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Dotyczy: nadzoru nad grypą SENTINEL.

Szanowni Państwo,

 Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje,                    

że na świecie i w Polsce od wielu lat prowadzony jest nadzór nad grypą oraz innymi wirusami 

oddechowymi, oparty na systemie SENTINEL, którego celem jest pozyskiwanie danych                               

na temat aktywności tych wirusów na danym terenie, w danej populacji, które obejmują informacje 

epidemiologiczne oraz dane wirusologiczne.

          Badania wirusologiczne materiału pobranego od chorych wykonywane są bezpłatnie                  

w Pracowni Wirusologii i Serologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej                   

we Wrocławiu.

Aktualnie oprócz badań w kierunku grypy, wykonywane są badania w kierunku                       

wirusa RSV oraz SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. 

Jednostkom biorącym udział w nadzorze  dostarczane są podłoża oraz wymazówki.                 

Transport wymazów do laboratorium prowadzony jest na terenie Wrocławia przez WSSE               

we Wrocławiu, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu  pod numerem telefonu - 

665 022 010, 71 328 70 55 wew. 137.

Wymazy do odebrania przez WSSE winny być zgłoszone w ciągu 24 godzin od momentu 

pobrania, jednakże jeśli dostarczenie próbki w takim czasie nie jest możliwe, wówczas probówkę                                  

z pobranymi wymazami można zamrozić w temperaturze - 20oC   do  - 30oC..

Wyniki badań laboratoryjnych udostępniane są poprzez internetową platformę prezentacji                

wyników „eLaborat”, do której otrzymacie Państwo dostęp po wypełnieniu oraz odesłaniu                      

stosownego oświadczenia.

W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o udziale w nadzorze SENTINEL  bardzo 

proszę przesłać emailem na adres Działu Epidemiologii WSSE we Wrocławiu                                            

epidemiologia.wsse.wroclaw@sanepid.gov.pl  następujące informacje:

- dane teleadresowe Państwa jednostki;

- liczbę lekarzy, którzy zadeklarują uczestnictwo w nadzorze SENTINEL;

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny we Wrocławiu
ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77
50-950 Wrocław, skr. poczt. 1366

tel. cen. 71/328 30 41 do 49 



- liczbę pacjentów „przypisanych”  łącznie do wszystkich lekarzy z podziałem                    

na grupy   wiekowe: 0-4, 5-9, 10-14, 15-25, 26-44, 45-64, >65 lat.

Szczegółowe informacje o trybie i terminach przesyłania tygodniowych danych o liczbie 

zachorowań na grypę/grypopodobnych oraz o sposobie pobierania, transportu, odbioru próbek, 

powiadomimy Państwa odrębnym pismem.

       W systemie SENTINEL powinno uczestniczyć od 1% do 5% lekarzy całego kraju, 

będących lekarzami pierwszego kontaktu  (lekarze medycyny rodzinnej, pediatrzy, 

interniści), zatrudnionymi w podmiotach publicznych i niepublicznych.  Nadzór SENTINEL 

prowadzony jest cotygodniowo przez cały rok tj. przez 52 tygodnie.

 Udział lekarzy medycyny rodzinnej w nadzorze nad grypą SENTINEL w Polsce ma, 

podobnie jak w większości innych krajów, charakter wolontariatu.

Do obowiązków jednostek biorących udział w nadzorze nad grypą należy:

- przesyłanie tygodniowych danych o liczbie zachorowań na grypę/grypopodobnych                   

na formularzu tygodniowego raportowania danych epidemiologicznych  do właściwej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej,

- pobieranie próbek materiału klinicznego do laboratoryjnych badań diagnostycznych                   

od pacjentów wykazujących objawy grypy/grypopodobne, wg kryteriów i instrukcji 

opracowanych przez Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy                   

w NIZP-PZH (dostępne na stronie internetowej NIZP-PZH) wraz z wypełnieniem 

stosownego formularza dotyczącego pacjenta i pobranych próbek.

Uczestnictwo w systemie nadzoru nad grypą SENTINEL poprzez możliwość 

wykonywania bezpłatnych badań diagnostycznych w kierunku grypy oraz innych zakażeń 

oddechowych, umożliwi Państwu potwierdzenie diagnozy oraz zastosowanie szybkiego                             

i właściwego leczenia pacjentów. Ponadto uczestnictwo  w systemie SENTINEL daje możliwość 

analizy i oceny sytuacji epidemiologiczno-wirusologicznej grypy w Polsce na tle Europy.

Z wyrazami szacunku

Dolnośląski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu

z up. Witold Paczosa
Kierownik Działu Epidemiologii

(pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:
- Adresat (email);
- Dział Epidemiologii WSSE we Wrocławiu -aa (EZD).
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