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Warszawa, 8.10.2014 r.

Konferencja prasowa nt. epidemiologii gorączki Ebola
8 października 2014r. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH
odbyła się konferencja prasowa poświęcona sytuacji epidemiologicznej
gorączki Ebola (EVD) w Polsce i na świecie.

W konferencji udział wzięli:


Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wysocki, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny



Prof. dr hab. Andrzej Zieliński Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny



Prof. dr hab. Andrzej Horban konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych



Dr n. med. Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny

Była to konferencja ekspercka, której organizatorzy mieli na celu przekazanie najnowszych
informacji oraz skomentowanie bieżącej sytuacji dotyczącej wirusa Ebola w Polsce i na
świecie. Obserwując sytuację w Afryce zachodniej, wiele krajów europejskich przygotowuje
się na pojawienie się ewentualnych przypadków zachorowań.

Polska także ma

przygotowane procedury, które opierają się na ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, z dnia 5 grudnia 2008r.
Dodatkowo,

aby

ułatwić

dostęp

do

najważniejszych

informacji,

eksperci

z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
a także pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia przygotowali szereg dokumentów w formie
schematów i krótkich opracowań, dla pracowników służby zdrowia, pracowników SOR, oraz
osób powracających z terenów Afryki, gdzie występuje epidemia.
Lista dokumentów dostępna jest na stronie www.pzh.gov.pl (ikonka EBOLA) i zawiera
następujące pozycje:

1. „Istotne informacje o gorączce Ebola” (pkt. 7 zawiera aktualizowane dane na
temat ilości chorych oraz zgonów z WHO)
2. Definicja przypadku – Gorączka Krwotoczna Ebola (EVD)
3. Algorytm diagnostyczny EVD
4. Interpretacja algorytmu diagnostycznego EVD
5. Gorączka Ebola informacja dla lekarzy POZ i służb medycznych
a. Załącznik A. Szczegółowe zalecenia w zakresie środków ochrony
osobistej do stosowania w kontakcie z podejrzanymi lub chorymi na
EVD i zwłokami
b. Załącznik 1. Ogólny Schemat postępowania w zależności od rodzaju
narażenia osoby na zakażenie wirusem Ebola\
c. Załącznik 2. Formularz zlecenia badania diagnostycznego w kierunku
zakażenia wirusem Ebola
d. Załącznik 3. Szczegółowy opis zasad pobrania i transportu materiału do
badań
6. Ulotka dla osób powracających z regionu Afryki zachodniej Gwinea, Liberia,
Sierra Leone, Nigeria
Informacje powyższe znajdują się także na stronie www.gis.gov.pl (ikonka EBOLA)
Kontakt dla mediów:
Monika Wróbel-Harmas
Rzecznik Prasowy
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH (NIZP-PZH)
Chocimska 24/ 00-791 Warszawa
tel. +48 22 542 12 88, tel. kom. +48 696 498 578
mwrobel-harmas@pzh.gov.pl / www.pzh.gov.pl/ @nizp_pzh

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH powstał w 1918 roku. Misją NIZP-PZH jest ochrona zdrowia
ludności poprzez działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym ekspertyzy, prace naukowobadawcze
obejmujące
m.in.
monitoring
i
analizę
stanu
zdrowia
mieszkańców
Polski
i jego uwarunkowań, a także prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia.
NIZP-PZH
zajmuje
się
epidemiologią oraz
problematyką zapobiegania chorobom
zakaźnym
i niezakaźnym, posiada rozbudowany pion diagnostyczny (akredytacja WHO, PCA), w tym laboratorium BSL-3
oraz 10 laboratoriów referencyjnych akredytowanych przez PCA. Instytut kształci specjalistów w zakresie zdrowia
publicznego, wydaje Certyfikaty Jakości Zdrowotnej oraz Atesty Higieniczne, dbając tym samym
o bezpieczeństwo żywności i przedmiotów użytku, poprawę warunków sanitarnych i higienicznych, a także
bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Instytut służy społeczeństwu rzetelną wiedzą na temat szczepień
(szczepienia.info), współpracuje z wieloma organizacjami w kraju (Ministerstwo Zdrowia, GIS) i za granicą (WHO,
DG Sanco, ECDC, EFSA, Eurostat)

