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Ryzyko dla otorynolaryngologów
Ryzyko dla pracowników służby zdrowia związane z przenoszeniem COVID-19, wiąże się 
przede wszystkim z rozprzestrzenianiem zakażenia drogą kropelkową.  Otorynolaryngolodzy 
są narażeni na duże „stężenie” wirusa, ponieważ mamy do czynienia z nosem i drogami 
oddechowymi.
Może nie wydaje się, że laryngolog jest na pierwszej linii walki z COVID-19, ale często 
mamy do odegrania kluczową rolę i należy to właściwie zaplanować. Wszystkie dane z Chin, 
Iranu i Włoch sugerują, że chirurdzy laryngologiczni są grupą bardzo wysokiego ryzyka, 
dlatego musimy być czujni, aby się chronić. Istnieją wiarygodne informacje pochodzące z 
USA, wskazujące, że otolaryngologia jest grupą wysokiego ryzyka zakażenia COVID-19. 
Istnieją niepotwierdzone dowody, że jeden przypadek chirurgii endoskopowej zatok w 
Chinach podobno zainfekował 14 osób przebywających na sali operacyjnej. Zakłada się, że 
istnieje wysokie ryzyko we wszystkich procedurach dotyczących dróg oddechowych. 
Radzimy odroczyć wszystkie planowe operacje. Szpitale muszą zapewnić chirurgom 
laryngologom niezbędne środki ochrony indywidualnej w celu uniknięcia ofiar śmiertelnych.

Jakich pacjentów oglądamy w przychodni
W AOS zalecamy, aby konsultować jedynie pacjentów, którzy potrzebują pilnej pomocy. 
Procedury generujące aerozole przeprowadzone u pacjenta z podejrzeniem lub 
potwierdzonym zakażeniem COVID-19 wymagają ŚOI (środków ochrony indywidualnej)  - 
tj. maska chirurgiczna (FFP2 / N95), zaleca się jednorazowy nieprzepuszczalny fartuch 
jednorazowy lub lepiej kombinezon, , podwójne rękawice i ochrona oczu (gogle, maska). 
Trzeba pamiętać, że wielu pacjentów można też „zobaczyć” w drodze konsultacji 
telefonicznej.

Stosowanie leków przez naszych pacjentów
Pacjentom zaleca się stosowanie regularnych leków. Koronawirus wiąże się z receptorem 
ACE-2. Chociaż istnieją ograniczone dane, że ogólnoustrojowe kortykosteroidy mogą 
zwiększać ARDS u pacjentów z SARS i MERS, nie ma danych wskazujących, że stosowanie 
lokalnych kortykosteroidów zwiększy podatność na wirusa. Pulmonolodzy zalecają również 
kontynuowanie wziewnych kortykosteroidów.
Można nawet argumentować, że wstrzymanie podawania donosowych kortykosteroidów u 
pacjentów, którzy ich potrzebują, spowoduje więcej objawów alergicznego nieżytu nosa / 



zapalenia błony śluzowej nosa i zatok, które mogą później zatrzeć objawy COVID-19. 
Ponieważ wydaje się, że pacjenci mogą zakażać zanim dostaną gorączki, może to nawet 
zwiększyć ryzyko dla nich samych i ich otoczenia.
Utrata węchu
Znaczna część pacjentów z COVID-19 (20–60%) wydaje się mieć utratę węchu. Utrata węchu może 
być objawem prezentującym się przed wystąpieniem innych objawów, takich jak kaszel / gorączka.
Pacjentów z nagłą utratą węchu należy uznać za pozytywnych w stosunku do COVID-19.

Chirurgia
Obecna organizacja  systemu opieki zdrowotnej spowoduje, że planowe operacje zostaną ograniczone.
Pilni pacjenci będą nadal potrzebować opieki. Powinniśmy szukać najlepszych lokalnych rozwiązań, 
aby kontynuować właściwe zarządzanie tymi pacjentami, jednocześnie chroniąc się poprzez 
odpowiednią dostawę sprzętu ochronnego. (ŚOI)
Będziemy zaangażowani w leczenie pacjentów z ostrymi stanami w obrębie górnych dróg 
oddechowych. Być może będziemy musieli pracować poza naszymi specjalnymi obszarami szkolenia i
wiedzy specjalistycznej, w wyjątkowych okolicznościach, z którymi możemy się spotkać.

W szczególności musimy wziąć pod uwagę pacjentów, którzy są podatni na konsekwencje 
zainfekowania COVID-19, w tym pacjentów z tracheostomią lub zaburzeniami oddychania oraz 
pacjentów z supresją immunologiczną - takich jak pacjenci z rakiem głowy i szyi - podczas lub 
wkrótce po leczeniu.

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) w chirurgii

Maski N95/ FFP2 i pełna ochrona oczu, rękawice, kombinezony, pomieszczenie podciśnieniowe, jeśli 
jest dostępne są zalecane do badania i leczenia pacjentów z pozytywnym wynikiem COVID-19 oraz  
pacjentów pilnych, których nie można przebadać a wymagających procedur wytwarzających aerozol; 
obejmuje to intubację, odsysanie otwarte, tracheostomię, wiercenie z dużą prędkością, stosowanie 
shaverów i bronchoskopię. Minimalna liczba personelu powinna znajdować się w sali operacyjnej. 
Wszyscy powinni nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 

Ważne zalecenia:

* Pacjenci z planową operacją dróg oddechowych (zatokowo-nosowe, nosowo-gardłowe, jamy ustnej i
gardła, krtani i tchawicy) powinni zostać przebadani pod kątem obecności COVID-19, o ile i kiedy 
jest to możliwe.  Należy wykazać, że są negatywni przed kontynuowaniem leczenia. W nagłych 
przypadkach należy stosować specjalne ŚOI; przed zabiegiem należy zalecić pacjentom praktykę 
higieny rąk i zachowanie dystansu od lekarzy i pielęgniarek

* Należy polecić wszystkim pacjentom z ujemnym wynikiem badania COVID-19 poddawanym 
planowym zabiegom chirurgicznym, aby ćwiczyli separację i higienę rąk od czasu badania do czasu 
zabiegu. 

Używamy masek, rękawic, osłon twarzy i fartuch  ó  w do wszystkich badań  
laryngologicznych u pacjent  ó  w zakażonych lub podejrzanych o zakażenie. Jest  

absolutnie bezwzględne, aby środki ochrony indywidualnej były dostępne podczas
takiego badania. Należy żądać tego typu środk  ó  w od zarządzających jednostkami  

ochrony zdrowia i nie wykonywać badań bez zabezpieczenia!



Od naszych kolegów w Iranie: wiadomo, że co najmniej 20 laryngologów jest obecnie 
hospitalizowanych z COVID-19, a 20 w izolacji w domu. Testują tylko osoby, które zostały przyjęte 
do szpitala, więc tych dwudziestu w domu nie są potwierdzone, ale mają klasyczne objawy. 

Z Chin wiadomo, że znaczna liczba lekarzy, którzy zmarli w Chinach, byli laryngologami i 
okulistami, być może z powodu wysokiego wydzielania wirusa z jam nosa. Zostało to również 
potwierdzone w mediach. To logicznie i ma sens w oparciu o dane pokazujące wyższe miano wirusa 
w wymazach z nosa niż w dolnych drogach oddechowych, a także wiedzę, że jeśli cząsteczki wirusa 
zostaną aerozolowane, co wydaje się możliwe podczas endoskopii, pozostają w powietrzu przez co 
najmniej 3 godziny.
Laryngolodzy we Włoszech, zgłaszają również duże zagrożenia, ale informacje dotyczą możliwej 
utraty węchu i smaku, którą przynosi ten wirus. Widoczne to jest to nie tylko u pacjentów, ale 
zauważono to we własnych szeregach, u zdrowych, bezobjawowych lekarzy, w tempie znacznie 
przekraczającym to, co można by uznać za normalne. 

Na podstawie tych informacji i dopóki nie dowiemy się więcej, w tym czasie wykonujemy 
tylko pilne operacje, ograniczone do absolutnego minimum w czasie. Powinny być 
wykonywane przez najbardziej doświadczonych specjalistów. Niestosowanie się do tych 
ostrzeżeń może być bardzo groźne.  W warunkach ambulatoryjnych podobnie ograniczamy 
wizyty tylko do pacjentów pilnych i wskazane jest również zaprzestanie stosowania środków 
znieczulających w sprayu / środków zmniejszających przekrwienie, wybierając zamiast tego 
sączki  w razie potrzeby, ale oczywiście  najlepiej, jeśli to możliwe, unikamy endoskopii. 


