Οδεγίεο ζπκπιήξωζεο
Δειηίνπ Δήιωζεο Λνηκώδνπο Ννζήκαηνο
Σα Γειηία Γήισζεο πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο απαξαίηεηεο γηα λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο
παξεκβάζεηο ζηνλ πεξίγπξν ηνπ αζζελνύο θαη γηα λα εμαρζνύλ νπζηαζηηθά
ζπκπεξάζκαηα.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΝΑ ΗΜΕΙΧΝΕΣΑΙ ΑΠΑΝΣΗΗ Ε ΟΛΕ ΣΙ ΕΡΧΣΗΕΙ ΣΟΤ
ΔΕΛΣΙΟΤ
o εάλ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή παξαθαινύκε λα ζεκεηώλεηαη ην "ΟΧΙ",
o εάλ δελ είλαη γλσζηή λα ζεκεηώλεηαη ην "ΑΓΝ" (Άγλσζην) θαη
o όπνπ πξνβιέπεηαη: "ΘΔΣ" = Θεηηθό, "ΑΡΝ" = Αξλεηηθό.
Ολνκαηεπώλπκν. Δίλαη απαξαίηεην α/ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνύλ
κέηξα πξνθύιαμεο άιισλ αηόκσλ θαη/ή πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηεο ινίκσμεο (π.ρ.
ρεκεηνπξνθύιαμε, δηεξεύλεζε ηεο πεγήο θιπ.), θαη β/ γηα ηελ δηαζθάιηζε όηη δελ
ππάξρεη πξνεγνύκελε δήισζε γηα ηνλ ίδν αζζελή θαη ηελ απνθπγή δηπινεγγξαθώλ. Η
δήισζε ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Νόκνπ
2472/1997 πεξί "Πξνζηαζίαο ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα" θαζώο νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
δεκόζηαο πγείαο θαη ν ρεηξηζκόο ηνπο γίλεηαη κε ηξόπν πνπ δηαζθαιίδεη ην ηαηξηθό
απόξξεην.
Ηκεξνκελία γέλλεζεο ή Ηιηθία. Δίλαη βαζηθή παξάκεηξνο. Πξνηηκάηαη ε εκεξνκελία
γέλλεζεο. Η ειηθία ζεκεηώλεηαη ζε ζπκπιεξσκέλα (θιεηζκέλα) έηε ή κήλεο ή εκέξεο.
Σόπνο θαηνηθίαο. Δίλαη νπζηώδεο παξάκεηξνο γηα ηελ αλίρλεπζε ηπρόλ επηδεκίαο.
ηνηρεία γηα επηθνηλωλία. Απαξαίηεηα γηα ηπρόλ ιήςε κέηξσλ πεξηνξηζκνύ ηεο
δηαζπνξάο ηεο ινίκσμεο. Δάλ δηακέλεη ζε μελνδνρείν, ελνηθηαδόκελα δσκάηηα θιπ., ζηε
"Γηεύζπλζε" ζεκεηώλεηαη ην όλνκα ηνπ μελνδνρείνπ θιπ.
Τπάξρεη ζύλδεζε κε άιιν θξνύζκα. εκεηώλεηαη εάλ είλαη γλσζηό άιιν θξνύζκα ηεο
ίδηαο λόζνπ ζηνλ πεξίγπξν ηνπ αζζελνύο (δηεξεύλεζε γηα επηδεκία). "ρέζε": π.ρ.
αδειθόο, θίινο, ζπκκαζεηήο θιπ.
Πεγαίλεη ζρνιείν, παηδηθό ζηαζκό, ζρνιή ή δεη ζε νκαδηθή δηαβίωζε.
Πεξηιακβάλεηαη "ζρνιείν" ή "ζρνιή" θάζε είδνπο θαη βαζκίδαο (λεπηαγσγείν, κέζεαλώηεξε-αλώηαηε ζρνιή θ.ά). Η "νκαδηθή δηαβίσζε" πεξηιακβάλεη θαηαζθήλσζε,
νηθνηξνθείν, νίθν επγεξίαο, ζηξαηό, θπιαθή θ.ά. εκεηώλεηαη πνην ζρνιείν, νηθνηξνθείν
θιπ.
Αλήθεη ζε εηδηθή πιεζπζκηαθή νκάδα. Πεξηιακβάλνληαη:
(1) Έιιελεο Σζηγγάλνη, (2) Έιιελεο Μνπζνπικάλνη.
Έρεη αιινδαπή εζληθόηεηα. Δάλ ν αζζελήο είλαη αιινδαπόο, ζεκεηώλεηαη ε ρώξα
πξνέιεπζεο (κεηαλάζηεο) ή κόληκεο θαηνηθίαο (ηαμηδηώηεο).
Ηκ/λία έλαξμεο ζπκπηωκάηωλ. Πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη ΜΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ γηαηί είλαη πνιύ ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ηελ αλίρλεπζε ηπρόλ επηδεκίαο
ή απμεηηθώλ δηαρξνληθώλ ηάζεσλ.
Καηάηαμε θξνύζκαηνο. Βιέπε ζηνλ νξηζκό θξνύζκαηνο ηεο ιύζζαο.
ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ
Σκήκα Επηδεκηνινγηθήο Επηηήξεζεο & Παξέκβαζεο

