Jednostka Wojskowa Nr …………...
Województwo ……………………….

Powiat……………………

SPRAWOZDANIE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE Nr......../20.......
Zachorowania na choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi
zgłoszone w okresie od ………………….. do……………………

Jednostka chorobowa
( symbole wg “Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i
Problemów Zdrowotnych” ICD-10 )
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20–B24)
Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta – Jakoba) (A81)
Dur brzuszny (A01.0)
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-3)
Salmonellozy: (A02)
Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ (A03)
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: razem (A04)
wywołane przez E. coli (A04.0-4)
wywołane przez Campylobacter (A04.5)
wywołane przez Yersinia enterocolitica (A04.6)
inne (A04.7-9)
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem (A05)
gronkowcowe (A05.0)
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)
wywołane przez Clostridium Perfringens (A05.2)
inne określone (A05.3-8)
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: razem (A08)
zakażenia wywołane przez rotawirusy (A08.0)
ostra gastroenteropatia wywoływana przez czynnik Norwalk (A08.1)
inne (A08.2-5)
Biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym
pochodzeniu (A09)
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: razem (T62)
grzybami (T62.0)
inne zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem (T62.1-9)
Inne zatrucia: razem
lekami, preparatami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)
środkami narkotycznymi i halucynogennymi (T40)
alkoholem (T51 )
inne zatrucia (T52–T61; T63–T65)
Wirusowe zapalenie wątroby: razem
typu A (B15)
typu B (B16; B18.0-1)
typu C (B17.1; B18.2)
typu B+C (B16; B18.0-1+B17.1; B18.2)
inne i nieokreślone (B17.0,B17.2-8; B18.8-9; B19)
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Żołnierze
służby
czynnej

Żołnierze
zawodowi

Cywilni
pracownicy
wojska

Jelitowe infestacje pasożytnicze /tasiemczyce, owsica, lamblioza, bąblowica: razem
włośnica ( B75 )
ameboza (A06)
giardioza /lamblioza/ (A07.1)
kryptosporydioza (A07.2)
pozostałe (B67-69; B77; B79) *)
Posocznice: razem
meningokokowa (A39.1-4)
paciorkowcowa: (A40.0-3; A40.8-9)
gronkowcowa (A41.0-2)
wywołana przez Haemophilus Influenzae (A41.3)
wywołana przez bakterie Gram (-) (A41.5)
inna określona i nie określona (A41.4, 8-9)
Zapalenie opon mózgowych: razem
meningokokowe (A39.0)
wywołane przez Haemophilus Influenzae (G00.0)
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-9)
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)
inne i nie określone (G03)
Zapalenie mózgu: razem
meningokokowe i inne bakteryjne (A39.8; G04.2)
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0)
wirusowe, nie określone (A86)
poszczepienne (G04.0)
inne i nie określone (G04.8-9)
Grypa ogółem (J10, J11)
Infekcje GDO /zapalenie gardła, krtani, tchawicy, migdałków, przeziębienia/ (J00-J06;
J30-J39)
Infekcje DDO /zapalenie płuc i oskrzeli/ (J12-J22; J40-J47)
Gruźlica płuc (A15)
Grzybice skóry (B35)
Ropne zakażenia skóry i ropnie skóry (L01, L02, L08)
Wszawica (B85)
Świerzb (B86)
Listerioza (A32)
Tężec (A35)
Błonica (A36)
Szkarlatyna (A38)
Kiła (A51)
Rzeżączka (A54)
Zakażenia chlamydiami przenoszonymi drogą płciową (A55, A56)
Borelioza /Choroba z Lyme/ (A69.2)
Zakażenia Chlamydia psittaci (A70)
Ospa wietrzna (B01)
Półpasiec (B02)
Odra (B05)
Różyczka: ogółem (B06)
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)
Mononukleoza (B27)
Róża (A46)
Leiszmanioza (B55)
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Toksoplazmoza (B58)
Malaria (B50–B54)
Cholera (A00)
Dżuma (A20)
Tularemia (A21)
Wąglik (A22)
Bruceloza (A23)
Nosacizna (A24.0)
Leptospiroza (A27)
Legioneloza (A48.1-2)
Dur wysypkowy /plamisty/ (A75)
Gorączka Q (A78)
Wścieklizna (A82)
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2)
Denga (A90, A91)
Wirusowe gorączki krwotoczne (A92–A94; A96-99)*)
Żółta gorączka (A95)
Ospa prawdziwa (B03)

określić, jakiej choroby dotyczą dane

*)

Pouczenie
 Lekarz J.W. wypełnia druki sprawozdania wg. pododdziałów z uwzględnieniem miejsca postoju. Wypełniony druk przesyła
do terenowo właściwego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej za każdy miesiąc w terminie do 2 dnia kolejnego
miesiąca. W kolumnie „żołnierz służby czynnej” – należy wpisać przypadki zachorowań u żołnierzy w służbie kandydackiej,
NSR i itp.
 Informacje o zachorowaniach wyróżnione kolorem szarym należy przesłać SMS-em, e-mailem lub faxem w trybie
natychmiastowym do terenowo właściwego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej
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Sprawozdanie z wykonanych szczepień ochronnych w miesiącu ……………………
w ………….........................

Rodzaj
szczepienia

1

Liczba
Ogółem
zaszczepionych
liczba
wyjeżdżających
zaszczepionych
na misje

Odczyn poszczepienny
miejscowy

ogólny

p/durowi brzusznemu i tężcowi
- podstawowe (2x)
- doszczepienie (1x)
p/odrze
p/śwince

2

p/różyczce
p/ospie wietrznej
p/grypie
p/WZW A
p/WZW B
p/WZW A+B (Twinrix)
p/tężcowi
p/błonicy
p/durowi brzusznemu
p/meningokowemu zapaleniu OMR gr A

3

p/meningokowemu zapaleniu OMR gr C
p/meningokowemu zapaleniu OMR gr
A,C,Y,W135
p/KZM
p/polio
p/wściekliźnie
p/żółtej febrze
p/japońskiemu zapaleniu mózgu
inne: (wąglik, ospa prawdziwa, cholera)

Podpis i pieczątka lekarza jednostki wojskowej

...............................................
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