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ηηο 31 Μαξηίνπ ηνπ 2013, νη Κηλεδηθέο Τγεηνλνκηθέο Αξρέο αλαθνίλσζαλ ηα πξώηα ηξία θξνύζκαηα ινίκσμεο 
από ην λέν ηό ηεο γξίπεο ησλ πηελώλ Α(Η7Ν9) ζε αλζξώπνπο. Έθηνηε, ζπλερίδεηαη ε αλαθνξά λέσλ 
θξνπζκάησλ ηεο λόζνπ ζε αλζξώπνπο. Μέρξη θαη ηηο 6 Ινπλίνπ 2013, έρνπλ θαηαγξαθεί ζπλνιηθά εθαηόλ 
ηξηάληα δύν (132) εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα ινίκσμεο από ην λέν ηό ηεο γξίπεο ησλ πηελώλ 
Α(Η7Ν9) ζε αλζξώπνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ 37 ζαλάησλ (ζλεηόηεηα 28%), ηα νπνία έρνπλ κνιπλζεί ζε 
πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Κίλαο. Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο έρνπλ παξνπζηάζεη ινίκσμε αλαπλεπζηηθνύ κε 
εμέιημε ζε ζνβαξή πλεπκνλία, κε θύξηα ζπκπηώκαηα ππξεηό, βήρα θαη δύζπλνηα. Πνιινί ρξεηάζηεθαλ 
λνζειεία ζε Μ.Ε.Θ. θαη κεραληθό αεξηζκό, ελώ ιίγα ήηαλ ηα θξνύζκαηα πνπ παξνπζίαζαλ ήπηα λόζεζε.  

Ο λένο ηόο ηεο γξίπεο ησλ πηελώλ Α(Η7Ν9) έρεη πξνθύςεη από αλαζπλδπαζκό γνληδίσλ πξνεξρόκελσλ από 
δηαθνξεηηθνύο ηνύο γξίπεο πηελώλ θαη ραξαθηεξίδεηαη από ρακειή παζνγνληθόηεηα γηα ηα πηελά θαη πςειή 
παζνγνληθόηεηα γηα ηνλ άλζξσπν. 

Η πεγή έθζεζεο θαη ν ηξόπνο κεηάδνζεο δελ έρνπλ αθόκε δηεπθξηληζηεί. Η επηθξαηέζηεξε ππόζεζε είλαη όηη 
ηόο δηαζπείξεηαη εληόο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ πηελώλ ρσξίο λα γίλεηαη αληηιεπηόο θαη ελίνηε κόλν πξνθαιεί 
ινηκώμεηο ζε αλζξώπνπο πνπ έξρνληαη ζε ζηελή επαθή κε πνπιεξηθά ή πξντόληα ηνπο. Πξνο ην παξόλ, δελ 
ππάξρνπλ ελδείμεηο ζπλερηδόκελεο κεηάδνζεο από άλζξσπν ζε άλζξσπν. Παξόια απηά, ε ύπαξμε 
νιηγάξηζκσλ κηθξώλ ζπξξνώλ θξνπζκάησλ ππνδεηθλύεη ηελ πηζαλόηεηα πεξηνξηζκέλεο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ 
από άλζξσπν ζε άλζξσπν ππό ζπλζήθεο ζηελήο επαθήο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζην νηθνγελεηαθό 
πεξηβάιινλ θαη ελδερνκέλσο ζην πιαίζην πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  

ην πιαίζην ηεο εκθάληζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξνπζκάησλ, ηόζν ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο 
(WHO), όζν θαη ην Επξσπατθό Κέληξν Πξόιεςεο θαη Ειέγρνπ Νόζσλ (ECDC), ζπζηήλνπλ ηελ άκεζε 
επιδημιολογική και επγαζηηπιακή διεπεύνηζη αζζελώλ κε ππνςία ινίκσμεο από ην λέν ηό ηεο γξίπεο 
ησλ πηελώλ Α(Η7Ν9), δεδνκέλνπ όηη κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ πνιιά επηδεκηνινγηθά θαη θιηληθά 
δεδνκέλα γηα ηε λόζν. Εθηόο από ηελ πεγή έθζεζεο θαη ηνλ ηξόπν κεηάδνζεο, ην πιήξεο θάζκα ηεο λόζνπ, 
ν ρξόλνο επώαζεο θαη ελδερόκελνη παξάγνληεο θηλδύλνπ παξακέλνπλ ππό δηεξεύλεζε. 

Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ δηεξεύλεζε αηόκσλ, κε ζνβαξή νμεία ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 
θαη ηα νπνία: 

 έρνπλ πξόζθαην ηαμίδη, ηηο ηειεπηαίεο 14 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ, ζε πεξηνρή1 όπνπ 
ππάξρνπλ εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα γξίπεο Α(Η7Ν9) ζε αλζξώπνπο ή πνπ έρεη 
αληρλεπηεί ν λένο ηόο γξίπεο Α(Η7Ν9) ζε πηελά 

 είραλ ζηελή επαθή2 κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλν θξνύζκα ηηο ηειεπηαίεο 14 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε 
ησλ ζπκπησκάησλ 

 αλήθνπλ ζε ζπξξνή3 θξνπζκάησλ ζνβαξήο νμείαο ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ αλεμήγεηεο αηηηνινγίαο  

 εξγάδνληαη ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο όπνπ λνζειεύνληαη αζζελείο κε ζνβαξή νμεία 
ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 
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ηόχοι ηηρ διεπεύνηζηρ ησλ ύπνπησλ θξνπζκάησλ είλαη: 
1. Η αλίρλεπζε λέσλ θξνπζκάησλ ινίκσμεο από ην λέν ηό γξίπεο ησλ πηελώλ Α(Η7Ν9) ζε αλζξώπνπο. 
2. Η παξαθνινύζεζε ηεο εκθάληζεο λέσλ θξνπζκάησλ ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ θαη ε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ηνπο. 
3. Η έγθαηξε αλίρλεπζε ζπλερηδόκελεο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ από άλζξσπν ζε άλζξσπν. 
4. Η απνζαθήληζε ηνπ θιηληθνύ θάζκαηνο ηεο λόζνπ θαη ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ. 

 
Σημείωση: 
1 

Οη πεξηνρέο απηέο, κέρξη θαη 03/06/2013, είλαη όιεο ζηελ Κίλα: Anhui, Fujian, Henan, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shandong , 

Zhejiang, Beijing, Shanghai. 
ΠΡΟΟΧΗ!!: Καθώρ η επιδημία εξελίζζεηαι, οι πεπιοχέρ ενδέχεηαι να ηποποποιηθούν. Γηα επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο πιεγείζεο πεξηνρέο, επηζθεθζείηε ηηο ειεθηξνληθέο δηεύζπλζε: 
www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/Data_Reports/en/index.html  & www.keelpno.gr 

 
2 Ωο ζηελή επαθή νξίδεηαη:  

α) Κάζε άηνκν πνπ πεξηέζαιςε αζζελή, είηε απηό ήηαλ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο είηε επαγγεικαηίαο πγείαο, θαζώο θαη 
νπνηνζδήπνηε είρε παξόκνηα ζηελή θπζηθή επαθή κε ηνλ αζζελή.  

β) Οπνηνζδήπνηε δηέκεηλε καδί ή επηζθέθζεθε πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ λνζνύζε. 
 

3 
Η ζπξξνή αθνξά ζε δύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα κε έλαξμε ζπκπησκάησλ κέζα ζην ίδην 10ήκεξν θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ ίδην ρώξν, όπσο: ζρνιείν, ηόπνο εξγαζίαο, ζπίηη, λνζνθνκείν, ρώξνπο νκαδηθήο δηαβίσζεο, ρώξνπο αλαςπρήο 
θιπ 

 

 

 

 

 

 

Κάζε θξνύζκα, «ππό δηεξεύλεζε, πηζαλό ή επηβεβαησκέλν», ζα πξέπεη λα δειώλεηαη ΑΜΕΑ ζην 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, κέζσ ηνπ «ΔΕΛΣΙΟΤ ΔΗΛΩΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ ΣΩΝ ΠΣΗΝΩΝ 
A(H7N9)  
  

http://www.keelpno.gr/

