Olga Sagel, Ulrike Rötgers, Dr. med. Nadya Bolduan
Keetstraße 14, 49393 Lohne
Tel.:
04442 - 2332
Dr. med. Martina Klauck
Franziskusstraße 4, 49393 Lohne
Tel.:
04442 - 3033
Dr. med. Elmar Blömer
Ulmenweg 18, 49401 Damme
Tel.:
05491 - 1066
Dr. med. Martina Mattauschowitz
Große Straße 43, 49377 Vechta
Tel.:
04441 - 5808
Dr.med. Joseph Schlarmann
Bremer Straße 6, 49377 Vechta
Tel.:
04441 - 6898

Przychodnie dla dzieci

Lub kontakt mailowy:
2225@landkreis-vechta.de
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
Tel.:
04441 - 898 - 2225
Fax.:
04441 - 898 - 1034
Dane kontaktowe
Franziskus Pohlmann
Neuer Markt 8
49377 Vechta

Krankenhaus St. Elisabeth gGmbH
Lindenstraße 3-7, 49401 Damme
Tel.:
05491 - 60 - 1
Fax.:
05491 - 60 - 275
St. Marienhospital Vechta
Marienstraße 6, 49377 Vechta
Tel.:
04441 - 99 - 0
Fax.:
04441 - 99 - 1026
04442 - 811 - 88

Państwowa inspekcja sanitarna (sanepid)

Landkreis Vechta

Dane kontaktowe

Informacje dotyczące
chorób zakaźnych

Landkreis Vechta

www.landkreis-vechta.de
www.gesundheitsregion-vechta.de

Gesundheitsregion Landkreis Vechta

Landkreis Vechta

Informacje
ogólne
Niniejsza bruszura została wydana przez Państwową
Inspekcję Sanitarną w Vechta w celu dostarczenia informacji
o najważniejszych chorobach zakaźnych.
Rodzice powinni dowiedzieć sie o
• zagrożeniach związanych z zarażeniem sie chorobami
zakaźnymi
• konieczności przedłożenia, po przebytej chorobie
zakaźnej, zaświadczenia lekarskiego że dziecko jest
juz zdrowe
• zalecanych przez Stalą Komisję ds. Szczepien (STI
KO) szczepionkach
konieczności izolacji osób które miały kontakt z chorym

Fax.:

St. Franziskus-Hospital
Franziskusstraße 6, 49393 Lohne
Tel.:
04442 - 81 - 0

Szpitale
Landkreis Vechta

Gesundheitsregion Landkreis
Gesundheitsregion
Vechta Landkreis Vechta
Gesundheitsregion Landkreis Vechta

Landkreis Vechta

W razie nagłego wypadku prosimy korzystać z
następujących numerów.

Bardzo często zdarza sie ze dzieci zaprowadzane są do
przedszkoli i szkół, pomimo ze są chore.

Numery alarmowe

Ważne informacje
dla rodziców

Telefon alarmowy w razie zatrucia
substancją chemiczną: 0551 - 19240

Zamieszczone informacje nie zastepują
diagnozy lekarskiej!

Policja: 110

Prosimy zdać sobie sprawę z tego, że po pierwsze może to
być dla dziecka bardzo męczace a nawet niebezpieczne. A
po drugie istnieje zagrożenie ze chorobą zostaną zarażone
inne dzieci a także personel.

Straż pożarna, pogotowie ratunkowe: 112

Telefon do lekarza dyżurującego
(porada medyczna): 116 117

•

Obowiązek zgłaszania danej choroby do sanepidu reguluje
§34 IfSG ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakaźen i chorób zakaźnych u ludzi (IfSG).

Gesundheitsregion Landkreis Vechta
Gesundheitsregion Landkreis Vechta

Landkreis Vechta
Landkreis Vechta

Landkreis Vechta
Landkreis Vechta

Ponowne dopuszczenie
do udzialu w lekcjach

Izolacja osób mających
kontakt z chorym**

norowirusy

1-3 dni

2 dni po ustąpieniu
objawów

nie jest konieczna przy braku
objawów choroby

nie

nie dotyczy

rotawirusy

1-3 dni

2 dni po ustąpieniu
objawów

nie jest konieczna przy braku
objawów choroby

nie

tak

salmonella

6-72 godzin
(najczęściej 12-36 godzin)

po ustąpieniu
objawów

nie jest konieczna przy braku
objawów choroby

nie

nie dotyczy

2-5 dni
(w niektórych przypadkach
1-10 dni)

po ustąpieniu
objawów

nie jest konieczna przy braku
objawów choroby

nie

nie dotyczy

8-10 dni do rozpoczęcia
stadium zapalenia
nieżytowego, 14 dni do
wystąpienia wysypki

po powrocie do zdrowia, najwcześniej
po 5 dniach od momentu pojawienia
sie wysypki

konsultacja z sanepidem (Gesundheitsamt). Izolacja nie jest konieczna
po przeprowadzonym szczepieniu
lub po przebyciu choroby

nie

tak,
obowiązkowe

16-18 dni
(12-25 dni są tez możliwe)

po powrocie do zdrowia, najwcześniej
po 9 dniach od momentu pojawienia
sie opuchlizny ślinianki przyusznej

konsultacja z sanepidem (Gesundheitsamt). Izolacja nie jest konieczna
po przeprowadzonym szczepieniu
lub po przebyciu choroby

nie

tak, szczepionka
MMR (odra, świnka,
różyczka)

różyczka

14-21 dni

po ustąpieniu
objawów

konsultacja z sanepidem (Gesundheitsamt). Izolacja nie jest konieczna
po przeprowadzonym szczepieniu
lub po przebyciu choroby

nie

tak, szczepionka
MMR (odra, świnka,
różyczka)

rumien zakaźny

7-18 dni

po powrocie do zdrowia

nie jest konieczna

nie

nie dotyczy

ospa wietrzna

14-16 dni
(8-21 dni są też możliwe)

jest możliwe tydzień od momentu
rozpoczęcia choroby

konsultacja z sanepidem (Gesundheitsamt). Izolacja nie jest konieczna
po przeprowadzonym szczepieniu
lub po przebyciu choroby

nie

tak

krztusiec

9-10 dni
(6-20 dni są tez możliwe)

5 dni po rozpoczęciu kuracji antybiotykowej, bez kuracji antybiotykowej
- po 3 tygodniach od momentu w
którym zacząl się kaszel

przy wystapieniu kaszlu
(koniecznośc konsultacji z
lekarzem prowadzacym)

nie

tak

1-3 dni
(żadko dlużej)

24 godziny po rozpoczęciu kuracji antybiotykowej, bez kuracji antybiotykowej - po wygojeniu sie powierzchni
skóry objętej chorobą

nie jest konieczna

nie

nie dotyczy

1-3 dni
(żadko dlużej)

24 godziny po rozpoczęciu kuracji antybiotykowej i bez objawów choroby,
bez kuracji antybiotykowej
najwcześniej po 2 tygodniach od dnia
pojawienia się symptomów choroby i
jeśli nie ma juz oznak choroby

nie jest konieczna

nie

nie dotyczy

po zakończeniu
leczenia

Leczeniem powinny zostac objęte
rownież osoby bliskiego kontaktu.
Nie ma generalnego wymogu
izolacji. Konsultacja z sanepidem
(Gesundheitsamt)

wystarczy pisemne zapewnienie
rodziców o prawidlowo
przeprowadzonym leczeniu

nie dotyczy

po zakończeniu
leczenia

nie,
ale konieczna jest kontrola

przy pierwszym razie wystarczy
potwierdzenie opiekuna prawnego o przeprowadzonym leczeniu.
Przy ponownym razie wymagane
bedzie ewentualnie zaświadczenie
od lekarza prowadzacego

nie dotyczy

nie ma zalecenia
separacji chorego

nie jest konieczna

nie

nie dotyczy

24 godziny po ustąpieniu
gorączki (bez zażywania lekarstw
na obniżenie gorączki)

nie jest konieczna

nie

nie dotyczy

1-2 dni

po powrocie do zdrowia

nie jest konieczna

nie

tak (zalecana przez
STIKO - Stalą Komisję
ds. Szczepień)

3-10 dni
(1-30 dni są też możliwe)

po powrocie do zdrowia i gdy
pęcherzyki bedą juz zagojone lub
zaschniętę

nie jest konieczna

nie

nie dotyczy

campylobacter

odra

świnka

liszajec zakaźny
(Impetigo
contagiosa)

szkarlatyna

świerzb

wszy glowy

2-5 tygodni

nie dotyczy

przeziębienie bez
gorączki
przeziębienie z
gorączką (powyżej
38 °)
grypa
choroba dloni,
stop i jamy ustnej
(potocznie zwana
bostonką)

**

Czy jest wymagane
zaświadczenie lekarskie Czy szczepienie
potwierdzające że dzie- jest zalecane?
cko jest już zdrowe?

Okres inkubacji*

Nazwa choroby

*
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Okres pomiędzy zakażeniem sie chorobą a wystąpieniem choroby
Osoba, która miala bezpośreni lub pośredni kontakt z nosicielem choroby lub źródlem infekcji

