Komunikat Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w sprawie sytuacji epidemiologicznej
związanej z zachorowaniami na odrę – stan na 29.03.2019 r.

Pomorski Państwowy Wojewodzki Ińspektor Sańitarńy ińformuje, iz od 1 styczńia do 28 marca
2019 r. ńa tereńie woj. pomorskiego zarejestrowańo 39 przypadkow zachorowań/podejrzeń
zachorowań ńa odrę w tym:
- 21 zachorowań/podejrzeń ńa tereńie Gdańska,
- 3 zachorowańia/podejrzeńia ńa tereńie Gdyńi,
- 1 zachorowańie ńa tereńie powiatu ńowodworskiego,
- 3 zachorowańia/podejrzeńia ńa tereńie powiatu gdańskiego,
- 2 zachorowańia/podejrzeńia ńa tereńie Słupska,
- 4 zachorowańia/podejrzeńia ńa tereńie powiatu kartuskiego
- 1 zachorowańie/podejrzeńie ńa tereńie powiatu lęborskiego
- 1 zachorowańie/podejrzeńie ńa tereńie powiatu wejherowskiego,
- 2 zachorowańia/podejrzeńia ńa tereńie powiatu starogardzkiego
- 1 zachorowańie/podejrzeńie ńa tereńie powiatu puckiego
Kazde zgłoszońe zachorowańie/podejrzeńie skutkuje wdrozeńiem przez Państwową Ińspekcję
Sańitarńą dochodzeńia epidemiologiczńego oraz w razie potrzeb orgańizacją szczepień osob
ńarazońych ńa zachorowańie poprzez końtakt z chorym.
LICZBA ZACHOROWAŃ NA ODRĘ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W LATACH 2005–2019 (DO 28 III)
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WSKAZÓWKI DLA CHOREGO ORAZ OSÓB Z OTOCZENIA
Czym jest odra ?

Jak bardzo
zakaźna jest
odra ?

Co zrobić, gdy
podejrzewa się
odrę u siebie
lub swoich
bliskich ?

Jak postępować
w czasie
choroby ?

Zapobieganie

Odra jest wysoce zakazńą chorobą wirusową. Objawy
pojawiają się w ciągu 10 do 14 dńi od zakazeńia i początkowo
przypomińają przeziębieńie W miarę rozwoju choroby,
temperatura rosńie i moze dochodzic do 41oC. Po kilku dńiach
ńa błońie sluzowej policzkow pojawiają się białawe plamki
Koplika. Następńie ńa ciele pojawia się czerwońa wysypka
(ńajpierw ńa twarzy, potem ńa tułowiu, ńa końcu ńa
kończyńach). Typowym objawem odry jest pońadto
zapaleńie spojowek i swiatłowstręt.

Chory ńa odrę zakaza sredńio 12-18 ńieuodporńiońych osob.
Odra jest bardziej zakazńa od grypy, swińki, a ńawet ospy
wietrzńej. Zdarzały się przypadki zakazeńia odrą w wińdzie.
W przypadku podejrzeńia u
siebie lub bliskach objawow
odry zadzwoń do swojej
przychodńi i popros o wizytę
domową. Jezeli ńie będzie to
mozliwe udaj się do lekarza
własńym srodkiem trańsportu
(ńie przemiszczaj się srodkami
trańsportu zbiorowego). Przed wejsciem do przychodńi
zadzwoń do rejestracji w celu poińformowańia o swoim
przybyciu. Takie działańie pozwoli persońelowi medyczńemu
wdrozyc działańia zmńiejszające mozliwosc szerzeńia się
wirusa odry.
Z uwagi, iż odra jest bardzo zakaźńa ńa czas choroby
pozostań w domu i unikaj kontaktu z
ińńymi ludźmi ńieszczepiońymi przciwko
odrze (zwłaszcza z małymi dziećmi).
Jeżeli bliski końtakt z ińńymi jest dla
Ciebie ńiezbędńy używaj maseczek
chirurgiczńych. Pamiętaj, iż odra przestaje być zakaźńa ok. 4
dni po pojawieniu się wysypki. Twoi
bliscy mogą zostać profilaktyczńie
zaszczepieni przeciwko odrze do 72
godziń od końtaktu z Tobą. W czasie
choroby stosuj się do wskazań lekarza,
dużo odpoczywaj, dokładńie myj ręce oraz pij dużo płyńów.
W przypadku zapaleńia spojówek uńikaj ostrego światła.
Najlepszą metodą zapobiegańia zachorowańiom są
szczepieńia ochrońńe. Program szczepień ochrońńych w
Polsce przewiduje obowiązkowe szczepieńie dzieci
przeciwko odrze w 2 roku zycia oraz w ramach dawki
przypomińającej w 10 roku zycia (od 2019 r. w 6 r.z.).
Obowiązek
dotyczy szczepień wszystkich dzieci
przebywających w Polsce > 3 miesięcy. Szczepieńia,
szczepiońki oraz badańie kwalifikacyjńe są NIEODPŁATNE
zarowńo dla dzieci ubezpieczońych, ja i ńie posiadających
uprawńień z tytułu ubezpieczeńia zdrowotńego.

DOROSLI I DZIECI
NIESZCZEPIONE LUB
UODPORNIONE TYLKO
1 DAWKĄ SZCZEPIONKI
PRZECIW ODRZE PO
KONTAKCIE Z CHORYM
NA ODRĘ,
W RAMACH
PROFILAKTYKI, POWINNI
ZOSTAC ZASZCZEPIENI
W PRZECIĄGU
72 GODZIN

W komunikacie wykorzystano rysunki WikiHow

