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Εργαστήριο Υγιεινής 

ΚΕΕΛΠΝΟ: 210.8899.000 
ΑΠΘ: 2310.999.135 
ΦΑΞ: 2310.999.131 

 
ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

 
 
ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΥΡΕΤΟ (37,5 º C ΚΑΙ ΑΝΩ) 
(Η λοίµωξη µπορεί να αφορά το ανώτερο ή/και το κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα.) 
Κλινική εικόνα ή ακτινογραφικά ευρήµατα συµβατά µε λοίµωξη του αναπνευστικού 
συστήµατος, π.χ. ρινική συµφόρηση/καταρροή, πονόλαιµος, βράγχος φωνής, ερυθρότητα 
παρισθµίων – βήχας, απόχρεµψη, δύσπνοια, ακροαστικά ή/και ακτινογραφικά ευρήµατα 
λοίµωξης του κατώτερου αναπνευστικού συστήµατος 
ΚΑΙ 
Πυρετός 37,5 º C και άνω 
 
ΓΡΙΠΩ∆ΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 
Κλινική εικόνα συµβατή µε γρίπη, π.χ. αιφνίδια εκδήλωση της νόσου, βήχας, πυρετός >38ºC, 
µυαλγία και/ή πονοκέφαλος. 
 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙ∆Α 
Κλινική εικόνα συµβατή µε γαστρεντερίτιδα, π.χ. ναυτία, έµετοι, διάρροια *, κοιλιακός πόνος. 
Μπορεί να συνυπάρχουν και άλλα συµπτώµατα, όπως πυρετός, κακουχία, πονοκέφαλος. 

* ∆ιάρροια = 3 ή περισσότερες διαρροϊκές κενώσεις ηµερησίως (χαλαρές, υδαρείς ή βλεννώδεις 
κενώσεις µε ή χωρίς πρόσµιξη αίµατος). 
 
ΕΡΠΗΣ ΖΩΣΤΗΡΑΣ 
Φυσαλιδώδες εξάνθηµα µε χαρακτηριστική κατανοµή κατά δερµοτόµιο µε ή χωρίς άλγος στο 
ίδιο δερµοτόµιο. Είναι δυνατόν να εµπλέκονται περισσότερα του ενός δερµοτόµια. 
 
ΚΟΚΚΥΤΗΣ 
Κλινική εικόνα συµβατή µε κοκκύτη, π.χ. βήχας διάρκειας τουλάχιστον δύο εβδοµάδων που 
συνδυάζεται µε τουλάχιστον ένα από τα εξής: παροξυσµικός βήχας, οξύς εισπνευστικός 
σιγµός («κοκοράκι») ή έµετος που ακολουθεί το βήχα, χωρίς άλλη προφανή αιτία. 
 
ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ 
Κλινική εικόνα συµβατή µε ανεµευλογιά, χωρίς άλλη προφανή αιτία. Χαρακτηριστικές 
εκδηλώσεις της νόσου είναι ο πυρετός και η αιφνίδια εµφάνιση κηλιδοβλατιδώδους 
εξανθήµατος που εξελίσσεται σε φυσσαλιδώδες και τελικά εφελκιδοποιείται – τυπικά το 
εξάνθηµα είναι διάσπαρτο και συνυπάρχουν εξανθηµατικές βλάβες σε διαφορετικά στάδια 
έκθυσης.  
 
ΙΛΑΡΑ 
Κλινική εικόνα που περιλαµβάνει γενικευµένο εξάνθηµα διάρκειας >3 ηµέρες και 
θερµοκρασία >38ºC και ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: βήχας, ρινική καταρροή, 
κηλίδες Koplik, επιπεφυκίτιδα. 
 
ΕΡΥΘΡΑ 
Κλινική εικόνα συµβατή µε ερυθρά, π.χ. αιφνίδια εκδήλωση γενικευµένου κηλιδοβλατιδώδους 
εξανθήµατος και αρθραλγία/αρθρίτιδα, λεµφαδενοπάθεια ή επιπεφυκίτιδα, χωρίς άλλη 
προφανή αιτία. 
 
ΠΑΡΩΤΙΤΙ∆Α 
Κλινική εικόνα συµβατή µε παρωτίτιδα, π.χ. οξεία εκδήλωση ετερόπλευρης ή 
αµφοτερόπλευρης ευαίσθητης, αυτοπεριοριζόµενης διόγκωσης της παρωτίδας ή άλλου 
σιαλογόνου αδένα, που διαρκεί περισσότερες από 2 ηµέρες, χωρίς άλλη προφανή αιτία. 


