επικαιροποίηςη: 20-10-2014

Οδηγίερ διαλογήρ αηόμων με ιζηοπικό ηαξιδιού ζηην Αθπική
Οκηώβπιορ 2014
Οη επεξεαδόκελεο πεξηνρέο κπνξεί λα αιιάμνπλ κε ηελ εμέιημε ησλ δύν επηδεκηώλ. Δπηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία
κπνξείηε λα βξείηε ζηηο ηζηνζειίδεο WHO, ECDC, CDC.
Κάζε ηειεθώλεκα πξέπεη λα εθηηκάηαη κε πξνζνρή θαη εμαηνκηθεπκέλα.
Οη απαληήζεηο πνπ ζεκεηώλνληαη κε θόθθηλν ρξώκα αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία πνπ ππνδειώλνπλ είηε ηα εηδηθόηεξα
θιηληθά ζπκπηώκαηα, είηε ηα επηδεκηνινγηθά θξηηήξηα πνπ ζπλδένπλ κε ηηο ηξέρνπζεο επηδεκίεο αηκνξξαγηθνύ
ππξεηνύ Ebola ζηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή Αθξηθή.
Γελ ππάξρεη ζαθήο αξηζκόο «θόθθηλσλ απαληήζεσλ» (ζθνξ), πνπ νδεγεί θαη’ αλάγθε ζηνλ ραξαθηεξηζκόελόο
αζζελνύο σοαηόκνπ ππό δηεξεύλεζε ή σοπηζαλνύ θξνύζκαηνο.
Ηκεξνκελία: __________________________
Όλνκα αζζελνύο: _____________________________________________

Φύιν Α ☐ Γ ☐ Ηιηθία:_______

Δζληθόηεηα:___________________________________ Τει. επηθνηλσλίαο:___________________________________
Πνηνο δίλεη ηηο πιεξνθνξίεο; ___________________________ Τει.: επηθνηλσλίαο:____________________________
Πςπεηόρ☐ Πόζν πςειόο: ________________ Μπαιγίεο
☐Καθνπρία☐Οζθπαιγία☐
Επωη. 1.: ηη ζπκπηώκαηα έρεηακπιβώρ;

Έμεηορ☐Διάπποια☐Ιζρπξόο Πνλνθέθαινο ☐
Βήραο ☐
Αιμοππαγίερ☐ __________________________
Σρόιηα: _________________________________________________

Επωη.2.: Πόηε άξρηζαλ ηα ζπκπηώκαηα ;

Ημεπομηνία έλαξμεο ζπκπησκάησλ;
_______________________________________________________
Πήγαηε ζε θάπνην γηαηξό ή λνζνθνκείν εδώ (πνύ);
_______________________________________________________

Επωη. 3.:Ηκεξνκελίεο ηαμηδηνύ ζηελ
Αθξηθή;

Ημεπ. αλαρώξεζεο &Χώπα αλαρώξεζεο από Αθξηθή:
________________________________________________________
Ημεπ.Άθημεο ζηελ Διιάδα: ________
≤ 21 εκέξεο από εκέξα αλαρώξεζεο;ΝΑΙ ☐ΟΦΙ☐

Επωη. 4.: Πνηα κέξε ακπιβώρεπηζθέθηεθε
ζηελ Αθξηθή;

Δπεξεαδόκελεο πεξηνρέο(παηήζηε για να δείηε ηις ηρέτοσζες περιοτές)
Γοςινέα;(όιεο νη επαξρίεο)
☐
Σιέππα Λεόνε;(όιεο νη επαξρίεο)
☐
Λιβεπία;(όιεο νη επαξρίεο)
☐
ΛατθήΓεκνθξαηίαΚνλγθό(Democratic Republic of Congo DRC); ☐Αλλαη,Equateur Province;☐
Σπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο; άιια κέξε;
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Επωη. 5:Όζο ήηαν ζηην Αθπική:
i) :… ρεκεηνπξνθύιαμε γηα εινλνζία;
ii) :…επηζθέθηεθεθάπνην λνζνθνκείν;

ΝΑΙ

☐

ΟΦΙ ☐

πνην θάξκαθν/α;__________________________
ΝΑΙ

☐

ΟΦΙ ☐
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Ποιο Ννζνθνκείν; ___________________________(και ηοποθεζία)
Γηα πνην ιόγν;__________________________
Πόζεο εκέξεο πξηλ;____ή εκεξνκελία_____________________
iii): …είρε επαθή κε θάπνηνλ πνπ πέζαλε
αηθλίδηα;

ΝΑΙ

☐

ΟΦΙ ☐

Πόηε ήξζαηε ηειεπηαία θνξά ζε επαθή;_____________________
Ήηαλ≤ 21 εκέξεοπξηλ ηα ζπκπηώκαηα;☐

iv): …είρε επαθή
 κε θάπνηνλ πνπ αξξώζηεζε ή ήηαλ
ύπνπηνο γηα αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola
ή
 κε θάπνηνλ πνπ είρε ζπγγελείο πνπ
αξξώζηεζαλ ή ήηαλ ύπνπηνη γηα
αηκνξξαγηθό ππξεηόEbola
ή
 κε θάπνηνλ ποσ ήταν άρρωστος ή ήηαλ
ζνβαξά άξξσζηνο ή πέζαλε ρσξίο
δηάγλσζε;

ΝΑΙ

☐

ΟΦΙ ☐

ΝΑΙ

☐

ΟΦΙ ☐

v) : …πήγε ζε παξαδνζηαθή θεδεία
ζπγγεληθνύ ή θηιηθνύ πξνζώπνπ;

ΝΑΙ

vi) : …είρε επαθή κε άγξηα δώα ηνπ δάζνπο
(λπρηεξίδεο, αληηιόπεο, ρηκπαηδήδεο θιπ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ ☐
ΟΦΙ ☐
Πεξηγξαθή: ____________________________________________
Πόηε ήξζε ηειεπηαία θνξά ζε επαθή;_____________________
Ήηαλ≤ 21 εκέξεοπξηλ ηα ζπκπηώκαηα;☐
☐

ΟΦΙ ☐

Πόηε;_______________________Ήηαλ≤ 21 εκέξεο;☐
☐

ΟΦΙ ☐

Ωκό θπλήγη ☐Μαγεηξεκέλν θαγεηό ☐
Πξνεηνηκαζία θαγεηνύ ☐
Πόηε;_______________________
Ήηαλ≤ 21 εκέξεοπξηλ ηα ζπκπηώκαηα;;☐

Επωη. 6: εμαζθείηε θάπνην επάγγεικα; Τη;
Πνηνο ζπκπιεξώλεη ην εξσηεκαηνιόγην; _________________________________________________
Εκηίμηζη Επιδημιολόγος ΚΕΕΛΠΝΟ: _________________________________________________
Ποιορ____________________________
Εκηίμηζη Λοιμωξιολόγος ΚΕΕΛΠΝΟ: ________________________________________________
Ποιορ_____________________________________
Τελική Εκηίμηζη Πεπιζηαηικού: _______________________________________________________________
Γελ ραξαθηεξίδεηαη σο ύπνπην ☐Άηνκν ππό δηεξεύλεζε γηα αηκνξξ. ππξεηό Ebola☐Πηζαλό θξνύζκα ☐
 Δλεκεξώζεθε ΔΚΔΠΥ γηα αλάγθε δηαθνκηδήο ζην ΓΝΑ «Ακ. Φιέκηγθ»NAI ☐OXI☐
 Παξαπέκπεηαη γηα έιεγρν εινλνζίαο θαη ηαηξηθή εθηίκεζε ζεεθεκεξεύνλ λνζνθνκείν NAI☐OXI☐
ζε πνην λνζνθνκείν;_______________________________________________________________
Σρόιηα: __________________________________________________________________________________
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