Instrukcja rejestracji i użytkowania bazy intubateCOVID
1. Wejdź na http://www.intubatecovid.org - strona automatycznie przekieruje Cię do
rejestracji użytkowników

2. Kliknij przycisk “Sign Up”

3. Uzupełnij dane użytkownika

Imię i nazwisko
Email (będzie używany jako login)
Hasło (dwukrotnie)

Wiek
Płeć
Specjalizacja
Poziom specjalizacji

Specjalista - wybierz “Consultant/Staff/Associate Specialist/Attending”
Rezydent - wybierz “Trainee/Resident/Fellow”

Szpital w którym pracujesz

- jeśli Twojej placówki brakuje na liście - napisz na
criticalusg@gmail.com

4. Potwierdź klikając przycisk

na dole strony

W bazie intubateCOVID możesz rejestrować intubacje pacjentów (”Add Intubation”), oraz zdarzenia związane ze
swoją osobą, np. przejście na kwarantannę, pojawienie się objawów chorobowych, etc (”Add Follow-up”). Strona jest
dostosowana do urządzeń mobilnych, więc możesz wygodnie wpisywać przypadki np. z telefonu komórkowego

Logowanie i rejestracja intubacji
Po zalogowaniu się na stronie http://www.intubatecovid.org kliknij w
przycisk “Add Intubation” (w większości sytuacji strona automatycznie
przekieruje Cię już do formularza rejestrowania intubacji)

Wybierz odpowiedni stan pacjenta
- Pacjent z podejrzeniem COVID-19 - Suspected
- Pacjent z rozpoznaniem COVID-19 - Confirmed
Twoja rola w interwencji
- Intubujesz - Intubator/laryngoscopist
- Asysta - Assistant
Zaznacz wszystkie ŚOI, które były wykorzystane podczas procedury:
Gogle/okulary ochronne/przyłbica - Eye protection (visor/goggles)
Nakrycie głowy - Hat
Fartuch barierowy/kombinezon - Gown
Fartuch foliowy jednorazowy - Plastic apron
Rękawiczki - Gloves
Maseczka jednorazowa chirurgiczna - Surgical face mask
Półmaska filtrująca FFP2/N95 - FFP2/N95 face mask
Półmaska filtrująca FFP3/N100 - FFP3/N100 face mask
Aparat z wymuszonym obiegiem powietrza - PAPR
Ochronna folia/’pudło’ do intubacji - Clear plastic drape/box
Miejsce interwencji
Izba przyjęć/SOR - Emergency Department (ED)
OIT - Intensive Care Unit (ICU)
Blok operacyjny - Operating theatre suite
Oddział porodowy - Labour ward
Każdy inny oddział - General ward
Inne miejsce niż wyżej wymienione - Other
Wybierz przyczynę intubacji
Znieczulenie ogólne do operacji - General anaesthetic for surgery
Pogarszająca się niewydolność oddechowa - Deteriorating respiratory failure
Zabezpieczenie dróg oddechowych przy niskim GCS - Airway protection for
low GCS
Zatrzymanie krążenia - Cardiac arrest
Wymiana rurki intubacyjnej - Tube exchange
Planowe wyłonienie tracheostomii - Elective tracheostomy insertion
Inne zabiegi na drogach oddechowych w obrębie OIT - Other airway
manipulation on ICU

Ilość personelu obecna w pomieszczeniu podczas intubacji

Osoba intubująca / wykonująca laryngoskopię (wybierz specjalizację)
Osoba asystująca przy intubacji
Osoba podająca leki

(Uzupełnij w przypadku
dodatkowej asysty lub innej
specjalizacji asysty)

Anaesthetic Nurse/DOP - pielęgniarka/arz
anestezjologiczna
Anaesthetic Doctor - anestezjolog
Intensive Care Doctor - intensywista
Other Doctor - lekarz innej specjalności
Other Nurse - pielęgniarka/arz innej specjalności
Other - inna osoba (wpisz ręcznie)

Intubacja w schemacie RSI? [Tak/Nie]
Pierwsza próba laryngoskopii
Laryngoskopia bezpośrednia - Direct laryngoscopy
Wideolaryngoskopia - Videolaryngoscope
Fiberoskopia - Fibroptic intubation
Tracheostomia/Krikotyreotomia - Tracheostomy/front-of-neck airway
Kolejna próba laryngoskopii
(jeśli nie było - zaznacz “No second attempt device used”)
Ilość prób intubacji
Natlenianie bezdechowe
Wąsy tlenowe - conventional nasal cannula
HFNC - high flow nasal oxygenation
Maska tlenowa - facemask oxygen
Czy prowadzona była wentylacja z użyciem worka samorozprężalnego?
Czy użyto nadgłośniowych przyrządów do udrożnienia dróg oddechowych?
Finalny sposób zabezpieczenia dróg oddechoweych:
Rurka intubacyjna (przez usta) - Tracheal tube (oral)
Rurka intubacyjna (przez nos) - Tracheal tube (nasal)
Przyrząd nadgłośniowy - Supraglottic airway device
Ratunkowa krikotyreotomia (FONA)- Emergency front-of-neck airway
Rurka tracheostomijna - Elective tracheostomy
Pacjent wybudził się - Patient woken up
Po wypełnieniu wszystkich pól naciśnij przycisk “Submit” - i gotowe! Na adres email który podałeś/aś podczas rejestracji
będziesz otrzymywać cykliczne przypomnienia o uzupełnieniu “follow-up” dotyczącego ewentualnego pojawienia się u Ciebie
objawów zarażenia, przejścia na kwarantannę, etc. - te dane są kluczowe dla bazy, więc nie zapomnij ich uzupełniać [patrz niżej]

! Pamiętaj - rejestrujesz swoje objawy, a nie pacjentów !
Kwarantanna z powodu wystąpienia objawów - Self isolation because of the symptoms
Przyjęcie do szpitala na leczenie - Admission to hospital
Laboratoryjne potwierdzenie COVID-19 - Laboratory confirmed COVID-19
Brak objawów lub rozpoznania COVID-19 - No COVID-19 symptoms or diagnosis (wybierz
tę opcję również w przypadku kiedy przechodzisz kwarantannę z powodu objawów u
domownika/członka rodziny, a sam nie masz objawów)
Objawy:
Gorączka - Fever
Kaszel - Cough
Ból gardła - Sore throat
Bóle głowy - Headache
Wrażliwość na światło - Photophobia
Bóle mięśniowe - Myalgia
Uczucie nadmiernego zmęczenia - Fatigue
Wymioty/nudności - Nausea/vomiting
Biegunka - Diarrhoea
Opracowanie: Łukasz Filipski
Brak powyższych objawów - None of the above
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