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Działania
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
• Działania informacyjne dla społeczeństwa
i służb medycznych
• Selekcja epidemiologiczna osób ze styczności
• Nadzór nad dezynfekcją w miejscu zdarzenia

5 procedur EVD

3 etapy procedury
1) Podejrzenie zakażenia / kwalifikacja wstępna

 kwalifikacja zgodnie z algorytmem czy osoba powinna być objęta
postępowaniem EVD mającym na celu wykluczenie lub
potwierdzenia u niej zachorowania na Ebolę (EVD)

2) Transport medyczny

 ambulans PMR wyposażony w izolator transportowy (tzw. „biovac”)

3) Hospitalizacja

 diagnostyka w kierunku EBV (PCR w NIZP-PZH) / diagnostyka
różnicowa

Scenariusze „Zdarzenia EVD”
Zidentyfikowano 5 głównych scenariuszy „zdarzenia EVD”:
-> uwzględniając kto i gdzie powziął podejrzenie EVD
Opracowano dedykowane dla nich ogólnokrajowe schematy postępowania „Procedury EVD”
-> w celu ochrony innych osób (ograniczanie kolejnych styczności !!!)
Podejrzenie EVD powziął …
1. … chory i zadzwonił (z domu) do dyspozytora PRM,
2. … zespół ratowniczy PRM w czasie interwencji,
3. … lekarz lecznictwa ambulatoryjnego (w POZ, AOS),
4. … lekarz izby przyjęć / SOR „zwykłego” szpitala,
5. … personel lotniska.

Scenariusze „Zdarzenia EVD”
Zidentyfikowano 5 głównych scenariuszy „zdarzenia EVD”:
-> uwzględniając kto i gdzie powziął podejrzenie EVD
Opracowano dedykowane dla nich ogólnokrajowe schematy postępowania „Procedury EVD”
-> w celu ochrony innych osób (ograniczanie kolejnych styczności !!!)
Podejrzenie EVD powziął …
1. … chory i zadzwonił (z domu) do dyspozytora PRM,
2. … zespół ratowniczy PRM w czasie interwencji,
3. … lekarz lecznictwa ambulatoryjnego (w POZ, AOS),
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PIEĆ procedur EVD dla służb, ale przekaz dla społeczeństwa JEDEN
Osoba, która podejrzewa u siebie EVD
1) bezwzględnie powinna pozostać w domu,
2) zadzwonić na 999/112
3) oczekiwać podjęcia jej przez zespół PRM wyposażony w izolator transportowy

Kryteria kwalifikacji medycznej
Kryterium A: styczność
Kryterium B: geograficzne
Kryterium C: objawy

II. Działania informacyjne
dla służb medycznych

Kryterium B: geograficzne
Kwestie komunikacji społecznej:
Termin „kraje Afryki Zachodniej” nie przekłada się dla odbiorcy (pacjenta, lekarza) na żadne konkretne
kraje Afryki.
•
•
•

Afrykę zamieszkuje ponad 1 mld ludzi (= tysiąc milionów),
Afrykę Zachodnią – 300 mln,
a kraje objęte epidemią mniej nieco ponad 20 mln.

–> epidemia dotyka obecnie (07.11.2014) obszaru zamieszkiwanego przez mniej niż 2 % ludności Afryki
Rozszerzenie w odbiorze społecznym (i świadomości medycznej !) kwestii EVD na całą Afrykę powoduje
nieuzasadnione alarmy / uruchamiania postępowania w stosunku do osób, które przebywały w innych
krajach Afryki.
W przekazie społecznym i oraz skierowanym do lekarzy należy każdorazowo wymieniać 4 konkretne
kraje podkreślając, że na bieżąco aktualizowana lista krajów znajduje się na stronie GIS.

Kryterium B: geograficzne
Pobyt w kraju szerzenia się gorączki Ebola w rozmiarach
epidemicznych (w terminologii WHO: widespread and
intense transmission) nie dawniej niż 21 dni temu
Obecnie (na dzień 27.11.2014 r.) są to kraje:
1) Gwinea,
2) Sierra Leone,
3) Liberia
oraz ognisko lokalne
4) Mali
Aktualizacja pod adresem: http://www.gis.gov.pl/?go=news

II. Selekcja epidemiologiczna
osób z kontaktu

Zdarzenie EVD

Koniec kwarantanny

Osoba chora
tzn. wykazująca objawy chorobowe

Osobami, które miały kontakt
z osobą chorą
Koniec kwarantanny

Służby medyczne

Służby epidemiologiczne

Osoba narażona, jeżeli została zakażona, sama
stanie się źródłem narażenia dla kolejnych osób,
ale musi upłynąć pewien określony czas
(minimalny okres wylęgania)
Osoby ze styczności nie są zaraźliwe przez okres
wylęgania choroby

Zdarzenie EVD

Kontakt

Koniec kwarantanny

Styczność

Styczność to kontakt kwalifikowany
Ze względu na
(1) określony charakter
(2) odległość między osobami
(3) czas trwania

Segregacja epidemiologiczna
Osobami, które miały kontakt
z osobą chorą
Koniec kwarantanny

Indywidualny
nadzór
epidemiologiczny

Kwarantanna

Służby epidemiologiczne

Postępowanie medyczne
a postępowanie epidemiologiczne
Postępowanie medyczne

Postępowanie epidemiologiczne

Postępowanie wobec osoby z objawami (chorą)
Kwalifikacja ze względu kryteria zawarte w procedurach EVD

(z uwzględnieniem wskazań do hospitalizacji z przyczyn klinicznych, jeśli osoba nie spełnia kryteriów EVD)

Postępowanie wobec osób ze styczności z
osobą z objawami (chorą)
– transport do szpitala (zespół PMR)

– hospitalizacja w warunkach izolacji
(wyznaczone szpitale)

– pasywny nadzór epidemiologiczny w
warunkach domowych (samoobserwacja)
– aktywny nadzór epidemiologiczny w
warunkach domowych (samoobserwacja +

raportowanie)

– kwarantanna (obserwacja medyczna w

szpitalu lub innym miejscu kwarantanny)

Kwarantanna dotyczy wyłącznie:
1) CHORÓB o wysokiej śmiertelności
2) Dla których nie ma badania laboratoryjnego w okresie bezobjawowym
3) OSÓB NARAŻONYCH o wysokim ryzyku zakażenia tymi chorobami
(stopniu narażenia wysokim na tyle, aby zasadnym było poddać je kwarantannie,
nie zaś indywidualnemu nadzorowi epidemiologicznemu)
ALE NIE WIEMY
kto spośród osób narażonych (=> kwarantannowanych)
–> został rzeczywiście zakażony i zachoruje
–> nie został zakażony i pozostanie zdrowy

DLATEGO
osoby kwarantannowane
NIE MOGĄ:

1) pozostawać w tym samym pomieszczeniu
2) korzystać ze wspólnego węzła sanitarnego

w przypadku zakwalifikowania osoby do kwarantanny,
kwarantanna ma postać kwarantanny indywidualnej
i jest wymagany

jednoosobowy pokój z własnym węzłem sanitarnym

Osoby kwarantannowane
Zakażeni
Podejrzani
o zakażenie
Niezakażeni

Wśród osób kwarantannowanych
(=podejrzewanych o możliwe zakażenie wskutek narażenia)

znajdują się zarówno
osoby zakażone jak i osoby niezakażone

Osoby poddane kwarantannie

Podejrzani o zakażenie

Zachorowali lub niezachorowali

Początek kwarantanny

Zakażeni i niezakażeni

Kwarantanna kohortowa

Kwarantanna indywidualna

Zachorowali lub niezachorowali

Kwarantanna
podstawy prawne
Definicje ustawowe
Izolacja: indywidualna lub kohortowa
•

izolacja – odosobnienie osoby [=izolacja indywidualna] lub grupy osób [=izolacja
kohortowa] chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o
chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika
chorobotwórczego na inne osoby;

Kwarantanna: wyłącznie indywidualna
• kwarantanna – odosobnienie osoby [=kwarantanna indywidualna] zdrowej , która
była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

Kwarantanna (cd.)
Indywidualna czy zbiorowa (kohortowa)?
1. Poza przesłankami merytorycznymi przemawiającymi za kwarantanną
indywidualną, brak jest również obecnie podstaw prawnych dla prowadzenia
kwarantanny zbiorowej (kohortowej)
2. Izolacja to odosobnienie osób objawowych, kwarantanna to odosobnienie osób
bezobawowych, którzy ze względu na styczność ze źródłem zakażenia są podejrzani
o zakażenie (podejrzani o to, że znajdują się w okresie wylęgania choroby)
3. Ustawa z 2008 r. przewiduje możliwość odosobnienia grupowego w jednym
pomieszczeniu jedynie w odniesieniu do osób objawowych (chorych), u których
potwierdzono wcześniej laboratoryjnie zakażenie tym samym patogenem czyli
dopuszcza jedynie izolację kohortową
4. W przypadku (1) odosobnienia osób objawowych (chorych), u których nie
potwierdzono ostatecznie rozpoznania metodami laboratoryjnymi czyli izolacji oraz
(2) odosobnienia osób ze styczności (czyli kwarantanny) – te 2 kategorii
odosobnienia osób mogą być jedynie indywidualne. Jest to całkowicie zrozumiałe
ponieważ kwarantanna jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku chorób
zaraźliwych i o wysokiej śmiertelności: cholery, dżumy płucnej, SARS, wirusowych
gorączek wirusowych i ospy prawdziwej.

Tryb prawny nałożenia kwarantanny:
„z decyzji” LUB „z ustawy” (ex lege)
1) Kwarantanna z mocy decyzji PPIS – art. 33. Państwowy powiatowy (graniczny) inspektor
sanitarny może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo
osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną, lub osobę, która miała styczność ze źródłem
biologicznego czynnika chorobotwórczego, obowiązki określone w art. 5 ust. 1.

2) Kwarantanna z mocy ustawy (ex lege) – art. 34 ust. 2. Osoby zdrowe, które pozostawały w
styczności z chorymi na […] wirusowe gorączki krwotoczne […], podlegają obowiązkowej
kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, przez okres nie dłuższy niż: […] 21 dni – w
przypadku wirusowych gorączek krwotocznych, […] – licząc od ostatniego dnia styczności.

Miejsce kwarantanny
1) Miejsca kwarantanny organizuje wojewodą, zgodnie z art. 33 ust. 7 „ustawy
zakaźnej 2008 ” co ma szczególne znaczenie w przypadku konieczność
uruchomienia ich w większej liczbie
2) Kwarantanna w szpitalu – osoba ze styczności jest osobą faktycznie podejrzaną o
zakażenia wskutek narażenia na kontakt z osobą chorą na EVD lub innym źródłem
wirusa (przedmioty skażone wydzielinami chorego) – osoba taka może więc być
hospitalizowana w celu zapewnienia wczesnego stwierdzenia u niej wystąpienia
objawów chorobowych
Wyciąg z ICD–10
Z03.0 - Obserwacja w kierunku podejrzewanej gruźlicy
Z03.6 - Obserwacja w kierunku podejrzewanego zatrucia drogą pokarmową
Z03.8 - Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób i stanów

Kogo właściwie dotyczy kwarantanna

– wprowadzenie do kwestii kwarantanny „szpitalnej” –
wysoki stopień narażenia na zakażenie (styczność) –––––––––––––> kwarantanna
osoba ze styczności = osoba podejrzana o zakażenie = osoba kwarantannowana

Osoba ze styczności to
osoba, która na podstawie przesłanek epidemiologicznych
jest podejrzana o zakażenie
Gdybyśmy nie zakładali, że istnieje prawdopodobieństwo,
że dana osoba mogła zostać zakażona
(= nie podejrzewali jej o zakażenie) to byśmy tej osoby nie
kwarantannowali

Kwarantanna w innych aktach
prawnych
1) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie
klęski żywiołowej, która również dopuszcza
stosowanie kwarantanny w art. 21 ust. 1 pkt 6.
2) Nie zawiera definicji kwarantanny
3) W trybie art. 21 ust. 1 pkt 16 umożliwia
„rekwirowanie” hoteli i ośrodków
wypoczynkowych

Kwarantanny – podsumowanie
W przypadku pojedynczych osób kwarantanna:
1) może być uruchomiona najszybciej w szpitalu
zakaźnym,
2) najczęściej będzie trwała jedynie do chwili
wykluczenia zakażenia u osoby będącej źródłem
narażenia (max. 1–3 dni),
3) w przypadku potwierdzenia zakażenia u osoby
będącej źródłem narażenia, kwarantanna ulega
przedłużeniu do 21 dni (maksymalnego okresu
wylęgania EVD)

III. Dekontaminacja i dezynfekcja

Dekontaminacja i dezynfekcja
•

Wirus Ebola (EBOV) należy do wirusów otoczkowych i podobnie jak inne wirusy
należące do tej grupy jest bardziej wrażliwy na preparaty wirusobójcze niż wirusy
bezotoczkowe. Wirusy bezootoczkowe to m.in. :
1) polio
2) adeno
3) noro
4) rota

Pełne spektrum wirusobójcze to skuteczność wirusobójcza potwierdzona
w badaniach na co najmniej dwóch modelach wirusowych:
1) polio
2) adeno
– zgodnie z normą PN-EN 14476. Odpowiednia informacja znajduje się w
charakterystyce produktu oraz na jego etykiecie.

•

•

Dlatego do dezaktywacji wirusa Ebola mogą być stosowane zgodnie z zaleceniami
producenta (należy zwrócić uwagę na czas działania) wszystkie preparaty
dezynfekcyjne, które uzyskały rejestrację Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako produkty o
pełnym spektrum wirusobójczym.

Dezynfekcja

przykład ulotki informacyjnej
środka o pełnym spektrum wirusobójczym

Dezynfekcja
Art. 33 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych państwowy
powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może, w
drodze decyzji:
1) wprowadzić zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych;
2) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji, dezynsekcji lub deratyzacji
nieruchomości lub pomieszczeń;
3) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji przedmiotów, a jeżeli nie jest to
możliwe – ich zniszczenie;
W przypadku konieczności wykonania dekontaminacji pomieszczeń lub ludzi w związku
ze zdarzeniem z udziałem osoby podejrzanej lub chorej na EVD, dekontaminacja
zostanie przeprowadzona przez dedykowaną jednostkę ratownictwa chemicznego
Państwowej Straży Pożarnej pod merytorycznym kierunkiem państwowego
powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego.

Dziękuję za uwagę

