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Kto mo¿e wystawiæ skierowa-
nie do poradni chorób zakaŸnych?

- Ka¿dy lekarz ubezpieczenia
zdrowotnego ma takie uprawnienia.

Mo¿e to byæ zatem zarówno lekarz
ze szpitala przy wypisywaniu pa-
cjenta czy lekarz specjalista z innej
poradni, np. gastroenterologicznej,
jak i lekarz rodzinny. Nale¿y pamiê-
taæ, ¿e orygina³ skierowania nale¿y
dostarczyæ maksymalnie do 14 dni
roboczych od dnia, w którym reje-
strowaliœmy siê telefonicznie czy
elektronicznie, a wiêc nie osobiœcie.

W przypadku wysy³ania skierowa-
nia poczt¹ liczy siê data stempla
pocztowego.

Czy w Polsce istniej¹ w ramach
ubezpieczenia poradnie zajmuj¹-
ce siê HIV?

- AIDS jako choroba zakaŸna wy-
wo³ana wirusem HIV mo¿e byæ dia-
gnozowana i leczona w ka¿dej po-
radni chorób zakaŸnych. Specjali-

stycznych poradni w zakresie
HIV/AIDS jest w Polsce 15; jedna
z nich znajduje siê w Centrum Me-
dycznym w £añcucie.

Czy ma³e dziecko musi trafiæ
koniecznie do dzieciêcej poradni
chorób zakaŸnych?

- Decyzja nale¿y do lekarza kie-
ruj¹cego. Jeœli schorzenie jest typo-
we, jego leczenie przewidywalne, a

ma³y pacjent nie ma powa¿nych cho-
rób wspó³istniej¹cych, to skierowa-
nie mo¿e byæ wystawione do ogól-
nej poradni chorób zakaŸnych, czy-
li takiej, w której leczeni s¹ zarów-
no doroœli, jak i dzieci. Jeœli sytuacja
medyczna jest bardziej skompliko-
wana, skierowanie zapewne zosta-
nie wystawione do poradni dzieciê-
cej.

Z  Rafa³em 
Œli¿em, 

rzecznikiem
prasowym
POW NFZ 

w Rzeszowie,
rozmawia Anna

Moraniec.

Na leczenie skierowaæ mo¿e ka¿dy lekarz

Anna Moraniec
amoraniec@supernowosci24.pl

Do zaka¿enia organizmu mo¿e dojœæ
ró¿nymi drogami i niekoniecznie

jest to powi¹zane z wywo³aniem cho-
roby, gdy¿ zarazki mog¹ zostaæ zwal-
czone przez uk³ad odpornoœciowy lub
wywo³aæ jedynie nosicielstwo. G³ów-
ny Inspektorat Farmaceutyczny wy-
mienia 58 odmiennie scharakteryzo-
wanych chorób zakaŸnych, z których
czêœæ jest bardzo popularna w Polsce
(np. grypa lub ospa wietrzna), czêœæ
zaœ wystêpuje jedynie sporadycznie
(np. gor¹czka denga czy choroba
Creutzfeldta-Jakoba). Wszystkie charak-
teryzuj¹ siê jednak szybkim rozprze-
strzenianiem, które ponadto trudne jest
do zahamowania.

Choroby zakaŸne przez bardzo wie-
le lat by³y jedn¹ z g³ównych przyczyn
zgonów ludzi. Tendencja ta zosta³a po-
wstrzymana dopiero przez postêp na-
ukowy, a szczególnie przez nowocze-
sn¹ farmakoterapiê i powszechne szcze-
pienia ochronne.

Wiele tych chorób wystêpuje czêsto
(lub w wiêkszoœci) u dzieci z powodu
na ogó³ s³abszego systemu odporno-
œciowego. Przyk³adem s¹: œwinka, ró-
¿yczka czy krztusiec.

Medycyna dzieli te choroby m.in.
ze wzglêdu na sposób rozprzestrzenie-
nia i zara¿ania siê ludzi: droga pokar-
mowa, gdy zarazki docieraj¹ przez
przewód pokarmowy. Schorzenia roz-
przestrzeniaj¹ce siê w ten sposób to
wirusowe zapalenie w¹troby typu A
lub zatrucia pokarmowe; droga po-
wietrzna, gdy zarazki wnikaj¹ do or-
ganizmu wraz z wdychanym powie-
trzem, w którym mog¹ znajdowaæ siê
drobiny œliny chorej osoby (w ten spo-
sób rozprzestrzenia siê np. ospa wietrz-
na, grypa, angina, gruŸlica czy odra);

droga tkankowa, gdy zarazki wnika-
j¹ przez rany i skaleczenia oraz przez
krew lub inne p³yny ustrojowe (w ta-
ki sposób rozprzestrzenia siê np. za-
palenie w¹troby typu B i C oraz
AIDS); droga wektorowa, gdy zaraz-

ki s¹ przenoszone przez np. owady
(w ten sposób rozprzestrzenia siê np.
malaria); droga wertykalna, gdy dziec-
ko zara¿a siê od matki poprzez ³o¿y-
sko (przyk³adem jest np. toksopla-
zmoza).

Wg Krajowego Konsultanta w Dzie-
dzinie Zdrowia Publicznego, „szcze-
pienia to jedno  z najpotê¿niejszych na-
rzêdzi, jakim dysponuje zdrowie pu-
bliczne. S¹ one najskuteczniejszym spo-
sobem w walce z niebezpiecznymi, czê-

sto œmiertelnymi chorobami zakaŸny-
mi zagra¿aj¹cymi zdrowiu i ¿yciu. S¹
skuteczn¹ i powszechnie spo³ecznie ak-
ceptowan¹ metod¹ zapobiegania za-
chorowaniom na choroby zakaŸne, za-
równo w wymiarze prewencji indywi-
dualnej, jak równie¿ kszta³towania od-
pornoœci ca³ej populacji (prewencji
zbiorowej). Szczepienia ochronne po-
winny byæ zawsze prowadzone w spo-
sób wyprzedzaj¹cy wyst¹pienie zacho-
rowañ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e odmowa za-
szczepienia dziecka jest decyzj¹ skut-
kuj¹c¹ nie tylko na zdrowie tego dziec-
ka, ale tak¿e na odpornoœæ ca³ej popu-
lacji. Spadek wszczepialnoœci poni¿ej
90 proc. spowoduje nawrót epidemii
chorób u nas niewystêpuj¹cych lub po-
jawiaj¹cych siê rzadko”.

Choroby zakaŸne mo¿na diagnozo-
waæ przede wszystkim w poradniach
chorób zakaŸnych. Na terenie Polski
jest ich niemal 150, lecz tylko 23 to
specjalistyczne dla dzieci. Od 16 wrze-
œnia na terenie województwa podkarpac-
kiego s¹ dwie dodatkowe poradnie dzie-
ciêce. Wojewódzki Zespó³ Specjali-
styczny w Rzeszowie oraz Podkarpac-
ki Szpital Wojewódzki w Kroœnie ma-
j¹ mo¿liwoœæ diagnozy i leczenie ma-
³ych pacjentów. Wprzypadku kroœnieñ-
skiej placówki oferuje ona dodatkowo
punkt konsultacyjny szczepieñ dla dzie-
ci z grup wysokiego ryzyka.

CO WARTO WIEDZIEÆ
o chorobach zakaŸnych

Choroby zakaŸne stanowi¹ nieod³¹czny element naszego ¿ycia. Mimo szczepieñ i profilaktyki, istniej¹ bez wzglêdu na kraj, p³eæ czy wiek. Nastêpstwem zaka¿enia mo¿e byæ prze³amanie
si³ odpornoœciowych naszego organizmu i rozwój choroby. Choroba zakaŸna mo¿e ³atwo przenosiæ siê pomiêdzy organizmami, a siedliskiem zarazków mo¿e byæ cz³owiek chory 

np. na ospê, nosiciel choroby, np. duru brzusznego, lub materia nieo¿ywiona np. w przypadku tê¿ca.

Dwie nowe poradnie 
chorób zakaŸnych dla dzieci w Rzeszowie i w Kroœnie dzia³aj¹

od 16 wrzeœnia br.

Na terenie naszego województwa w okresie od 1 stycznia do 15 wrzeœnia tego roku zdiagnozowa-
no m.in: ponad 56 tys. zaka¿eñ wirusem grypy, 7,5 tys. zaka¿eñ osp¹ wietrzn¹, ponad 6 tys. wiru-
sowych zaka¿eñ ¿o³¹dkowo-jelitowych czy te¿ ponad 600 zatruæ pokarmowych z powodu salmo-

nelli. Wykryto równie¿ 900 przypadków boreliozy. Stwierdzono te¿ wyst¹pienie pojedynczych zaka-
¿eñ rzadziej spotykanych w naszym kraju, jak wirusowe zapalenie mózgu (10 przypadków), 
gor¹czka denga (1 przypadek) czy te¿ 2 przypadki choroby wywo³anej przez hantawirusy. 


