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Szanowni Paƒstwo,
Oddajemy w Paƒstwa r´ce pierwszy numer biuletynu SHL w 2010 roku. Zamieszczamy w nim aktualne informacje
dotyczàce grypy pandemicznej oraz szczepów KPC. Ponadto przedstawiamy niezwykle ciekawà analiz´ aktualnych
wymagaƒ wobec r´kawiczek ochronnych, które w wielu przypadkach dalece odbiegajà od tych, które sà u˝ywane
w polskich szpitalach. JednoczeÊnie zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji naukowo-szkoleniowej przygotowanej przez SHL dotyczàcej kontroli wewn´trznej i zewn´trznej szpitala realizowanej zgodnie z wymogami nowej
ustawy o chorobach zakaênych z 2008 r.
Plany konferencyjno-szkoleniowe SHL na 2010 r. sà bardzo szerokie, zapraszamy do zapoznania si´ ze szczegółami na stronie www.shl.org.pl
W dalszym ciàgu zapraszamy do dyskusji oraz zadawania pytaƒ na stronie internetowej SHL www.shl.org.pl,
a tak˝e rejestracji na nowej platformie komunikacji w epidemiologii szpitalnej www.epikom.pl.
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GRYPA PANDEMICZNA A H1N1 – AKTUALNA
SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA
Paweł Grzesiowski, Michał Karyƒski
Zakład Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych
Narodowy Instytut Leków

Wprowadzenie
Pod koniec kwietnia 2009 r. eksperci z CDC w USA
oficjalnie potwierdzili wystàpienie wÊród mieszkaƒców
Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych ognisk epidemicznych nowej odmiany grypy. Według pierwszych
informacji, zwi´kszonà zachorowalnoÊç na zapalenia
płuc o nietypowym przebiegu obserwowano w Meksyku
ju˝ w marcu 2009 r., jednak dopiero wystàpienie ognisk
zachorowaƒ na terenie USA spowodowało zaanga˝owanie poczàtkowo wojskowych, a nast´pnie cywilnych
oÊrodków kontroli chorób. Podj´te badania molekularne
zaowocowały wykryciem nowego podtypu wirusa grypy
pandemicznej A H1N1 (A H1N1pdm). W kolejnych miesiàcach obserwowano szybkà ekspansj´ nowego wirusa grypy do wielu krajów na ró˝nych kontynentach,
głównie w wyniku przemieszczania si´ ludnoÊci, ale
prawdopodobnie, równie˝ dzi´ki przenoszeniu przez
ptactwo.
Poczàtkowo wirus A H1N1pdm został niesłusznie
nazwany „Êwiƒskim”, mimo ˝e nie stwierdzano jego
powszechnego wyst´powania u Êwiƒ. Natomiast, szczegółowe badania genetyczne wykazały, ˝e jest to wirus
ludzki, b´dàcy potrójnym reasortantem zawierajàcym
materiał genetyczny dwóch podtypów wirusów wyst´pujàcych u Êwiƒ, podtypu wirusa wyst´pujàcego u ptaków.
Jedna z hipotez wyjaÊniajàca mechanizm powstania
nowej pandemii wskazuje na mo˝liwoÊç przetrwania
wirusa grypy „Hiszpanki” z 1918 r. w populacji Êwiƒ
i przemieszania si´ materiału genetycznego ró˝nych
podtypów wirusów Êwiƒskich na skutek transportu mi´dzykontynentalnego ˝ywej trzody. Jak wykazujà badania
genetyczne, w zakresie hemaglutyniny wirus pandemiczny z 2009 r. jest bardzo zbli˝ony antygenowo do
wirusa, który wywołał pandemi´ „Hiszpanki” oraz do
wirusa krà˝àcego w Êrodowisku w połowie XX wieku.

Powstanie lub przetrwanie reasortanta pandemicznego
dla ludzi w organizmach Êwiƒ jest zjawiskiem zwiàzanym
z podobieƒstwem antygenowym mi´dzy ludêmi a Êwiniami, co ułatwia wirusom grypy przełamanie bariery
gatunkowej.
Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy na
Êwiecie i w Polsce
W wyniku spełnienia kryteriów epidemiologicznych,
w czerwcu 2009 r. WHO ogłosiła pandemi´ nowej grypy
A H1N1, która do koƒca stycznia 2010 r. obj´ła swoim
zasi´giem 209 krajów i terytoriów, powodujàc 14711
potwierdzonych laboratoryjnie zgonów. Najwi´ksza
aktywnoÊç grypy pandemicznej na półkuli północnej
miała miejsce w ostatnim kwartale 2009 r., obecnie
wysoka aktywnoÊç grypy utrzymuje si´ na półkuli południowej, w szczególnoÊci w Azji Południowo-Wschodniej
i Ameryce Południowej. W Europie, w okresie najwy˝szej
aktywnoÊci grypy w paêdzierniku i listopadzie 2009 r. do
50-60% wszystkich próbek dodatnich w kierunku grypy,
wykazywało obecnoÊç wirusa pandemicznego.
AktywnoÊç pozostałych wirusów grypy sezonowej (A
H3N2 i B) w wi´kszoÊci krajów pozostaje niska. Z
dotychczasowych badaƒ wynika, ˝e wirus A/H1N1pdm
jest naturalnie oporny na leki przeciwgrypowe I generacji
(tj. amantadyn´ i rymantadyn´), natomiast zachowuje
powszechnà wra˝liwoÊç leki II generacji (tj. oseltamivir i
zanamivir). Do koƒca stycznia 2010 r. odnotowano kilkadziesiàt raportów z ró˝nych krajów, o wyst´powaniu
pojedynczych szczepów wykazujàcych opornoÊç na
oseltamivir, nie wykryto dotychczas ˝adnego szczepu
wykazujàcego opornoÊç wobec zanamiviru.
Molekularne podstawy patogennoÊci wirusa pandemicznego z 2009 r.
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Z molekularnego punktu widzenia, wykazano, ˝e
wirus A/H1N1pdm posiada specyficznà hemaglutynin´,
która stanowi główny antygen powierzchniowy, rozpoznajàcy gatunkowo swoisty receptor komórkowy w tkankach ludzkich. Białko to warunkuje zjadliwoÊç wirusa,
bierze udział w procesie przyłàczania i wnikania wirusa
do komórek gospodarza. Neuraminidaza jest drugim
obok hemaglutyniny, podstawowym antygenem
powierzchniowym wirusa, który rozkłada kwas neuraminowy na błonie komórkowej komórek gospodarza, co
umo˝liwia inwazj´ w pierwszej fazie zaka˝enia oraz uwalnianie wirusów potomnych z komórek gospodarza.
Hemaglutynina powoduje powstawanie swoistych przeciwciał neutralizujàcych, które posiadajà działanie protekcyjne. Neuraminidaza indukuje powstawanie swoistych przeciwciał, które nie majà właÊciwoÊci protekcyjnych, natomiast ich obecnoÊç wpływa na zmniejszenie
szybkoÊci uwalniania si´ wirusa z komórek, co warunkuje ci´˝koÊç choroby.
Wirusy ludzkiej grypy posiadajà powinowactwo do
kwasu sialowego w miejscach 2’-3’, co jest typowe dla
komórek nabłonka oddechowego w górnych drogach
oddechowych, natomiast wirusy typowe dla populacji
ptasiej posiadajà powinowactwo do wiàzania w miejscach 2’-6’ kwasu sialowego, co jest typowe dla komórek nabłonka oddechowego w dolnych drogach oddechowych. Wirus A H1N1pdm posiada obie powy˝sze
cechy, co oznacza mo˝liwoÊç jednoczasowej inwazji w
górnych i dolnych drogach oddechowych. Takie właÊciwoÊci warunkujà jego potencjalnie zwi´kszonà zjadliwoÊç w stosunku do wirusów grypy sezonowej. Jak si´
wydaje, równie˝ ten mechanizm odpowiada za wyst´powanie w ci´˝kich przypadkach, szybko post´pujàcej niewydolnoÊci oddechowej wymagajàcej wentylacji mechanicznej, która mimo podejmowanego leczenia mo˝e
prowadziç w kilkunastu przypadkach na 100 do zgonu.
Dzi´ki powy˝szym cechom, wirus A H1N1pdm jest zdolny do wywołania ostrego zespołu niewydolnoÊci oddechowej oraz zgonu w mechanizmie wstrzàsu wiremicznego. Patogeneza tych zjawisk wynika z tropizmu wirusa
do tkanek poło˝onych w dolnej cz´Êci układu oddechowego oraz masywnego pobudzenia odpowiedzi zapalnej u osoby zaka˝onej. W badaniach eksperymentalnych ex vivo na hodowlach tkankowych wykazano, ˝e
wirulencja sezonowego i pandemicznego podtypu wiru-
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sa grypy A H1N1 sà zbli˝one, jednak w przypadku wirusa pandemiczengo obserwuje si´ szerszà zdolnoÊç
namna˝ania si´ na ró˝nych tkankach, jak równie˝ wi´kszà intensywnoÊç namna˝ania w nabłonku oddechowym w temperaturze 33 stopni. Wirus A H1N1pdm
wykazuje wysoki stopieƒ pobudzenia odpowiedzi cytokinowej u człowieka, zbli˝ony do wirusa grypy ptasiej
(H5N1).
Molekularne podstawy pandemii grypy z 2009 r.
Analiza molekularna krà˝àcych w 2009 r. wirusów
grypy potwierdziła, ˝e nowy wirus A H1N1pdm jest
reasortantem posiadajàcym geny wirusów wystepujàcych u Êwiƒ amerykaƒskich i euro-azjatyckich (neuraminidaza, białko M) oraz ptaków (białko PA i PB2) i ludzi
(hemaglutynina, białko PB1). W porównaniu z wyst´pujàcymi od ponad 40 lat wirusami grypy sezonowej, nowy
wirus pandemiczny wykazuje wyraêne ró˝nice genetyczne i antygenowe. Na podstawie analizy sekwencyjnej
wirusów z ró˝nych okresów XX wieku oraz aktualnie krà˝àcych wykazano, ˝e wirus grypy A ulega ciàgłym zmianom genetycznym, mi´dzy innymi pod wpływem wyst´pujàcej powszechnie u ludzi, odpornoÊci nabytej.
Porównanie sekwencji aminokwasowej hemaglutyniny
wirusa pandemicznego z 2009 r. z hemaglutyninà wirusa, który wywołał pandemi´ „Hiszpanki”, pandemi´ w
latach 1957-58 oraz epidemi´ w Fort Dix w 1976 w USA,
wykazało 99,7% zgodnoÊci, a dla porównania – zgodnoÊç dla wirusów sezonowych wynosi jedynie 20%.
Jedna z hipotez wyjaÊniajàca to zjawisko wskazuje, ˝e
przez prawie 100 lat wirus pandemiczny z 1918 r. mógł
przetrwaç w populacji Êwiƒ bez istotnych zmian, co
mo˝e wynikaç z krótkiego cyklu hodowli oraz braku
populacyjnej odpornoÊci wÊród trzody chlewnej, która
mogłaby wpływaç na selekcjonowanie nowych mutantów).
Ka˝dorazowo, pojawienie si´ nowego antygenowo
wirusa oznacza, ˝e populacja ludzka nie posiada zbiorowiskowej odpornoÊci, nabytej w wyniku naturalnych
kontaktów z wirusem, co umo˝liwia wybuch pandemii.
Na podstawie podobieƒstwa wirusa A H1N1pdm do
wirusów krà˝àcych w 1918 r. a nast´pnie w latach 50 i 70
XX w., mo˝na oczekiwaç, ˝e u osób ˝yjàcych, które
zetkn´ły si´ w naturze z tymi wirusami, mo˝e wyst´powaç odpornoÊç. Przeprowadzone w kilku krajach bada-
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Co to sà karbapenemazy typu KPC?
Sà to enzymy ( -laktamazy) hydrolizujàce wszystkie
karbapenemy (imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem), a wi´c antybiotyki uwa˝ane do niedawna za leki
„ostatniej szansy” w leczeniu zaka˝eƒ wywoływanych
przez pałeczki Gram-ujemne, a tak˝e wszystkie pozostałe antybiotyki -laktamowe (penicyliny, cefalosporyny
i aztreonam). Enzymy te sà stosunkowo słabo hamowane przez inhibitory -laktamaz (kwas klawulanowy, sulbaktam, tazobaktam), przez co połàczenia inhibitorów z
-laktamami nie znajdujà ˝adnego zastosowania. KPC
stanowià najniebezpieczniejszy z dotychczas opisanych
mechanizmów opornoÊci bakterii chorobotwórczych na
leki, poniewa˝:
1. brak jest antybiotyków o udowodnionej skutecznoÊci w leczeniu zaka˝eƒ wywołanych przez szczepy
wytwarzajàce KPC
2. brak jest antybiotyków w II i III fazie badaƒ klinicznych, które mogłyby byç skuteczne w leczeniu tych
zaka˝eƒ, przez co nie nale˝y si´ spodziewaç nowego leku w ciàgu najbli˝szych 10 lat
3. oprócz KPC szczepy bakterii cz´sto wytwarzajà te˝
inne -laktamazy, np. ESBL, co podnosi ich poziom
opornoÊci na -laktamy
4. opornoÊci na -laktamy z reguły towarzyszy opornoÊç na inne antybiotyki – wi´kszoÊç aminoglikozydów, fluorochinolony, kotrimoksazol, tetracykliny
5. zaka˝eniom wywołanym przez szczepy KPC+
towarzyszy wysoka ÊmiertelnoÊç (np. w przypadku
Klebsiella pneumoniae KPC+ mo˝e si´gaç 50%)
6. szczepy K. pneumoniae KPC+ mogà posiadaç
podwy˝szony potencjał epidemiczny; zidentyfikowano szczep, tzw. K. pneumoniae ST258 KPC+,
szybko rozprzestrzeniajàcy si´ w USA, Izraelu,
Grecji, Polsce, krajach skandynawskich okreÊlany
mianem szczepu „hiperepidemicznego”
7. geny kodujàce karbapenemazy KPC sà zlokalizowane na plazmidach, co ułatwia ich przekazywanie
od szczepu do szczepu bakteryjnego; zjawiska
takiego przekazywania zostały ju˝ zaobserwowane
w badaniach
8. K. pneumoniae i inne pałeczki Enterobacteriaceae
KPC+ sà niezwykle trudne do eradykacji ze wzgl´du na rezerwuar w przewodzie pokarmowym, w

którym mogà utrzymywaç si´ niezauwa˝one przez
długi czas
9. K. pneumoniae jest drobnoustrojem otoczkowym,
a wi´c szczególnie niebezpiecznym u noworodków
i niemowlàt a tak˝e u osób w podeszłym wieku.
10. stosunkowo
trudna jest identyfikacja szczepów Enterobacteriaceae KPC+ w laboratorium
mikrobiologicznym.
Szczepy K. pneumoniae KPC+ sà zazwyczaj wra˝liwe jedynie na kolistyn´, tygecyklin´, gentamicyn´ i niekiedy amikacyn´. Jednak brak jest badaƒ klinicznych
udowadniajàcych skutecznoÊç tych antybiotyków w
leczeniu zaka˝eƒ wywołanych przez szczepy KPC+. Sà
one stosowane na ratunek („salvage therapy”) z powodu braku opcji terapeutycznych o udowodnionej skutecznoÊci. Izoluje si´ ju˝ te˝ szczepy KPC+ o jeszcze
bardziej zaw´˝onej wra˝liwoÊci, co Êwiadczy o ich
post´pujàcej ewolucji w Êrodowiskach klinicznych.
Karbapenemazy KPC najcz´Êciej obserwujemy u K.
pneumoniae, a nast´pnie u Klebsiella oxytoca,
Enterobacter spp., rzadziej u innych pałeczek
Enterobacteriaceae (np. Escherichia coli, Citrobacter
freundii, Serratia marcescens, Salmonella enterica).
Ostatnio opisano pojawienie si´ KPC te˝ u pałeczek
Pseudomonas (P. aeruginosa i P. putida). Wiele informacji podanych wy˝ej odnosi si´ równie˝ do szczepów
pałeczek Gram ujemnych wytwarzajàcych inny rodzaj
karbapenemaz, tzw. MBL. Głównà ró˝nicà jest fakt, ˝e w
zdecydowanej wi´kszoÊci krajów, w tym Polsce, MBL sà
wytwarzane przede wszystkim przez pałeczki P. aeruginosa. Rozprzestrzenienie si´ w Êrodowisku szpitala
szczepów P. aeruginosa MBL+ oraz pojawienie si´ w
nim szczepów Enterobacteriaceae (zwłaszcza K. pneumoniae) MBL+ stanowià równie˝ sytuacje wysokiego
zagro˝enia epidemiologicznego w szpitalu.
Jakie kroki nale˝y podjàç w celu niedopuszczenia
do szerzenia si´ szczepów bakteryjnych wytwarzajàcych karbapenemazy?
W zwiàzku z epidemicznym rozprzestrzenianiem si´
szczepów KPC+ nast´pujàce działania muszà natychmiast byç podj´te w ka˝dym szpitalu, aby nie dopuÊciç
do rozprzestrzeniania tych szczególnie niebezpiecznych
patogenów. Enterobacteriaceae, zwłaszcza Klebsiella
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INFORMACJA OGÓLNA O KURSACH

wymaganych Rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji cz∏onków zespo∏ów kontroli zaka˝eƒ zak∏adowych (DZ. U. 285 poz. 2869)
W zwiàzku z rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. (DZ. U. 285 poz. 2869) w sprawie kwalifikacji cz∏onków zespo∏u kontroli zaka˝eƒ zak∏adowych, Zak∏ad Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych we wspó∏pracy z
Krajowà Grupà Roboczà ds. Zaka˝eƒ Szpitalnych oraz Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa, na mocy ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych organizuje szkolenia dla lekarzy i piel´gniarek nie posiadajàcych specjalizacji z dziedziny
epidemiologii. Szkolenia obejmujà pe∏ny zakres tematyczny dotyczàcy systemu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych, w tym aspekty prawne, organizacyjne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne oraz praktyczne procedury monitorowania, sterylizacji,
dezynfekcji, higieny zak∏adowej, polityki antybiotykowej, post´powania w ognisku epidemicznym oraz bezpieczeƒstwa personelu medycznego. Wyk∏adowcami sà praktycy, lekarze, piel´gniarki, specjaliÊci zdrowia publicznego, diagnoÊci laboratoryjni, prawnicy i psycholodzy wspó∏pracujàcy z dzia∏ajàcà od 1997 roku Krajowà Grupà Roboczà ds. Zaka˝eƒ Szpitalnych. Uczestnicy otrzymujà certyfikat uprawniajàcy do pe∏nienia funkcji lekarza przewodniczàcego zespo∏u kontroli zaka˝eƒ
szpitalnych lub piel´gniarki pe∏niàcej funkcj´ piel´gniarki epidemiologicznej do czasu uzyskania wymaganych Rozporzàdzeniem specjalizacji. Programy szkoleƒ uzyska∏y pozytywnà opini´ G∏ównego Inspektora Sanitarnego oraz Centrum
Kszta∏cenia Podyplomowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych. Lekarze, którzy ukoƒczà kurs otrzymujà punkty edukacyjne zgodnie z wymogami okreÊlonymi w uchwale Naczelnej Izby Lekarskiej z 2005 roku.

ZASADY ORGANIZACJI KURSÓW
Zg∏oszenia na kursy nale˝y pobraç ze strony internetowej www.shl.org.pl
1. Szkolenie dla lekarzy przewodniczàcych zespo∏ów kontroli zaka˝eƒ zak∏adowych
Kurs specjalistyczny obejmuje ∏àcznie 120 godzin podzielonych na 2 cz´Êci:
Cz´Êç I – obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w 4 blokach warsztatowo - wyk∏adowych (4 x po 3 dni). Zaj´cia odb´dà si´ w Warszawie, w siedzibie organizatora (ul. Che∏mska 30/34).
Cz´Êç II – obejmuje 20 godzin dydaktycznych zaj´ç praktycznych w wybranych szpitalach w kraju (woj. mazowieckie, wielkopolskie, Êlàskie, pomorskie)
Op∏ata za uczestnictwo w kursie wynosi 2000 z∏. W ramach op∏aty uwzgl´dniono koszty uczestnictwa w zaj´ciach teoretycznych i praktycznych (w tym zaj´cia komputerowe), obszerne materia∏y szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiady podczas zaj´ç dydaktycznych. Op∏ata nie obejmuje noclegów i kosztów dojazdu.
2. Szkolenie dla piel´gniarek pe∏niàcych funkcj´ piel´gniarek epidemiologicznych
Kurs kwalifikacyjny obejmuje ∏àcznie 451 godzin dydaktycznych. Program kursu jest zgodny z Rozporzàdzeniem Min. Zdrowia z 2003r o kszta∏ceniu piel´gniarek i po∏o˝nych i obejmuje teoretyczne zaj´cia warsztatowo-wyk∏adowe organizowane w Warszawie oraz zaj´cia praktyczne przeprowadzane na terenie szpitali woj. mazowieckiego. Zaj´cia odb´dà si´ w trybie mieszanym, tj. na sesjach 7-10 dniowych. Planowany termin rozpocz´cia szkolenia: maj 2010.
Szczegó∏owe informacje o zakwalifikowaniu na kurs oraz terminach poszczególnych sesji, zostanà przes∏ane osobom, które do dnia 20 kwietnia 2010 roku odeÊlà wymagane dokumenty: kart´ zg∏oszenia na kurs, zgod´ dyrektora zak∏adu pracy
na oddelegowanie na szkolenie, informacj´ na temat sta˝u pracy (dzia∏ kadr), oraz potwierdzonà przez kadry kopi´ prawa wykonywania zawodu.
Dokumenty prosimy przesy∏aç na adres: mgr Anna Zió∏ko, Zak∏ad Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych; Narodowy Instytut Leków; Ul. Che∏mska 30/34; 00–725 Warszawa
Op∏ata za uczestnictwo w kursie wynosi 2000 z∏. W ramach op∏aty uwzgl´dniono koszty uczestnictwa w zaj´ciach teoretycznych i praktycznych (w tym zaj´cia komputerowe), obszerne materia∏y szkoleniowe oraz przerwy kawowe podczas
zaj´ç dydaktycznych. Op∏ata nie obejmuje noclegów i kosztów dojazdu.
Kierownik Naukowy
Kierownik Organizacyjny
dr med. Pawe∏ Grzesiowski
mgr Anna Zió∏ko
Koordynator Programowy Kursu
Koordynator Organizacyjny Kursu
Kierownik Zak∏adu Profilaktyki
Asystent w Zak∏adzie Profilaktyki
Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych
Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych
JednoczeÊnie zapraszamy do udzia∏u w ogólnopolskich konferencjach poÊwi´conych aktualnym zagadnieniom zaka˝eƒ szpitalnych i bezpieczeƒstwa epidemiologicznego w szpitalu:
Ogólnopolski Zjazd Komitetów i Zespo∏ów Kontroli Zaka˝eƒ Szpitalnych
07-09 czerwca 2010, w Miedzeszynie ko∏o Warszawy
Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
04-06 paêdziernika 2010 r, Hotel Anders, Stare Jab∏onki k/Ostródy
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DEKLARACJA CZ¸ONKA ZWYCZAJNEGO
Zg∏aszam ch´ç przystàpienia/odnowienia przynale˝noÊci do Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Wyra˝am zgod´ na
zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie SHL.
Zobowiàzuj´ si´ do przestrzegania postanowieƒ Statutu Stowarzyszenia oraz op∏acania sk∏adek cz∏onkowskich.

NAZWISKO:
IMI¢:
STOPIE¡ / TYTU¸ NAUKOWY
FUNKCJA:
ADRES ZAMIESZKANIA:
MIASTO:

KOD:

ULICA:

NR:

TEL:

E–MAIL:

MIEJSCE PRACY:
NAZWA
MIASTO

KOD:

ULICA:

NR:

TEL:

FAX:

E–MAIL:
Data wstàpienia do SHL (w przypadku odnowienia cz∏onkostwa):
ADRES DO KORESPONDENCJI:

ZAMIESZKANIA

MIEJSCE PRACY

DANE OSOBY WPROWADZAJÑCEJ DO SHL (adres, telefon)
DATA
............................................

CZYTELNY PODPIS
............................................

Sk∏adki cz∏onkowskie w wysokoÊci 50 zlotych rocznie prosimy nadsy∏aç na konto SHL:
BG˚ oddzia∏ w Koninie 06 2030 0045 1110 0000 0059 2570
z dopiskiem Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, 62–500 Konin, ul. Staszica 16
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