ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης & Παρέµβασης

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΡΙΠΗΣ ΑΠΟ TO ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1)
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο
Για άτοµα που πληρούν τον παρακάτω ορισµό κρούσµατος (κλινικά και επιδηµιολογικά κριτήρια) θα πρέπει:
(α) Να λαµβάνονται όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα προφύλαξης κατά την εξέτασή τους
(β) Να ελέγχονται εργαστηριακά για το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1)
(γ) Να δηλώνονται ΑΜΕΣΑ στο ΚΕΕΛΠΝΟ τηλεφωνικά και µε το φύλλο ειδικής δήλωσης
(Οδηγίες για όλα τα παραπάνω µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ: www.keelpno.gr)
ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ένα από τα παρακάτω:
•

Πυρετός > 38°C ΚΑΙ συµπτώµατα/σηµεία οξείας λοίµωξης του αναπνευστικού συστήµατος

•

Πνευµονία

•

Θάνατος από ανεξήγητη οξεία νόσο του αναπνευστικού συστήµατος

ΚΑΙ

ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Kατά το 7ήµερο πριν την έναρξη των συµπτωµάτων, ένα από τα παρακάτω:
•

Στενή επαφή µε επιβεβαιωµένο κρούσµα γρίπης από το νέο ιό Α(Η1Ν1), κατά την περίοδο
της ασθένειας του κρούσµατος

•

Ταξίδι σε περιοχή όπου έχει τεκµηριωθεί συνεχής µετάδοση του νέου ιού γρίπης Α(Η1Ν1)
από άνθρωπο σε άνθρωπο

•

Εργασία σε εργαστήριο στο οποίο εξετάζονται δείγµατα του νέου ιού γρίπης Α(Η1Ν1)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
Η οριστική διάγνωση του νέου ιού γρίπης Α(Η1Ν1) τίθεται µε µια από τις παρακάτω µεθόδους:
•
•
•

θετική RT-PCR για το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1)
θετική καλλιέργεια για το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1)
τετραπλασιασµός του τίτλου των ειδικών αντισωµάτων για το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΡΙΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1)
Α. Κρούσµα υπό διερεύνηση
Κάθε άτοµο που πληροί τα κλινικά KAI τα επιδηµιολογικά κριτήρια
Β. Πιθανό κρούσµα
Κάθε άτοµο που πληροί τα κλινικά KAI τα επιδηµιολογικά κριτήρια ΚΑΙ για το οποίο έχει διαγνωστεί
εργαστηριακά λοίµωξη από ιό γρίπης τύπου Α για τον οποίο το Κέντρο Αναφοράς Γρίπης δεν µπορεί να
προσδιορίσει τον υπότυπο
Γ. Επιβεβαιωµένο κρούσµα
Κάθε άτοµο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση.
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