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Ze względu na pojawiające się nowe dane z piśmiennictwa oraz gromadzone doświadczenia 

konieczne stało się dokonanie pewnych zmian w zaleceniach postępowania w zakażeniach 

SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, 

opublikowanych 31 marca 2020 [1]. Zmiany dotyczą leczenia podstawowego i 

wspomagającego w poszczególnych stadiach choroby (tabela 1). Wynikają między innymi z 

rejestracji remdesiwiru dokonanej przez FDA i EMA [2,3,4]. Jak wiadomom chlorochina jest 

zarejestrowana w Polsce do leczenia wspomagającego w leczeniu COVID-19 [5]. W 

zaleceniach PTEiLChZ z dnia 31-03-2020 przypisano chlorochinie i hydrochlorochinie 

zastosowanie w leczeniu podstawowym, co wynikało z braku alternatywnych 

zarejestrowanych form leczenia i spodziewanych dowodów na skuteczność. W związku z 

brakiem takich dowodów przy pojawiających się wątpliwościach dotyczących profilu 

bezpieczeństwa w niniejszym aneksie przypisano status wynikajacy z charakterystyki 

produktu leczniczego [6]. Lekami nie posiadającymi dowiedzionej skuteczności w leczeniu 

zakażeń SARS-CoV-2 są: azytromycyna, fawipirawir, ruxolitinib, oseltamiwir, opaganib, 

verdinexor. 

 

 



Tabela 1 

Zalecane postępowanie terapeutyczne w poszczególnych postaciach klinicznych zakażeń 

SARS-CoV-2 z uwzględnieniem leczenia podstawowego i wspomagającego 

Postać/stadium 

choroby 

Leczenie podstawowe Leczenie wspomagające 

Postać 

bezobjawowa lub 

łagodna 

nie stosuje się leczenie objawowe 

Postać stabilna • remdesiwir, dożylnie, raz 

dziennie, dawka nasycająca: 200 

mg, potem dawka 

podtrzymująca: 100 mg przez 10 

dni lub lopinawir/ritonawir, 

doustnie 400/100mg co 12 

godzin, 28 dni  

• chlorochina, doustnie, zwykle 

250 mg (w uzasadnionych 

przypadkach 500 mg) co 12 

godzin, 7–10 dni (nie dłużej niż 

10 dni) lub 

hydroksychlorochina, doustnie, 

dawka nasycająca: 400 mg co 12 

godzin, dawka podtrzymująca: 

200 mg co 12 godzin, 10 dni  

• osocze ozdrowieńców 

• heparyna drobnocząsteczkowa* 

• ewentualna antybiotykoterapia 

• leczenie objawowe 

Postać z 

niewydolnością 

oddechową 

• remdesiwir, dożylnie, raz 

dziennie, dawka nasycająca: 200 

mg, potem dawka 

podtrzymująca: 100 mg przez 10 

dni lub lopinawir/ritonawir, 

doustnie 400/100mg co 12 

godzin, 28 dni 

plus 

• tocilizumab (u osób z 

podwyższonym stężeniem IL-6), 

dożylnie 8 mg/kg (maksymalnie 

800 mg) w pojedynczej dawce 

(jednogodzinny wlew); przy 

braku poprawy druga dawka 

może być powtórzona po 8–12 

godzinach  

• chlorochina, doustnie, zwykle 

250 mg (w uzasadnionych 

przypadkach 500 mg) co 12 

godzin, 7–10 dni (nie dłużej niż 

10 dni) lub 

hydroksychlorochina, doustnie, 

dawka nasycająca: 400 mg co 12 

godzin, dawka podtrzymująca: 

200 mg co 12 godzin, 10 dni  

• osocze ozdrowieńców 

• heparyna drobnocząsteczkowa* 

• ewentualna antybiotykoterapia 

• leczenie objawowe 

• tlenoterapia  

• nawodnienie dożylne  

Postać krytyczna 

(ARDS) 
• remdesiwir, dożylnie, raz 

dziennie, dawka nasycająca: 200 

mg, potem dawka 

podtrzymująca: 100 mg przez 10 

dni lub lopinawir/ritonawir, 

doustnie 400/100mg co 12 

godzin, 28 dni 

plus 

• tocilizumab (u osób z 

podwyższonym stężeniem IL-6), 

dożylnie 8 mg/kg (maksymalnie 

800 mg) w pojedynczej dawce 

• wentylacja mechaniczna 

• ECMO 

• osocze ozdrowieńców 

• heparyna drobnocząsteczkowa* 

• ewentualna antybiotykoterapia 

• leczenie objawowe 

• tlenoterapia  

• nawodnienie dożylne  

• glikokortykoidy  

tylko w przypadku znaczącego 

pogorszenia funkcji oddechowej:  



(jednogodzinny wlew); przy 

braku poprawy druga dawka 

może być powtórzona po 8–12 

godzinach 

o methylprednizolon, dożylnie 1 

mg/kg dziennie przez 5 dni, potem 

40 mg dziennie przez 3 dni, 

następnie 10 mg dziennie przez 2 

dni  

lub  

o deksametazon, dożylnie 20 mg 

dziennie przez 5 dni, potem 10 mg 

dziennie przez 3 dni, następnie 5 

mg dziennie przez 2 dni  

* heparyna drobnocząsteczkowa w dawkach profilaktycznych lub terapeutycznych stosowana 

zgodnie z ogólnymi zasadami postęowania w powikłaniach zakrzepowo-zatorowych. 
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