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Paf stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie

w sprawie poilejrzenialzachorowania na odrg.
Do dnia 27.11.2O18r. do 15:30 zgloszono do Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego

26 przypadkow podejrzefl zachorowan na odrg. 23 osoby byly

we wczeSniejszych komunikatach Do dnia

27

w 14 przypadkach nast4pila zmiana

.11.2018r

rozpoznania, kt6re wyklucza odrg (konsultacje

w

Wojew6dzkim Szpitalu Zakainym

w Warszawie). Dotyczy to 12 obyrvateli polskich, w tym 3 dzieci,
1

wykazane

I

obywatela Ukrainy, oraz

obywatela Wietnamu co potwierd za, iz faktyczne zachorowanie do dnia 26.1 1.2018r. dotyczy

9 os6b. Kolejne 3 osoby zostaty zgloszone w dniu 26.11.2018r., sq to oby.watele Polski,

(2

1 dziecko). Jedna osoba dorosla byla hospitalizowana w dniach
23.11.2018r. w Wojew6dzkim Szpitalu Zakt1nym w Warszawie, kolejna osoba

osoby dorosle,

15.11.-

leczona ambulatoryjnie. Otoczenie domowe zostalo objQte nadzorem, w ramach

z

ll6rego osoby

najbliZszego otoczenia zostaty skierowane na szczepi enia plodrze. Dziecko

1 rok 9 m-cy, z rozpoznaniem odry zostalo hospitalizowane

Dziecigcym Szpitalu Klinicznym

w

wieku

w Samodzielnym Publicznym

w Warszawie ul. Zwirki i Wigury 63.4. Wszystkie

osoby

z kontaktu z wlw dzieckiem przeb),wajqce w Oddziale SOR Samodzielnego Publicznego
Dziecigcego Szpitala Klinicznego
nadzorem

w

Warszawie ul. Zwirki

i

Wigury 634, zostaly objgte

i wyypowane do szczepieri plodrze,l4cznie 58 os6b. Szczepienia odbywaj4 sig

w SPZZLO

ul. Szajnochy 8 w Warszawie.

Wszystkie zgloszone przypadki zachorowari ujgte zostaty w raporcie do Wojew6dzkiej

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w

Warszawie przesylanym zgodnie

z

wyycznymi

do godz. 8.00 kazdego dnia.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w m. st. Warszawie prowadzi dochodzenie

epidemiologicme

(w

stosunku

do

wszystkich zgloszonych przypadk6w zachorowati),

w ramach, kt6rego podejmuje dalsze dzialania przeciwepidemiczne maj4ce na celu przerwanie
dr6g szerzenia siE zakazenia.

Do dnia 27.11.2018r. zaszczepiono ogolem 391 os6b

na odrg. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy

z

kontaktu

z

w m. st. Warszawie

2e wsp6lpracuje z innymi powiatowymi stacjami sanitamo-epiderniologicznymi, a

chorymi

informujg,

w ramach

tej wsp6lpracy obejmuje nadzorem osoby zamieszkuj4ce na terenie Warszawy, gdzie Lr6dlem
zakeLlcnia jest osoba,

kt6rej aktualnym adresern zamieszkania nie jest m.st. Warszawa.
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