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Διζαγωγή
Σηηο 31 Μαξηίνπ 2013 νη θηλεδηθέο αξρέο δεκόζηαο πγείαο αλαθνίλσζαλ ηελ απνκόλσζε ελόο λένπ
ζηειέρνπο γξίπεο Α(Η7Ν9) από ηξεηο βαξέσο πάζρνληεο αζζελείο ζηε Shanghai θαη ζηελ επαξρία
Anhui.
Οη δύν άξξελεο αζζελείο από ηε Shanghai, 87 θαη 27 εηώλ αληίζηνηρα, παξνπζίαζαλ ζπκπηώκαηα από
ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ην δεύηεξν 15εκεξν ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαη θαηέιεμαλ. Δελ ππήξρε
επηδεκηνινγηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ δύν θξνπζκάησλ. Η αζζελήο από ηελ επαξρία Anhui, 35 εηώλ,
παξνπζίαζε αλάινγα ζπκπηώκαηα ζηηο 9 Μαξηίνπ θαη λνζειεύεηαη ζε θξίζηκε θαηάζηαζε. Η έλαξμε
ηεο λόζνπ ήηαλ νμεία κε πςειό ππξεηό θαη βήρα. Οη αζζελείο κεηά 5-7 εκέξεο αλέπηπμαλ ζνβαξή
πλεπκνλία ε νπνία εμειίρζεθε ζε ζύλδξνκν νμείαο αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο (ARDS).
Τα κέρξη ζηηγκήο θαηαγεγξακκέλα θξνύζκαηα πξνέξρνληαη από ηηο επαξρίεο Anhui, Jiangsu θαη
Zhejiang θαη ηα δηακεξίζκαηα Beijing θαη Shanghai θαη αθνξνύλ ηε βνξεηναλαηνιηθή Κίλα. Σε δύν
επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα πξνθύπηεη ελδννηθνγελεηαθή κεηάδνζε ηεο λόζνπ. Τα άηνκα πνπ έρνπλ
έξζεη ζε ζηελή επαθή κε επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα δελ έρνπλ λνζήζεη θαη ν έιεγρνο κε PCR ήηαλ
αξλεηηθόο.
Μέρξη ηηο 30 Μαΐνπ ν ΠΟΥ έρεη αλαθνηλώζεη 132 επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα ηεο λόζνπ από ηα νπνία
37 έρνπλ θαηαιήμεη (ζλεηόηεηα 28%). Πεξηζζόηεξα από 1.000 άηνκα έρνπλ ηεζεί ζε παξαθνινύζεζε
ιόγσ ζηελήο επαθήο κε επηβεβαησκέλν θξνύζκα. Μέρξη ηώξα δελ είρε παξαηεξεζεί κεηάδνζε γξίπεο
Α(Η7Ν9) ζε άλζξσπν παξά κόλν ζπνξαδηθά θξνύζκαηα από άιινπο ππόηππνπο Η7 πνπ ζπλδένληαη
κε επηδεκίεο ζε πνπιεξηθά. Η θιηληθή εηθόλα απηώλ ησλ θξνπζκάησλ ήηαλ απηή ηεο ήπηαο γξηπώδνπο
ζπλδξνκήο θαη πεξηζηαζηαθά ζπλνδεύεηαη από επηπεθπθίηηδα.
Ο ΠΟΥ δε ζπζηήλεη ηελ εθαξκνγή εηδηθώλ κέηξσλ ειέγρνπ ζηηο πύιεο εηζόδνπ ησλ ρσξώλ, πιελ ηεο
ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ.
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Τν γνληδίσκα ηνπ ηνύ γξίπεο Α(Η7Ν9) απνηειείηαη από ηκήκαηα γνληδηώκαηνο ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ ηώλ
γξίπεο ησλ πηελώλ. Ο ηόο θαίλεηαη λα έρεη κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα λα πξνζβάιιεη ηα ζειαζηηθά,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλζξώπνπ, ζπγθξηηηθά κε άιινπο ππόηππνπο γξίπεο ησλ πηελώλ.
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Υαρακηηριζηικά ηοσ ιού

Παξαηεξείηαη πνηθηινκνξθία ζηηο αιιεινπρίεο ησλ ζηειερώλ πνπ απνκνλώζεθαλ θαη απηό ππνδειώλεη
ηελ πηζαλόηεηα πεξηζζόηεξεο από κία κεηαβίβαζεο ηνπ ηνύ από ηα δώα ζηνλ άλζξσπν. Είλαη
επαίζζεηνο ζηνπο αλαζηνιείο ηεο λεπξακηληδάζεο, νζειηακηβίξε θαη δαλακηβίξε αιιά αλζεθηηθόο ζηελ
ακαληαδίλε θαη ηε ξηκαληαδίλε. Ο ηόο έρεη ρακειή παζνγνληθόηεηα ζηα πηελά.
Πξνο ην παξόλ ν ηόο έρεη απνκνλσζεί ζε πνπιεξηθά ππαίζξησλ αγνξώλ ζε πεξηνρέο ηεο Κίλαο. Η
πηζαλόηεηα λα απνηεινύλ ππνδόρν ηνπ ηνύ νηθόζηηα ή άιια ζειαζηηθά θαη είδε άγξησλ πηελώλ είλαη
αθόκα ππό δηεξεύλεζε. Δελ έρνπλ παξαηεξεζεί ζνβαξέο επηδεκίεο ζε πνπιεξηθά.
Δκηίμηζη κινδύνοσ
Τν γεγνλόο όηη δελ έρεη απνζαθεληζηεί ην ππνδόρν ηνπ ηνύ γξίπεο Α(Η7Ν9) ζηα δώα θαζώο θαη ν
ηξόπνο κεηάδνζεο ηεο λόζνπ, θαζηζηά ηε ζηελή επηηήξεζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο θαηάζηαζεο
επηβεβιεκέλε.
Η πηζαλόηεηα κεηάδνζεο ηεο λόζνπ ζηελ Επξώπε, ζε απηή ηε θάζε ηεο εμέιημεο, ζεσξείηαη ρακειή.
Οδηγίες για ηοσς επαγγελμαηίες σγείας
Ο ηξόπνο αλίρλεπζεο λέσλ θξνπζκάησλ ηεο λόζνπ είλαη απηόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλίρλεπζε
θξνπζκάησλ γξίπεο Α(Η5Ν1).Ύπνπηα ζεσξνύληαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ εκθαλίδνπλ ζνβαξή νμεία λόζν
ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη επηζθέθηεθαλ πξόζθαηα πεξηνρέο ελδεκηθέο γηα γξίπε Α ζηα δώα
ζηηο νπνίεο έρνπλ αλαθεξζεί θξνύζκαηα ζνβαξήο νμείαο λόζνπ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζε
αλζξώπνπο, όπσο ε Κίλα.
ΓΙΑΛΟΓΗ ΑΘΔΝΩΝ
Η δηαδηθαζία ηεο δηαινγήο έρεη σο ζηόρν ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε ησλ θξνπζκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ
νξηζκό, ηελ αμηνιόγεζε ηεο βαξύηεηαο ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαη δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηελ ηαηξηθή εθηίκεζε
θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο. Επίζεο πεξηνξίδεη ηελ έθζεζε επηζθεπηώλ, άιισλ αζζελώλ θαη
επαγγεικαηηώλ πγείαο ζε αζζελείο κε ζπκπησκαηνινγία ζπκβαηή κε ζνβαξή νμεία ινίκσμε
αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.
Σθόπηκν είλαη ν ρώξνο ηεο δηαινγήο λα είλαη πξηλ ηελ είζνδν ζηα ΤΕΠ κε θαηάιιειε ζήκαλζε γηα ηελ
ελεκέξσζε ησλ πξνζεξρόκελσλ.
Η ππνβνιή εξσηήζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη από εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό
θξνύζκαηνο.
Σηε ζπλέρεηα θαη αθνύ ρνξεγεζεί κάζθα ζηνπο αζζελείο κεηαθέξνληαη ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρώξν
αλακνλήο θαη εμέηαζεο όπνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο κάζθεο, ππνδνκή γηα πγηεηλή ησλ ρεξηώλ
θαη κέηξα αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο.
Οη αζζελείο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκό γηα πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα από λέν ζηέιερνο
γξίπεο Α(Η7Ν9) ζπζηήλεηαη λα λνζειεύνληαη ζε ζπλζήθεο κόλσζεο ή λνζειείαο.
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λα ηεξνύλ ηηο βαζηθέο αξρέο κέηξσλ πξνθύιαμεο θαη πεξηνξηζκνύ κεηάδνζεο ηεο λόζνπ
- πγηεηλή ησλ ρεξηώλ
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Επηπιένλ ζπζηήλεηαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο:
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- βαζηθέο πξνθπιάμεηο, πξνθπιάμεηο επαθήο, πξνθπιάμεηο ζηαγνληδίσλ,
λα δηεξεπλνύλ ηηο επαθέο ησλ θξνπζκάησλ θαζώο θαη ζπξξνέο όπνπ απηό θξίλεηαη
απαξαίηεην,
λα δηεξεπλνύλ εξγαζηεξηαθά κε ηππνπνηεκέλα ζηειέρε γξίπεο Α θαηά πξνηεξαηόηεηα,
λα ελεκεξώλνπλ άκεζα ην ΚΕΕΛΠΝΟ ζε πεξίπησζε ύπαξμεο ύπνπηνπ ή επηβεβαησκέλνπ
θξνύζκαηνο κε ζνβαξή λόζν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο από γξίπε Α(Η7Ν9).
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