
Podsumowanie: Szpital „Carlo Urbani” w Jesi ma około 280 łóżek i posiada wszystkie dyscypliny 

przewidziane w dekrecie ministerialnym n. 70/2015 dla szpitali I stopnia. 

• Podczas pierwszej fali pandemii COVID-19, która silnie dotknęła północną część regionu Marche, 

Szpital Jesi musiał przeprowadzić w stanach nagłych ważną reorganizację opieki szpitalnej, aby 

zapewnić opiekę dużej liczbie pacjentów dotkniętych tą nową patologią. W ciągu kilku tygodni 

połowa łóżek szpitalnych została stopniowo przystosowana do hospitalizacji pacjentów 

zakażonych COVID, podczas gdy druga połowa nadal zapewniała niezbędne czynności dla 

wszystkich innych rodzajów patologii i pacjentów. 

• W okresie pierwszej fali epidemii w szpitalu Jesi hospitalizowano łącznie 248 pacjentów z COVID, 

których średni czas hospitalizacji wynosił 14,5 dnia. 

• Wpływ reorganizacji w związku ze stanem zagrożenia COVID-19 w złożonym systemie szpitalnym 

był bardzo uciążliwy i ciążył przede wszystkim na pracownikach służby zdrowia, którzy i tak 

wykazali się bardzo wysokim poziomem profesjonalizmu w dostosowywaniu się do nowych 

potrzeb, które sytuacja awaryjna ustaliła. 

Słowa kluczowe: COVID-19, organizacja szpitala ratunkowego, 

pracownicy służby zdrowia 
Streszczenie: Szpital „Carlo Urbani” w Jesi posiada około 280 łóżek i posiada wszystkie dyscypliny 

wymagane przez dekret ministerialny nr. 70/2015 dla szpitali I stopnia. 

Podczas pierwszej fali pandemii COVID-19, która silnie dotknęła północną część Marche, Szpital Jesi 

musiał wdrożyć w stanach nagłych ważną reorganizację pomocy szpitalnej, aby zapewnić opiekę dużej 

liczbie pacjentów dotkniętych tą nową patologią . W ciągu kilku tygodni połowa łóżek szpitalnych została 

stopniowo przystosowana do hospitalizacji pacjentów z dodatnim wynikiem COVID, podczas gdy druga 

połowa nadal zapewniała niezbędne czynności dla wszystkich innych rodzajów patologii i pacjentów. 

• W okresie pierwszej fali epidemii w szpitalu Jesi 

hospitalizowano łącznie 248 pacjentów z COVID-19, 

których średni czas pobytu wynosił 14,5 dnia. 

• Wpływ reorganizacji w związku ze stanem zagrożenia 

COVID-19 w złożonym systemie szpitalnym był bardzo 

uciążliwy i ciążył przede wszystkim na pracownikach 

służby zdrowia, którzy i tak wykazali się bardzo wysokim 

poziomem profesjonalizmu w dostosowywaniu się do 

nowych potrzeb, które sytuacja awaryjna ustaliła. 

Słowa kluczowe: COVID-19, organizacja szpitala ratunkowego, pracownicy służby zdrowia 
Wstęp 

• Organizacja szpitala stanowi dużą część pracy Dyrekcji Medycznej. 

• Na polu organizacyjnym już w 2014 roku miało miejsce „nadzwyczajne” wydarzenie, takie jak 

przeniesienie starego szpitala w Jesi do nowej struktury, w której znajduje się on dzisiaj, po 

zadbaniu w poprzednich latach o przygotowanie, przypisanie i przeznaczenie przestrzeni. 



• W marcu 2020 roku stanęliśmy w obliczu jeszcze bardziej niezwykłego wydarzenia, zresztą w 

zupełnie nieoczekiwany sposób i w bardzo krótkim czasie, a mianowicie reorganizacji opieki 

szpitalnej niezbędnej do zagwarantowania opieki pacjentom z chorobą COVID w czasie 

pandemii, która już w jego pierwsza faza silnie wpłynęła na północną część regionu Marche. 

Kontekst odniesienia: kryzys pandemiczny 

• 31 grudnia 2019 r. Chiny przekazały Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) stan wyjątkowy w 

związku z niezidentyfikowaną epidemią zapalenia płuc, która w ciągu kilku dni nawiedziła miasto 

Wuhan. 

• Reszta świata obserwuje i tym samym jest świadkiem identyfikacji nowego wirusa o nazwie 

2019-nCov, który należy do rodziny koronawirusów i jest przenoszony z człowieka na człowieka. 

Infekcje rosną jak pożar, a przypadki zaczynają być również identyfikowane w Korei, Japonii i 

Tajlandii. 

• Pod koniec stycznia zostaje zamknięty region Wuhan, a następnie inne regiony chińskie: 

obowiązuje zakaz wychodzenia z domu i noszenia masek. 

• Chociaż wszystkie loty do iz Chin zostały zawieszone we Włoszech, 31 stycznia Prezes Rady 

Ministrów potwierdził pierwsze dwa przypadki zarażenia stwierdzone we Włoszech: są to dwoje 

chińskich turystów hospitalizowanych w Szpitalu Spallanzani w Rzymie. 

• 30 stycznia 2020 r. WHO ogłasza stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu 

międzynarodowym związany z epidemią koronawirusa w Chinach. Następnego dnia rząd włoski 

ogłosił stan wyjątkowy i wdrożył pierwsze środki w celu powstrzymania infekcji w całym kraju. 

• W lutym WHO zmieniła nazwę nowego wirusa na SARS-CoV-2, a wywoływana przez niego 

choroba nazywa się COVID-19 (COronaVIrusDiseas). 

• W dniu 21 lutego 2020 r. mężczyzna mieszkający w Codogno ma pozytywny wynik na obecność 

koronawirusa i od tego czasu coraz większa liczba pozytywnych osób jest stopniowo 

rejestrowana w różnych gminach położonych między Lombardią a Veneto: na tych obszarach 

czerwona strefa lub zakaz dostępu do i usunięcia z terenu gminy oraz wstrzymanie wszelkiej 

działalności obejmującej skupiska ludzi. 

• W ciągu kilku dni sytuacja we Włoszech przyspiesza: liczba przypadków wzrasta, a także liczba 

zgonów, a szpitale dotkniętych regionów stają w obliczu zupełnie nieoczekiwanej sytuacji 

kryzysowej. 

• 4 marca rząd ogłasza zawieszenie zajęć szkolnych w całych Włoszech, rozszerzając w ten sposób 

środki już obowiązujące w niektórych północnych regionach, począwszy od 22 lutego, na resztę 

Włoch. Blokadę dla całych Włoch ogłoszono 9 marca. 

• 11 marca WHO ogłasza, że SARS-CoV-2 jest pandemią. 

• 27 marca 2020 r. we Włoszech zarejestrowano 86 000 przypadków pozytywnych na SARS-CoV-2 

i najwyższą liczbę codziennych zgonów, czyli 969: od tego dnia zaczną się zarówno nowe 

dodatnie przypadki, jak i zgony związane z COVID. Kryzys pandemii w regionie Marche 



W regionie Marche przygotowania do ostrzeżenia o 

nowym koronawirusie przechodzą przez umiejętności 

techniczne Regionalnej Grupy Operacyjnej ds. Nagłych 

Wypadków Zdrowotnych (GORES), tabeli technicznej, 

którą region Marche utworzył od pewnego czasu w 

sposób strukturalny, aby zapewnić terminowe 

reagowanie na sytuacje kryzysowe związane ze 

zdrowiem poprzez interfejs między specjalistami w 

dziedzinie zdrowia a regionalną ochroną ludności. 

Po wystąpieniu pozytywnych przypadków w sąsiedniej Emilii Romagna 
25 lutego zarządzeniem Przewodniczącego Sejmiku Województwa nakazuje wstrzymanie wszelkich zajęć 

szkolnych i imprez publicznych oraz oficjalnie powierza GORES, uruchomione już w tym zakresie od 27 

stycznia 2020 r., zadanie monitorowania sytuacji w kraju i regionie, określenie i przekazanie 

operacyjnych wskazań do przejęcia potencjalnego podejrzenia przypadku koronawirusa, względne 

metody izolacji, diagnozy i leczenia oraz wdrożenie najbardziej odpowiednich środków ochrony zdrowia 

publikuje w celu powstrzymania zakażenia i unikaj dalszych przypadków. 

 


