
 

Informacja z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w dniu 17.10.2014 r. 

  

W dniu 17.10.2014 r. odbyło się posiedzenie PZZK. Tematem posiedzenia było 

omówienie problematyki związanej z procedurą postępowania  w wypadku wystąpienia 

gorączki krwotocznej Ebola (EVD) na terenie powiatu kluczborskiego 

Posiedzenie otworzył Mieczysław Czapliński Wicestarosta Kluczborski - Szef PZZK.                

W posiedzeniu udział wzięli: członkowie PZZK: Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Z-ca Komendanta 

Powiatowego PSP, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, przedstawiciel 

Powiatowego Centrum Zdrowia S.A., Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 

Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia - Szef PCZK. 

         W posiedzeniu uczestniczyli także Wójt Gminy Lasowice Wielkich                            

oraz przedstawiciele: Burmistrza Wołczyna, Burmistrza Kluczborka, Burmistrza Byczyny. 

          Gorączka krwotoczna Ebola jest chorobą zakaźną rzadko występującą,  zaliczaną 

do chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych, bardzo  często ze skutkiem 

śmiertelnym. Jest wywoływana przez wirus Ebola. Wirus przenosi się przez bezpośredni 

Jego transmisja następuje poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydalinami                    

i wydzielinami, płynami ustrojowymi, tkankami i organami żywego lub zmarłego - 

zakażonego człowieka lub zwierzęcia, ale nie wykluczona jest całkowicie droga 

kropelkowa na nieduże odległości. Szczególnie istotne znaczenie ma bezpośredni kontakt 

materiału zakażonego  z  uszkodzoną skórą  i błonami śluzowymi. 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku poinformowała,                                       

że Światowa Organizacja Zdrowia wydała oświadczenie w sprawie uznania aktualnej 

sytuacji epidemiologicznej dotyczącej zachorowań na gorączkę krwotoczną wywołaną 

wirusem Ebola w Afryce za sytuację nadzwyczajną, stanowiącą zagrożenie dla zdrowia 

publicznego na świecie. Ze względu na trwającą epidemię oraz na fakt odnotowania 

zachorowań na terenie Europy konieczne jest dopracowanie procedur postępowania              

w przypadku podejrzenia/zachorowania/zgonu na gorączkę krwotoczną Ebola, nawet 

pomimo małego prawdopodobieństwa wystąpienia zachorowań na terenie naszego 

województwa i naszego powiatu. Nasze procedury powinny być zbieżne z obowiązującymi 

przepisami prawa, czyli: głównie z ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych                   

oraz wojewódzkim planem na wypadek wystąpienia epidemii  

Następnie PPIS omówiła opracowane szczegółowe algorytmy postępowania.                            

Informacje na temat gorączki krwotocznej Ebola można znaleźć na stronie Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego tj. http://www.gis.gov.pl 
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