w zakresie udzielania 
świadczeń medycznych ograniczając do przypadków ostrych lub takich, gdy zwłoka w leczeniu będzie 
zagrażała zdrowiu i życiu pacjenta oraz przypadków onkologicznych, a w zakresie stomatologii 
poprzez leczenie tylko przypadków, gdzie występuje ból lub medyczna konieczność nagłej 
interwencji. W ocenie Prezydium ORL w Łodzi należy wstrzymać udzielanie świadczeń planowych 
ogólnomedycznych oraz w zakresie stomatologii, które możliwe są do wykonania  
w późniejszym terminie. Działanie takie może ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa; 

- uruchomienia przez pracodawców specjalnego wydzielonego stanowiska, na którym będzie 
przeprowadzany wywiad epidemiologiczny i mierzenie temperatury pacjentowi pod kątem oceny 
ryzyka infekcji koronawirusem. Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy to pacjenci kierowani są do 
lekarzy celem udzielania im świadczeń bez jakiegokolwiek sprawdzenia ich stanu zdrowia, wywiadu, 
faktu podróży z rejonów, gdzie znajdują się ogniska potencjalnie skażone koronawirusem. 

Uważamy, iż ze względu na aktualną sytuację w kraju są to działania niezbędne.  
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