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Ο παξόλ νξηζκόο θξνύζκαηνο απνηειεί ηελ κεηάθξαζε θαη πηνζέηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ  
Επξσπατθνύ νξηζκνύ πνπ ζπκθσλήζεθε κεηαμύ ησλ εθπξνζώπσλ ησλ θξαηώλ κειώλ (ΚΜ) ηεο 
Επξσπατθήο Έλσζεο (ΕΕ) ηνλ Σεπηέκβξην 2014 θαη δεκνζηεύεηαη ζηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα 
ηνπΕπξσπατθνύ CDC(ECDC). Γηα λα δείηε ηνλ επξσπατθό νξηζκό θξνύζκαηνο κπνξείηε λα 
παηήζεηε εδώ.  
 
Οη αηκνξξαγηθνί ππξεηνί αλήθνπλ ζηα λνζήκαηα ππνρξεσηηθήο ΑΜΔΖ ΓΖΛΧΖ ζηελ Ειιάδα. 
Κάζε θξνύζκα πνπ εκπίπηεη ζηνλ παξαθάησ νξηζκό ζα πξέπεη λα δειώλεηαη ΑΜΔΑ ζην 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ κέζσ ηνπ Δειηίνπ: ΥΔ1- «ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ». 
 
Τα πεξηζηαηηθά θαηαηάζζνληαηκε βάζε θιηληθά, εξγαζηεξηαθά θαη επηδεκηνινγηθά θξηηήξηαζε:  
α) άηνκα πνπ ρξήδνπλ δηεξεύλεζεο, β) πηζαλά θαη γ) επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα.  
 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ 

 
Κιηληθά θρηηήρηα:  
Κάζε άηνκν πνπ παξνπζηάδεη, ή παξνπζίαζε πξηλ θαηαιήμεη, ηα παξαθάησ ζπκπηώκαηα: 

 Ππξεηό ≥ 38,6°C  
ΚΑΗ νπνηνδήπνηε από ηα αθόινπζα: 

 Έληνλε θεθαιαιγία 

 Έκεην, δηάξξνηα, θνηιηαθό άιγνο 

 Αλεμήγεηεο αηκνξξαγηθέο εθδειώζεηο δηαθόξσλ κνξθώλ 

 Πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα 
 Ή άηνκν κε αηθλίδην θαη αλεμήγεην ζάλαην. 
 
Δργαζηερηαθά θρηηήρηα: 
Οπνηνδήπνηε από ηα αθόινπζα: 

 Αλίρλεπζε γελεηηθνύ πιηθνύ ηνπ ηνύ Ebolaζε θιηληθό δείγκα (PCR)ΚΑΗεπηβεβαίσζε 
o κε αιιεινύρηζελνπθιενηηδίσλ (sequencing)ή  
o κε δεύηεξε εξγαζηεξηαθή δνθηκαζία αλίρλεπζεο γελεηηθνύ πιηθνύ γηα 

δηαθνξεηηθά γνλίδηα ζηόρνπο.  

 Απνκόλσζε ηνύ Ebolaαπό θιηληθό δείγκα (μόνο ζε εργαζηήριο Επιπέδοσ Βιοαζθάλειας 4).  
 
Δπηδεκηοιογηθά θρηηήρηα: 

Καηά ηηο 21 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ: 

 Παξακνλή ζε νπνηαδήπνηε από ηηο επεξεαδόκελεο πεξηνρέο από ηελ επηδεκία 

αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola 2014
1
 

Ή 

 Επαθή κε πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola. 
 
Κρηηήρηα έθζεζες συειού θηλδύλοσ: 
Οπνηνδήπνηε από ηα αθόινπζα: 

ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA 
ΟΡΗΜΟ ΚΡΟΤΜΑΣΟ  

 

επηέκβρηος 2014 

http://bit.ly/YLBXJk
http://bit.ly/1ymtHK3
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/EVDcasedefinition/Pages/Ebola-affected-areas.aspx
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 Σηελή επαθή (π.ρ. ζε απόζηαζε <1 κέηξνπ) ρσξίο ηε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νθζαικηθήο πξνζηαζίαο όηαλ 
είλαη απαξαίηεηε) κε πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebolaπνπ 
παξνπζίαδε βήρα, έκεην, αηκνξξαγία ή δηάξξνηα. 

 Απξνζηάηεπηε ζεμνπαιηθή επαθή κε πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα αηκνξξαγηθνύ 
ππξεηνύ Ebola, από ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ κέρξη θαη 3 κήλεο κεηά ηελ απνδξνκή 
ηνπο. 

 Άκεζε επαθή κε νπνηνδήπνηε πιηθό κνιπζκέλν κε ζσκαηηθά πγξά από πηζαλό ή 
επηβεβαησκέλν θξνύζκα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola. 

 Δηαδεξκηθόοηξαπκαηηζκόο (π.ρ. κε βειόλα) ή έθζεζε βιελλνγόλνπ ζε ζσκαηηθά πγξά, 
ηζηνύο ή θιηληθά δείγκαηα από πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ 
Ebola. 

 Σπκκεηνρή ζε παξαδνζηαθή ηειεηή θεδείαο ζηηο επεξεαδόκελεο πεξηνρέο 2014
1
, πνπ 

πεξηιακβάλεη απεπζείαο επαθή κε ηε ζνξό, ή ζπκκεηνρή ζε θεδεία όπνπ ε ζνξόο 

πξνέξρεηαη από ηηο επεξεαδόκελεο πεξηνρέο 2014
1
 ρσξίο ηε ρξήζε απαξαίηεησλ κέζσλ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ). 

 Άκεζε επαθή κε λπρηεξίδεο, ηξσθηηθά, πξσηεύνληα (π.ρ. ρηκπαηδήδεο), δσληαλά ή λεθξά 

πξνεξρόκελα από επεξεαδόκελεο πεξηνρέο 2014
1
, ή σκό θξέαο από θπλήγη δώσλ ηνπ 

δάζνπο πνπ πξνέξρεηαη από ηηοεπεξεαδόκελεο πεξηνρέο 2014
1
.  

 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ 

 
Άηοκο ποσ τρήδεη δηερεύλεζες: 
Κάζε άηνκν πνπ  

 πιεξνί ηα θιηληθά ΚΑΗ επηδεκηνινγηθά θξηηήξηα 
Ή 

 πιεξνί ηα θξηηήξηα έθζεζεο πςεινύ θηλδύλνπ ΚΑΗεκθαλίδεη νπνηνδήπνηε από ηα θιηληθά 
ζπκπηώκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ρακεινύ ππξεηνύ. 

 
Πηζαλό θρούζκα:  
Κάζε άηνκν πνπ  

 πιεξνί ηα θιηληθά θξηηήξηα ΚΑΗ ηα θξηηήξηα έθζεζεο πςεινύ θηλδύλνπ. 
 
Δπηβεβαηφκέλο θρούζκα:  
Κάζε άηνκν πνπ  

 πιεξνί ηα εξγαζηεξηαθά θξηηήξηα. 

 
 

 
Τα πηζαλά θαη επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα δειώλνληαη από ην ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ζην Επξσπατθό CDC.  
 
 
Δπερεαδόκελες περηοτές από ηελ επηδεκία αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola-2014:  
1
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/EVDcasedefinition/Pages/Ebola-

affected-areas.aspx 
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