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Dializy za granicą w dobie 
koronawirusa

W każdym kwartalniku „Dializa i Ty” znajdziecie Państwo 
informacje o możliwościach dializ wakacyjnych poza 
granicami kraju. Dzięki nim wielu z was może podróżować 
praktycznie bez ograniczeń  i żyć  trybem zbliżonym do życia 
zdrowych turystów. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 
wywołująca chorobę COVID-19 zawładnęła w ostatnich 
8 miesiącach życiem milionów ludzi na całym świecie. 
Powoli powracamy do codzienności nie zapominając 
o przestrzeganiu wszelkich zasad ostrożności chroniących 
nas przed rozprzestrzenianiem się wirusa i zakażeniem się 
nim. Znacie je wszyscy doskonale ze swoich stacji dializ. 
W tym artykule pragniemy Państwa poinformować o sytuacji 
związanej z koronawirusem w ośrodkach zagranicznych, 
do których wyjeżdżaliście z radością. Poniżej zamieszczamy 
wywiady przeprowadzone z przedstawicielami stacji dializ 
wakacyjnych we Włoszech i w Grecji w celu zapoznania 
Państwa z sytuacją epidemiologiczną w konkretnych 
regionach turystycznych Europy i zlokalizowanych tam 
ośrodkach dializ oraz o stosowanych  w nich środkach 
ostrożności i zasadach ich przestrzegania. Ponadto, 
chcieliśmy też przedstawić informacje o możliwościach 
ponownych wyjazdów i wymaganiach stawianych tym 
pacjentom.  

Sycylia (Włochy)
Rozmowa z menadżerem 
projektu „Dializy 
Wakacyjne na Sycylii” 
DIALISI MUCARIA,  
p. Alberto Adragna

DiT: Jak wygląda 
sytuacja związana 

z koronawirusem w Państwa regionie?
Na Sycylii, podobnie jak w pozostałej części 
Południowych i Środkowych Włoch, poziom zagrożenia 
epidemiologicznego nigdy nie osiągnął takiego samego 
stopnia jak w Północnych Włoszech. Najbardziej 
dotkniętymi regionami w całej Italii były Lombardia, 
Piemont oraz Emilia Romagna. Tylko w samej Lombardii na 
północy kraju wykryto aż 90 tysięcy przypadków zakażeń 
koronawirusem (16 tys. osób wciąż przechodzi proces 
leczenia), w Piemoncie - 30 tys. osób zakażonych (w tym 
16 tys. zakażeń jest wciąż aktywnych) - a w Emilii Romagna  
- 27 tys. osób zakażonych (z czego 4 tys. zakażeń uważa 
się za wciąż aktywne).
Na Sycylii mieliśmy około 3 400 przypadków osób nowo-
zakażonych koronawirusem COVID-19. Z tego - na dzień 
dzisiejszy - pozostaje na Sycylii 887 osób do wyleczenia. 
Są to dane z 7 czerwca br., na podstawie których łatwo 
można zobaczyć, jak prezentuje się Sycylia pod względem 
epidemiologicznym na tle całej Italii. Ogółem wszystkie 
potwierdzone przypadki zakażeń na Sycylii stanowią 

zaledwie ok. 1.5% wszystkich zakażeń we Włoszech, 
a w całych Włoszech stwierdzono prawie 240 tys. 
przypadków, mniej niż w Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii – 
ale stało się tak dzięki odpowiednim i względnie szybkim 
działaniom, jakie zostały podjęte. 
Zareagowaliśmy natychmiast i konsekwentnie. Przez 
cały okres pandemii w prowincji Palermo, Trapani oraz 
Agrigento (na naszej Zachodniej Sycylii) nie mieliśmy 
żadnego przypadku pacjenta hemodializowanego 
zakażonego COVID-19. Ponadto, prowincja Trapani 
(odpowiednik powiatu) została oceniona jako pierwsza 
we Włoszech wolna od koronawirusa! Mimo wielu 
przeprowadzonych testów od ponad 50 dni nie wykryto 
żadnych nowych przypadków zakażeń w naszej okolicy. 
Aktualnie w naszej prowincji, w miejscowościach Salemi 
i Castelvetrano 7 osób, u których potwierdzono zakażenie 
koronawirusem zostało skierowanych na kwarantannę 
domową w swoim miejscu zameldowania.  W Trapani 
i Alcamo oraz najbliższych okolicach nie ma takich osób. 
Ponad miesiąc temu w naszej prowincji wypisano ostatnich 
pacjentów wymagających intensywnej terapii oraz został 
zamknięty szpital przystosowany jako szpital zakaźny (wg. 
polskiej nomenklatury – „jednoimienny”) dla pacjentów 
chorych na COVID-19. Na ten moment szpital ponownie 
został przywrócony do swoich normalnych funkcji. 
Od 3 czerwca 2020 roku we Włoszech dozwolone 
jest przemieszczanie się między regionami. W całych 
Włoszech obowiązują rozporządzenia, które wymagają 
dostosowania się całego społeczeństwa do specjalnych 
środków zapobiegawczych, minimalizujących ryzyko 
zakażeń. Przepisy te dotyczą zarówno zachowań 
w miejscach publicznych, takich jak restauracje, bary, 
sklepy, ale i miejsc otwartych, takich jak deptaki, parki, 
plaże itp. Zgodnie z tymi założeniami od połowy czerwca 
otworzyły się restauracje i inne lokale, a także struktury 
hotelowe - oczywiście z zapewnieniem wszelkich 
odpowiednich zasad, m.in. takich jak dystans społeczny. 
Trapani, tak jak i cała Sycylia powoli wracają do życia. 
Wprawdzie ostrożnie, ale za to z  nowymi zasadami, które 
musimy i chcemy przestrzegać. Wracamy do normalności, 
choć jest to inna normalność niż przed pandemią.
DiT: A jaka jest sytuacja w Państwa ośrodkach 
dializ, czy były jakieś zachorowania?
Tak jak wcześniej wspomniałem w naszej Zachodniej Sycylii, 
zarówno w prowincji Trapani, w Palermo i Agrigento, 
podczas całego okresu zagrożenia epidemiologicznego 
nie odnotowano w ogóle przypadków zakażeń 
koronawirusem pacjentów dializowanych. W naszych 
klinikach w Valderice i Alcamo też nie odnotowaliśmy tych 
zakażeń. 
DiT: Jakie dokładnie środki ostrożności zostały 
zastosowane w Państwa ośrodkach dializ?
Umieściliśmy dodatkowe dozowniki z płynem odkażającym 
w ponad 10 miejscach stacji dializ. Wprowadziliśmy 
dodatkowe odkażanie pomieszczeń przy użyciu 
dedykowanych środków odkażających. Dołożyliśmy 
wszelkich starań, aby wszystkie powierzchnie oraz obszary 
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często dotykane i używane przez pacjentów i personel 
stacji były dezynfekowane regularnie i  dokładnie.  
Zmienił się też trochę transport na dializy dla naszych 
pacjentów. Busiki, które do tej pory mogły wozić 
maksymalnie 8 osób, aktualnie jednorazowo przewożą 
maksymalnie 4 pacjentów po to, aby móc zachować 
odpowiedni dystans między pasażerami. Samochody 
muszą być dezynfekowane po każdym przejeździe.
Wszyscy nasi pacjenci otrzymali zalecenia i instrukcje, 
w których podkreślamy wagę higieny i ostrożności. 
Istotna jest higiena rąk, przetoki i utrzymania dystansu 
społecznego, oczywiście w miarę możliwości. 
Z windy może jednorazowo korzystać tylko jedna 
osoba. Pacjentom wręczane są maseczki jednorazowego 
użytku. Przed wejściem na dializy nasi pracownicy mierzą 
temperaturę pacjentom. Codziennie, przed rozpoczęciem 
pracy, temperatura jest mierzona również pracownikom, 
a cały nasz personel jest wyposażony w niezbędne środki 
ochrony indywidualnej. 

DiT: Od kiedy Państwa ośrodki na Sycylii 
ponownie przyjmą zagranicznych pacjentów na 
dializy wakacyjne?
Nasze stacje dializ właściwie nigdy nie przestały 
przyjmować pacjentów na dializy gościnne. Podczas okresu 
obostrzeń gościliśmy w naszej stacji 8 pacjentów z Polski, 3 
z Rumunii oraz 3 z innych regionów Włoch, którzy zostali 
zablokowani na Sycylii z uwagi na tzw. „lockdown”, czyli  
administracyjną decyzję o zakazie wychodzenia. 
W połowie czerwca przyjmiemy pierwszego pacjenta-
turystę po zniesieniu obostrzeń. Przyjedzie do nas z regionu 
Lazio (środkowe Włochy). Natomiast pierwszy turysta 
z zagranicy przyleci  do nas już 3 lipca, po otwarciu granic 
w obrębie wielu państw Unii Europejskiej.  
DiT: Jakie będą wymagania dla pacjentów, 
którzy do Państwa przyjadą?
Oprócz dotychczasowej wymaganej dokumentacji 
medycznej, w świetle obecnej sytuacji epidemiologicznej 
nasza stacja dializ wymagać będzie od pacjentów także 
wyników testów serologicznych (badania krwi) w kierunku 
COVID-19. Testy te polegają na identyfikacji przeciwciał 
IgM i IgG specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2. Co 
ważne, data  wykonania tego badania nie może przekraczać 
1 tygodnia przed przyjazdem pacjenta do naszej placówki. 
To badanie jest konieczne! Wymagane jest w celu ochrony 
zdrowia i życia naszych pacjentów oraz ochrony zdrowia 
naszego personelu, który dializuje i świadczy inne usługi 
naszym podopiecznym.  
DiT:  Jakie środki ostrożności zostały podjęte 
w Państwa ośrodkach dializ?
Na bieżąco stosujemy się do wszystkich wytycznych 
związanych z zagrożeniem COVID-19 stawianych przez 
Włoskie Ministerstwo Zdrowia, a także do wszelkich, 
dodatkowych zaleceń przede wszystkim Włoskiego 
Towarzystwa Nefrologicznego, ale także Włoskiego 
Stowarzyszenia Osób Hemodializowanych oraz Włoskiego 
Stowarzyszenia Pielęgniarzy i Pielęgniarek Nefrologicznych. 

Zależy nam na zdrowiu i bezpieczeństwie 
naszych pacjentów i naszego  personelu. 
DiT: Co zmieniło się w Państwa ośrodkach dializ 
w porównaniu z sytuacją przed koronawirusem?
Oprócz tego, o czym wspomniałem, zmieniła się trochę 
nasza codzienna praca i nasze dotychczasowe procedury. 
Wprowadzono realizację przepisów prawnych, 
które zobowiązały nas do prowadzenia dodatkowej 
dokumentacji w czasie epidemii koronawirusa. 
DiT: Co można poradzić zagranicznym pacjentom 
przybywającym do Państwa na wakacje?
W tak nietypowym momencie zalecamy przede wszystkim 
mądre oraz rozważne działania i decyzje. Bezpieczny 
i udany urlop zagwarantują nie tylko ostrożności 
i odpowiedzialności stacji gościnnej, ale też indywidualna 
odpowiedzialność każdego pacjenta, jego bliskich oraz 
innych jednostek medycznych opiekujących się dotychczas 
dializowanymi.
Pacjent i osoba, która mu towarzyszy, muszą dostosować 
się do tych niewielkich, lecz ważnych ograniczeń. Musimy 
się z nimi pogodzić z uwagi na nowego wirusa, a okres 
wakacji nie może być żadnym usprawiedliwieniem dla 
jakichkolwiek zaniedbań. Niezwykle ważne jest utrzymanie 
dystansu społecznego, konsekwentne i rozsądne 
użytkowanie maseczki ochronnej czy higiena rąk. O tych 
rzeczach nie wolno zapominać. Jeszcze raz przypomnę, 
że nasi wakacyjni pacjenci muszą przedstawić aktualne, 
wymagane dokumenty wraz z testami serologicznymi na 
przeciwciała IgG i IgM.
Macierzysta stacja dializ, w której na co dzień dializuje 
się pacjent powinna ułatwić jemu wykonanie wszystkich 
niezbędnych badań i współpracować ze stacją dializ 
gościnnych. Teraz bardziej niż kiedykolwiek! Ważna jest 
czytelność protokołów i procedur, które będą stosowane 
zarówno podczas przesyłania pacjenta do innej jednostki, 
jak i tych, które są związane ze zgodą na jego powrót.
Gościnna stacja dializ wykazuje swój profesjonalizm 
poprzez jasne i konsekwentnie realizowane procedury i inne 
działania, które razem wzięte gwarantują bezpieczeństwo 
swoim podopiecznym stosując się do międzynarodowych 
i krajowych wytycznych.
Niezależnie od tego, czy dotyczy to wyjazdów 
zagranicznych czy krajowych, Włochów czy 
Polaków, tylko dzięki ścisłej współpracy między tymi 
zainteresowanymi stronami, a także wspólnym poczuciu 
odpowiedzialności, pacjenci dializowani będą mogli 
spędzić bezpiecznie wakacje, które powinny dostarczyć im 
wypoczynek, relaks i radość. 

Kreta (Grecja)
Rozmowa z Dyrektorem 
Centrum Dializ 
MESOGEIOS na 
Krecie, dr Aristeidisem 
Paraskevopoulosem
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DiT: Jak wygląda sytuacja związana 
z koronawirusem w Państwa regionie?
Kryzys pandemii COVID-19 został natychmiast opanowany 
przez rząd grecki. Wprowadzone surowe środki higieny, 
a także skutecznie wdrożona blokada zapobiegły 
rozprzestrzenianiu się zakażeniu koronawirusem. 
Rezultatem była niska liczba przypadków COVID-19, jak 
również jeszcze niższa liczba zgonów z powodu wirusa. 
Liczba przypadków COVID-19 utrzymuje się w Grecji 
na bardzo niskim poziomie nawet dzisiaj, ponieważ po 
zakończeniu okresu blokady środki ochronne są nadal 
ściśle stosowane zgodnie z wytycznymi organizacji zdrowia 
publicznego.
DiT: A jaka jest sytuacja w Państwa ośrodkach 
dializ, czy były jakieś zachorowania?
Nasze ośrodki dializ natychmiast zastosowały wszelkie 
niezbędne i rygorystyczne środki higieny zgodnie 
z aktualnymi wytycznymi greckiej Organizacji Zdrowia 
Publicznego w celu ochrony zdrowia pacjentów 
i ich personelu. Te udane z perspektywy czasu działania 
pozwoliły nam w pełni ochronić wszystkich naszych 
pacjentów i personel, w związku z tym nie odnotowaliśmy 
żadnych przypadków zachorowań na COVID-19 wśród 
dializowanych.
DiT:  Jakie dokładnie środki ostrożności zostały 
zastosowane w Państwa ośrodkach dializ?
Środki ostrożności stosowane w naszych placówkach to:
• Kontrolowane wejście do naszych oddziałów (wejście 
było i jest dozwolone tylko dla pacjentów i personelu)
• Codzienne zapisywanie historii medycznej personelu 
i pacjentów, z obowiązkowym codziennym pomiarem 
temperatury w specjalnym, oddzielnym pomieszczeniu
• Wejście do stacji dializ tylko w maseczce i po umyciu 
lub dezynfekcji rąk
• Punkty higieny/dezynfekcji w kilku miejscach stacji
• Specjalny, osobny pokój z oddzielną sztuczną nerką do 
dializy i wyposażeniem na wypadek podejrzenia przypadku 
COVID-19
• Ściśle określony dystans społeczny w naszych 
poczekalniach, zachowanie odległości 2 metrów między 
naszymi pacjentami
• Ściśle określony dystans społeczny w windzie, 
zachowanie odległości 2 metrów między naszymi 
pacjentami
• Obowiązkowe używanie maski przez 
pacjentów i personel podczas całej sesji, a także 
podczas ich pobytu w pozostałych miejscach na stacji 
dializ
• Dezynfekcja urządzeń, sprzętu i wszystkich 
powierzchni przed i po każdej zmianie dializy
• Codzienne aktualizacje wytycznych organizacji zdrowia 
publicznego, które są wdrażane w naszych jednostkach 
na bieżąco. Nasz personel i pacjenci są stale szkoleni 
w zakresie nowych środków
• Bezpiecznie pakowane przekąski i napoje dla naszych 
pacjentów
DiT: Od kiedy Państwa ośrodek na Krecie 

ponownie przyjmie zagranicznych pacjentów na 
dializę?
Ze względu na niedawną pandemię COVID-19 niestety 
nie możemy przyjąć gości tego lata. Greckie władze 
kierujące systemem ochrony zdrowia zalecają, 
aby pacjenci dializowani nie podróżowali w tym 
roku. Dlatego podjęliśmy tę trudną decyzję, aby w tym 
roku nie przyjmować pacjentów na wakacje z dializą, 
ponieważ musimy nadal koncentrować się na wdrożonych 
protokołach zapobiegania COVID-19. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku będzie bezpieczniej i w podróży i na 
dializie  i - będziemy mieli przyjemność powitać naszych 
gości ponownie.
DiT: Jakie będą wymagania dla pacjentów, 
którzy do Państwa przyjadą?
Aby właściwie przygotować przybycie pacjenta, 
niezbędnie potrzebne są dokumenty medyczne (wywiad, 
badania laboratoryjnego, w tym – w kierunku wirusowego 
zapalenia wątroby typu B i C oraz test na nosicielstwo HIV, 
testy bakteriologiczne – w tym wynik posiewu w kierunku 
MRSA). Wyniki powinny dotrzeć do nas na co najmniej 
dwa tygodnie przed planowanym przyjazdem, faksem 
lub pocztą elektroniczną. Listę dokumentów medycznych 
można również pobrać z naszej strony internetowej (www.
mesogeios.gr). Test PCR (genetyczny) dla COVID-19 będzie 
również niezbędny w przyszłym roku.
DIT: Jakie środki ostrożności zostaną podjęte 
w Państwa ośrodku dializ?
Ze względu na niepewność końca pandemii COVID-19 
możliwe jest, że powyższe środki ochronne zostaną 
utrzymane również w przyszłym roku.
DiT: Co zmieniło się w Państwa ośrodku dializ 
w porównaniu z sytuacją przed koronawirusem?
Rygorystyczne środki higieny były codzienną rutyną 
w naszych jednostkach dializacyjnych nawet przed 
pandemią COVID-19. Dodatkowo, rejestrowany jest 
obecnie dzienny pomiar temperatury zarówno personelu 
jak i pacjentów oraz zbierany codziennie wywiad 
ukierunkowany na objawy choroby u pacjentów.
DiT: Co można poradzić zagranicznym pacjentom 
przybywającym do Państwa na wakacje?
Zdecydowanie zalecamy zagranicznym pacjentom 
ścisłe stosowanie środków higieny i ochrony (mycie 
rąk, utrzymywanie dystansu, używanie maski) 
przez całe wakacje i natychmiastowe skierowanie się 
do wakacyjnej jednostki dializacyjnej w przypadku 
jakichkolwiek podejrzanych objawów. Ponadto 
chcielibyśmy zapewnić naszych zagranicznych pacjentów, 
że grupa ośrodków dializ „Mesogeios” będzie jak zawsze 
oferować doskonałą opiekę medyczną, przy zachowaniu 
najwyższych standardów bezpieczeństwa, by wakacyjna 
dializa naszych podopiecznych dała im poczucie beztroski 
i dobrego wypoczynku.


