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εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλν θξνύζκα ινίκσμεο από MERS-θνξνλατό ζε αζζελή ειηθίαο
69 εηώλ, Έιιελα κόληκν θάηνηθν Σανπδηθήο Αξαβίαο, ν νπνίνο λνζειεύεηαη ζε ζηαζεξή
θαηάζηαζε. Ο αζζελήο αθίρζε ζηε ρώξα καο ζηηο 17 Απξηιίνπ 2014 από ηε Jeddah
Σανπδηθήο Αξαβίαο κε παξαηεηλόκελν εκπύξεην θαη ιόγσ ηεο ζπκβαηήο θιηληθήο εηθόλαο
θαη ηνπ επηδεκηνινγηθνύ ηζηνξηθνύ ειέγρζεθε θαη βξέζεθε ζεηηθόο γηα ηνλ θνξνλατό ζε δύν
δηαδνρηθέο κνξηαθέο δνθηκαζίεο ζην Ειιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ.
Από ην Σεπηέκβξην ηνπ 2012 έσο ηηο 24 Απξηιίνπ 2014 έρνπλ αλαθεξζεί ζηνλ Παγθόζκην
Οξγαληζκό Υγείαο (ΠΟΥ) ζπλνιηθά 254 εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα, εθ ησλ
νπνίσλ ηα 93 έρνπλ θαηαιήμεη. Τα θξνύζκαηα πξνέξρνληαη από ηηο ρώξεο: Σανπδηθή
Αξαβία, Ηλσκέλα Αξαβηθά Εκηξάηα, Καηάξ, Ινξδαλία, Οκάλ, Κνπβέηη, Ηλσκέλν Βαζίιεην,
Γεξκαλία, Γαιιία, Ιηαιία, Τπλεζία θαη Μαιαηζία. Τν ειιεληθό πεξηζηαηηθό είλαη ην 10
θξνύζκα ινίκσμεο από MERS-θνξνλατό ζηελ Επξώπε. Τα θξνύζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ
ζηελ Επξώπε, ζηελ Τπλεζία θαη ζηε Μαιαηζία είραλ άκεζε ή έκκεζε ζύλδεζε κε ρώξεο
ζηε Μέζε Αλαηνιή. Ο θίλδπλνο γηα ηνλ ηαμηδηώηε ζεσξείηαη ρακειόο. Σύκθσλα κε ηνλ
ΠΟΥ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί, πξνο ην παξόλ, ζε ζρέζε κε ηαμίδηα ή ζπζηάζεηο γηα
έιεγρν ζηηο πύιεο εηζόδνπ.

Οδεγίεο
Οη θνξνλατνί είλαη κία νκάδα ηώλ πνπ ζπλήζσο πξνθαινύλ αλαπλεπζηηθέο ινηκώμεηο κε
πνηθίιε ζνβαξόηεηα ζηνλ άλζξσπν θαη ζηα δώα. Εθηηκάηαη όηη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ
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θνξνλατνύο. Ο αθξηβήο ηξόπνο κεηάδνζεο δελ είλαη αθόκα γλσζηόο. Υπάξρνπλ πάλησο
ζαθείο ελδείμεηο πεξηνξηζκέλεο κεηάδνζεο από άλζξσπν ζε άλζξσπν.
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πξνθύιαμεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθώλ θαλόλσλ πγηεηλήο, ζπζηήλεηαη:
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ζπρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε λεξό θαη ζαπνύλη, νπσζδήπνηε πξηλ ην θαγεηό ή ην
θάπληζκα. Αλ δελ ππάξρεη άκεζα δηαζέζηκν λεξό θαη ζαπνύλη θαη ηα ρέξηα δελ είλαη
εκθαλώο ιεξσκέλα, ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην αιθννινύρν
δηάιπκα.
θάιπςε ηνπ ζηόκαηνο θαη ηεο κύηεο κε ραξηνκάληειν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βήρα
θαη ηνπ θηεξλίζκαηνο.
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απνθπγή ηεο επαθήο κε δώα.
αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ παξνπζηαζηεί ππξεηόο, δπζθνιία ζηελ
αλαπλνή, βήραο ή άιια ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, πξέπεη λα
αλαδεηεζεί άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα. πληζηάηαη ε αλαβνιή ηεο επηζηξνθήο
κέρξη ηελ πιήξε απνδξνκή ηωλ ζπκπηωκάηωλ.
Μεηά ηελ επηζηξνθή:
ζπληζηάηαη ε παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο ηνπ ηαμηδηώηε γηα 14 εκέξεο.
αλ θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ 14 εκεξώλ παξνπζηαζηεί ππξεηόο θαη βήραο ή
δπζθνιία ζηελ αλαπλνή ή άιια ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, πξέπεη λα
αλαδεηεζεί ηαηξηθή βνήζεηα άκεζα θαη λα ελεκεξωζεί ν ηαηξόο γηα ην
πξόζθαην ηαμίδη, ή λα γίλεη επηθνηλωλία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ (ηει. 210521200, 210-5212054).
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