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1. Zalecenia dla pacjentów po przeszczepieniach narządowych: 
a. ograniczyć do minimum osobisty kontakt z miejscami udzielania świadczeń medycznych, a jeżeli już 

jest taka konieczność to poprzedzić wyjście do poradni lub szpitala telefonem, aby uniknąć 

przebywania w jednym pomieszczeniu z innymi potencjalnie zarażonymi ludźmi, 

b. w przypadku podejrzenia infekcji koronawirusem postępować zgodnie z instrukcją przewidzianą dla 

mieszkańców danego terenu, w żadnym przypadku NIE ZGŁASZAĆ SIĘ OSOBIŚCIE DO OŚRODKA 

TRANSPLANTACYJNEGO, z którym można skonsultować się telefonicznie, 

c. w miarę możliwości unikać dużych skupisk ludzkich, ograniczyć podróże środkami komunikacji 

publicznej, zakupy robić rzadziej a w większej ilości, korzystać z możliwości zakupów przez internet i 

innych form sprzedaży wysyłkowej, 

d. wszystkie zalecenia dotyczące pacjentów po transplantacji tyczą się również osób z którymi pacjenci 

ci mieszkają. 

 

2. Zalecenia  dla lekarzy POZ: 
a. pacjentów po transplantacji umawiać w taki sposób, żeby nie musieli się kontaktować z innymi 

potencjalnie zarażonymi osobami, jeżeli jednak tak osoba się zgłosi do rejestracji, to powinna zostać 

w miarę możliwości odseparowana i przyjęta w pierwszej kolejności, 

b. jeżeli jedynym celem wizyty jest wypisanie recepty, to nie wymaga to osobistego stawienia się ani 

pacjenta, ani członka jego rodziny. 

 

3. Zalecenia dla aptek i sklepów zaopatrzenia medycznego: 
a. pacjentów po transplantacji przyjmować w pierwszej kolejności żeby ograniczyć ich kontakt z 

osobami potencjalnie zarażonymi, 

b. rozważyć możliwość zakupu leków w formie wysyłkowej, 

c. rozważyć wprowadzenie obowiązku utrzymywania rezerwy środków dezynfekcyjnych i ochrony 

osobistej, które sprzedawane byłyby tylko pacjentom po transplantacji i innym osobom o 

potwierdzonym, okazanym przez pacjenta wiarygodnym dokumentem z leczenia, stanie obniżonej 

odporności. 

 

4. Zalecenia dla ośrodków transplantacyjnych: 
a. poinformowanie pacjentów pozostających pod ich opieką o zasadach minimalizacji zagrożenia 

infekcją koronawirusem, oraz o tym żeby w przypadku podejrzenia infekcji pacjenci zgłaszali się do 

wyznaczonych oddziałów zakaźnych, A NIE OŚRODKÓW TRANSPLANTACYJNYCH, 

b. przed planowanym przyjęciem na oddział lub poradą ambulatoryjną upewnienie się że pacjent nie 

ma objawów infekcji i nie spełnia warunków poddania się kwarantannie, 

c. ograniczenie planowych hospitalizacji pacjentów po transplantacji do niezbędnego minimum, 

d. zapewnienie możliwości konsultacji telefonicznych dla oddziałów zakaźnych i innych placówek w 

których hospitalizowani są pacjenci po transplantacji z podejrzeniem lub rozpoznaniem infekcji 

SARS-CoV-2. 


