
 
 
 
 
 

 
 

Ο παξαθάησ νξηζκόο αθνξά ηόζν ζηην ανίτνεσζη ησλ θξνπζκάησλ κε ππνςία ινίκσμεο από ην λέν ηό γξίπεο 
Α(Η7Ν9) όζν θαη ζηε δήλωζή ηνπο ζην ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Επηζεκαίλεηαη όηη, θαζώο ε επηδεκία εμειίζζεηαη ν νξηζκόο 
θξνύζκαηνο ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί.  

 
Κάζε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλν θξνύζκα ζα πξέπεη λα δειώλεηαη ΑΜΕΑ ζην ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, κέζσ ηνπ 
«ΔΕΛΣΙΟΤ ΔΗΛΩΗ ΚΡΟΤΜΑΣΟ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ ΣΩΝ ΠΣΗΝΩΝ Α(Η7Ν9)»  

   

Σημειώσεις:  

1
 Καζώο ε επηδεκία εμειίζζεηαη, νη πεξηνρέο/ρώξεο ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζνύλ. Γηα επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηηο πιεγείζεο πεξηνρέο, επηζθεθζείηε ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο: 
www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/Data_Reports/en/index.html  & www.keelpno.gr 
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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 14ήκεξν θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε 
ηνλ ίδην ρώξν, όπσο: ζρνιείν, ηόπνο εξγαζίαο, ζπίηη, λνζνθνκείν, ρώξνπο νκαδηθήο δηαβίσζεο, ρώξνπο αλαςπρήο θιπ. 

Α. Πιθανό κρούζμα / κρούζμα σπό διερεύνηζη 

Αζζελήο κε ζνβαξή νμεία ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, κε ζπκπηώκαηα όπσο ππξεηό ≥38°C ή 
ηζηνξηθό ππξεηνύ, βήρα ΚΑΙ αλάγθε λνζειείαο ζε λνζνθνκείν  
 
ΚΑΙ ηνπιάρηζηνλ ένα από ηα παξαθάησ: 
 

 έρεη 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 (Anhui, Fujian, Henan, Hunan, Jiangsu, 
Jiangxi, Shandong , Zhejiang, Beijing, Shanghai) 

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

 αλήθεη ζε ζπξξνή3 θξνπζκάησλ ζνβαξήο νμείαο ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ αλεμήγεηεο 
αηηηνινγίαο ή  

 εξγάδεηαη ζε κνλάδα πεξίζαιςεο όπνπ λνζειεύνληαη αζζελείο κε ζνβαξή νμεία ινίκσμε ηνπ 
αλαπλεπζηηθνύ 

Β. Επιβεβαιωμένο Κρούζμα 

Αζζελήο κε αλίρλεπζε ηνπ λένπ ηνύ ηεο γξίπεο ησλ πηελώλ Α(Η7Ν9) κε RT-PCR, ζηα Εξγαζηήξηα 
Αλαθνξάο Γξίπεο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ECDC θαη ηνπ Επξσπατθνύ Γξαθείνπ ηνπ WHO  

ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ ΣΩΝ ΠΣΗΝΩΝ Α(Η7Ν9)  
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