Warszawa, 28 październik 2020 r.

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w walce z pandemią COVID-19
Opinia głównego eksperta ZPP ds. ochrony zdrowia

Obchodząca w tym roku stulecie powołania do życia Państwowa Inspekcja Sanitarna to wyspecjalizowana
instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego. To również kluczowy podmiot, od którego
zależy skuteczność działań przeciwepidemicznych w Polsce.
Apelujemy zatem, aby Główny Inspektor Sanitarny, który nadzoruje pracę wszystkich struktur Sanepidu
wyciągnął wnioski z sukcesów i błędów podobnych służb w innych krajach od Szwecji po Daleki Wschód.
Aby Polacy przechodzili infekcję wirusem SARS-COV-2 w sposób jak najbardziej kontrolowany potrzebny
jest działający sprawnie na co dzień:
1.
2.
3.
4.

mechanizm komunikacji dla osób prywatnych i zakładów pracy,
szybka identyfikacji osób zakażonych,
skuteczna izolacja i zarządzanie kwarantanną,
włączenia całego społeczeństwa w świadome utrzymywanie dystansu i odporności.

Dopasowanie tych mechanizmów do masowej skali powinno skutecznie ograniczać ilość osób trafiających
na łóżka z intensywną terapią a w rezultacie przypadków śmiertelnych.
Naszym zdaniem pilne i istotne jest:
- skuteczne udzielanie informacji na wszelkie tematy organizacyjne związane z epidemią w tym zwłaszcza
rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny lub izolacji – stworzenie sprawnej platformy telefonicznej opartej
o zasoby studentów medycyny, studentów wydziałów nauki o zdrowiu, biotechnologii i pokrewnych
kierunków, wykorzystanie platformy telefonicznej do pilnego obdzwaniania osób z dodatnim wynikiem
badań w kierunku wirusa, ustalanie osób, które były w kontakcie, promocja lub obowiązek wykorzystania
aplikacji mobilnej;
- koordynowanie przepływu informacji z lekarzami POZ – uruchomienie zdalnej informacji o wynikach
badań, rozpoczętej i zakończonej kwarantannie;
- wdrożenie komunikacji promującej zasady bezpiecznego postępowania dopasowanej do grup
wiekowych – promocja w mediach w szczególności nastawionych na młodzież;
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- skuteczne zbieranie informacji o zakażeniach, osobach będących w kontakcie z osobami zakażonymi;
budowanie bazy danych o zakażeniach, do wykorzystania w planowaniu kolejnych działań;
- koordynacja masowego dostępu do badań przesiewowych – uruchomienie opcji w aplikacji, która
powinna dać możliwość umówienia się na badanie przesiewowe zdalne (eliminacja kolejek do punktów
pobrań);
- zapewnienie dostępu do szczepień ochronnych z zakresu wirusa grypy, zakażenia pneumokokami oraz
kokluszu.

Agnieszka Szpara
Główny Ekspert ZPP ds. ochrony zdrowia
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