Schemat postępowania dla dyspozytora medycznego
Państwowego Ratownictwa Medycznego
w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia wirusem Ebola u pacjenta
w trakcie udzielania mu pomocy przez Zespół Ratownictwa Medycznego

KRYTERIA A
Czy osoba miała bezpośredni kontakt z chorym,
u którego potwierdzono Ebolę lub osobą podejrzaną
o zachorowanie lub zwłokami osoby zmarłej na Ebolę?
(należy zweryfikować charakter i miejsce kontaktu)

KRYTERIA B
Czy osoba przebywała w ciągu ostatnich 21 dni w
krajach objętych epidemią?
(wg stanu na 17.10.2014 - 4 kraje: Sierra Leone,
Liberia, Gwinea i Demokratyczna Republika Konga)
Aktualna lista krajów znajduje się na stronie
www.gis.gov.pl

KRYTERIA C
Czy wystąpił co najmniej JEDEN z objawów:
gorączka >38,6°C, silny ból głowy, bóle mięśni,
wymioty, biegunka, ból brzucha, nie mające innych
przyczyn samoistne krwawienia/wylewy krwi
(np. podskórne, w obrębie błon śluzowych,
siniaki bez wcześniejszego urazu).

KRYTERIA B+C

KRYTERIA A+C

KRYTERIA A+B+C

U pacjenta z objawami chorobowymi, który powrócił z kraju objętego epidemią LUB u pacjenta
z objawami, który zgłasza kontakt z chorym na Ebolę (pozytywne odpowiedzi w pkt B i C lub A i C
lub A, B i C są twierdzące) należy:
1. Zalecić członkom ZRM nr 1 natychmiastowe zastosowanie dostępnych środków ochrony osobistej zabezpieczających przed bezpośrednim kontaktem z wydzielinami i wydalinami chorego.
2. Ustalić z kierownikiem ZRM nr 1 czy ogólny stan pacjenta pozwala na oczekiwanie na ambulans PRM
(z członkami ZRM nr 2) umożliwiający przewóz chorego w warunkach zapewniających izolację pacjenta
(ambulans wyposażony w izolacyjne nosze transportowe oraz odpowiednie środki ochrony osobistej).
3. Wydać ZRM nr 2 dyspozycję wyjazdu ambulansu umożliwiającego przewóz chorego w warunkach
zapewniających izolację pacjenta.
4. Wydać ZRM nr 2 dyspozycje co do docelowego miejsca, w którym pacjent będzie hospitalizowany
w warunkach izolacji, w szpitalu wskazanym w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego.
5. Niezwłocznie poinformować szpital, o którym mowa w pkt 4 o skierowaniu do niego pacjenta
podejrzanego o zachorowanie na Ebolę.
6. Niezwłocznie poinformować powiatową stację sanitarno-epidemiologicznej o zdarzeniu na numer
alarmowy czynny całodobowo.
7. Powiadomić wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego o zdarzeniu, w celu podjęcia działań
wobec personelu medycznego, który miał kontakt z chorym, w tym o ewentualnej organizacji kwarantanny.

Całodobowe numery alarmowe
PSSE:
WSSE:
WCZK:

Po zakończeniu działań przez
ZRM nr 1 i ZRM nr 2 należy
postępować zgodnie z obowiązującymi w jednostce Państwowego Ratownictwa Medycznego instrukcjami dotyczącymi dekontaminacji personelu, sprzętu medycznego
oraz środków transportowych
w przypadku skażenia ich
wirusem Ebola.

