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Από ην Σεπηέκβξην ηνπ 2012 έσο ηηο 24 Απξηιίνπ 2014 έρνπλ αλαθεξζεί ζηνλ Παγθόζκην 

Οξγαληζκό Υγείαο (ΠΟΥ) ζπλνιηθά 254 εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα ινίκσμεο 

αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο από ηνλ MERS–θνξνλατό, εθ ησλ νπνίσλ ηα 93 έρνπλ 

θαηαιήμεη. Τα θξνύζκαηα πξνέξρνληαη από ηηο ρώξεο: Σανπδηθή Αξαβία, Ηλσκέλα Αξαβηθά 

Δκηξάηα, Καηάξ, Ινξδαλία, Οκάλ, Κνπβέηη, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Γεξκαλία, Γαιιία, Ιηαιία, 

Τπλεζία θαη Μαιαηζία. Σηελ Διιάδα δειώζεθε ζην Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο 

Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) έλα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλν θξνύζκα ινίκσμεο από MERS-

θνξνλατό ζε αζζελή ειηθίαο 69 εηώλ, Έιιελα κόληκν θάηνηθν Σανπδηθήο Αξαβίαο, ν νπνίνο 

αθίρζε ζηε ρώξα καο ζηηο 17 Απξηιίνπ από ηε Jeddah Σανπδηθήο Αξαβίαο. Τν ειιεληθό 

πεξηζηαηηθό είλαη ην 10ν θξνύζκα ινίκσμεο από MERS-θνξνλατό ζηελ Δπξώπε. Τα 

θξνύζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ Δπξώπε, ζηελ Τπλεζία θαη ζηε Μαιαηζία είραλ άκεζε 

ή έκκεζε ζύλδεζε κε ρώξεο ζηε Μέζε Αλαηνιή. Ο θίλδπλνο γηα ηνλ ηαμηδηώηε ζεσξείηαη 

ρακειόο.  

Οη θνξνλατνί είλαη κία νκάδα ηώλ πνπ ζπλήζσο πξνθαινύλ αλαπλεπζηηθέο ινηκώμεηο κε 

πνηθίιε ζνβαξόηεηα ζηνλ άλζξσπν θαη ζηα δώα. Δθηηκάηαη όηη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ 

ινηκώμεσλ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ ζηνλ άλζξσπν κπνξεί λα πξνθαιείηαη από 

θνξνλατνύο. 

Σύκθσλα κε ηνλ ΠΟΥ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί, πξνο ην παξόλ, ζε ζρέζε κε ηαμίδηα ή 

ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πύιεο εηζόδνπ. 

 

 
Δπηζεκαίλεηαη όηη, θαζώο ε επηδεκία εμειίζζεηαη ν νξηζκόο θξνύζκαηνο 

ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί. ύκθωλα κε ηνλ νξηζκό θξνύζκαηνο 

(ΚΔΔΛΠΝΟ), νξίδεηαη ωο : 

 

MERS-θνξνλαϊόο  

 

Οδεγίεο πξνο ηνπο Δπαγγεικαηίεο Τγείαο ηωλ Αεξνϋγεηνλνκείωλ θαη ηα 

Πιεξώκαηα Αεξνζθαθώλ  

 

Απξίιηνο 2014 
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A. Τπό δηεξεύλεζε θξνύζκα 

Αζζελήο κε νμεία ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ1 (πρ. ππξεηόο≥38°C, βήραο θιπ)  

θιηληθή, αθηηλνινγηθή ή ηζηνπαζνινγηθή εηθόλα πλεπκνληθήο παξεγρπκαηηθήο λόζνπ 

(π.ρ. πλεπκνλία, ARDS)                  ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα παξαθάησ: 

 Έρεη ηαμηδέςεη ή δηακείλεη ηηο ηειεπηαίεο 14 εκέξεο πξηλ από ηελ εκθάληζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ζε ρώξεο ηεο Αξαβηθήο ρεξζνλήζνπ2 (Σανπδηθή Αξαβία, Ηλσκέλα 

Αξαβηθά Δκηξάηα, Κνπβέηη, Καηάξ, Οκάλ, Υεκέλε) 

 Δίρε ζηελή επαθή3 κε πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα από ην λέν θνξνλατό, θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ θξνύζκαηνο 

 Δίλαη επαγγεικαηίαο πγείαο πνπ λνζήιεπζε άηνκα κε ζνβαξή ινίκσμε ηνπ 

αλαπλεπζηηθνύ, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο πηζαλά ή επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα 

από ην λέν θνξνλατό 

 Αλήθεη ζε ζπξξνή4 θξνπζκάησλ ζνβαξήο νμείαο ινίκσμεο ηνπ θαηώηεξνπ 

αλαπλεπζηηθνύ 

 Γελ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ ρνξεγείηαη ζην πιαίζην ηεο 

αληηκεηώπηζεο ηεο ινίκσμεο 
 

B. Πηζαλό θξνύζκα 

Άηνκν κε νμεία ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ κε θιηληθά, αθηηλνινγηθά ή ηζηνπαζνινγηθά 

επξήκαηα παξεγρπκαηηθήο πλεπκνληθήο λόζνπ (πρ. πλεπκνλία, ARDS), 

 Αδπλακία εξγαζηεξηαθήο επηβεβαίσζεο γηα ην λέν θνξνλατό είηε γηαηί ν αζζελήο ή ηα 

θιηληθά δείγκαηα δελ είλαη δηαζέζηκα γηα έιεγρν (π.ρ. ζάλαηνο, αδπλακία ιήςεο 

δεηγκάησλ θιπ),                  

 Σηελή επαθή3 κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλν θξνύζκα 
 

Γ. Δπηβεβαηωκέλν Κξνύζκα 

Αζζελήο κε εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε ινίκσμεο από ηνλ λέν θνξνλατό. 

 
Σημείωση: 
 

1ΠΡΟΟΥΗ!! Αλνζνθαηαζηαικέλνη αζζελείο θαη αζζελείο κε ρξόληα ππνθείκελα λνζήκαηα, 
κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ άηππε θιηληθή εηθόλα, όρη κόλν ινίκωμε αλαπλεπζηηθνύ (πρ.  

δηάξξνηεο) 
 
2Μέρξη θαη 23/4/2014, ηα πεξηζζόηεξα θξνύζκαηα έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ Σανπδηθή Αξαβία. Καζώο ε 

επηδεκία εμειίζζεηαη, νη ρώξεο ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζνύλ. Δπηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηηο ρώξεο ζα βξείηε ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο: www.who.int/csr/don/en/index.html & 
www.keelpno.gr 
 
3Ωο ζηελή επαθή νξίδεηαη:  
α) Κάζε άηνκν πνπ πεξηέζαιςε αζζελή, είηε απηό ήηαλ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο είηε επαγγεικαηίαο 
πγείαο, θαζώο θαη νπνηνζδήπνηε είρε παξόκνηα ζηελή θπζηθή επαθή κε ηνλ αζζελή.  
β) Οπνηνζδήπνηε δηέκεηλε καδί ή επηζθέθζεθε πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα, θαηά ην ρξνληθό 
δηάζηεκα πνπ λνζνύζε. 
γ) Άηνκα πνπ ηαμίδεςαλ κε ηνλ αζζελή θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ λνζνύζε 

 
4Η ζπξξνή αθνξά ζε δύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα κε έλαξμε ζπκπησκάησλ κέζα ζην ίδην 14ήκεξν θαη ηα 
νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ ίδην ρώξν, όπσο: ζρνιείν, ηόπνο εξγαζίαο, ζπίηη, λνζνθνκείν, ρώξνπο 
νκαδηθήο δηαβίσζεο, ρώξνπο αλαςπρήο θιπ 

 

και 

ΚΑΙ 

ΚΑΙ 

ΚΑΙ 

http://www.who.int/csr/don/en/index.html
http://www.keelpno.gr/
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Δάλ έλαο επηβάηεο ή κέινο ηνπ πιεξώκαηνο πιεξνί ηα παξαπάλω θξηηήξηα: 
 

 Ο ππεύζπλνο ηεο πηήζεσο πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ηνλ ππεύζπλν ηνπ αεξνδξνκίνπ ην 

ζπληνκόηεξν δπλαηό πξηλ ηελ πξνζγείσζε ηνπ αεξνζθάθνπο. 

 Σην αεξνδξόκην ν αζζελήο ρξεηάδεηαη λα νδεγεζεί άκεζα ζην ρώξν ηνπ ηαηξείνπ γηα λα 

εμεηαζηεί από ηαηξό. 

 Σηνπο ινηπνύο επηβάηεο ηεο πηήζεο πξέπεη λα γίλεη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα 

ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ θαη λα δνζνύλ νδεγίεο, λα δεηεζεί ηαηξηθή βνήζεηα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνο παξνπζηάζεη ζπκπηώκαηα. 

 Δθόζνλ ν ηαηξόο ηνπ αεξνδξνκίνπ δηαπηζηώζεη όηη πξάγκαηη πξόθεηηαη γηα ύπνπην 

θξνύζκα, ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλήζεη άκεζα κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζην ηειέθσλν 210 

5212000, ώζηε λα ζπληνληζηεί ε κεηαθνξά ηνπ αζζελνύο ζην λνζνθνκείν ππνδνρήο γηα 

πεξαηηέξσ εθηίκεζε. 

 

ΑΛΛΑ ΜΔΣΡΑ 

Ωο γεληθό κέηξν πξόιεςεο θαη ειέγρνπ ησλ ινηκώμεσλ, ηα αεξνζθάθε κπνξνύλ λα 

απνιπκαλζνύλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο, Guide to 

hygiene and sanitation ίπ aviation (third edition). Σην: http://www.who.int/ 

water_sanitation_health/publications/aviation_guide/en/ 

 

ΗΜΔΙΧΗ: Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα έιζνπλ ζε επαθή κε ην ππό δηεξεύλεζε 

θξνύζκα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα κέηξα πξνθύιαμεο γηα ηα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε 

ζηαγνλίδηα (πνδηά, κάζθα, γάληηα). 

 

 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε, απεπζπλζείηε ζην ΚΔΔΛΠΝΟ ζην  

210 5212000 


