γσ

ΝΕΟ ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS-CoV)
ΟΡΙΜΟ ΚΡΟΤΜΑΣΟ
Αναθεώρηζη, 24 Απριλίοσ 2014

Ο παξαθάησ νξηζκόο έρεη αλαζεσξεζεί κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο ηνπ WHO θαη ηνπ ECDC θαη αθνξά ηόζν
ζηην ανίτνεσζη ησλ θξνπζκάησλ κε ππνςία ινίκσμεο από ην λέν θνξνλατό (MERS-CoV) όζν θαη ζηε δήλωζή
ηνπο ζην ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Επηζεκαίλεηαη όηη, θαζώο ε επηδεκία εμειίζζεηαη ν νξηζκόο θξνύζκαηνο ελδέρεηαη λα
ηξνπνπνηεζεί
Κάζε θξνύζκα, «ππό δηεξεύλεζε, πηζαλό, επηβεβαησκέλν», ζα πξέπεη λα δειώλεηαη ΑΜΕΑ ζην ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ,
κέζσ ηνπ «ΔΕΛΣΙΟΤ ΔΗΛΩΗ ΚΡΟΤΜΑΣΟ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΕΟ ΚΟΡΟΝAΪΟ (MERS-CoV)»
A. Τπό διερεύνηζη κρούζμα
Αζζελήο κε νμεία ζνβαξή ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ1 κε ππξεηό ≥38°C θαη βήρα

και

θιηληθή, αθηηλνινγηθή ή ηζηνπαζνινγηθή εηθόλα πλεπκνληθήο παξεγρπκαηηθήο λόζνπ (π.ρ. πλεπκνλία, ARDS)
ΚΑΙ

ηνπιάρηζηνλ ένα από ηα παξαθάησ:

Έρεη ηαμηδέςεη ή δηακείλεη ηηο ηειεπηαίεο 14 εκέξεο πξηλ από ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ζε ρώξεο
ηεο Αξαβηθήο ρεξζνλήζνπ2 (ανπδηθή Αξαβία, Ηλσκέλα Αξαβηθά Εκηξάηα, Κνπβέηη, Καηάξ, Οκάλ,
Τεκέλε)
Είρε ζηελή επαθή3 κε πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα από ην λέν θνξνλατό, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπκπησκάησλ ηνπ θξνύζκαηνο
Είλαη 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
Δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ ρνξεγείηαη ζην πιαίζην ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο
ινίκσμεο
B. Πιθανό κρούζμα
Άηνκν κε νμεία εκπύξεην ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ κε θιηληθά, αθηηλνινγηθά ή ηζηνπαζνινγηθά επξήκαηα
παξεγρπκαηηθήο πλεπκνληθήο λόζνπ (πρ. πλεπκνλία, ARDS),
KAI
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),
ΚΑΙ
ηελή επαθή3 κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλν θξνύζκα
Γ. Επιβεβαιωμένο Κρούζμα
Αζζελήο κε εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε ινίκσμεο από ηνλ λέν θνξνλατό.
Σημείωση:
1

ΠΡΟΟΥΗ!! Ανοζοκαηαζηαλμένοι αζθενείς και αζθενείς με τρόνια σποκείμενα νοζήμαηα, μπορεί να παροσζιάζοσν άησπη κλινική

εικόνα, πτ. διάρροιες.
2

Μέρξη θαη 23/4/2014, ηα πεξηζζόηεξα θξνύζκαηα έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ ανπδηθή Αξαβία. Καζώο ε επηδεκία εμειίζζεηαη, νη ρώξεο
ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζνύλ. Επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ρώξεο ζα βξείηε ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο:
www.who.int/csr/don/en/index.html & www.keelpno.gr

3

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

4

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

