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Warszawa, 01.12.2014

„Epidemia wirusowej gorączki Ebola w Afryce Zachodniej
i działania przygotowawcze w Polsce”
Choć do tej pory nie odnotowano przypadku zawleczenia Ebola do Polski, ciągle
jesteśmy w stanie gotowości. Na czym polegają działania przygotowawcze, można
było się dowiedzieć podczas całodniowej konferencji, która odbyła się 27.11.2014, w
Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH.

W konferencji uczestniczyli konsultanci krajowi w dziedzinie:
•

zdrowia publicznego – prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki, dyrektor NIZP-PZH,

•

chorób zakaźnych - Prof. dr hab. n. med. Andrzej
Horban

•

epidemiologii - Dr n. med. Iwona Paradowska
Stankiewicz

Prelegentami byli przedstawiciele GIS, Komendy Głównej
PSP, a także eksperci z Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.
Wykłady dotyczyły wirusa EVD z różnych perspektyw od
epidemiologii, prawdopodobieństwa zawleczenia na teren
Polski, przygotowania służb medycznych na przyjęcie
pacjenta z Ebolą i diagnostyki do współpracy z Państwową
Strażą

Pożarną.

Celem

konferencji

było

również

przedstawienie problemu Eboli na świecie, jak i przede
wszystkim

w

samej

Afryce

Zachodniej, gdzie wciąż kilka krajów boryka się z epidemią, co
opisała dr Paulina Miśkiewicz, dyrektor WHO Poland.
Ważny aspekt zawleczenia chorób do Polski przedstawiła dr hab.
Elżbieta Gołąb, prof. NIZP-PZH, przedstawiając problematykę
malarii, która jest często diagnozowana u pacjentów wracających

z tropikalnych podróży, a mająca podobne objawy na początku jak EVD i wiele innych
chorób zakaźnych (gorączka, osłabienie). To pokazuje jak istotne i kluczowe jest
przeprowadzenie właściwego wywiadu epidemiologicznego, aby jak najszybciej
sprawdzić, czy osoba zgłaszająca się może
być zakażona EVD i czy należy podjąć kolejne
kroki w postaci badania diagnostycznego
(BSL-3 w NIZP-PZH) i izolację, czy rozpocząć
inne działania.
W ramach procedur przygotowawczych do
ewentualnego zawleczenia EVD do Polski,
zostały opracowane procedury dla służby
zdrowia, w tym także dla pracowników SOR, jak reagować w przypadku podejrzenia
zakażeniem EVD, których wybrane aspekty zostały omówione ponownie na konferencji.
Aby wiedzieć jaki jest bieżący stan epidemiologiczny EVD, jakie są rekomendacje
dotyczące reagowania służb medycznych i niemedycznych, co powinien wiedzieć
lekarz przeprowadzający wywiad (np. w jakich aktualnie krajach panuje epidemia),
prosimy o odwiedzanie stron www.pzh.gov.pl, www.gis.gov.pl, (w zakładkach
oznaczonych ikonkami EBOLA, widocznymi na głównych stronach obu instytucji),
gdzie znajdują się wszelkie informacje dotyczące EBOLA.
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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 naukowo-badawcze 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, a także laboratorium kontroli
produktów immunologicznych OMCL akredytowane przez EDQM. 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, EDQM, EMA).

