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Co wiemy nt Odry?  
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W pierwszej połowie 2019 roku,  
w Regionie Europejskim  

WHO odnotowało 89 tys. 994 przypadków Odry,  
to więcej niż w całym 2018 roku,  

kiedy było 84 tys. 462 przypadków zachorowań.  
Z powodu powikłań w przebiegu odry 37 osób 

zmarło, ponad połowa z nich to dzieci poniżej 10 lat. 



Co wiemy nt Odry?  



Wytyczne amerykańskiego CDC 

1 m 
GRUPY RYZYKA 
• Osoby znajdujące się w poczekalni z osobą zarażoną Odrą 
• Kobiety w ciąży 
• Osoby z obniżoną odpornością 



Wytyczne amerykańskiego CDC 

• Maski nie eliminują możliwości infekcji (w tym maski 
HEPA), zmniejszają jedynie ilość wydzielanego 
aerozolu przez pacjenta w powietrze 
 

• Wirus jest zbyt mały, aby jakakolwiek technologia 
filtracyjna go zatrzymała. 

 
 



Wytyczne amerykańskiego CDC 

• Pomieszczenie, w którym przebywał pacjent z Odrą, musi pozostać 
puste na minimum 2 godziny, aby umożliwić usunięcie 99,9% 
zanieczyszczeń w powietrzu (w zależności od rodzaju wentylacji i 
urządzeń do dezynfekcji powietrza) 

• Pacjent powinien pozostać w izolacji przez 4 dni po wystąpieniu 
wysypki.  

• Pacjent z obniżoną odpornością musi pozostać w izolacji przez 
czas trwania choroby. 



Koszty Odry 

*Ute Hiller , Annette Mankertz, Norbert Köneke, Sabine Wicker, Hospital 
outbreak of measles – Evaluation and costs of 10 occupational cases among 
healthcare worker in Germany, February to March 2017, Vaccine Volume 37, 
Issue 14, 28 March 2019, Pages 1905-1909 

Kazus: szpital regionalny w Hesji w Niemczech w lutym i 
marcu 2017 r 

 
• Podczas epidemii w szpitalu, 10 pracowników szpitala 

zachorowało na Odrę 
• Żadna z chorych osób nie miała bezpośredniego 

kontaktu z zarażonym pacjentem 
• Skutki ekonomiczne ogniska epidemicznego szacuje się 

na około 700 000 EUR.  
• Przyczyną powstania ogniska epidemicznego było 

niezaszczepienie pracowników przeciwko Odrze 



Co wiemy nt Gruźlicy?  



Przyczyny rozwoju choroby 



Gruźlica w liczbach 

*Adam Cohen, Victor Dahl Mathiasen, Thomas Schön, Christian Wejse, The global 
prevalence of latent tuberculosis: a systematic review and meta-analysis, European 
Respiratory Journal 2019; DOI: 10.1183/13993003.00655-2019 

• Prawdopodobnie 1 na 4 osoby na świecie nosi w swoim organizmie 
bakterie gruźlicy - wykazało nowe badanie przeprowadzone na 
Aarhus University w Danii* 
 

• Dotyka ponad 10 milionów ludzi każdego roku i zabija do 2 
milionów, co czyni ją najbardziej zabójczą spośród chorób 
zakaźnych 
 

• „Nasze badanie pokazuje, że niezwykle trudno będzie osiągnąć cel, 
jakim jest całkowite wyeliminowanie gruźlicy do 2035 roku.  
A właśnie taki cel ustanowiła sobie WHO” - uważa główny autor  
publikacji prof. Christian Wejse 



3 Strategie 

• Szczepienia 
 

• Rozpoznanie 
symptomów i 
izolacja 
 

• Wentylacja i 
dekontaminacja 
powietrza 
 



Szczepienia 



Szczepienia przeciw Odrze 



Rozpoznanie symptomów 

*źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4691996/ 
**źródło: https://www.washingtonpost.com/health/2019/04/16/how-patient-zero-spread-measles-across-
state-lines-infected-people/?noredirect=on  
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Izolacja 



Wentylacja i dekontaminacja 
powietrza 

• Analizując epidemię Odry w chińskim szpitalu, badacze zauważyli, że 
pokoje, w których zarażono pacjentów, były słabo wentylowane i że 
urządzenia do dezynfekcji powietrza nie były włączone. 
 

• Biorąc pod uwagę wysoce zakaźną naturę Odry, szczególnie ważna 
jest dezynfekcja powietrza - w izolatkach i na obszarach wspólnych, 
takich jak SOR, poczekalnie, ciągi komunikacyjne. 
 



Wytyczne SHL  

WYTYCZNE ZAPOBIEGANIA TRANSMISJI BIOLOGICZNYCH 
CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH O SZCZEGÓLNEJ 
ZJADLIWOŚCI LUB OPORNOŚCI (BCA)  
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, udzielających 
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w 
których jest napisane:  
 
IX. DEKONTAMINACJA ŚRODOWISKA W STREFIE PACJENTA 
IZOLOWANEGO 
 
3. W salach izolacji pacjentów należy rozważyć kontrolę skażenia 
mikrobiologicznego powietrza, a w przypadkach stwierdzenia 
zwiększonego zagrożenia, podejmuje się działania redukujące 
skażenie mikrobiologiczne. 
 
 



Wytyczne SHL  

Jeśli głównym źródłem ognisk epidemicznych są 
Oddziały Intensywnej Terapii, to czas najwyższy na 
wytyczne dotyczące czystości pyłowej i 
mikrobiologicznej powietrza! 



Rozwiązanie 



Rozwiązanie 

Już ponad 20 Szpitali w Polsce posiada urządzenia, 
a kolejnych 6 jest w trakcie testowania 



Redukcja wirusa Odry 



Redukcja bakterii Gruźlicy 
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Grzyby 

Badania NIZP-PZH 

Odnotowano znaczący spadek  liczby drobnoustrojów (grzyby 78,95%, bakterie 43,68%) już po 1 godzinie pracy 
urządzenia, a także znaczący wzrost liczby drobnoustrojów (grzyby 203,95%, bakterie 190,74%) już po 1 godzinie od jego 
wyłączenia. 

Urządzenie włączone 



Coś o kosztach 
4 łóżka 

10 sal chorych 

365 dni w roku 

14600 osobodni 

7 średnia długość pobytu pacjenta w szpitalu 

2086 potencjalna liczba pacjentów leczonych w ciągu roku  

3% zapadalności na zakażenia szpitalne 

63                  pacjentów z zakażeniem szpitalnym 

13                 
pacjentów z zakażeniem szpitalnym nabytym drogą powietrzną / 
kropelkową 



Coś o kosztach 

4 
dodatkowych dni izolacji na jednego 
pacjenta 

              52    dodatkowych osobodni 

        600 zł  uśredniony koszt jednego osobodnia 

31 200zł  

dodatkowy koszt spowodowany przez 
pacjentów z zakażeniem szpitalnym 
przenoszonymi drogą powietrzną / 
kropelkową 



Coś o kosztach 

13 
pacjentów z zakażeniem szpitalnym nabytym 
drogą powietrzną 

3 puste łóżka 

11 
średnia długość pobytu w szpitalu + dodatkowe 
dni izolacji 

429 liczba osobodni 

          600 zł  koszt jednego osobodnia 

   257 400 zł  łączny koszt roczny 

• Koszty odszkodowań?  
• Koszty antybiotykoterapii?  
• Koszty personelu szpitalnego?  



Podsumowanie 

• Zachorowalność na Odrę i Gruźlicę jest wynikiem 
zaniedbań w obszarze prewencji. 
 

• Tylko współgrające ze sobą strategie, są w stanie 
je powstrzymać. 
 
 

• Technologia dezynfekcji powietrza powinna 
działać 24h / dobę i zabijać wszystkie patogeny, 
a nie tylko je wyłapywać, czy ograniczać. 
 
 



TOMED Sp. z o.o.  
Dr Robert Kazimierowicz 
Dyrektor Sprzedaży  
Warszawa 
Ul. Armii Krajowej 2,  05-500 Piaseczno 
Telefon  +48 505 708 083 
Mail       robert.kazimierowicz@tomed.waw.pl 
Strona       www.tomed.waw.pl 
 www.novaerus.com/poland 
 https://www.facebook.com/tomed.novaerus/ 
 
 
 
 
 

Dziękuję i 
zapraszam do 
kontaktu 
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