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Βασικές αρχές διερεύνησης 
επιδημίας

Πηγή εκπαιδευτικού υλικού:
Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική 

επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών,
Τομέας υγείας παιδιού ΕΣ∆Υ, 2014

Ομιλητής: Αγορίτσα Μπάκα, Ιατρός

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
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Στόχοι παρουσίασης

 Παρουσίαση των βημάτων διερεύνησης μιας 
επιδημίας

Αναφορά σε πρακτικά ζητήματα διερεύνησης 
μιας επιδημίας
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Η εμφάνιση αυξημένου αριθμού κρουσμάτων μιας 
νόσου, σε σύγκριση με τον αναμενόμενο, σε ένα 
δεδομένο τόπο, σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό 
και κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής 
περιόδου.

Ορισμός επιδημίας
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Επιδημία 

 Επείγουσα κατάσταση από άποψη ∆ημόσιας 
Υγείας, με πολιτικές,κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις

 Ασυνήθιστο γεγονός  θέτει σε δοκιμασία το 
σύστημα

 Απαιτεί ταχεία αντιμετώπιση 
 Πιθανότατα αναδεικνύει αδυναμίες του 
συστήματος ∆ημόσιας Υγείας – Επιδημιολογικής 
Επιτήρησης

 Ευκαιρία για αλλαγές – βελτιώσεις – εκπαίδευση

Γιατί διερευνάται μία επιδημία;
Ποιος είναι ο στόχος της διερεύνησης;

 Να σταματήσει η επιδημία

 Να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες στον τομέα υγείας και 

δημόσιας υγείας – οικονομικές και κοινωνικές

 Να κατανοηθεί το τι έγινε και γιατί

 Να βελτιωθεί η γνώση μας – εκπαίδευση

 Να βελτιωθεί το σύστημα επιτήρησης – ανίχνευσης 

επιδημιών

 Να προληφθούν μελλοντικές επιδημίες → βραχυπρόθεσμα 

και μακροπρόθεσμα μέτρα πρόληψης και ελέγχου 
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∆ιερεύνηση Επιδημίας

Επιδημιολόγοι Κλινικοί

Συντονισμός 
∆ιατομεακή συνεργασία

Εργαστήριο

Εκπαίδευση

ΜΜΕ Υγειονομικές υπηρεσίες 
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Ανίχνευση επιδημίας

 Σύστημα Επιδημιολογικής  Επιτήρησης 

 Κλινικοί – Εργαστήρια  

 Κοινό  

 Μ.Μ.Ε. 
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Ανίχνευση επιδημίας

 Σύστημα Επιδημιολογικής  Επιτήρησης 

 Κλινικοί – Εργαστήρια  

 Κοινό  

 Μ.Μ.Ε. 

 Συνήθως, η πληροφορία δεν έρχεται από το υπάρχον 
σύστημα, αλλά από όλες τις άλλες πηγές 

 ∆ιεθνώς: 40% από τα ΜΜΕ
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Επιτήρηση και ανίχνευση επιδημίας: 
Κρούσματα σαλμονέλλωσης από S. Goldcoast 

ανά μήνα διάγνωσης,τόπος Χ, 1993-1996

Μήνας

Αριθμός κρουσμάτων

1993 1994 1995 1996

Επιδημικό threshold (όριο)
διευκολύνει ανίχνευση
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Διερεύνηση επιδημίας

• Τι συμβαίνει; Εκτίμηση Κατάστασης

• Ποιος / Που / Πότε προσβλήθηκε; Περιγραφή

• Ποιο είναι το αίτιο; Ανάλυση

• Τι πρέπει να γίνει; Παρέμβαση
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Βήματα διερεύνησης επιδημίας

 Επιβεβαίωση ύπαρξης επιδημίας
 Επιβεβαίωση διάγνωσης
 Οργάνωση ομάδας διερεύνησης/προετοιμασία
 Διατύπωση ορισμού κρούσματος 
 Ανεύρεση κρουσμάτων – συλλογή περιγραφικών στοιχείων
 Περιγραφική ανάλυση (χρόνος, τόπος, άτομο) 
 Διατύπωση υπόθεσης  για αιτιολογικούς παράγοντες
 Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας (έλεγχος υπόθεσης→

συμπεράσματα) 
 Επιπρόσθετες διερευνήσεις (π.χ. περιβαλλοντική 

διερεύνηση)
 Επικοινωνία – δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων
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Κύρια Βήματα / Σύνοψη

• Τι συμβαίνει; Εκτίμηση Κατάστασης

• Ποιος / Που / Πότε προσβλήθηκε; Περιγραφή

• Ποιο είναι το αίτιο; Ανάλυση

• Τι πρέπει να γίνει; Παρέμβαση
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Επιβεβαίωση Επιδημίας

 Περισσότερα κρούσματα από τα 
αναμενόμενα; (τόπος, χρονική περίοδος, πληθυσμός)

 Συστήματα επιτήρησης, μελέτες,γιατροί
 Επιδημιολογική σχέση;
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Επιβεβαίωση Επιδημίας

 Περισσότερα κρούσματα από τα 
αναμενόμενα; (τόπος, χρονική περίοδος, πληθυσμός)

 Συστήματα επιτήρησης, μελέτες,γιατροί
 Επιδημιολογική σχέση;
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Επιβεβαίωση Επιδημίας

 Περισσότερα κρούσματα από τα 
αναμενόμενα; (τόπος, χρονική περίοδος, πληθυσμός)

 Συστήματα επιτήρησης, μελέτες,γιατροί
 Επιδημιολογική σχέση;

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 εποχιακή κατανομή
πλασματική αύξηση λόγω αλλαγής στον 
πληθυσμό αναφοράς ή στο σύστημα (ορισμοί, 
νέες διαγνωστικές μέθοδοι, σφάλματα κ.α.) 
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Επιβεβαίωση Επιδημίας

 Περισσότερα κρούσματα από τα 
αναμενόμενα; (τόπος, χρονική περίοδος, πληθυσμός)

 Συστήματα επιτήρησης, μελέτες,γιατροί
 Επιδημιολογική σχέση;

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 εποχιακή κατανομή
πλασματική αύξηση λόγω αλλαγής στον 
πληθυσμό αναφοράς ή στο σύστημα (ορισμοί, 
νέες διαγνωστικές μέθοδοι, σφάλματα κ.α.) 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δράσουμε!
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Κρούσματα λεγιονέλλωσης ανά εβδομάδα δήλωσης
Γαλλία, Ιανουάριος 1996 - Αύγουστος 1997
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Εβδομάδα δήλωσης

Αριθμός κρουσμάτων

1996 1997
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Κρούσματα λεγιονέλλωσης ανά εβδομάδα δήλωσης
Γαλλία, Ιανουάριος 1996 - Αύγουστος 1997
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Εβδομάδα δήλωσης

Αριθμός κρουσμάτων
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Συνέδριο: λεγιονέλλωση 
διάγνωση + δήλωση
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Αύγουστος 2000
Σύστημα Υποχρεωτικής ∆ήλωσης

Νοσοκομείο Κοζάνης:
Ιούλιος : 20 κρούσματα σαλμονέλωσης (X 5 αναμενόμενα)

Αύγουστος : 15 κρούσματα σαλμονέλωσης

Εργαστήριο - Αντίστοιχος αριθμός απομονώσεων με          
προηγούμενα έτη

- Απουσία εργαστηριακής δήλωσης
- Απουσία αποστολής δείγματος στο Κ.Α.

Sentinel - όχι αύξηση
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Αύγουστος 2000
Σύστημα Υποχρεωτικής ∆ήλωσης

Νοσοκομείο Κοζάνης:
Ιούλιος : 20 κρούσματα σαλμονέλωσης (X 5 αναμενόμενα)

Αύγουστος : 15 κρούσματα σαλμονέλωσης

Εργαστήριο - Αντίστοιχος αριθμός απομονώσεων με          
προηγούμενα έτη

- Απουσία εργαστηριακής δήλωσης
- Απουσία αποστολής δείγματος στο Κ.Α.

Sentinel - όχι αύξηση

 Αύξηση ευαισθησίας συστήματος (επισκέπτρια υγείας)  
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Επιβεβαίωση ∆ιάγνωσης

 Τι είδους συμπτώματα / σημεία;
Αρχική κλινική διάγνωση

 Επαφή με γιατρούς/εργαστήρια 
(συλλογή πληροφορίας/ευαισθητοποίηση)

 Συνομιλία/κλινική εξέταση κάποιων κρουσμάτων
 Επιτόπια επίσκεψη
 Κλινικά δείγματα (όχι απαραίτητα από όλους) 
εργαστηριακή επιβεβαίωση

 Περιβαλλοντικά δείγματα
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Επιβεβαίωση επιδημίας

Άμεσα Μέτρα Περαιτέρω ∆ιερεύνηση

• Προφύλαξη
• Απομόνωση
• Υγιεινή
• Ενημέρωση Κοινού

• Αιτιολογικός Παράγων
• Τρόπος μετάδοσης
• Πηγή 
• Υποδόχο
• Πληθυσμός σε κίνδυνο
• Έκθεση
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• επιδημιολόγος/

/επαγγελματίας ∆.Υ.

• κλινικός/εργαστηριακός

• επόπτες ∆.Υ.

• διοικητική υποστήριξη

• εκπρόσωπος τύπου

συντονίζει τη διερεύνηση
(ξεκάθαροι ρόλοι)

επιβεβαίωση επιδημίας,
περαιτέρω διερεύνηση

Ομάδα 
∆ιερεύνησης
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∆ιερεύνηση Επιδημίας;

 Χρειάζεται διερεύνηση; 

ΝΑΙ, για κάθε επιδημία.

ΑΛΛΑ…

 Εκτίμηση  δυνατοτήτων και προτεραιοτήτων: 
– διαθέσιμοι πόροι (ανθρώπινοι, υλικοί)

– μέγεθος/σοβαρότητα επιδημίας

– πλαίσιο, αντίκτυπο

– άλλες προτεραιότητες, άλλες επιδημίες
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∆ιερεύνηση Επιδημίας 
Παράλληλες ∆ράσεις

 Επιδημιολογική διερεύνηση

 Εργαστηριακή διερεύνηση

 Περιβαλλοντική διερεύνηση

 Μέτρα ελέγχου και παρέμβασης

Επιδημία βρουκέλλωσης, Φεβρουάριος-
Αύγουστος 2008, Θάσος

16/05/2008:

• 7 κρούσματα βρουκέλλωσης σε κατοίκους της 
Θάσου δηλώθηκαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ

• βρουκέλλωση: επιτηρείται μέσω του Συστήματος 
Υποχρεωτικής ∆ήλωσης Νοσημάτων (ΣΥ∆Ν) του 
ΚΕΕΛΠΝΟ

Επιδημία βρουκέλλωσης, Φεβρουάριος-
Αύγουστος 2008, Θάσος

Θάσος:

• 10 χλμ από την ηπειρωτική Ελλάδα/13.720 κάτοικοι

• πληθυσμός αιγοπροβάτων ≈ 60.000 /δεν υπάρχουν 
εκτροφές βοοειδών

• 1998-2008: η Θάσος σε πρόγραμμα εκρίζωσης της 
βρουκέλλωσης

2005-2008

• 0 κρούσματα βρουκέλλωσης σε ζώα & ανθρώπους

Η ∆ΗΛΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ → ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙ∆ΗΜΙΑΣ
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Επιδημία βρουκέλλωσης, Φεβρουάριος-
Αύγουστος 2008, Θάσος

έναρξη διερεύνησης 16/05/2008:
• επικοινωνία με τοπικές μονάδες υγείας (Θάσος, Καβάλα, 
Θεσσαλονίκη)

• συμπτώματα: πυρετός, νυχτερινή εφίδρωση, αρθραλγία, 
κακουχία

• εργαστηριακός έλεγχος για τυποποίηση αιτιολογικού 
παράγοντα επιδημίας

• ενημέρωση δ/νσης δημόσιας υγείας Καβάλας & δ/νσης 
κτηνιατρικής→ περιβαλλοντική διερεύνηση

29

Ορισμός κρούσματος

 Σύνολο κριτηρίων με σκοπό την κατηγοριοποίηση 
των ατόμων σχετικά με το αν εμφανίζουν ή όχι την 
υπό μελέτη νόσο

 Κριτήρια

– Κλινικά (+ εργαστηριακά δεδομένα)

– Τόπος

– Χρόνος

– Άτομο (χαρακτηριστικά ατόμου)
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Ορισμός κρούσματος

 Απλότητα, πρακτικότητα

 Ευαισθησία / ειδικότητα 

• σοβαρή / ήπια νόσος

• αρχή / ενδιάμεση φάση

• δυνατότητα αλλαγής  

 ∆ιάφορα επίπεδα ορισμού 
(διαβάθμιση επιδημιολογικής βεβαιότητας)

• επιβεβαιωμένο κρούσμα

• πιθανό κρούσμα

• ενδεχόμενο κρούσμα
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Επιδημία βρουκέλλωσης, Φεβρουάριος-
Αύγουστος 2008, Θάσος

Επιβεβαιωμένο κρούσμα

• Κάθε άτομο (κάτοικος ή 
επισκέπτης του νησιού) 
που στο διάστημα 
Ιανουάριος-Αύγουστος 
2008 εκδήλωσε 
συμπτώματα συμβατά 
με βρουκέλλωση και 
είχε θετική 
εργαστηριακή εξέταση 

Πιθανό κρούσμα

• Κάθε άτομο (κάτοικος ή 
επισκέπτης του νησιού) 
που στο διάστημα 
Ιανουάριος-Αύγουστος 
2008 εκδήλωσε 
συμπτώματα συμβατά 
με βρουκέλλωση και 
είχε επιδημιολογική 
σύνδεση
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Ανεύρεση κρουσμάτων

 αναζήτηση κρουσμάτων 
(όσο το δυνατόν περισσότερα)
• ∆ηλώσεις συστημάτων επιτήρησης

• Νοσοκομεία, ΚΥ

• Ιδιώτες ιατροί

• Μικροβιολογικά εργαστήρια

• Σχολεία, εργασιακοί χώροι, κτλ

 κατάλογος κρουσμάτων με: ηλικία, φύλο, 
διεύθυνση, ημ/νία έναρξης συμπτωμάτων
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Περιγραφική επιδημιολογία

 ΠΟΤΕ άρχισαν τα συμπτώματα;
χρόνος

 ΠΟΥ εμφανίστηκαν τα κρούσματα;
τόπος

 ΠΟΙΑ άτομα εμφάνισαν τη νόσο;
άτομο (χαρακτηριστικά ατόμου)
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34

Χρόνος

35

Χρόνος - Επιδημική καμπύλη

36

Χρόνος - Επιδημική καμπύλη

• Ιστόγραμμα

• Κατανομή κρουσμάτων στο χρόνο 

• Άξονας-χ: χρόνος έναρξης συμπτωμάτων

• Άξονας-ψ: αριθμός κρουσμάτων

- Συνήθως ένα τετράγωνο = ένα κρούσμα

10 = 1 πρωτογενές κρούσμα

= 1 δευτερογενές κρούσμα
(οικογενειακό περιβάλλον)

5
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Ημερομηνία έναρξης συμπτωμάτων
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Επιδημία βρουκέλλωσης, Φεβρουάριος-
Αύγουστος 2008, Θάσος

38

Τόπος

39

Τόπος

 ∆ιεύθυνση κατοικίας

 Χώρος πιθανής έκθεσης

 Χάρτες, πίνακες 

 Εντοπισμός μίας περιοχής σε κίνδυνο 

(at risk)
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Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων 
χολέρας, Λονδίνο 1854

41

Χάρτης επίπτωσης περιοχής
This image cannot currently be displayed.

Γράφημα. Επίπτωση
μηνιγγίτιδας (ανά 100,000
κατοίκους) ανά τόπο 
διαμονής, Περιφέρεια Χ, 
1998.

42

Άτομο - (χαρακτηριστικά ατόμου)
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Άτομο - (χαρακτηριστικά ατόμου)

 Κατανομή κρουσμάτων ανά ηλικία, φύλο, 
επάγγελμα κ.α (αριθμητής)
• 60 γυναίκες
• 60 άνδρες

 Σύνολο πληθυσμού ανά ηλικία, φύλο, 
επάγγελμα κ.α (παρονομαστής)
• 600 γυναίκες (σύνολο)
• 1500 άνδρες (σύνολο)

 Πηλίκο Προσβολής (Attack rate)
• γυναίκες: 60/600 (10%)
• άνδρες: 60/1500 (4%)

Επιδημία βρουκέλλωσης, Φεβρουάριος-
Αύγουστος 2008, Θάσος

Περιγραφικά δεδομένα κρουσμάτων έως 
17/06/2008 (n=55)

• διάμεση ηλικία: 46 έτη (εύρος: 8-88)

• 26 άνδρες-29 γυναίκες

• 50 κάτοικοι Θάσου & 5 κάτοικοι Καβάλας

45

∆ιατύπωση και έλεγχος υπόθεσης

 Ανασκόπηση όλων των δεδομένων περιγραφικής 
επιδημιολογίας (χρόνος, τόπος, άτομο)

 ∆ιατύπωση επιδημιολογικών υποθέσεων 
(παράγοντες κινδύνου, αιτιολογικούς παράγοντες)

 Έλεγχος της υπόθεσης (μελέτες αναλυτικής   
επιδημιολογίας)
– Μελέτες σειρών (cohort studies)

– Μελέτες ασθενών-μαρτύρων (case-control studies)
Απόρριψη ή μη της υπόθεσης

 ∆ιατύπωση συμπερασμάτων
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Επιδημία βρουκέλλωσης, Φεβρουάριος-
Αύγουστος 2008, Θάσος

• Επιδημική καμπύλη συμβατή με κοινή 
σημειακή πηγή

• Κρούσματα μεταξύ κατοίκων και 
επισκεπτών της Θάσου

Επιδημία βρουκέλλωσης, Φεβρουάριος-
Αύγουστος 2008, Θάσος

• Επιδημική καμπύλη συμβατή με κοινή 
σημειακή πηγή

• Κρούσματα μεταξύ κατοίκων και 
επισκεπτών της Θάσου

• ΥΠΟΘΕΣΗ: κατανάλωση μη παστεριωμένου 
γαλακτοκομικού προϊόντος (τυρί) που παράγεται 
στην περιοχή την περίοδο του Πάσχα

Επιδημία βρουκέλλωσης, Φεβρουάριος-
Αύγουστος 2008, Θάσος

Αναλυτική μελέτη

• μελέτη ασθενών-μαρτύρων (case-control study)-1:1

• 98 ασθενείς-98 μάρτυρες

• προσωπικές συνεντεύξεις με δομημένο ερωτηματολόγιο 
από τους επαγγελματίες υγείας τοπικής μονάδας υγείας

Κατανάλωση φρέσκου τυριού από συγκεκριμένο 
κτηνοτρόφο/τοπικό παραγωγό 

OR: 15,09 - ∆.Α.95% (6,56-34,7)
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49

∆ιερεύνηση Επιδημίας 
Παράλληλες ∆ράσεις

 Επιδημιολογική διερεύνηση

 Εργαστηριακή διερεύνηση

 Περιβαλλοντική διερεύνηση

 Μέτρα ελέγχου και παρέμβασης

50

Εργαστηριακή διερεύνηση

 Προσδιορισμός παθογόνου
• Ταυτοποίηση μικροοργανισμού 
• Τυποποίηση μικροοργανισμού  τύποι, υπότυποι, 
μοριακή «ταυτότητα»

 Σημασία για δημόσια υγεία
• Επιβεβαίωση διάγνωσης  κατάλληλα μέτρα
• Τεκμηρίωση σύνδεσης μικροοργανισμών που 
εντοπίστηκαν σε διαφορετικούς ασθενείς

• Τεκμηρίωση σύνδεσης περιβαλλοντικών δειγμάτων με 
δείγματα από ασθενείς

• Τεκμηρίωση προέλευσης παθογόνου

51

Περιβαλλοντική διερεύνηση

 Επισκόπηση – επίσκεψη

 Τόπος – διαδικασία

 ∆είγματα περιβάλλοντος (νερό, φαγητό, 
συσκευές κλπ.)

 Ταχύτητα, αξιοποίηση προκαταρκτικών 
επιδημιολογικών δεδομένων
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52

Μέτρα ελέγχου και παρέμβασης

 Πηγή (ζώο, άνθρωπος, περιβάλλον)

 Μετάδοση

 Προστασία των ατόμων που ευρίσκονται σε 
κίνδυνο / δευτερογενής πρόληψη

 Παρακολούθηση πορείας επιδημίας

 Παρακολούθηση επιδημικής καμπύλης

 Αξιολόγηση μέτρων

Επιδημία βρουκέλλωσης, Φεβρουάριος-
Αύγουστος 2008, Θάσος

Εργαστηριακή διερεύνηση

• 5 από 8 δείγματα αίματος: απομόνωση Brucella 
melitensis 

• 2 από τα 5 δείγματα: Brucella melitensis βιότυπος 3

Περιβαλλοντική διερεύνηση

• δεν παρατηρήθηκαν ελλείψεις/προβλήματα σε 
καταστήματα και σε τοπικούς παραγωγούς 
γαλακτοκομικών προϊόντων 

• δεν βρέθηκε το παθογόνο σε δείγμα τυριού

• 30 τυχαία επιλεγμένες εκτροφές (4585 αιγοπρόβατα) 
– 18 (60%) των εκτροφών (488 ζώα): (+) για Brucella melitensis 

Επιδημία βρουκέλλωσης, Φεβρουάριος-
Αύγουστος 2008, Θάσος

Μέτρα ελέγχου

• Ενημέρωση του πληθυσμού της Θάσου 
(κάτοικοι, ιδιοκτήτες καταστημάτων, παραγωγοί, 
κτηνοτρόφοι) για το νόσημα και την πρόληψή 
του, για σωστές πρακτικές κτλ

• Μαζικός εμβολιασμός σε νεαρά & ενήλικα 
θηλυκά αιγοπρόβατα & σφαγή αρσενικών ζώων 
(+) για Brucella melitensis 
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Επικοινωνία - δημοσιοποίηση 
αποτελεσμάτων

 Γραπτή έκθεση (αρχική, ενδιάμεσες και τελική)
• Πορεία διερεύνησης

• Περιγραφικά στοιχεία – προκαταρκτικά ή μη 

συμπεράσματα

• Αποτελέσματα αναλυτικής μελέτης

• Τελικά συμπεράσματα

 Ανακοινώσεις για το κοινό
 Εισήγηση για μέτρα – αλλαγή πολιτικής 
 Αξιολόγηση  
 Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
 Εκπαίδευση

56

∆ιερεύνηση επιδημίας

 Οι διερευνήσεις επιδημιών είναι σημαντικές 
και απαιτητικές

 Πολύτιμες ευκαιρίες για μάθηση, για 
τροποποίηση, για εκπαίδευση

 Συστηματική δουλειά, επιστημονική 
τεκμηρίωση

 Τα αποτελέσματα θα γίνουν αντικείμενο 
κριτικής και αμφισβήτησης – ενδεχομένως 
νομικής διεκδίκησης 

57

ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΠΙ∆ΗΜΙΩΝ
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∆ιερεύνηση επιδημίας / προετοιμασία / 
πρακτικά ζητήματα (1)

• Καλή γνώση κατάστασης
• Πλαίσιο εμπλοκής/ πρόσκληση / τοπικές 
ευαισθησίες

• Ανάγκες: τεχνογνωσίας, εμπειρίας, ανθρώπινου 
δυναμικού, πολιτική πίεση κλπ

• Καθορισμός ρόλων (ποιος μετέχει, ποιος 
ηγείται;)

• Σχέδιο διαχείρισης έτοιμο
• Ενημερωτικό υλικό (βιβλιογραφία)
• Σε ποιόν ανήκουν τα δεδομένα;
• Ποιος τα δημοσιεύει;

59

∆ιερεύνηση επιδημίας / προετοιμασία / 
πρακτικά ζητήματα (2) 

• Συνάντηση ομάδας πριν την αναχώρηση

• Καθορισμός αναγκών – προκαταρκτικές 
πληροφορίες (πληθυσμός, ύδρευση, μείζονα 
γεγονότα, κατάλογος φαγητών κλπ)

• Καθορισμός στρατηγικής – προκαταρκτικού 
σχεδίου

• Υποστήριξη  από τα μετόπισθεν

60

∆ιερεύνηση επιδημίας / προετοιμασία / 
πρακτικά ζητήματα (3) 

Χρήσιμα εφόδια 
- Βιβλιογραφία 
- Βασική στατιστική
- Υπόδειγμα ερωτηματολογίου
- Επίσημο συνοδευτικό έγγραφο
- Υπολογιστής – εκτυπωτής – τηλέφωνα -
διαδίκτυο

- Υλικό για δειγματοληψία και μεταφορά και  
αποθήκευση

- Φωτογραφική μηχανή
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61

∆ιερεύνηση επιδημίας / προετοιμασία / 
πρακτικά ζητήματα (4)

Κατά την άφιξη  

- Συμβολή και όχι επιβολή
- Ενημέρωση για πλαίσιο / τοπικές  
ευαισθησίες

- Ενημέρωση για δουλειά που έχει προηγηθεί
- Ενημέρωση για ανθρώπινο δυναμικό επί 
τόπου

- Κατανόηση σύγκρουσης συμφερόντων

62

∆ιερεύνηση επιδημίας / προετοιμασία / 
πρακτικά ζητήματα (5)

Κατά την άφιξη 

- ∆ημιουργία τοπικής ομάδας διερεύνησης 
- Καθορισμός χώρου «επιχειρήσεων»
- ∆ημιουργία ομάδας παρέμβασης
- Κατάρτιση σχεδίου δράσης
- Ανάθεση αρμοδιοτήτων
- Κατάρτιση στρατηγικής επικοινωνίας

63

∆ιερεύνηση επιδημίας / προετοιμασία / 
ζητήματα οργάνωσης (1)

Συλλογή στοιχείων

- Ταξινόμηση επαφών
- Αρχειοθέτηση και κατηγοριοποίηση όλων 
των στοιχείων

- Αντίγραφα όλων των εκθέσεων, εγγράφων, 
ερωτηματολογίων κλπ

- Εξασφάλιση προστασίας δεδομένων
- Ενδεχομένως ξεχωριστός ρόλος για 
διοικητική υποστήριξη
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64

∆ιερεύνηση επιδημίας / προετοιμασία / 
ζητήματα οργάνωσης (2)

Εργασία στην ομάδα

- Συμφωνημένες διαδικασίες, στόχοι, ρόλοι

- Επικοινωνία – Κοινοποίηση πληροφορίας

- ∆ιαχείριση διενέξεων συγκρούσεων 

- Χρόνος για ξεκούραση – διαχείριση stress

- Ανατροφοδότηση από την υπηρεσία

- Αποχώρηση μετά το τέλος 

Σας ευχαριστώ πολύ!



Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών, Τομέας Υγείας Παιδιού ΕΣΔΥ, 2014-15 

 

Επιδημία λοίμωξης από Campylobacter, Άσκηση, σελίδα 1 από 13 

 

 

 

Άσκηση 
 
 

 
Επιδημία λοίμωξης από Campylobacter,  

Κρήτη, Μάιος-Ιούνιος 2009 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Υπεύθυνοι για τη συγγραφή και διαμόρφωση της άσκησης: Θ. Σιδερόγλου, Δ. Παπαμιχαήλ 

 

Πηγή: Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική 

επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών 

Τομέας Υγείας Παιδιού ΕΣΔΥ, 2014-15 



Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών, Τομέας Υγείας Παιδιού ΕΣΔΥ, 2014-15 

 

Επιδημία λοίμωξης από Campylobacter, Άσκηση, σελίδα 2 από 13 

 

Επιδημία λοίμωξης από Campylobacter jejuni, Κρήτη, Μάιος-Ιούνιος 2009 

 

Στο τέλος της άσκησης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση: 

 Α.  να κατανοούν την έννοια “επιδημία” και να δίνουν τον ορισμό της 

 Β.  να προσδιορίζουν τα βήματα διερεύνησης μιας επιδημίας 

 Γ.   να αντιλαμβάνονται  τα οργανωτικά ζητήματα μιας επιδημιολογικής διερεύνησης 

  Δ.  να περιγράφουν μια επιδημία σχετικά με το χρόνο, τον τόπο και τα χαρακτηριστικά  

          του ατόμου                                                           

  Ε. να κατανοούν την αναγκαιότητα και τη σημασία διεξαγωγής, όπου αυτό είναι εφικτό,    

         συνδυασμού επιδημιολογικής, εργαστηριακής και  περιβαλλοντικής διερεύνησης. 

 

Βήματα διερεύνησης επιδημίας 

ΒΗΜΑ 1: Επιβεβαίωση ύπαρξης επιδημίας  

ΒΗΜΑ 2: Επιβεβαίωση διάγνωσης 

ΒΗΜΑ 3: Οργάνωση ομάδας διερεύνησης/προετοιμασία δουλειάς που θα γίνει στο πεδίο 

ΒΗΜΑ 4: Διατύπωση ορισμού κρούσματος 

ΒΗΜΑ 5: Ανεύρεση κρουσμάτων – συλλογή πληροφορίας 

ΒΗΜΑ 6: Συλλογή περιγραφικών στοιχείων – ανάλυση  

ΒΗΜΑ 7: Διατύπωση υπόθεσης για αιτιολογικούς παράγοντες 

ΒΗΜΑ 8: Διεξαγωγή αναλυτικών μελετών (επιβεβαίωση ή απόρριψη υπόθεσης) 

ΒΗΜΑ 9: Διεξαγωγή επιπρόσθετων διερευνήσεων (π.χ. περιβαλλοντική διερεύνηση) 

         ΒΗΜΑ 10: Επικοινωνία - δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων 

 

 Εφαρμογή μέτρων παρέμβασης  



Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών, Τομέας Υγείας Παιδιού ΕΣΔΥ, 2014-15 

 

Επιδημία λοίμωξης από Campylobacter, Άσκηση, σελίδα 3 από 13 

 

Στις 3/6/2009, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) ενημερώθηκε από  φορέα 

Δημόσιας Υγείας της πόλης Χ, του νομού Χ της Κρήτης, σχετικά με αύξηση κρουσμάτων 

γαστρεντερίτιδας από Campylobacter jejuni σε παιδιά που διέμεναν περιφερικά της πόλης. Κατά τη 

διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας προέκυψε ότι ο αριθμός των παιδιών με γαστρεντερίτιδα 

που είχαν προσέλθει στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) τοπικού νοσοκομείου από τις 

29/5/2009,  ήταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά προσέγγιση 30, ενώ στο ίδιο διάστημα 

σε 9 καλλιέργειες κοπράνων απομονώθηκε Campylobacter jejuni.  

 

Ερώτηση 1:           Μπορείτε να καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μία επιδημία; Εάν όχι, 

ποιες επιπλέον πληροφορίες θα αναζητούσατε προκειμένου να καθορίσετε εάν 

πρόκειται για μία επιδημία; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστορικό-Πληροφορίες 

Το καμπυλοβακτηρίδιο (Campylobacter) είναι ένα Gram-αρνητικό βακτήριο που μπορεί να 

προκαλέσει νόσηση στον άνθρωπο (οξεία εντεροκολίτιδα). Τα είδη Campylobacter jejuni και 

Campylobacter coli είναι τα συχνότερα αίτια λοίμωξης από καμπυλοβακτηρίδιο στον άνθρωπο. Το 

πρώτο, μάλιστα, αναγνωρίζεται ως μία από τις πιο συχνές αιτίες βακτηριακής τροφιμογενούς 

λοίμωξης στις ανεπτυγμένες χώρες.  

Εκτός από τη γαστρεντερική νόσο, η λοίμωξη με καμπυλοβακτηρίδιο μπορεί να προκαλέσει 

αντιδραστική αρθρίτιδα και σύνδρομο Guillain-Barré μετά τη νόσηση. 

Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι συνήθως 2-5 ημέρες, με εύρος 1-10 ημέρες ανάλογα με τον 

αριθμό των μικροοοργανισμών που έχουν καταποθεί.  

Οι πιο συχνές αιτίες λοίμωξης από καμπυλοβακτηρίδιο είναι η κατανάλωση ωμού ή άψητου 

κρέατος, κυρίως πουλερικών, η κατανάλωση ακατάλληλου νερού και η επαφή με ζώα. Η 

κατανάλωση ακατάλληλου νερού και μη παστεριωμένου γάλακτος έχει συσχετιστεί με επιδημίες. 

Παρόλο που οι επιδημίες από Campylobacter είναι σχετικά σπάνιες, υδατογενείς επιδημίες έχουν 

λάβει χώρα σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες. 



Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών, Τομέας Υγείας Παιδιού ΕΣΔΥ, 2014-15 

 

Επιδημία λοίμωξης από Campylobacter, Άσκηση, σελίδα 4 από 13 

 

Ο αριθμός θετικών καλλιεργειών κοπράνων που είχαν δηλωθεί τα τρία προηγούμενα έτη ήταν κατά 

πολύ μικρότερος από αυτόν της τελευταίας περιόδου και δεν υπήρξαν πρόσφατες αλλαγές ούτε στο 

προσωπικό των υγειονομικών υπηρεσιών ούτε στις μεθόδους επιτήρησης. 

Η πόλη Χ ανήκει διοικητικά στο Δήμο Χ και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός της 

ανέρχεται στους 53.910 κατοίκους. Οι περιοχές περιφερειακά της πόλης Χ είναι κατά κανόνα 

αγροτικές.  

 

Ερώτηση 2:      Τι είδους επικοινωνίες θα κάνατε στο σημείο αυτό και με ποιούς; Σε τι ενέργειες 

θα ζητούσατε να προβούν οι τοπικοί φορείς; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτός από το νοσοκομείο που εξυπηρετεί τους κατοίκους του νομού στην ευρύτερη περιοχή 

υπάρχουν και δύο Κέντρα Υγείας. Πραγματοποιήθηκαν επικοινωνίες με το νοσοκομείο, κατά τις 

οποίες προέκυψε ότι η πλειονότητα των ασθενών ήταν παιδιά και των δύο φύλων, που 

κατοικούσαν σε χωριά περιφερειακά της πόλης Χ, είχαν έναρξη συμπτωμάτων τις τελευταίες ημέρες 

του Μαΐου, ήπια κλινική εικόνα, χαρακτηριζόμενη από διάρροιες, ενίοτε αιμορραγικές, και πυρετό, 

ενώ τα περισσότερα δε χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Υπήρχε, επίσης, ελαφρά αυξημένος αριθμός 

ενηλίκων με διαρροϊκά επεισόδια τις τελευταίες ημέρες, αλλά η κίνηση ήταν πιο αυξημένη ανάμεσα 

στα παιδιά. Από τις επικοινωνίες με τα Κέντρα Υγείας προέκυψε ότι δεν υπήρχε απότομη αύξηση 

κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στις περιοχές ευθύνης τους εκείνη την περίοδο. 

Δρομολογήθηκε η συστηματική καλλιέργεια κοπράνων για Campylobacter spp. στους ασθενείς που 

προσέρχονταν στα ΤΕΠ με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας μέχρι τη λήξη του φαινομένου. Επιπλέον, 

ο συνολικός αριθμός των καλλιεργημάτων στάλθηκε σε περιφερειακό εργαστήριο αναφοράς για την 

τυποποίηση του μικροβίου με τη χρήση της τεχνικής Pulsed Field Gel Electrophoresis-PFGE, που 

χρησιμοποιείται για τη γονοτυπική ανάλυση.  



Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών, Τομέας Υγείας Παιδιού ΕΣΔΥ, 2014-15 

 

Επιδημία λοίμωξης από Campylobacter, Άσκηση, σελίδα 5 από 13 

 

Το πόσιμο νερό στην περιοχή παρέχεται από δύο οργανισμούς: τον Οργανισμό Α και τον Οργανισμό 

Β. Ο οργανισμός Α υδρεύει μόνο το Δήμο Χ. 

Ζητήθηκε η πραγματοποίηση έκτακτων ελέγχων ποιότητας ύδατος των δύο δικτύων ύδρευσης. 

Ζητήθηκαν ιστορικά δεδομένα σχετικά με δειγματοληψίες και ελέγχους ποιότητας ύδατος, 

πληροφορίες σχετικά με ελέγχους των υδάτων την περίοδο πριν την έναρξη του φαινομένου, καθώς 

και περιγραφή των δικτύων ύδρευσης  των δήμων, όπου παρατηρήθηκαν και τα περισσότερα 

κρούσματα. 

Ζητήθηκε επίσης η δειγματοληψία ύδατος από διάφορα σημεία των δήμων περιφερειακά της πόλης 

Χ καθώς και η δειγματοληψία κοτόπουλου από τρία μεγάλα καταστήματα των δήμων αυτών και η 

αποστολή τους, στα αντίστοιχα κέντρα αναφοράς, για εργαστηριακό έλεγχο. 

Επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για επιδημία λοίμωξης από καμπυλοβακτηρίδιο και 

προγραμματίστηκαν οι ενέργειες που αφορούσαν την περαιτέρω διερεύνησή της. 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, οι επικοινωνίες με τις τοπικές μονάδες υγείας συνεχίστηκαν. Στο 

διάστημα 29/5/2009 - 5/6/2009, στο σύνολο των 70 καλλιεργειών κοπράνων που έγιναν, οι 31 ήταν 

θετικές για C. jejuni. 

Λόγω του ότι η εμφάνιση των κρουσμάτων συνεχίστηκε και τις επόμενες ημέρες, αποφασίστηκε η 

αποστολή στην περιοχή «ομάδας διερεύνησης επιδημίας». 

 

Ερώτηση 3:       Στο σημείο αυτό πώς θα προετοιμάζατε τη δουλειά που θα γίνει στο  πεδίο;  
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Κατά την άφιξη της ομάδας στο πεδίο προγραμματίστηκε σειρά ενεργειών που αφορούσε τη 

συλλογή όλων των δεδομένων σχετικά με την επιδημιολογική και περιβαλλοντική διερεύνηση 

καθώς και με τον εργαστηριακό έλεγχο των κρουσμάτων. 

Ερώτηση 4: Πώς θα προχωρούσατε στην ανίχνευση κρουσμάτων;  
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Μέθοδοι ανίχνευσης κρουσμάτων  

Για την εκτίμηση της έκτασης του φαινομένου αρχικά διατυπώθηκε ο ακόλουθος ορισμός 

κρούσματος: 

«ασθενής που επισκέφθηκε το ΤΕΠ του νοσοκομείου, από 01/05/2009 και μετά, με οξύ διαρροϊκό 

σύνδρομο» 

Στην πορεία ο ορισμός έγινε πιο ειδικός συμπεριλαμβάνοντας και εργαστηριακά κριτήρια:  

«ασθενής που επισκέφθηκε το ΤΕΠ του νοσοκομείου, από 01/05/2009 και μετά, με οξύ διαρροϊκό 

σύνδρομο και θετική καλλιέργεια κοπράνων για C.jejuni» 

Η ομάδα διερεύνησης πραγματοποίησε αναδρομική καταγραφή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από 

τα παθολογικά και παιδιατρικά ΤΕΠ του νοσοκομείου από την 01/05/2009 και μετά, με σκοπό την 

εκτίμηση της έκτασης του φαινομένου, ενώ δημιουργήθηκε κατάλογος των ασθενών με θετική 

καλλιέργεια κοπράνων για C.jejuni από την 01/5/2009 κ.ε.  

Επιδημιολογική διερεύνηση 

 

Ερώτηση 5:       Μετά τις ενέργειες που κάνατε για την ανίχνευση των κρουσμάτων έχετε  στα 

χέρια σας τη λίστα με το συνολικό αριθμό κρουσμάτων της επιδημίας. Τι είδους 

πληροφορίες θα θέλατε να συλλέξετε για τα κρούσματα; 
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60 επιβεβαιωμένα κρούσματα με καμπυλοβακτηριδίωση επισκέφθηκαν το νοσοκομείο κατά το 

διάστημα 1/5-24/6/2009. Η ημερομηνία επίσκεψης στο νοσοκομείο ήταν γνωστή για 54 κρούσματα 

(Γράφημα 1).  

 

 
 

Γράφημα 1. Αριθμός εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λοίμωξης από Campylobacter jejuni κατά 

ημερομηνία επίσκεψης στο νοσοκομείο της πόλης Χ, Νομός Χ, Μάιος-Ιούνιος 2009 (n=54). 

 

Στο σύνολο των 60 κρουσμάτων, 55 (91,7%) κρούσματα κατοικούσαν σε χωριά περιφερειακά της 

πόλης Χ (Εικόνα 1).  

 

Εικόνα 1. Γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων λοίμωξης από Campylobacter jejuni στην Πόλη Χ και στους 

περιφερειακούς της δήμους, Νομός Χ, Μάιος-Ιούνιος 2009 (n=60). Με μαύρη τελεία απεικονίζονται τα κρούσματα 

που εμφανίστηκαν στην Πόλη Χ, ενώ με κόκκινη απεικονίζονται τα κρούσματα στους περιφερειακούς της δήμους. 
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Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι κατανομές του φύλου και της ηλικίας  για τα 59 κρούσματα για τα 

οποία υπήρχε διαθέσιμη η αντίστοιχη πληροφορία. 

Πίνακας 1. Κατανομή κατά φύλο και κατά ηλικία κρουσμάτων λοίμωξης από Campylobacter jejuni, Νομός Χ, 

Μάιος-Ιούνιος 2009 (n=59). 

Φύλο Αριθμός κρουσμάτων (%) 

Άρρενες 32 (54%) 

Θήλεις 27 (46%) 

Σύνολο 59 (100%) 

  

Ηλικία (έτη) Αριθμός κρουσμάτων (%) 

<1 (0-11 μηνών) 17 (29%) 

1  10 (17%) 

2  8 (14%) 

3  5 (8%) 

4  5 (8%) 

5-9  5 (8%) 

10-14 2 (3%) 

>14 7 (12%) 

Σύνολο 59 (100%) 

 

Ερώτηση 6: Από τις πληροφορίες στο Γράφημα 1, στην Εικόνα 1 και στον Πίνακα 1 περιγράψτε 

την επιδημία ως προς το χρόνο, τον τόπο και τα χαρακτηριστικά του ατόμου. 

Ερμηνεύστε αυτά τα ευρήματα.  
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Η μορφή της επιδημικής καμπύλης υποδεικνύει ότι πρόκειται για επιδημία από σημειακή κοινή 

πηγή. Ξεκινώντας από τη χρονική στιγμή όπου εμφανίστηκε ο μεγαλύτερος αριθμός των 

κρουσμάτων και πηγαίνοντας χρονικά πίσω διάστημα ίσο με μία μέση περίοδο επώασης, οι 

ερευνητές εκτίμησαν ότι η έκθεση προέκυψε κάποια στιγμή στο τέλος Μαΐου. Η επιδημία φάνηκε 

να εστιάζεται σε αγροτικές περιοχές που βρίσκονται γύρω από την πόλη Χ και να πλήττει κυρίως 

παιδιά ηλικίας έως 14 ετών, χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά, ενώ δεν φαινόταν να υπάρχει 

κάποια διαφορά στα δύο φύλα. 

Ερώτηση 7:     Ποιες υποθέσεις θα κάνατε σε αυτό το σημείο και πώς θα τις ελέγχατε; Πρέπει να 

λάβετε υπόψη σας όλες τις πιθανές αιτίες/πηγές για μια επιδημία λοίμωξης από C. 

jejuni. Συμπεριλάβετε όποιες υποθέσεις νομίζεται ότι ήδη μπορούν να 

απορριφθούν με τις υπάρχουσες πληροφορίες και εξηγείστε το γιατί. 
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Διεξαγωγή αναλυτικής μελέτης για τον έλεγχο των υποθέσεων. 

Δεδομένα που η ομάδα διερεύνησης έλαβε υπόψη:  

 η κατανομή των κρουσμάτων στις περιφερειακές περιοχές της πόλης Χ που έχουν 

διαφορετικό δίκτυο ύδρευσης από αυτό της πόλης Χ  

 το νερό του δικτύου είχε περιγραφεί ως ο αγωγός μιας επιδημίας Salmonella Τyphimurium 

ακριβώς στην ίδια περιοχή το Φεβρουάριο-Μάρτιο 2004 

 κάποιοι ασθενείς, στις προκαταρκτικές συνεντεύξεις, παραπονούνταν για κακή ποιότητα του 

νερού βρύσης πριν την έναρξη της επιδημίας, ενώ άλλοι ανέφεραν ότι μέσα στο Μάιο 2009 

είχαν πραγματοποιηθεί έργα οδοποιίας  

 σύμφωνα με τις πληροφορίες, προέκυψε ότι πριν τη λήψη δειγμάτων νερού είχε γίνει 

εκτεταμένη χλωρίωσή του και έτσι η ομάδα έκρινε ότι τα αποτελέσματα του εργαστηριακού 

ελέγχου του νερού μπορεί να μην είναι αξιόπιστα 

Λόγω αυτών των δεδομένων, η ομάδα διερεύνησης εστίασε στο νερό του δικτύου ως έναν από τους 

πιθανούς παράγοντες κινδύνου. Παρόλα αυτά, δεν αποκλείστηκαν άλλοι πιθανοί παράγοντες 

κινδύνου, όπως η κατανάλωση τροφίμων (κοτόπουλο, γάλα, αυγά), η επαφή με κατοικίδια ζώα, η 

κολύμβηση σε νερά κ.α. Για την πληρέστερη περιγραφή της επιδημίας και την ανεύρεση πιθανών 

παραγόντων κινδύνου για καμπυλοβακτηριδίωση σχεδιάστηκε μελέτη ασθενών-μαρτύρων (case-

control study). Λόγω του ότι η πλειονότητα των κρουσμάτων ήταν ηλικίας έως και 14 ετών, 

αποφασίστηκε να εξαιρεθούν από τη μελέτη όσα κρούσματα είχαν ηλικία μεγαλύτερη από αυτή. Οι 

πληροφορίες αυτές συλλέχθηκαν μέσω δομημένου ερωτηματολογίου με τηλεφωνικές συνεντεύξεις 

στους κηδεμόνες των συμμετεχόντων. 

 

Η μελέτη ανέδειξε ως στατιστικά σημαντικούς παράγοντες κινδύνου, την ύδρευση από τον 

Οργανισμό Β και την κατανάλωση νερού βρύσης.  
 

Εργαστηριακός έλεγχος 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 48 από τα 49 στελέχη των ασθενών ήταν πανομοιότυπα ως προς 

την PFGE (Εικόνα 2). Ένα στέλεχος έδειξε τελείως διαφορετικό αποτύπωμα, αλλά υπήρχε αμφιβολία 

για την καθαρότητα της καλλιέργειας ή την ταυτότητα του βακτηρίου. Το στέλεχος που προερχόταν 

από κοτόπουλο ήταν διαφορετικό από τα στελέχη των ασθενών.  

Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι, κατά πάσα πιθανότητα, οι ασθενείς (ενδεχομένως πλην ενός) 

μολύνθηκαν από κοινή πηγή. 

 

 
Εικόνα 2. Αποτύπωμα ορισμένων από τα πανομοιότυπα 48 στελέχη C. jejuni από ισάριθμους ασθενείς. Στη 

στήλη 48 φαίνεται το αποτύπωμα του αμφισβητούμενου στελέχους, στη στήλη CH απεικονίζεται το 

αποτύπωμα του στελέχους από κοτόπουλο ενώ στην αριστερή στήλη φαίνεται το αποτύπωμα του μάρτυρα. 
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Περιβαλλοντική διερεύνηση 

Η υδροληψία των δήμων που βρίσκονται περιφερειακά της πόλης Χ γίνεται από γεωτρήσεις του 

Οργανισμού Β, ενώ υπάρχουν και αυτόματοι χλωριωτήρες για τη χλωρίωση του πόσιμου νερού. 

Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος που να επηρεάσει τη χλωρίωση, ενώ 

την περίοδο πριν την έναρξη της επιδημίας πραγματοποιούνταν αντιπλημμυρικά έργα και έργα 

οδοποιίας σε κάποιες από αυτές τις περιοχές. Δεν αναφέρθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις ή 

πλημμύρες το διάστημα αυτό ή τις ημέρες ακριβώς πριν. 

Το νοσοκομείο της πόλης Χ βρίσκεται σε έναν από τους περιφερειακούς της δήμους, όπου είχαν 

παρατηρηθεί πολλά κρούσματα και υδρεύεται από το τοπικό δίκτυο του δήμου. Σε έναν από τους 

ελέγχους ποιότητας ύδατος, τα επίπεδα υπολειμματικού χλωρίου στο νερό βρέθηκαν ιδιαίτερα 

χαμηλά λίγο πριν την έξαρση του φαινομένου. 

Δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί ο τρόπος εισαγωγής των βακτηρίων στο δίκτυο ύδρευσης. Είναι 

πιθανό τα χαμηλά επίπεδα χλωρίου στο δίκτυο να συνέβαλαν στην επιβίωση των μικροβίων στο 

νερό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς, η χλωρίωση του νερού πριν από τη λήψη 

δειγμάτων νερού στέρησαν από την ομάδα διερεύνησης οποιαδήποτε πιθανότητα να ανευρεθεί C. 

jejuni στο νερό του δικτύου.  

Επίσης, τα ιστορικά δεδομένα από τους ελέγχους ύδατος δεν επαρκούσαν για την εξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων για την ποιότητα και την πιστότητα της χλωρίωσης του νερού.  

Δεν αναβρέθηκε Campylobacter στα δείγματα νερού που λήφθηκαν από τις περιοχές περιαστικά της 

πόλης  Χ, αλλά ούτε και στα δείγματα εμφιαλωμένου νερού που λήφθηκαν από σουπερμάρκετ της 

περιοχής.  

Ερώτηση 8:     Με βάση τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής, εργαστηριακής και 

περιβαλλοντικής διερεύνησης τι συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν;  Τι μέτρα 

θα προτείνατε για την προστασία της δημόσιας υγείας και την πρόληψη 

παρόμοιων επιδημιών στο μέλλον; 
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Αν και δε βρέθηκε καμπυλοβακτηρίδιο σε περιβαλλοντικά δείγματα, οι επιδημιολογικές ενδείξεις 

ότι το νερό του δικτύου του Οργανισμού Β ήταν ο αγωγός της επιδημίας ήταν ισχυρές. 

Τα ευρήματα της επιδημιολογικής διερεύνησης σχετικά με τον αγωγό της επιδημίας επαρκούσαν 

για να συστηθούν μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως: 

-     πλήρης χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης του Οργανισμού Β όλης της περιοχής 

-     έλεγχος ολόκληρου του συστήματος ύδρευσης του Οργανισμού Β για βλάβες, πιθανή 

εισροή λυμάτων ή παραγώγων κτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών μονάδων στο δίκτυο 

-     τήρηση εβδομαδιαίου αρχείου μικροβιολογικού και χημικού ελέγχου, π.χ. ανά επίπεδο 

συγκέντρωσης νερού (π.χ. δεξαμενή, είσοδος/έξοδος) για την καλύτερη καταγραφή της 

ποιότητας του νερού που προσφέρεται στους κατοίκους της περιοχής κάλυψης του 

Οργανισμού Β 

-     ενημέρωση του αρμόδιου φορέα για τη δημόσια υγεία του Νομού Χ σε περίπτωση 

παρέκκλισης των αποτελεσμάτων  

 

Ερώτηση 9: Με ποιους τρόπους θα ενημερώνατε τους αρμόδιους φορείς, το κοινό και την 

επιστημονική κοινότητα για την εν λόγω επιδημία; 

 
 
 
 

 

 

 

 

Η ομάδα διερεύνησης συνέταξε γραπτές εκθέσεις τόσο στο αρχικό, όσο και στο ενδιάμεσο και 

τελικό στάδιο της διερεύνησης. Στις αρχές τις επιδημίας η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων 

ήταν καθημερινή.  

 

Επιπλέον, η διερεύνηση της παρούσας επιδημίας δημοσιεύθηκε και σε επιστημονικό περιοδικό με 

στόχο τη διάχυση της πληροφορίας στην επιστημονική κοινότητα. 
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