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Η αλίρλεπζε ηνπ λένπ ηνύ γξίπεο ησλ πηελώλ Α(Η7Ν9) γίλεηαη κε κνξηαθό έιεγρν (RT-PCR), πνπ 
δηελεξγείηαη ζηα δύν Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξά Γξίπεο ηεο ρώξαο θαη ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε Νόηηα 
Διιάδα ην Ιλζηηηνύην Pasteur θαη γηα ηε Βόξεηα Διιάδα ην Β΄ Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο, Ιαηξηθή 
ρνιή Α.Π.Θ.  
 
Η ιήςε ησλ θιηληθώλ δεηγκάησλ, ε ζπληήξεζε θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηα πξναλαθεξόκελα εξγαζηήξηα, 
γίλεηαη κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν πνπ γίλεηαη θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο ηνύο γξίπεο.  
 
Προμήθεια σλικού ζσνηήρηζης και μεηαθοράς ιών  

 
Οη εηδηθνί ζηεηιενί θαη ηα ζσιελάξηα κε ην πιηθό ζπληήξεζεο θαη κεηαθνξάο θιηληθώλ δεηγκάησλ ηνπ 
αλαπλεπζηηθνύ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ λένπ ηνύ γξίπεο Α(Η7Ν9), παξέρνληαη από ηα Δζληθά εξγαζηήξηα 
Αλαθνξάο Γξίπεο (Ιλζηηηνύην Pasteur γηα ηε λόηηα Διιάδα & Β΄ Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην Α.Π.Θ γηα 
ηε Βόξεηα Διιάδα). 

 
Μεηαθορά κλινικών δειγμάηων  

 
Γηα ηε κεηαθνξά ησλ θιηληθώλ δεηγκάησλ ζε άιια εξγαζηήξηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε εηδηθή 
ηξηπιή ζπζθεπαζία (ηξηπιό θνπηί, παξάξηεκα) 

 

Πληροθορίες για ηα Δθνικά Δργαζηήρια Αναθοράς Γρίπης  
 

1.  ΓΙΑ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΔΛΛΑΓΑ 
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΑΣΔΡ 
ΣΟΜΔΑ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ 
ΔΘΝΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΡΙΠΗ ΝΟΣΙΑ ΔΛΛΑΓΑ 
Γηεπζπληήο: Γξ. Α. Μεληήο, Ιαηξόο Βηνπαζνιόγνο 
 
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ πξνκήζεηα ηνπ πιηθνύ ζπληήξεζεο θαη 
κεηαθνξάο ηώλ: θα Μνπηνύζε:  ηει. 210 64 78 822 & θνο Κνζζπβάθεο: ηει. 210 64 78 82, Email: 

akossivakis@pasteur.g 

ΝΔΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ ΣΩΝ ΠΣΗΝΩΝ  Α(Η7Ν9) 
 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ ΣΩΝ ΠΣΗΝΩΝ Α(Η7Ν9)) 

 
Μάιος 2013 

mailto:akossivakis@pasteur.g


 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ 

Σμήμα Επιδημιολογικής Επιηήρηζης και Παρέμβαζης 

Γρ. Νοζημάηων ποσ Μεηαδίδονηαι μέζω ηοσ Αναπνεσζηικού 

www.keelpno.gr  
 

2 

2. ΓΙΑ ΣΗ ΒΟΡΔΙΑ ΔΛΛΑΓΑ 
Β΄ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ 
ΔΘΝΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΡΙΠΗ 
Γηεπζπληήο: Ν. Μαιηζηόβαο, Καζεγεηήο Μηθξνβηνινγίαο-Δξγ. Ινινγίαο  
 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ πξνκήζεηα ηνπ πιηθνύ ζπληήξεζεο θαη κεηαθνξάο 

ηώλ: θα Μειίδνπ & θα Δμεληάξε:  ηει. 2310 - 999 101  
 
 

 
Σημείωση: ηα άηνκα πνπ ειέγρνληαη γηα ινίκσμε από ην λέν ηό γξίπεο ησλ πηελώλ Α(Η7Ν9), δελ ζα 
πξέπεη λα παξαιείπεηαη ν έιεγρνο γηα ηνλ απνθιεηζκό άιισλ παζνγόλσλ πνπ πξνθαινύλ νμεία 
ζνβαξή ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, όπσο ν Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumophila, 
αλαπλεπζηηθόο ζπγθπηηαθόο ηόο (RSV), κλπ . 
 

 
  



 

                                                   ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

ΣΡΙΠΛΟ ΚΟΤΣΙ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 
Αρτική ζσζκεσαζία 

1) Τδαηνζηεγέο δνρείν κε εηηθέηα, πνπ πεξηνξίδεη θάζε δηαξξνή θαη πεξηέρεη ην δείγκα (πρ. 
θηαιίδην από Κέληξα Αλαθνξάο Γξίπεο) 
Σημείωση: Γηα πεξηζζόηεξα από έλα δείγκαηα, θάζε θηαιίδην ζα πξέπεη λα είλαη 
ηπιηγκέλν κεκνλσκέλα κε απνξξνθεηηθό πιηθό γηα λα κε ζπάζεη ζηε κεηαθνξά 

Γεύηερη ζσζκεσαζία 
1) Απνξξνθεηηθό πιηθό πνπ πεξηθιείεη ηελ αξρηθή ζπζθεπαζία δει. ην πδαηνζηεγέο δνρείν 

πνπ πεξηέρεη ην δείγκα. 
2) Τδαηνζηεγέο αλζεθηηθό δνρείν πνπ πεξηνξίδεη θάζε δηαξξνή θαη εζσθιείεη ηελ αξρηθή 

ζπζθεπαζία.  
Σελική ζσζκεσαζία 

1) Γνρείν/θνπηί πνπ πεξηιακβάλεη ηε δεύηεξε ζπζθεπαζία θαη πξνζηαηεύεη ην πεξηερόκελν 
από επηξξνέο ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο (θπζηθή θαηαζηξνθή, λεξό). Η ηειηθή 
ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα είλαη πδαηνζηεγήο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ 
κεηαθνξά ηνπ δείγκαηνο πγξόο πάγνο. 
Η ηειηθή ζπζθεπαζία πξέπεη λα θέξεη εηηθέηα θηλδύλνπ γηα κνιπζκαηηθά πιηθά, ηδηαίηεξα  
όηαλ πξόθεηηαη λα γίλεη κεηαθνξά κε κέζα ζπγθνηλσλίαο (αεξνπιάλν, πινίν θιπ), 
θαζώο θαη εηδηθή εηηθέηα πξνζαλαηνιηζκνύ ζπζθεπαζίαο.  

 
Σημείωση: Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ κεηαθνξά κνιπζκαηηθώλ 
θιηληθώλ δεηγκάησλ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο.  
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_HSE_EPR_2008_10.pdf 

 

http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_HSE_EPR_2008_10.pdf

