


AGENDA 

1. COVID-19 – jest groźny czy nie? 
2. Profilaktyka COVID-19 w firmie - jakie rozwiązania warto 
wdrożyć? – zgodnie z rekomendacjami WHO
3. Jak wygląda diagnostyka COVID-19. Jakimi badaniami 
dysponujemy i co mogą nam pokazać?
4. Czy warto robić badania laboratoryjne swoim pracownikom? 
5. Krótko o budowaniu odporności domowymi sposobami –
fakty i mity. 

lek. med. Agata Strukow
dyr. ds. marketingu medycznego ALAB laboratoria



Stadium I         
wczesna infekcja

Stadium II                
faza płucna

Stadium III                
hiper-zapalenie
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obrona przeciwwirusowa

reakcja hiper-zapalna organizmu

80% bezobjawowy/łagodny 15% zapalenie płuc/ciężkie 5% niewydolność wielonarządowa/zgon

• Replikacja wirusa
• Suchy kaszel, temperatura, 

osłabienie, utrata 
węchu/smaku

• Wykrycie - wymaz

• Replikacja wirusa
• Duszność, zapalenie płuc 

saturacja < 95%
• Zmiany w RTG i TK płuc 

• Zapalenie płuc, sepsa, niewydolność 
oddechowa - ARDS, niewydolność serca, 
niewydolność wielonarządowa

• Burza cytokinowa (IL2,6,7, CRP, D-dimery, 
ferrytyna, troponina, NT – pro BNP, IFN-γ

Przebieg COVID-19



Stadium I         
wczesna infekcja

obrona przeciwwirusowa

80% bezobjawowy/łagodny

• Duszność – uczucie braku powietrza
• Ból w klatce piersiowej – przetrwały
• Niereagująca na standardowe leki gorączka 
• Zaburzania neurologiczne – brak stanu 

czuwania, zaburzenia mowy, widzenia, siły 
mięśniowej

• Sinica – usta, twarz – obniżona saturacja 

FAZA I – kiedy szukać pomocy lekarskiej? 



COVID-19 – liczba zgonów w Polsce



COVID-19 – liczba zgonów w Polsce

średnia dzienna liczba zgonów - nowotwory
270

średnia dzienna liczba zgonów – choroby układu krążenia
450



Profilaktyka COVID-19 

Rekomendacje WHO 

Obecnie mamy do dyspozycji trzy podstawowe środki 

ochrony:

• mycie i dezynfekcja rąk 

• zasłanianie ust i nosa 

• izolowanie osób, które źle się czują

• pomiar temperatury 



MYCIE RĄK a ryzyko zakażenia

Mycie rąk jest jedną z podstawowych czynności higienicznych, które zapobiegają 
rozprzestrzenianiu się wszystkich drobnoustrojów
.
TRZY ZASADY PRAWIDŁOWEGO MYCIA RĄK 

• używamy ciepłej wody i mydła.
• ręce myjemy co najmniej 20-30 sek.
• mydło należy rozprowadzać dokładnie, pamiętając                                                                            
o powierzchni zewnętrznej, wewnętrznej, przestrzeniach między palcami oraz nadgarstkach!



PUŁAPKI MYCIA RĄK 

CO NAJCZĘŚCIEJ ROBIMY ŹLE
• myjemy ręce za krótko, 
właściwie tylko opłukując je pod 
wodą.
• omijamy niektóre części naszych 
dłoni, zwłaszcza powierzchnię 
zewnętrzną, kciuki, paznokcie i 
nadgarstki. 



PUŁAPKI MYCIA RĄK – jeszcze jedna pułapka 

EKSPERYMENT ALAB laboratoria

• poprosiliśmy kilka osób o umycie rąk mydłem z 
dozownika w toalecie biurowca. 

• zrobiliśmy odciski dłoni przed myciem rąk i po myciu. 

• Co wyniknęło z tego eksperymentu? 



PUŁAPKI MYCIA RĄK – jeszcze jedna pułapka 
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17% 3% 



zakażony zdrowy

WYSOKIE RYZYKO ZAKAŻENIA

ŚREDNIE RYZYKO ZAKAŻENIA

NISKIE RYZYKO ZAKAŻENIA

NOSZENIE MASECZKI a ryzyko zakażenia 







zakażony zdrowy

WYSOKIE RYZYKO ZAKAŻENIA

ŚREDNIE RYZYKO ZAKAŻENIA

NISKIE RYZYKO ZAKAŻENIA

BARDZO NISKIE RYZYKO ZAKAŻENIA

NOSZENIE MASECZKI
a ryzyko zakażenia 

• maski N95 mogą wyeliminować 90% ryzyka
• maski chirurgiczne około 70%



DYSTANS FIZYCZNY a ryzyko zakażenia 

zakażony zdrowy

WYSOKIE RYZYKO ZAKAŻENIA

< 1 m

zakażony zdrowy

> 1 m

15% 
NISKIE RYZYKO ZAKAŻENIA

3% 

• wydłużenie dystansu o kolejny metr – ryzyko zakażenia maleje dwukrotnie



ZAKAŻENIE? 

DYSTANS FIZYCZNY/MASECZKA 
a ryzyko zakażenia 



A CO Z PRZYŁBICĄ? 

• przyłbica tylko zasłania twarz i usta
• powietrze, które wdychamy jest zupełnie niefiltrowane
• nie zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem kropelek wydychanego powietrza
• przyłbica nie stanowi ochrony dróg oddechowych



A CO Z PRZYŁBICĄ? 



• osłona oczu – przyłbica i gogle
• właściwa ochrona oczu zmniejsza   

5-krotnie ryzyko zakażenia
• stosowanie w sytuacjach dużego 

ryzyka 

OCHRONA OCZU a ryzyko zakażenia 



IZOLOWANIE OSÓB, KTÓRE ŹLE SIĘ CZUJĄ 

• ŹLE SIĘ CZUJESZ, 
ZOSTAŃ W DOMU 



POMIAR TEMPERATURY 
W MIEJSCU PRACY 



COVID-19 - SPRAWDŹ CZY… 

PRACOWNIK MA 
INFEKCJĘ

I / LUB
ZARAŻA

PRACOWNIK 
CHOROWAŁ LUB 
MIAŁ KONTAKT 

PRACOWNIKOWI 
ZAGRAŻA CIĘŻKI 

PRZEBIEG COVID-19

• WYMAZ GENETYCZNY
• TEST ANTYGENOWY

• PRZECIWCIAŁA IgG
• PRZECIWCIAŁA IgM

• PAKIET CHOROBY 
WSPÓŁISTNIEJĄCE

• POZIOM WITAMINY D

PRACOWNIK 
WSPIERA SWOJĄ 

ODPORNOŚĆ

• PAKIETY ODPORNOŚĆ
• WITAMINA D



COVID-19 - SPRAWDŹ CZY… 
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SEKWENCJA POJAWIANIA SIĘ PRZECIWCIAŁ 

✓ I ETAP - przeciwciała IgM pojawiają się po 7-10 dniach od 

zakażenia – jak w większości chorób wirusowych 

✓ II ETAP – przeciwciała IgG pojawiają się po 11-14 dniach od 

zakażenia 

• PRZECIWCIAŁA W COVID-19 



COVID-19 - SPRAWDŹ CZY… 

PRACOWNIKOWI 
ZAGRAŻA CIĘŻKI 

PRZEBIEG COVID-19

• PAKIET CHOROBY 
WSPÓŁISTNIEJĄCE

• POZIOM WITAMINY D

PRACOWNIK 
WSPIERA SWOJĄ 

ODPORNOŚĆ

• PAKIETY ODPORNOŚĆ
• POZIOM WITAMINY D



„Gruby mężczyzna, piwosz z cukrzycą i miażdżycą, niezależnie od wieku – to nasz najczęstszy pacjent. Druga grupa to bardzo 

sędziwe osoby z DPS-ów i szpitali” - powiedział prof. Krzysztof Simon, ordynator Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Choroby Jakie badania wykonują Ci pacjenci 

-Nadciśnienie tętnicze 

-Choroba niedokrwienna serca 

-Cukrzyca t. 2

-Otyłość 

-Miażdżyca 

-Przewlekła niewydolność nerek 

-Choroba nowotworowa w ciągu ostatnich 5 lat 

-Przewlekła obturacyjna choroba płuc 

Lipidogram
Glukoza 
Kwas moczowy w surowicy 
Elektrolity 
Poziom białka 
Mocznik/kreatynina 

CIĘŻKI PRZEBIEG COVID = OSOBA STARSZA



Co zmienił COVID?
Czy warto robić 
badania?

300 firm – badania w 
kierunku COVID-19





JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

• Doradztwo w wyborze badań i pakietów badań 
• Obsługę laboratoryjną – dostosowaną do specyfiki 

i potrzeb firmy 
• Szkolenia 



KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ

DUŻE RYZYKO – CZYLI BLISKI KONTAKT

• mieszkanie w jednym gospodarstwie domowym,                                                           
hotelu, akademiku z osobą zakażoną

• bezpośredni fizyczny kontakt z osobą zakażoną (uścisk ręki)
• kontakt twarzą w twarz w odległości ≤2 metrów                                                               

i przez okres >15 minut
• podróż samolotem w odległości do 2 miejsc 



reakcja hiper-zapalna organizmu

początek objawów średnio 
w 5 dniu po zakażeniu, 
95% pacjentów rozwija 

objawy do 9 dnia

Kiedy występują objawy, kiedy chory zakaża? 

3 5 9 10 13 16

zakażenie

pacjent zakaża 1-2 dni 
PRZED wystąpieniem 

objawów

okres zakaźności – 3 – 19 dni

okres zakaźności – nie krócej niż 13 dni jeśli objawy nasilone (do 19 dni)   



ODPORNOŚĆ – słów kilka 

• Układ odpornościowy człowieka jest przygotowany na rozwój 

skutecznej odpowiedzi przeciw koronawirusowi.

• Ogromna większość zakażeń kończy się rozwojem skutecznej 

odpowiedzi immunologicznej i eliminacją patogenów z 

naszego organizmu.

• Nie istnieją żadne leki, które mogłyby wzmocnić odporność 
człowieka i uchronić go przed zakażeniem !!!



FAKT CZY MIT

Witaminy i minerały odgrywają ważną rolę w budowaniu odporności 

organizmu – FAKT ale …

• Odporność naszego organizmu zależy od wielu czynników, a jednym z nich jest zrównoważona 

dieta, dostarczająca odpowiedniej ilości niezbędnych witamin i minerałów. 

• Niektóre z nich to kluczowi gracze w budowaniu odporności organizmu – witamina D, witamina A, cynk, 

selen, żelazo. 

• Suplementacja „na wszelki wypadek” nie wpływa pozytywnie na stan zdrowia i NIE ODGRYWA ŻADNEJ 

ROLI W BUDOWANIU ODPORNOŚCI !!!!! 

• Suplementacja niektórych składników odżywczych może prowadzić do przekroczenia ich bezpiecznych 

poziomów w organizmie – niebezpieczeństwo SKUTKÓW TOKSYCZNYCH – selen, cynk, wit. A. 

• Suplementacja ma sens TYLKO W PRZYPADKU NIEDOBORÓW – czyli po badaniach! 



WITAMINA D

Kluczem do optymalnej odporności jest optymalny poziom witaminy D w surowicy

N        niedobór  poziom 
   niski 

poziom optymalny                          stężenie wysokie potencjalnie 
toksyczny 

0 – 20 ng/ml 20-30 30 – 50 ng/ml 50 – 100 ng/ml >100 ng/ml 

 



ODPORNOŚĆ A  MIKROBIOTA JELIT 

• DIETA (cukier, tłuszcze, alkohol, wegatarianie)

• LEKI (NLPZ, antybiotyki, PPI)

• ALKOHOL – nie ma dawki bezpiecznej

• WYSIŁEK FIZYCZNY –

• Stymulacja i koordynacja układu immunologicznego / tarcza dla 

patogenów 



WPŁYW KRÓTKTRWAŁEJ ANTYBIOTYKOTERAPII NA 

MIKROBIOTĘ JELITOWĄ
dzień 0                                   dzień 8-13                          1 rok                            4 lata 

Jelito

Jama ustna



Wysiłek fizyczny a mikroflora 

przewodu pokarmowego -

znaczenie probiotyków w diecie 

sportowców 

Wojciech Marlicz Klinika 

Gastroenterologii Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w 

Szcz



Agata Strukow
agata.strukow@alab.com.pl

tel. 503 812 223 
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