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Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης 
Γραφείο Νοσηµάτων που Μεταδίδονται µε ∆ιαβιβαστές 

 
Ορισµός Κρούσµατος---ΕΛΟΝΟΣΙΑ 
 
Κλινική περιγραφή 
Κλινική εικόνα συµβατή µε ελονοσία, όπως υψηλός πυρετός µε ρίγη και εφιδρώσεις και άλλα 
συµπτώµατα όπως κεφαλαλγία, πόνος στη σπονδυλική στήλη, ναυτία, έµετος, διάρροια και 
βήχας 
 
Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση της νόσου 
• Ανεύρεση του παράσιτου σε επίχρισµα αίµατος 
• Ανίχνευση του DNA του πλασµωδίου µε µοριακές τεχνικές 

 
Κατάταξη του κρούσµατος 
 
Επιβεβαιωµένο: Εργαστηριακά επιβεβαιωµένη παρασιταιµία σε συµπτωµατικό ή  
        ασυµπτωµατικό άτοµο. 
 
 

Οδηγίες συµπλήρωσης 
∆ελτίου ∆ήλωσης Λοιµώδους Νοσήµατος 

• Τα ∆ελτία ∆ήλωσης περιέχουν πληροφορίες απαραίτητες για να γίνουν οι απαραίτητες 
παρεµβάσεις στον περίγυρο του ασθενούς και για να εξαχθούν ουσιαστικά 
συµπεράσµατα.  

• ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ. 
o εάν η απάντηση είναι αρνητική παρακαλούµε να σηµειώνεται το "ΟΧΙ",  
o εάν δεν είναι γνωστή να σηµειώνεται το "ΑΓΝ" (Άγνωστο) και  
o  όπου προβλέπεται. "ΘΕΤ"=Θετικό, "ΑΡΝ"=Αρνητικό. 

• Ονοµατεπώνυµο . Είναι απαραίτητο α/ για την περίπτωση που χρειάζεται να ληφθούν 
µέτρα προφύλαξης άλλων ατόµων και/ή περιορισµού της διασποράς της λοίµωξης (π.χ. 
χηµειοπροφύλαξη, διερεύνηση της πηγής κλπ.), και β/ για την διασφάλιση ότι δεν 
υπάρχει προηγούµενη δήλωση για τον ίδο ασθενή και την αποφυγή διπλοεγγραφών. Η 
δήλωση των προσωπικών στοιχείων γίνεται µε βάση τις προβλέψεις του Νόµου 
2472/1997 περί "Προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα "καθώς οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την προστασία της 
δηµόσιας υγείας και ο χειρισµός τους γίνεται µε τρόπο που διασφαλίζει το ιατρικό 
απόρρητο. 

• Ηµεροµηνία γέννησης ή Ηλικία. Είναι βασική παράµετρος. Προτιµάται η ηµεροµηνία 
γέννησης. Η ηλικία σηµειώνεται σε συµπληρωµένα (κλεισµένα) έτη ή µήνες ή ηµέρες. 

• Τόπος κατοικίας. Είναι ουσιώδης παράµετρος για την ανίχνευση τυχόν επιδηµίας. 
• Στοιχεία για επικοινωνία. Απαραίτητα για τυχόν λήψη µέτρων περιορισµού της 

διασποράς της λοίµωξης. Εάν διαµένει σε ξενοδοχείο, ενοικιαζόµενα δωµάτια κλπ., στη 
"∆ιεύθυνση" σηµειώνεται το όνοµα του ξενοδοχείου κλπ. 

• Υπάρχει σύνδεση µε άλλο κρούσµα. Σηµειώνεται εάν είναι γνωστό άλλο κρούσµα της 
ίδιας νόσου στον περίγυρο του ασθενούς (διερεύνηση για επιδηµία). "Σχέση": π.χ. 
αδελφός, φίλος, συµµαθητής κλπ. 

• Πηγαίνει σχολείο, παιδικό σταθµό, σχολή ή ζει σε οµαδική διαβίωση. 
Περιλαµβάνεται "σχολείο" ή "σχολή" κάθε είδους και βαθµίδας (νηπιαγωγείο, µέση-
ανώτερη-ανώτατη σχολή κ.ά). Η "οµαδική διαβίωση" περιλαµβάνει κατασκήνωση, 
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οικοτροφείο, οίκο ευγηρίας, στρατό, φυλακή κ.ά. Σηµειώνεται ποιό σχολείο, οικοτροφείο 
κλπ. 

• Ανήκει σε ειδική πληθυσµιακή οµάδα. Περιλαµβάνονται:  
(1) Έλληνες Τσιγγάνοι, (2) Έλληνες Μουσουλµάνοι, (3) Έλληνες παλιννοστήσαντες από 
την πρώην Σοβιετική Ένωση. 

• Έχει αλλοδαπή εθνικότητα. Εάν ο ασθενής είναι αλλοδαπός, σηµειώνεται η χώρα 
προέλευσης (µετανάστης) ή µόνιµης κατοικίας (ταξιδιώτης). 

• Ηµ/νία έναρξης συµπτωµάτων . Πρέπει να συµπληρώνεται ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ γιατί είναι πολύ σηµαντική πληροφορία για την ανίχνευση τυχόν επιδηµίας ή 
αυξητικών διαχρονικών τάσεων. 

• Κατάταξη κρούσµατος. Βλέπε ανωτέρω στον ορισµό κρούσµατος της ελονοσίας 


