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W grudniu 2019 r. pojawiło się wielu pacjentów cierpiących na zapalenie płuc o niezna-
nej przyczynie, którzy mieli związek z rynkiem sprzedaży żywych zwierząt i owoców 
morza w mieście Wuhan, w chińskiej prowincji Hubei. Badacze odkryli, że infekcje te 
były wywołane dotychczas nieznanym wirusem, który otrzymał nazwę SARS-CoV-2. 
Wirus i wywoływana przez niego ostra choroba zakaźna układu oddechowego – 
COVID-19 – w ciągu paru tygodni rozprzestrzeniły się na całej kuli ziemskiej, dopro-
wadzając do światowej pandemii. W tym poradniku znajdziesz informacje na temat 
nowego koronawirusa, wywoływanej przez niego choroby, zapobiegania zakażeniu 
i postępowania w trakcie leczenia.

Co to za wirus?

Koronawirusy to duża grupa wirusów powodujących objawy ze strony układu 
oddechowego i czasami także dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Wirusy te składają 
się z materiału genetycznego otoczonego osłonką z charakterystycznymi wypustkami 
nadającymi im wygląd podobny do korony. Wywoływane przez koronawirusy infekcje 
układu oddechowego mogą powodować objawy od przeziębienia do zapalenia płuc, 
zwykle o łagodnym przebiegu.

Istnieje jednak parę rodzajów koronawirusów, które mogą powodować ciężki przebieg 
choroby. Należą do nich SARS-CoV, zidentyfikowany początkowo w Chinach w 2003 r., 
MERS-CoV, który najpierw pojawił się w Arabii Saudyjskiej w 2012 r., oraz SARS-CoV-2 
– odpowiedzialny za ostanie zachorowania notowane od grudnia 2019 r. w Chinach 
oraz wielu krajach na świecie.

Wiele wirusów krąży pomiędzy różnymi gatunkami zwierząt, nie atakując człowieka. 
Czasami udaje im się jednak przedostać przez barierę międzygatunkową i stać się 
zakaźnymi także dla ludzi. Może to być spowodowane mutacjami w genomie wirusa 
lub zbyt intensywnym kontaktem między ludźmi i zwierzętami. Prawdopodobnie tak 
właśnie było z nowym koronawirusem.



Jak dochodzi do zakażenia?

Wirus przenoszony jest pomiędzy ludźmi drogą kropelkową, poprzez wydychane 
powietrze, podczas kaszlu i kichania oraz przez kontakt z przedmiotami, na któ-
rych znajduje się wirus. 

Wydostając się z organizmu człowieka, wirus przenosi się w jego najbliższe otocze-
nie – w odległości około 1 metra, a w niektórych sytuacjach nawet na kilkumetrową 
odległość, i opada na otaczające przedmioty. Może przedostać się do organizmu 
przez błonę śluzową nosa, usta i spojówki. Dlatego zakażeniu sprzyjają bliskie kon-
takty między ludźmi i dotykanie zanieczyszczonych wirusem przedmiotów, takich 
jak biurka, klamki, poręcze, przyciski czy telefony. Szczególnie niebezpieczne jest 
dotykanie nieumytymi rękoma twarzy, gdy przebywało się w pomieszczeniach, 
w których mogli znajdować się także chorzy i nosiciele wirusa.

!
apsik!

Jakie objawy może wywołać nowy koronawirus?

Nowy koronawirus może powodować różne objawy choroby – od łagodnych do bardzo 
ciężkich. Choroba najczęściej objawia się: 

W cięższych przypadkach może dojść do trudności w oddychaniu, niewydolności 
oddechowej, niewydolności nerek i zgonu. Ciężki przebieg choroby dotyczy 15–20% 
osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% chorych.

gorączką kaszlem

dusznością bólami mięśni  
i zmęczeniem

Najbardziej narażone na rozwinięcie się ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby 
starsze, z obniżoną odpornością, ze współistniejącymi chorobami, w szczególności 
przewlekłymi, jak np. przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), choroby ser-
cowo-naczyniowe czy cukrzyca.



Jak rozpoznać i leczyć chorobę COVID-19?

Obecność wirusa można potwierdzić dzięki testom PCR (wykorzystującym reakcję 
łańcuchowej polimerazy). Materiał do badania otrzymuje się z wymazu z nosa lub 
gardła albo próbki plwociny. Metoda ta dostarcza wyniki w ciągu od kilku godzin do 
2 dni. Obecnie testy te dostępne są tylko w wybranych stacjach sanitarno-epidemio-
logicznych i niektórych szpitalach i może je zlecić wyłącznie lekarz.

Na razie nie ma dostępnych szczepionek ani leków wpływających na przebieg choro-
by. Obecnie stosuje się jedynie leczenie objawowe, które może łagodzić dolegliwości 
towarzyszące zakażeniu. W większości przypadków wystarcza postępowanie 
takie jak przy zachorowaniu na grypę czy przeziębienie. W razie gorączki lub bólu 
skuteczny jest paracetamol. Pojedynczą dawkę leku można przyjąć 3–4 razy na dobę.

W przypadku suchego, bardzo silnego lub męczącego kaszlu można stosować leki 
przeciwkaszlowe zawierające dekstrometorfan lub kodeinę, dostępne w postaci 
syropów lub tabletek. 

W przypadku odkrztuszania plwociny kaszel jest zjawiskiem korzystnym, ponieważ 
umożliwia oczyszczenie dróg oddechowych, i nie należy go hamować. Pomocne 
mogą być w takiej sytuacji leki ułatwiające odkrztuszanie i rozrzedzające wydzielinę, 
takie jak acetylocysteina i ambroksol. Można także nawilżać wdychane powietrze, 
stosując np. nawilżacz pokojowy lub robiąc inhalacje z roztworu soli fizjologicznej.

Jak można zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania 
się koronawirusa?

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych. Osoby 
starsze i narażone na ciężki przebieg choroby powinny poprosić bliskich o pomoc 
w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie 
spraw urzędowych i pocztowych. Ponadto należy:

Często myć ręce (przez co najmniej 30 se-
kund) wodą z mydłem lub dezynfekować je 
płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).

Regularnie myć lub dezynfekować 
(z użyciem wody z detergentem lub 
środka dezynfekcyjnego) wszystkie 
często dotykane powierzchnie, 
takie jak stoły, klamki, włączniki 
światła lub poręcze.

Unikać dotykania rękoma oczu, nosa i ust.



Regularnie dezynfekować swój telefon (np. 
wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środ-
kiem do dezynfekcji) i nie korzystać z niego 
podczas spożywania posiłków.

Zachować bezpieczną odległość od roz-
mówcy (co najmniej 1–1,5 metra), szczególnie 
w przypadku osoby, która kaszle, kicha lub 
ma gorączkę.

Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – należy zakryć usta 
i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do 

zamykanego kosza i umyć ręce.

Odżywiać się zdrowo i pamiętać o nawod-
nieniu organizmu – pić ok. 2 litrów płynów 
dziennie, np. herbaty lub niegazowanej 
wody mineralnej. Niniejsza publikacja nie stanowi porady medycznej. Treści zawarte w niniejszej publikacji, takie jak teksty, grafiki, informacje i ilustracje, są przeznaczone wyłącznie 

do celów informacyjnych. Treść publikacji nie może zastępować profesjonalnej porady medycznej, diagnostyki ani leczenia. W przypadku jakichkolwiek pytań 
należy zawsze kontaktować się z lekarzem. Nigdy nie lekceważyć profesjonalnej porady medycznej bądź opóźniać skorzystania z pomocy lekarskiej z powodu 
treści przeczytanych lub zaobserwowanych w tej publikacji. Jeżeli uważasz, że potrzebujesz pilnej pomocy medycznej, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Jeśli wróciłeś lub wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus, i masz objawy cho-
roby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, nie idź do przychodni ani na izbę przyjęć 
do szpitala. Telefonicznie powiadom o tym fakcie stację sanitarno-epidemiologiczną 
lub zgłoś się na oddział obserwacyjno-zakaźny. 
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