ΝΕΟ ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS- CoV)

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS-CoV)
Αναθεώρηςη, 28 Απριλίου 2014
ην πιαίζην ηεο ζπλερηδόκελεο εκθάληζεο θξνπζκάησλ νμείαο ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ από ην λέν
θνξνλατό (MERS-CoV) θαη κε βάζε ηα πξόζθαηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα, ήηνη: α) ηελ πξόζθαηε αύμεζε
ησλ θξνπζκάησλ ζηελ ανπδηθή Αξαβία, β) ηα απμεκέλα θξνύζκαηα ηεο λόζνπ ζε επαγγεικαηίεο πγείαο θαη
ηελ ππνςία ηεο λνζνθνκεηαθήο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ, όπσο έρεη δηαπηζησζεί θαη ζε θξνύζκαηα πνπ εηζήρζεθαλ
ζε ρώξεο ηεο ΔΔ β) ηελ αζπκπησκαηηθή ινίκσμε αηόκσλ πνπ ήιζαλ ζε ζηελή επαθή κε θξνύζκαηα θαη γ) ηελ
αλίρλεπζε ηνπ ηνύ ζε δηάθνξα είδε θακήιαο αθόκε θαη ζε πεξηνρέο εθηόο ηεο Αξαβηθήο Υεξζνλήζνπ, ηόζν ν
Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο (WHO), όζν θαη ην Δπξσπατθό Κέληξν Πξόιεςεο θαη Διέγρνπ Νόζσλ
(ECDC), εμαθνινπζνύλ λα ζπζηήλνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο επηηήξεζεο γηα ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε θαη άκεζε
δηεξεύλεζε αζζελώλ κε ππνςία ινίκσμεο από ην λέν θνξνλατό. Καζώο κέρξη θαη 28/04/2014 ηα επίζεκα
δεισκέλα θξνύζκαηα ζηηο ππεξεζίεο δεκόζηαο πγείαο παγθνζκίσο αλέξρνληαη ζε 345 δελ έρεη αθόκα πιήξσο
δηεπθξηληζηεί ν ηξόπνο κεηάδνζεο, ηδηαίηεξα ν βαζκόο κεηάδνζεο από άλζξσπν ζε άλζξσπν, ην πιήξεο
θιηληθό θάζκα ηεο λόζνπ, ε αθξηβήο πεξίνδνο επώαζεο, νη παξάγνληεο θηλδύλνπ, θαη ε έθηαζε ηεο
γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ.
Ο λένο θνξνλατόο (MERS-CoV) είλαη έλα λέν ζηέιερνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ θνξνλατώλ, ζηελ νπνία αλήθνπλ
ηόζν νη ηνί πνπ πξνθαινύλ ηo θνηλό θξπνιόγεκα όζν θαη απηόο πνπ πξνθαιεί ην SARS, όκσο δελ είρε
πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί σο παζνγόλν γηα ηνλ άλζξσπν.
Σν πξώην θξνύζκα ινίκσμεο από ην λέν θνξνλατό επηβεβαηώζεθε θαη δειώζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012, ελώ
Η πιεηνςεθία ησλ θξνπζκάησλ πξνέξρεηαη από ηηο ρώξεο ηεο Αξαβηθήο Υεξζνλήζνπ, κε ηα πεξηζζόηεξα
θξνύζκαηα λα θαηαγξάθνληαη ζηελ ανπδηθή Αξαβία (272 επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα) θαη ζηα Ηλσκέλα
Αξαβηθά Δκηξάηα (42 επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα). Έρνπλ επίζεο δηαπηζησζεί πεξηπηώζεηο κηθξήο έθηαζεο
ελδννηθνγελεηαθήο κεηάδνζεο, ηνπηθή κεηάδνζε ζε πεξηνρέο εθηόο ηεο Αξαβηθήο Υεξζνλήζνπ (Γαιιία,
Σπλεζία, Ηλσκέλν Βαζίιεην) ζε άηνκα πνπ είραλ ζηελή επαθή κε εηζαγόκελα θξνύζκαηα, ελώ ε λνζνθνκεηαθή
κεηάδνζε έρεη πιένλ ηεθκεξησζεί δεδνκέλνπ όηη έρνπλ θαηαγξαθεί πνιιέο ζπξξνέο ζε επαγγεικαηίεο πγείαο
(20.9% ησλ θξνπζκάησλ) θαζώο θαη ελδνλνζνθνκεηαθή κεηάδνζε ζε αζζελείο.
Η θιηληθή εηθόλα πεξηιακβάλεη νμεία ινίκσμε ηνπ θαηώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ (πλεπκνλία) κε ππξεηό, βήρα,
δύζπλνηα, ελώ κπνξεί λα επηδεηλσζεί κε ηελ εκθάληζε ARDS θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο λεθξηθήο
αλεπάξθεηαο. Θα πξέπεη όκσο λα ζεκεησζεί όηη ην θιηληθό θάζκα ηεο λόζνπ δελ είλαη αθόκα απόιπηα γλσζηό.
Τπάξρνπλ θξνύζκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ήπηα λόζν, ελώ θάπνηνη αζζελείο, εκθαλίδνπλ άηππεο θιηληθέο εηθόλεο
όπσο γηα παξάδεηγκα ζπκπηώκαηα από ην γαζηξεληεξηθό (πρ. δηάξξνηεο). Η ζλεηόηεηα ηεο λόζνπ είλαη πςειή
θαη κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ αλαθέξεη ην ECDC κέρξη θαη 23/04/2014, αλέξρεηαη ζην 31% (345 θξνύζκαηα &
107 ζάλαηνη).
Γεδνκέλνπ όηη: α) πξόθεηηαη γηα έλα λέν λόζεκα, β) ε πιεηνςεθία ησλ θξνπζκάησλ εκθαλίδεη βαξηά λόζν, γ) ην
θιηληθό θάζκα δελ είλαη αθόκα πιήξσο γλσζηό, νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε
εγξήγνξζε γηα ηελ αλίρλεπζε θαη άκεζε δηεξεύλεζε - επηδεκηνινγηθή θαη εξγαζηεξηαθή - αηόκσλ κε ζνβαξή
εκπύξεηε ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, ηα νπνία:
δηέκεηλαλ ή είραλ επηζθεθζεί ηελ πεξηνρή ηεο Αξαβηθήο Υεξζνλήζνπ1 ηηο ηειεπηαίεο 14 εκέξεο πξηλ από ελ
εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζε άηνκα πνπ δηαθνκίδνληαη γηα
λνζειεία από ηηο ελ ιόγσ πεξηνρέο.
είραλ ζηελή επαθή2 κε πηζαλό ή εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλν θξνύζκα MERS-CoV.
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είλαη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ λνζήιεπζαλ άηνκα κε ζνβαξή ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη ηα νπνία
έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο πηζαλά ή επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα MERS-CoV.
δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ ρνξεγείηαη ζην πιαίζην ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο ινίκσμεο
αλήθνπλ ζε ζπξξνέο3 θξνπζκάησλ ζνβαξήο εκπύξεηεο νμείαο ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, είηε απηέο
ζπκβαίλνπλ ζηελ θνηλόηεηα ή ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο (είηε πξόθεηηαη γηα λνζειεπόκελνπο,
είηε γηα ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό).
ηόχοι ηης διερεύνηζης είναι:
α) ε άκεζε ιήςε κέηξσλ πξόιεςεο ηεο δεπηεξνγελνύο κεηάδνζεο, θαη
β) ε θαηαλόεζε ησλ θιηληθώλ θαη επηδεκηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ λένπ θνξνλατνύ.
Σημείωση:
1

Οη ρώξεο απηέο, κέρξη θαη 26/04/2013 είλαη: ανπδηθή Αξαβία, Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, Κνπβέηη, Καηάξ,
Οκάλ, Τεκέλε.
ΠΡΟΟΧΗ!!: Καζώο ε επηδεκία εμειίζζεηαη ν θαηάινγνο ησλ ρσξώλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί.
Δπηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρώξεο είλαη δηαζέζηκεο ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο:
www.who.int/csr/don/en/index.html & www.Keelpno.gr
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Ωο 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
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Η 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
Κάζε θξνύζκα, «ππό δηεξεύλεζε, πηζαλό ή επηβεβαησκέλν», ζα πξέπεη λα δειώλεηαη ΑΜΕΑ ζην
ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ, κέζσ ηνπ «ΓΔΛΣΙΟΤ ΓΗΛΩΗ ΟΞΔΙΑ ΟΒΑΡΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟΤ ΑΠΟ
ΣΟ ΝΔΟ ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS-CoV)».
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