
Ile świńskiej grypy?

Od początku sezonu grypy pandemicznej A/H1N1
(od maja 2009) zanotowano w województwie
świętokrzyskim 5 przypadków tej grypy. Od
początku listopada pobrano do badania 16 prób
od pacjentów podejrzanych o zakaŜenie wirusem
grypy A/H1N1, z tego aŜ 8 tylko wczoraj. 6 prób
do badania przesłał powiatowy inspektor
sanitarny ze SkarŜyska-Kamiennej, po jednej
powiatowi inspektorzy w Busku-Zdroju i w
Kielcach. Próby badane są w Warszawie i Łodzi.
Na wyniki trzeba będzie poczekać około 2 dni. W
samym tylko listopadzie potwierdzono trzy
zachorowania: u 16-latki ze Starachowic, 51-
letniej kobiety z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz
44-letniego męŜczyzny ze SkarŜyska-Kamiennej.
Dziś powinny być wyniki badań dwóch pacjentów
hospitalizowanych z powodu podejrzenia grypy
pandemicznej w Szpitalu Kieleckim i Szpitalu na
Czerwonej Górze. Stan obu pacjentów jest
powaŜny.
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Wirus A/H1N1 zaatakował świętokrzyskie
razem z tradycyjną grypą - lawinowo rośnie
liczba zaraŜonych
Iza BEDNARZ i.bednarz@echodnia.eu

- Niewątpliwie mamy epidemię grypy - mówi doktor Rafał Szczukocki, pediatra, szef przychodni
Promed w Kielcach. Lekarze przyjmują dziennie po 30-50 chorych.

W ostatnim tygodniu wzrosła w naszym regionie
zachorowalność na grypę i infekcje grypopodobne. 

GALOPUJĄCE LICZBY

- Mamy szokujący wzrost zachorowań w porównaniu z
rokiem ubiegłym - przyznaje Marzena Haponiuk, kierownik
nadzoru przeciwepidemicznego w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. W drugim tygodniu
listopada w województwie świętokrzyskim zanotowano aŜ
554 zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę
sezonową (w drugim tygodniu listopada w 2008 roku
mieliśmy tylko 3 zachorowania), średnia zapadalność sięga
5,44 na 100 tysięcy mieszkańców, najwyŜsza jest w grupie
wiekowej 5-14 lat. Widać to po frekwencji w szkołach i
przedszkolach - w województwie są juŜ zawieszone lekcje
w trzech szkołach i zajęcia w jednym przedszkolu. 

PRZYCHODNIE OBLĘśONE

Za to w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej -
tłok.- Na jednego lekarza przypada juŜ po 40-50 pacjentów dziennie, Ŝeby uporać się z takim nawałem chorych
nie jesteśmy w stanie realizować wizyt domowych - przyznaje doktor Rafał Szczukocki. Podobna sytuacja jest w
całym regionie. - Mamy przynajmniej dwukrotnie więcej pacjentów, niŜ w ubiegłym sezonie - informuje Janusz
Franasik, który kieruje przychodnią w Masłowie. 

- Wśród pacjentów zgłaszających się z objawami grypy i infekcji grypopodobnych są zapewne takŜe chorzy
zakaŜeni wirusem grypy pandemicznej, którzy mogą przechodzić ją łagodnie. To dopiero początek epidemii -
przestrzega Marzena Haponiuk z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. 
Jak się dowiedzieliśmy, do Kielc nie przyjadą artyści z Ukrainy zaproszeni przez Wojewódzki Dom Kultury na XV
Festiwal Piosenki Dziecięcej i MłodzieŜowej im. Henryka Morysa.

Jak się bronić przed grypą czy słuŜba zdrowie jest przygotowana i sytuacja w powiatach - czytaj w
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