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Praktyczne wskazówki dla pracowników ochrony zdrowia dotyczące wykonywania badania
spirometrycznego podczas pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zostały opracowane
na podstawie aktualnie dostępnych informacji oraz zaleceń stosownych instytucji ochrony
zdrowia. Z oczywistych względów nie są to rekomendacje oparte o dowody naukowe
(Evidence Based Medicine), o wyniki prospektywnych badań czy projektów badawczych z
wykorzystaniem grup kontrolnych. Autorzy mają świadomość, że z biegiem czasu i
publikowaniem nowych danych dotyczących zakażeń SARS-CoV-2, dokument ten będzie
podlegać aktualizacji i uzupełnianiu poszczególnych zagadnień.
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1. Wstęp
Choroba COVID-19 wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 została po raz pierwszy opisana
w Chinach, w Wuhan, stolicy prowincji Hubei w końcu 2019 roku. Bardzo dynamiczny rozwój
i szybkie rozprzestrzenianie się zakażenia spowodowało, że 11 marca 2020 r. Światowa
Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię COVID-19. Pierwszy przypadek zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 w Polsce stwierdzono 4 marca 2020 roku [1]. Z danych Uniwersytetu Johns
Hopkins z dnia 1.09.2020 r. [2] wynika, że choroba COVID-19, wywołana przez nowego
koronawirusa SARS-CoV-2, została potwierdzona u ponad 25,5 mln osób na świecie a liczba
zgonów wyniosła ponad 850 tysięcy. W Polsce oficjalne raporty Ministerstwa Zdrowia
wskazują, że liczba zakażonych na dzień 1.09.2020 r. osób wynosiła ponad 67 tysięcy, a liczba
zgonów – ponad 2000 [3]. Liczba nowych przypadków w ciągu doby jest relatywnie stała i
oscyluje w granicach 550-800, z różnym natężeniem w zależności od regionu kraju. Większość
dotyczy ognisk występujących w dużych skupiskach ludzkich (zakłady pracy, domy opieki
społecznej, duże wydarzenia społeczno-towarzyskie).
Aktualna wiedza wskazuje, że główną drogą transmisji zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest
droga kropelkowa oraz bezpośredni kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami i
przeniesienie zakaźnego materiału na błony śluzowe jamy ustnej, nosa i oczu. Przyjmuje się,
co było podstawą do stworzenia zaleceń o zachowaniu odstępu pomiędzy kolejnymi osobami
w przestrzeni publicznej, że kropelki wydzieliny zawierające wirusa nie przemieszczają się na
odległość > 2 m. Z części badań wynika jednak, że chmura aerozolu z wydzieliną może
przemieszczać się nawet na odległość 4, a nawet 8 m [4]. Należy również zwrócić uwagę na
doniesienia sugerujące możliwość przenoszenia się wirusa również z powietrzem [5, 6].
Wirus SARS-CoV-2 zawieszony w aerozolu generowanym przez pacjenta zachowuje
żywotność przez co najmniej 3 godz. Jest bardziej stabilny na powierzchni z plastyku lub
nierdzewnej stali niż na miedzi lub papierze/kartonie i może zachować żywotność, ale przy
bardzo istotnie zmniejszonym mianie, nawet przez 72 godz. [7].
Koronawirus jest stwierdzany w wydzielinie z nosa i gardła, plwocinie, łzach, a także w stolcu
i krwi zakażonych osób, ale kliniczne znaczenie tych obserwacji nie zostało jednoznacznie
określone [8-10]. Przyjmuje się, że okres inkubacji wirusa wynosi do 14 dni, mediana czasu
od zakażenia do wystąpienia objawów oceniana jest obecnie na 5,1 dnia (95% CI 4,5-5,8 dni).
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U około 2,5% chorych objawy pojawiają się w okresie 2,2 dnia od zakażenia, a u 97,5% w
okresie 11,5 dni (od 2 do 14 dni) [11]. Dostępne publikacje podkreślają, że chociaż
największe ryzyko transmisji dotyczy osób objawowych, to możliwe jest również
przeniesienie infekcji przez osobę, która pomimo zakażenia nie prezentuje objawów
typowych dla COVID-19. Dokładna częstość występowania bezobjawowych zakażeń nie
została określona i waha się od około 20% [12] do 40-45% [13], a nawet według części
autorów do ponad 80 % [14]. Tak duże rozbieżności w szacunkach mogą wynikać przede
wszystkim z braku długotrwałej obserwacji zakażonych, co nie pozwala na różnicowanie
bezobjawowego przebiegu zakażenia od pacjentów presymptomatycznych, u których
zakażenie rozpoznano przed pojawieniem się pierwszych objawów COVID-19. W jednym z
opracowań wykazano, że przyczyną około 13% zachorowań może być transmisja zakażenia
od chorych presymptomatycznych [15].
Przebieg kliniczny COVID-19 jest bardzo zróżnicowany: u około 80% chorych jest zazwyczaj
łagodny, u 14% choroba ma ciężki przebieg z silną dusznością, łagodną hipoksemią i zajęciem
> 50% powierzchni płuc, a u około 5% przebieg może być krytyczny z niewydolnością
oddychania, wstrząsem i/lub wielonarządową niewydolnością [16]. Śmiertelność z powodu
COVID-19 waha się w zależności od regionu geograficznego. Autorzy z Chin ogólną
śmiertelność oceniają na 2,3%, z istotnym zwiększeniem odsetka zgonów do 14,8% w grupie
wiekowej > 80. lat [16]. Dane z początkowego okresu pandemii we Włoszech wskazują, że
ogólna śmiertelność z powodu COVID-19 wynosiła 7,2% [17]. W grupie chorych w
krytycznym stanie śmiertelność w Chinach sięgała 61% [18], w USA około 50% [19], a
śmiertelność w jednym z OIT w Lombardii oceniono na 26% [20].
Okres zakaźności chorego zakażonego SARS-CoV-nie został dokładnie ustalony. Należy
również pamiętać, że obecność materiału genetycznego wirusa w wydzielinie z dróg
oddechowych pacjenta nie jest równoznaczna z zakaźnością. Czas wydalania RNA wirusa z
organizmu chorego jest bardzo różny, ale wydaje się mieć związek z ciężkością choroby. W
jednym z opracowań wykazano, że prawdopodobieństwo eliminacji wirusa w ciągu
pierwszego tygodnia od zachorowania jest większe w grupie bezobjawowych chorych niż w u
chorych zgłaszających objawy COVID-19 [21]. W innym opracowaniu medianę czasu do
eliminacji wirusa w grupie chorych na COVID-19 o umiarkowanym przebiegu,
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niewymagających hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii oceniono na 24 dni (rozstęp
międzykwartylowy 18-31 dni) z najdłuższym czasem utrzymywania się wirusa wynoszącym
42 dni od pojawienia się objawów [22]. Z opinii ekspertów United States Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) [23] wynika, że miano wirusa w wydzielinie z górnych dróg
oddechowych zaczyna się istotnie zmniejszać po pojawieniu się objawów choroby. Ocenia
się, że u chorych na łagodną lub umiarkowaną postać COVID-19 prawdopodobieństwo
uzyskania wirusa zdolnego do replikacji z wydzieliny z dróg oddechowych chorego po 10
dniach od pojawienia się objawów jest bardzo niewielkie. U chorych na COVID-19 o nasileniu
ciężkim do krytycznego, prawdopodobieństwo wykrycia zakaźnej formy wirusa zmniejsza się
do < 5% po 15,2 dniach od zakażenia [24]. Należy jednak pamiętać, że u chorych, którzy
przebyli COVID-19 materiał genetyczny wirusa może być wykrywalny w wydzielinie z dróg
oddechowych nawet przez 3 miesiące od zakażenia, ale w mianie zdecydowanie mniejszym
niż w okresie choroby. Wyizolowanie u tych chorych wirusa zdolnego do zakażenia nie jest
zazwyczaj możliwe i ryzyko zakaźności jest znikome [23].
Rozpoznawanie zakażenia wywołanego przez SARS-CoV-2 potwierdza dodatni wynik testu
molekularnego RT-PCR. Najczęstszymi objawami COVID-19 są kaszel, duszność i gorączka
powyżej 38C. Podkreśla się także występowanie innych symptomów, które mogą sugerować
zakażenie, takich jak : bóle mięśni, bóle i zawroty głowy, zaburzenia lub utrata poczucia
smaku i zapachu, zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
2. Wykonywanie badania spirometrycznego w czasie pandemii wywołanej wirusem
SARS-CoV-2
Koronawirus SARS-CoV-2 jest coraz bardziej rozpowszechniony w społeczeństwie i stanowi
potencjalne zagrożenie tak dla pacjentów badanych w pracowniach czynnościowych układu
oddechowego, jak i personelu tam pracującego. Istotne znaczenie dla podejmowanych
środków ostrożności ma częstość występowania zakażeń oraz zalecenia Ministra Zdrowia,
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz działania lokalnych zespołów kontroli zakażeń.
Zachowanie bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego ma priorytetowe znaczenie,
a zatem podjęcie dodatkowych środków ostrożności podczas wykonywania badań
czynnościowych układu oddechowego staje się absolutną koniecznością. Najpewniej
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doprowadzi to do wydłużenia czasu badania, reorganizacji rutynowej diagnostyki
czynnościowej układu oddechowego i zmniejszenia liczby wykonywanych badań oraz
większego zużycia materiałów jednorazowych i środków ochrony indywidualnej (ŚOI).
Mimo, że nie ma w tej kwestii oficjalnego stanowiska, badania czynnościowe układu
oddechowego są procedurami generującymi aerozol [25].
2.1 Generowanie aerozoli
Procedury wytwarzające aerozol (AGP - aerosol generating procedures) są zdefiniowane jako
wszelkie procedury medyczne, które powodują wytwarzanie cząstek unoszących się w
powietrzu (aerozole). Aerozol zawierający cząsteczki wirusa może przez pewien czas
pozostawać zawieszony w powietrzu, ale może również przemieszczać się na różną odległość
i po inhalacji lub kontakcie z błoną śluzową powodować zakażenie. Dlatego AGP stwarzają
dodatkową możliwość przenoszenia drogą powietrzną infekcji, które w normalnych
okolicznościach mogłyby zostać przeniesione jedynie drogą kropelkową [26].
2.2 Transmisja cząstek aerozolu
Aerozolowe przenoszenie chorób zakaźnych dzieli się na dwie grupy:
1. przenoszenie kropelek definiowane jako wydalane cząstki, które mogą szybko
osiadać, które mogą przemieszczać się na krótkie odległości (w odległości 1 m) od
źródła, oraz
2. przenoszenie aerozoli definiowane jako wydalane cząstki o mniejszych rozkładach
wielkości, które mogą w ten sposób przemieszczać się dalej ze strumieniem
powietrza.
Od 2007 roku WHO zaleca stosowanie progu 5 µm, aby rozdzielić transmisję powietrzną
(średnica cząsteczek ≤5 µm) od transmisji kropelkowej (> 5 µm) [27].
Autorzy wytycznych WHO, CDC oraz NHS (National Health Service) są zgodni co do tego, że
ochrona personelu za pomocą środków ochrony indywidualnej powinna być dostosowana do
drogi transmisji, na którą jest narażony personel: kontaktową, kropelkową i przez aerozol.
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Zgodnie z zaleceniami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT):
„Ochrona przed zakażeniem drogą kropelkową zabezpiecza również przed zakażeniem drogą
kontaktową, ochrona przed aerozolem zabezpiecza przed drogą kropelkową i kontaktową”
[28].
Wykonywanie badań czynnościowych układu oddechowego jest związane z natężonymi
manewrami oddechowymi, w trakcie których dochodzi do wytwarzania przepływu powietrza
o wielkości do 14 l/s (840 l/min.). W trakcie tych manewrów, ale również podczas kaszlu lub
kichania, wytwarzane są makro - i mikroaerozole, które zawierają drobiny wydzieliny z dróg
oddechowych badanej osoby. Jest to materiał potencjalnie zakaźny, który może zawierać
bakterie, wirusy, w tym cząsteczki SARS-CoV-2. Aerozole, powstające podczas wykonywania
przez pacjentów badań czynnościowych i zawieszone w powietrzu, osiadają ostatecznie na
powierzchniach znajdujących się w pomieszczeniu – na elementach aparatury pomiarowej,
meblach, podłodze i mogą stanowić źródło zakażenia – drogą kropelkową i poprzez
bezpośredni kontakt z zanieczyszczoną powierzchnią, dla pacjenta i personelu wykonującego
badanie.
Na portalach internetowych wielu towarzystw naukowych i organizacji zrzeszających
pracowników opieki zdrowotnej można znaleźć zalecania i sugestie dotyczące zasad
wykonywania badań czynnościowych układu oddechowego. Najbardziej precyzyjne i
rozbudowane wydają się być zalecenia grupy 9.1 (Respiratory function technologists
/scientists) działającej w ramach European Respiratory Society (ERS) [29]. Stanowisko
dotyczące diagnostyki czynnościowej opublikowało również American Thoracic Society (ATS)
[30, 31] oraz Association for Respiratory Technology & Physiology (ARTP) [32-34].
2.3 Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania badania spirometrycznego w okresie
pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2


Rozważając wykonanie badania czynnościowego należy pamiętać, że w okresie
pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 spirometria i inne badania czynnościowe
powinny być ́ zlecane tylko w przypadkach absolutnie niezbędnych i pilnych,
koniecznych dla ustalenia rozpoznania choroby i/lub podjęcia decyzji o rozpoczęciu
lub zmianie schematu leczenia chorego. Równocześnie należy ograniczyć ́ do
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minimum narażenie innych pacjentów i członków personelu na zakażenie. Badania
muszą być wykonywane z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa dla
pacjenta i personelu pracowni, i mogą się odbywać jedynie w pracowniach, które są
w stanie zapewnić odpowiednie warunki izolacji, zachowania dystansu, dezynfekcji
pomieszczenia itd.


Grupy chorych, u których wykonanie badań czynnościowych jest niezbędne dla
dalszego postępowania to [31]:
a. Postępowanie diagnostyczne warunkujące rozpoznanie choroby i podjęcie
odpowiedniej terapii (np. POChP)
b. Chorzy kwalifikowani do operacyjnego leczenia raka płuca
c. Chorzy kwalifikowani do innego leczenia operacyjnego wymagający pilnej
oceny czynności płuc z powodu czynników ryzyka ze strony układu
oddechowego (np. współistniejąca choroba układu oddechowego z istotnym
upośledzeniem czynności płuc znanym z wcześniejszych badań,
zniekształcenie klatki piersiowej, otyłość ciężkiego stopnia)
d. Chorzy otrzymujący leczenie w ramach programów lekowych, których
kontynuacja jest warunkowana oceną czynności układu oddechowego
e. Chorzy kwalifikowani do przeszczepienia płuca
f. Postępowanie diagnostyczne w sytuacji pilnej.


Badania czynnościowe u chorych z rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2, z
objawami grypo-podobnymi lub sugerującymi COVID-19 nie powinny być
wykonywane [29].



Według autorów zaleceń ERS pacjent, który przebył zakażenie SARS-CoV-2 może
mieć wykonane badanie najwcześniej po 30 dniach od zakończenia choroby [29].
Nieco inny punkt widzenia zaprezentowany został w zaleceniach ATS [31],
zgodnie z którymi wykonanie badań czynnościowych jest możliwe, jeżeli chory
spełnia jeden z wymienionych poniżej warunków:
o jeżeli ciepłota ciała jest prawidłowa (bez podawania pacjentowi leków
przeciwgorączkowych), ustąpiły objawy ze strony układu oddechowego i
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wynik badania wymazu techniką RT-PCR jest dwukrotnie ujemny (zalecany
odstęp czasu pomiędzy pobraniami próbek ≥24 godz.);
o jeżeli przez co najmniej 3 dni ciepłota ciała jest prawidłowa (bez
podawania pacjentowi leków przeciwgorączkowych), objawy ze strony
układu oddechowego znacznie zmniejszyły swoje nasilenie i minęło co
najmniej 10 dni od pojawienia się pierwszych dolegliwości.;
o u chorych bezobjawowych konieczne jest posiadanie co najmniej 2
ujemnych wyników badania wymazu techniką RT-PCR w odstępie ≥24
godz., lub od uzyskania pierwszego dodatniego wyniku badania w
kierunku zakażenia SARS-CoV-2 minęło ≥10 dni.


U chorych szczególnego ryzyka zaleca się wykonywanie badań – o ile to możliwe –
w pomieszczeniach z generowaniem ujemnego ciśnienia, bez włączonej
klimatyzacji [29].



Wszystkie rutynowo wykonywane badania czynnościowe układu oddechowego
powinny być odłożone do czasu po wygaszeniu pandemii wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 (niska częstość występowania wirusa, dostępność wiarygodnych
testów wykluczających aktywne zakażenie SARS-CoV-2).



Badania czynnościowe powinny być ograniczone do wykonywania badania
spirometrycznego (preferowanym badaniem powinna być rejestracja spirogramu
podczas powolnego oddychania [32] z rejestracją natężonej objętości
wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) w miejsce rutynowo wykonywanego
manewru natężonego wydechu), badania pojemności i objętości płuc (o ile
niezbędne) z wykorzystaniem pletyzmografii kabinowej i pomiaru zdolności
dyfuzyjnej płuc (transferu płucnego) dla tlenku węgla techniką pojedynczego
oddechu.



Procedury o znacznym potencjale generowania aerozoli takie jak badanie
nadreaktywności oskrzeli, testy wysiłkowe (wahadłowy test chodu oraz test 6minutowego chodu zaliczane są do procedur o mniejszym potencjale do
generowanie aerozoli [32]), badania z wykorzystaniem nebulizacji, nie powinny
być wykonywane [29].

8

2.4 Zmiany organizacyjne
Ze względu na możliwość przenoszenia wirusa nie tylko drogą kropelkową, ale również
poprzez kontakt ze skażonymi powierzchniami oraz - co sugeruje się w niektórych
opracowaniach - powietrzem [6, 33, 35, 36], konieczne będzie wprowadzenie istotnych
zmian nie tylko w technice wykonywania badań, ale także w zasadach pracy ośrodków
zajmujących się badaniami czynnościowymi układu oddechowego. Autorzy zaleceń ARTP [32]
zawarli w swoim opracowaniu kilka bardzo istotnych, ogólnych uwag:


każdy pacjent zgłaszający się do pracowni w celu wykonania badania powinien być
traktowany jako osoba potencjalnie zakaźna,



nie powinno się posługiwać pojęciem rutynowego badania czynnościowego;
zasadność wszystkich skierowań na badania powinna być weryfikowana przez lekarza
z dużym doświadczeniem klinicznym (np. ordynator, kierownik pracowni badań
czynnościowych). Jeżeli tylko jest to możliwe należy przeanalizować wyniki badań
wykonanych wcześniej i ocenić, czy planowane badanie może wnieść więcej
informacji do aktualnego obrazu klinicznego. Decydując się na wykonanie
konkretnego badania należy rozważyć, czy istnieje możliwość wykonania innego
badania o takiej samej lub porównywalnej przydatności, ale o mniejszym potencjale
do generowania aerozolu.

Pacjenci kierowani na badanie czynnościowe układu oddechowego w trakcie hospitalizacji
mają zwykle, w zależności od lokalnej strategii jednostki, wykonywane testy RT-PCR w
kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Informacja o negatywnym wyniku testu powinna być
odnotowana w dokumentacji medycznej.
W odniesieniu do pacjentów diagnozowanych w trybie ambulatoryjnym należy pozyskać
możliwie najdokładniejsze informacje o ich stanie zdrowia (patrz: Kwestionariusz o stanie
zdrowia) przed wykonaniem badania. Rekomendacje grupy 9.1 ERS wskazują, że ankieta
epidemiologiczna dotycząca objawów może być przeprowadzona przed badaniem także
telefonicznie.
Zalecenia dotyczące poczekalni
Poczekalnia powinna być naturalnie wentylowana (przez okna) lub poprzez wymuszoną
wentylację powietrza na zewnątrz. Nie należy używać systemów recyrkulacji powietrza oraz
klimatyzatorów.
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Aby pomieszczenie było łatwe i szybkie do czyszczenia, zaleca się usunięcie nieistotnych
elementów wyposażenia, takich jak broszury, plakaty, poduszki, pokrowce, zasłony,
dekoracje, dozowniki napojów itp. Krzesła i inne powierzchnie powinny być wykonane z
materiału łatwo zmywalnego. Dezynfekcyjny środek alkoholowy (przeciwwirusowy) lub
umywalka z mydłem w płynie i jednorazowymi ręcznikami papierowymi powinny być
dostępne dla oczekujących pacjentów oraz osób towarzyszących. Nie należy używać mydła w
kostkach ani ręczników tekstylnych wielokrotnego użytku. Plakat informacyjny o środkach
higieny i technice mycia rąk powinien być umieszczony w widocznym miejscu.
Autorzy grupy 9.11 ERS [29] zalecają utrzymanie co najmniej 2-metrowego odstępu
pomiędzy kolejnymi pacjentami. Zalecane jest również, aby pacjenci zgłaszali się na wizytę
samodzielnie w wyznaczonym terminie/godzinie. Jeżeli konieczna jest obecność rodziców lub
opiekunów, powinna to być tylko jedna osoba, którą będę obowiązywały takie same zasady
jak pacjenta. Wszystkie osoby przebywające w poczekalni pracowni muszą nosić maski
ochronne lub przyłbice. W przypadku pracowni wykonujących badania pacjentów
ambulatoryjnych oraz hospitalizowanych wskazane jest stworzenie dwóch oddzielnych
poczekalni.
Organizacja pracowni
Odstęp pomiędzy kolejnymi badaniami musi uwzględnić konieczność przewietrzenia
pracowni po każdym badaniu (co najmniej 15 minut), zmiany środków ochrony osobistej
przez personel i czas potrzebny na ponowną kalibrację zestawu diagnostycznego po jego
dekontaminacji. Autorzy szacują, że w zależności od lokalnych wytycznych, na wykonanie
tych dodatkowych czynności konieczne będzie od 30 do 60 minut.
Osoby wykonujące badania powinny stosować zalecane środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
dla procedur generujących aerozole zgodnie z polskimi zaleceniami (zalecenia AOTMiT) [28]:


maski FFP3 lub FFP2 na nos i usta,



gogle lub przyłbice na oczy/twarz,



fartuch barierowy z długim rękawem (jednorazowy, lub podlegający dezynfekcji i
sterylizacji)



rękawiczki jednorazowe, które należy wyrzucić po wykonaniu każdego badania i po
oczyszczeniu powierzchni w pracowni,
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przed i po zdjęciu rękawiczek obowiązuje stosowanie higieny rąk (mycie i
dezynfekcja)

Jeśli ŚOI nie są dostępne, badania nie mogą być wykonywane.
Zaleca się, aby w jednym pomieszczeniu jednoczasowo wykonywane było jedno badanie.
Przestrzeganie tej zasady może istotnie zmniejszyć ryzyko zakażenia kolejnych pacjentów oraz
personelu pracowni. Jeżeli jest to możliwe, zaleca się również stosowanie ochronnych
ekranów pomiędzy pacjentem i personelem nadzorującym przebieg badania minimalizujących
ryzyko bezpośredniego kontaktu z aerozolem [32]. Technik i pacjent powinni być ustawieni
twarzą w tę samą stronę podczas wykonywania manewrów oddechowych (nie twarzą w
twarz),

aby

zapobiec

bezpośredniemu

wdychaniu

przez

operatora

powietrza

wydmuchiwanego przez badaną osobę.

Ocenia się, że wietrzenie pracowni powodujące jednorazową wymianę powietrza w
pomieszczeniu zmniejsza stężenie zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu (w tym
również cząsteczek SARS-CoV-2) o 63%. Po 5 wymianach powietrza w pomieszczeniu
znajduje się <1% zanieczyszczeń powietrza obecnych w chwili opuszczenia pracowni przez
zbadanego pacjenta. Przy założeniu, że w danym pomieszczeniu możliwe jest wykonanie 1012 wymian powietrza (air changes per hour - ACH) w ciągu godziny, po około 30 minutach
wietrzenia, w pracowni znajduje się <1% wyjściowych zanieczyszczeń powietrza [33].
Wartość ACH dla pomieszczeń, w których wykonywane są procedury powodujące
generowanie aerozoli nie powinna być mniejsza niż 6. Czas pomiędzy kolejnymi pacjentami
badanymi w pracowni będzie zależał od liczby wymian powietrza w pomieszczeniu.
Pomieszczenie, które nie spełnia wymogu wymiany co najmniej 6 wymian powietrza w ciągu
godziny lub istnieją poważne co do tego wątpliwości należy pozostawić puste przed
czyszczeniem i wykonywaniem kolejnych badań przez co najmniej trzy godziny [32].
Wykazano, że zastosowanie naturalnej wentylacji (z wykorzystaniem otwartych okien i
drzwi) może być bardzo skutecznym sposobem na zmniejszenie zawartości cząsteczek wirusa
w powietrzu – w jednym z opracowań obserwowano zwiększenie wartości ACH maksymalnie
do 69. Dołączenie do systemu wentylacji wentylatora wyciągowego w oknie zwiększa
skuteczność takiej instalacji [37]. W miarę możliwości lokalowych pracowni należy rozważyć
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wykonywanie badań naprzemiennie, w oddzielnych pomieszczeniach, wykorzystując przerwę
pomiędzy badaniami na dezynfekcję aparatury i wietrzenie pracowni [32].
Zaleca się stosowanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych aktywnych wobec wirusa
SARS-CoV-2. Zestawienie takich preparatów przedstawiono w Tabeli 1.
Środki wykazujące aktywność wobec SARS-CoV-2 (według [38] – podsumowanie szeregu
opracowań).
Tabela 1 Środki wykazujące aktywność wobec SARS-CoV-2 (według [38] – podsumowanie szeregu opracowań)

Preparat

Stężenie

Czas ekspozycji

Etanol
2-propanol (alkohol
izopropylowy)

78%

30 s

Zmniejszenie
zakaźności (log10)
≥ 5,0

100%
75%
70%
45% i 30%

30 s
30 s
30 s
30 s

≥3,3
≥4,0
≥3,3
≥ 4,3

1%

2 min

>3

2-propanol i 1propanol (alkohol
propylowy)
Formaldehyd
Glutaraldehyd

Jodopowidon
Chlorek
benzalkonium
Diglukonian
chlorheksydyny

2,5%
5 min
>4
0,5%
2 min
>4
0,47%
1 min
3,8
0,23%
1 min
>4
Brak pewnych danych dotyczących skuteczności – preparat ni jest
zalecany
Nieskuteczny

2.5 Prowadzenie badań
Stosowanie jednorazowych filtrów BVF (Bacterial Viral Filters) do spirometrów
rekomendowane było we wcześniejszych zaleceniach głównie u chorych na mukowiscydozę,
gruźlicę oraz u chorych z określoną, znaną kolonizacją dróg oddechowych szczególnie
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patogennymi drobnoustrojami w celu uniknięcia zakażeń krzyżowych [39-41]. Niestety w
większości pracowni nie stało się to standardową praktyką.
W dobie pandemii COVID-19 badania czynnościowe muszą być wykonywane z użyciem
filtrów zapewniających przeciwbakteryjną i przeciwwirusową ochronę [29, 33]. Filtry
powinny charakteryzować się odpowiednią skutecznością również przy przepływie powietrza
w zakresie 600-700 l/min. Skuteczność filtracji zależy od gęstości włókien filtra, głębokości
warstwy filtrującej oraz prędkości filtrowanego gazu. Przy wyborze filtrów należy wziąć pod
uwagę kilka czynników:
 skuteczność wychwytywania bakterii – (Bacterial removal efficiency - BRE) – filtr musi
mieć maksymalną skuteczność w wychwytywaniu bakterii i wirusów, obecnie
dostępne są filtry o poziomach wydajności >99,9%.
 opór dla przepływającego powietrza - zgodnie z zaleceniami ATS całkowity opór
obwodu oddechowego wykorzystywanego do badań czynnościowych, uwzględniając
dołączenie filtra przeciwbakteryjnego/przeciwwirusowego, nie powinien przekraczać
1,5 cm H2O·l-1·s-1 dla przepływów w zakresie do 14 l·s-1 [42]; podczas kalibracji
objętości urządzeń zaopatrzonych w pneumotachografy konieczne jest umieszczenie
filtra między strzykawką kalibracyjną a aparatem, ponieważ dodatkowy opór filtra
wpłynie na zmiany ciśnienia w pneumotachografie [39].
 objętość przestrzeni martwej - przestrzeń martwa filtra powinna być jak najmniejsza,
aby zminimalizować ryzyko oddychania zwrotnego, co jest szczególnie istotne u
niektórych pacjentów z małymi objętościami płuc (małe dzieci lub pacjenci z ciężkim
upośledzeniem czynności układu oddechowego). Dostępne obecnie filtry
przeciwbakteryjne/przeciwwirusowe przeznaczone do badań czynnościowych
charakteryzuje przestrzeń martwa w zakresie 50-75 ml.
 zastosowanie do jednorazowego użytku - filtry przeciwbakteryjne/przeciwwirusowe
są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku przez jednego pacjenta. Po
zakończeniu badań filtr powinien zostać zutylizowany zgodnie z lokalnymi
procedurami kontroli zakażeń. Niektórzy producenci dostarczają filtr z obudową
wielokrotnego użytku i jednorazową wkładką. Obudowę filtra należy zdezynfekować
między pacjentami zgodnie z lokalnymi procedurami kontroli zakażeń, a wkładkę
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należy odpowiednio zutylizować. Niedopuszczalna jest wymiana filtra po kilku
pacjentach lub pozostawienie filtra do przyszłych badań tego samego pacjenta.
 wiele zastosowań BVF - wskazane jest, aby jeden rodzaj filtra pasował do jak
największej liczby urządzeń wykorzystywanych w danej pracowni. Dużym
ułatwieniem jest zastosowanie filtra pełniącego jednocześnie rolę ustnika, co
zmniejsza nie tylko przestrzeń martwą urządzenia, ułatwia czyszczenie głowicy
przepływowej, ale zmniejsza również koszty badania. W przypadku zastosowania
filtra z ustnikiem nie zaleca się stosowania dodatkowo jednorazowych ustników [29].
Konsekwentne stosowanie nowego BVF dla każdego pacjenta i rutynowe czyszczenie
powierzchni urządzenia i wokół urządzenia środkiem zawierającym co najmniej 72% roztwór
etanolu należą do zalecanych procedur bezpieczeństwa, które zmniejszają ryzyko
zanieczyszczenia sprzętu i zakażenia osób uczestniczących w badaniu spirometrycznym.
W przypadku urządzeń wykorzystujących głowice jednorazowe należy również używać
filtrów (o ile takie rozwiązanie jest dopuszczalne przez producenta) ze względu na fakt, iż
większość takich rozwiązań posiada fizyczne połączenie z czujnikiem (czujnikami) ciśnienia,
które nie są elementem wymiennej głowicy. Wyjątkiem mogą być rozwiązania, w których nie
ma fizycznego połączenia pomiędzy torem pomiarowym, w którym znajduje się
wydychane/wdychane powietrze a resztą aparatury (np. głowice/wkładki do głowic, w
których zastosowano pomiar metodą ultradźwiękową). Stosując filtry należy dobrać je
zgodnie z zaleceniami producenta, tak by nie wpływały na wynik pomiaru.
Należy szczegółowo wyjaśnić badanemu przebieg badania i planowane działania, aby
zmniejszyć liczbę niepotrzebnych testów, poprawić wydajność i skróć czas badania. Nie
należy zdejmować maski w celu demonstrowania badanemu manewrów oddechowych. Jeśli
pacjent musi przećwiczyć planowane działanie testowo, powinien zostać poinstruowany, aby
podczas ćwiczeń cały czas oddychał przez filtr.
3. Szczególne grupy pacjentów
3.1 Wykonywanie badań czynnościowych u dzieci
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Wykonywanie badań u dzieci jest zawsze związane z większym wysiłkiem, niejednokrotnie z
większą liczbą prób oraz problemami z zachowaniem reżimów sanitarnych. W dobie COVID19 zalecane jest [43] ograniczenie wykonywania badań do sytuacji koniecznych i zlecanie
badań niosących maksimum informacji. Wskazania do wykonania badań powinny być
ograniczone do chorób przewlekłych (mukowiscydoza, zespół nieruchomych rzęsek,
niekontrolowana astma), kwalifikacji do przeszczepu płuc czy przeszczepu komórek
krwiotwórczych, a także sytuacji, gdy kliniczny obraz choroby jest niejasny lub wymaga
szczególnej oceny .
Zalecenia co do badań dzieci są, w kontekście COVID-19, zgodne z zaleceniami dla dorosłych.
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż dzieci, szczególnie w młodszych grupach wiekowych,
w badaniu uczestniczą z osobą towarzyszącą. A zatem wszelkie restrykcje, obostrzenia,
zasady formułowane dla badanych dotyczą z równą mocą osób towarzyszących małym
pacjentom. W idealnym przypadku należy dążyć, by do pomieszczeń, w których wykonywane
jest badanie, dziecko wchodziło samo, a osoba towarzysząca pozostawała poza pracownią
czy pokojem badań. Jeżeli jednak (ze względu na stan fizyczny lub psychiczny dziecka)
konieczna jest obecność opiekuna, należy ograniczyć jej poruszanie się po pomieszczeniu, w
którym wykonywane jest badanie, a bezpośredni kontakt z wyposażeniem pracowni
ograniczyć do minimum niezbędnego do poprawnego przeprowadzenia badania (wsparcie
rodziców u najmłodszych dzieci).
3.2 Badania czynnościowe u osób w podeszłym wieku
Według aktualnych danych epidemiologicznych osoby w starszym wieku, obciążone
chorobami współistniejącymi, w tym chorobami układu sercowo-naczyniowego i
przewlekłymi chorobami płuc, są szczególnie podatne na ciężki i krytyczny przebieg
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 [18, 44].
W związku z tym ochrona przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w tej grupie pacjentów
jest kwestią priorytetową. Zmniejszeniu ryzyka sprzyja ograniczenie kontaktu z placówkami
ochrony zdrowia do niezbędnych i pilnych wizyt. Wykonywanie kontrolnych badań
spirometrycznych powinno być przełożone na okres po pandemii. Istotne okoliczności
kliniczne i wskazania do wykonania badania spirometrycznego powinny być omówione z
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lekarzem kierującym chorego, pod kątem oceny korzyści i ryzyka dla danego pacjenta, i
wykonywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
3.3 Badanie spirometryczne u chorych z rozpoznaniem raka płuca
Raporty dotyczące chorych onkologicznych chorujących jednocześnie na COVID-19 wskazują
na wysoką śmiertelność w porównaniu z populacją ogólną. Chorych na raka płuca uważa się
za szczególnie podatnych na ciężki przebieg zakażenia SARS-CoV-2, na co istotny wpływ
mogą mieć dodatkowe czynniki ryzyka, takie jak starszy wiek, nałóg palenia tytoniu i
współistniejące choroby układu krążenia, układu oddechowego (POChP) oraz wpływ terapii
onkologicznej [45]. Wśród pacjentów onkologicznych zakażonych SARS-CoV-2 największą
grupę stanowią chorzy na raka płuca - 21-25% tej populacji [46, 47].
Badania czynnościowe układu oddechowego chorych na raka płuca kwalifikowanych do
resekcji miąższu płuca powinny być wykonywane z zachowaniem wszystkich środków
ostrożności. U części chorych podczas kwalifikacji do leczenia operacyjnego można
wykorzystać wyniki badań wykonywanych wcześniej, jeżeli w międzyczasie nie doszło do
pogorszenia stanu klinicznego pacjenta i nie występowały zaostrzenia przewlekłych chorób
układu oddechowego (jeżeli pacjent na takie choruje).
4. Telemedycyna
Zmiany, jakie dokonują się w organizacji systemu ochrony zdrowia w związku z pandemią
SARS-CoV-2, obejmują także wykorzystanie nowych możliwości technologicznych.
Telemedycyna znajduje zastosowanie w komunikacji z pacjentem, zdalnym monitorowaniu
parametrów życiowych, takich jak EKG, ciśnienie tętnicze krwi, wysycenie hemoglobiny krwi
tętniczej tlenem oraz kontroli wyników badań. W zakresie oceny czynności płuc takie
możliwości mogą być wykorzystane do monitorowania chorych, którzy wymagają regularnej
systematycznej kontroli np. pacjenci z rozpoznaniem mukowiscydozy, astmy o trudnym i
ciężkim przebiegu. Podkreślić jednak należy, że nie jest to rozwiązanie do zastosowania w
diagnostyce, szczególnie u chorych zgłaszających się po poradę po raz pierwszy lub chorych
niewspółpracujących [48].
5. Procedura szpitalna
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W prawidłowym funkcjonowaniu pracowni badań czynnościowych w okresie pandemii SARSCoV-2 nieodzowne jest ustalenie i przestrzeganie spójnych zasad obowiązujących personel.
Opracowanie tzw. standardowej procedury operacyjnej dotyczącej wykonywania badania
spirometrycznego porządkuje organizację pracowni i redukuje ryzyko zakażenia dla
personelu i badanych osób. Przedstawiamy procedurę szpitalną opracowaną przez
ekspertów Oddziału Klinicznego Pulmonologii i Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w
Krakowie (obecnie pełni funkcję tzw. szpitala jednoimiennego), która obejmuje opis
postępowania, organizację pracy, ochronę personelu, kontrolę zakażeń i wykonywanie
badań czynnościowych (Załącznik1).
6. Kwestionariusz oceny stanu zdrowia
Imię i nazwisko pacjenta
nr telefonu
Imię i nazwisko lekarza kierującego na badanie
nr telefonu
Data i godzina

Temp. ciała

Pulsoksymetria

RT-PCR SARS-CoV-2 (data)
Pozytywny (+)

Wywiad

Negatywny (+)

TAK

NIE

TAK

NIE

Kontakt z osobą chorą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2
Cechy infekcji układu oddechowego w czasie poprzedzających 14 dni
Kontakt z pracownikiem medycznym w czasie poprzedzających 14 dni
Objawy, które wystąpiły w okresie 14 dni poprzedzających badanie
kaszel
duszność
temperatura  38C
bóle mięśni, kości
ból gardła
ból głowy, zawroty głowy
nudności, wymioty
biegunka, utrata apetytu
zaburzenia smaku i/lub węchu
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zapalenie spojówek
inne objawy (zmiany skórne, zasinienie palców kończyn)

Podjęte działania (zaznacz jedną możliwość)
TAK

NIE

Pacjent podejrzany o COVID-19;
izolacja do momentu uzyskania wyniku wymazu
Pacjent niepodejrzany o COVID-19,
nie wymaga pobierania wymazu

Imię i nazwisko osoby zbierającej wywiad …………………………………………………………………………
Podpis pacjenta …………………………………………………………………………………………………………………
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