INFORMACJA O AKTUALNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z CHOROBAMI
ZAKAŹNYMI I ZAKAŻENIAMI U LUDZI
1. Ognisko zachorowań na chorobę Ebola w Demokratycznej Republice Konga w Afryce
✔ Raporty WHO nt. bieżącej sytuacji epidemiologicznej w ognisku choroby
http://www.who.int/ebola/situation-reports/drc-2018/en/
✔ Szczegółowa informacja WHO w związku z podróżowaniem w region epidemii Ebola
http://www.who.int/ith/evd-travel-advice-final-29-05-2018-final.pdf?ua=1&ua=1
✔ Informacje ECDC
https://ecdc.europa.eu/en/ebola-and-marburg-fevers
2. Pielgrzymka Hadżdż do Mekki w Arabii Saudyjskiej - ocena ryzyka ECDC
✔ Ocena ryzyka ECDC
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/public-health-risks-related-communicable-diseases-during2018-hajj-saudi-arabia
3. Zalecenia dla uczestników festiwali plenerowych i innych wydarzeń w okresie letnim
✔ Źródło informacji
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR_17June2018.pdf
4. Aktualna sytuacja zakażeń wirusem MERS na Półwyspie Arabskim
✔ Informacje dot. zaleceń WHO w zakresie zasad higieny w celu uniknięcia zachorowania
http://www.wpro.who.int/mediacentre/multimedia/mersinfographic.jpg?ua=1
✔ Źródło informacji
http://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/
5. Informacja na temat odry w Europie i na świecie
✔ Aktualna szczegółowa informacja nt. sytuacji epidemiologicznej odry na świecie
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-9-june2018.pdf
✔ Raporty miesięczne ECDC nt. sytuacji w zakresie odry i różyczki w krajach UE/EOG
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/monthly-measles-and-rubella-monitoring-report-june-2018
6. Poliomyelitis zagrożeniem dla zdrowia publicznego na świecie
✔ Pełna treść oświadczenia WHO
http://www.who.int/news-room/detail/10-05-2018-statement-of-the-seventeenth-ihr-emergencycommittee-regarding-the-international-spread-of-poliovirus
✔ Informacja dla osób podróżujących do krajów, w których występują zachorowania na poliomyelitis
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/information-travellers-polio-infected-countries
7. Ogniska WZW typu A w Europie i Maroko
✔ Źródło informacji
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-3-9-june-2018-week23
✔ Ocena ryzyka ECDC w związku z ogniskiem WZW A wywołanym genotypem IA
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/21-05-2018-RRA-Hepatitis-A-multicountryoutbreak-EU.pdf

8. Informacja na temat zachorowań na Dengę na Wyspie Reunion, zamorskim terytorium Francji na
Oceanie Indyjskim oraz w Europie
✔ Źródła informacji
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR_21July_2018.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/28-06-2018-RRA_Update-1-Dengue-France.pdf
9. Informacja na temat zachorowań na gorączkę denga oraz chikungunya na świecie
✔ Źródło informacji
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR_21July_2018.pdf
10. Informacja o występowaniu wirusa Zachodniego Nilu w Europie
✔ Link do informacji szczegółowych o rozprzestrzenieniu Wirusa Zachodniego Nilu oraz do map
dystrybucji przypadków:
https://ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc
11. Informacja na temat zachorowań na listeriozę w Europie, Australii oraz Afryce
✔ Źródła informacji
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/listeria-monocytogenes-outbreak-47-cases-including-9-deaths
http://www.who.int/csr/don/02-may-2018-listeriosis-south-africa/en/
http://www.who.int/csr/don/09-april-2018-listeriosis-australia/en/
12. Informacja na temat zachorowań na cholerę na świecie
✔ Źródło informacji:
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR_21July_2018.pdf
13. Informacja na temat żółtej gorączki w Brazylii
✔ Źródła informacji
http://www.who.int/csr/don/09-march-2018-yellow-fever-brazil/en/
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/yellow-fever-risk-assessment-high-number-infected-travellershighlights-needs
http://www.who.int/ith/updates/20180503/en/
http://www.who.int/ith/YF-Vaccination-map-americas.jpg?ua=1
http://www.who.int/ith/2017-ith-annex1.pdf?ua=1
14. Informacja dotycząca zakażeń wirusem Zika
✔ Źródła informacji
http://www.who.int/emergencies/diseases/zika/en/
✔ aktualne rozprzestrzenienie wirusa Zika na świecie wg WHO
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/10-march-2017/en/
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/zika-virus
http://www.who.int/csr/disease/zika/information-for-travelers/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204421/WHO_ZIKV_MOC_16.1_eng.pdf?sequence=1
15. Informacja na temat zachorowań wywołanych przez Salmonella Agona w Europie
✔ Źródła informacji
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-22-28-july-2018week-30
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/outbreak-salmonella-agona-reported-five-eu-countries

