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Κεηαμχ ησλ Δπξσπαίσλ θαη Ακεξηθαλψλ πνπ ηαμηδεχνπλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, έλα
πνζνζηφ 2-3% εθδειψλνπλ ππξεηφ. Ζ εθδήισζε ππξεηνχ ζηνλ επηζηξέθνληα ηαμηδηψηε
κπνξεί λα νθείιεηαη:
ζε ελδεκηθφ ή επηδεκηθφ λφζεκα ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ πρ εινλνζία, δάγθεηνο ππξεηφο
ζε θνηλφ ινηκψδεο λφζεκα κε παγθφζκηα θαηαλνκή πρ γξίπε, ινηκψδεο κνλνππξήλσζε
ζε κε ινηκψδεο λφζεκα ζρεηηδφκελν κε ην ηαμίδη πρ ζξνκβνεκβνιηθή λφζνο κεηά καθξχ
αεξνπνξηθφ ηαμίδη ζε ηαμηδηψηε κε ππνθείκελε πξνδηάζεζε ζξφκβσζεο
ζε εθδήισζε λνζήκαηνο πνπ ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ην ηαμίδη, αιιά δε ζρεηίδεηαη
αηηηνινγηθά κε απηφ.
Ζ ζπρλφηεξε αηηία εκππξέηνπ ζε επηζηξέθνληεο ηαμηδηψηεο είλαη θνηλέο ηνγελείο θαη
βαθηεξηαθέο ινηκψμεηο: ινηκψμεηο αλαπλεπζηηθνχ, νπξνινηκψμεηο, εκπχξεηεο ινηκψμεηο
γαζηξεληεξηθνχ απφ Salmonella (κε ηπθνεηδηθή), Campylobacter, Shigella.
Γηα παξάδεηγκα, ε ζηξεπηνθνθθηθή θαξπγγίηηδα ή ε ινηκψδεο κνλνππξήλσζε είλαη
πηζαλφηεξεο δηαγλψζεηο απφ ηε δηθζεξίηηδα ζε λεαξφ ελήιηθα πνπ επηζηξέθεη απφ
αλαπηπζζφκελε ρψξα κε ππξεηφ, θπλάγρε θαη επίρξηζκα ακπγδαιψλ. Ωζηφζν, θαηά ηελ
δηεξεχλεζε ηνπ ηαμηδηψηε κε ππξεηφ πξέπεη λα αμηνινγείηαη εθ παξαιιήινπ θαη ε
πηζαλφηεηα ινηκψδνπο λνζήκαηνο ελδεκηθνχ ζηνλ ηφπν ηαμηδηνχ.
Κεηαμχ ησλ ηξνπηθψλ λνζεκάησλ, σο ζπρλφηεξεο αηηίεο ππξεηνχ ζηνλ επηζηξέθνληα
ηαμηδηψηε θαηαγξάθνληαη ε εινλνζία (φιεο νη ηξνπηθέο πεξηνρέο), ν Γάγθεηνο ππξεηφο
(ηδίσο θεληξηθή Ακεξηθή, Λνηηναλαηνιηθή Αζία θαη λεζηά λφηηνπ Δηξεληθνχ), ν ηπθνεηδήο
ππξεηφο (ηδίσο Ηλδηθή ρεξζφλεζνο) θαη νη ξηθεηζηψζεηο (ηδίσο ππνζαράξηα θαη λφηηα
Αθξηθή). Ιηγφηεξν ζπρλέο αηηίεο είλαη ε ιεπηνζπείξσζε, ε νμεία ζρηζηνζσκίαζε, ν ππξεηφο
Chikungunia, ε νμεία HIV ινίκσμε θαη ην επαηηθφ ακνηβαδηθφ απφζηεκα.
ε πνζνζηφ 25% ην εκπχξεην κεηά ην ηαμίδη πθίεηαη κφλν ηνπ, ρσξίο ε δηεξεχλεζε λα
θαηαδείμεη ηελ αηηηνινγία ηνπ.
ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή

δηαθνξηθή δηάγλσζε

λνζήκαηα, πνπ κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ξαγδαία θαη λα απεηιήζνπλ ηε δσή (πρ εινλνζία

Ππξεηφο κεηά ην ηαμίδη

απφ

Plasmodium

falciparum,

βιέπε
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θαζψο

θαη

ζπάλησλ

εηζαγφκελσλ

λνζεκάησλ πνπ κπνξεί λα κεηαδνζνχλ πεξαηηέξσ, νπφηε απαηηνχλ θαη κφλσζε ηνπ
αζζελνχο, αιιά θαη ελδηαθέξνπλ απφ πιεπξάο Γεκφζηαο Τγείαο (πρ ηνγελείο αηκνξξαγηθνί
ππξεηνί). Σα ππνρξεσηηθψο δεινχκελα λνζήκαηα ζηελ Διιάδα, πνπ κπνξεί αλ ζπλδένληαη
κε ηαμίδη, παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα VII.
Η δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ζα εμαξηεζεί απφ ην θιηληθφ ζχλδξνκν (θιηληθή εηθφλα ζε
ζπλδπαζκφ κε ην ρξφλν εθδήισζεο ζε ζρέζε κε ην ηαμίδη), ην είδνο ηεο πηζαλήο έθζεζεο
(ηφπνο πξννξηζκνχ, ελδεκηθέο λφζνη ζηελ πεξηνρή, δξαζηεξηφηεηεο) θαη ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ηαμηδηψηε (ππνθείκελα λνζήκαηα, πξνεγνχκελνη εκβνιηαζκνί, πξνεγεζείζα εκπεηξηθή
ζεξαπεία).
Σεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αλαδεηνύληαη από ην ηζηνξηθό είλαη:
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηαμίδη:
1. Όινη νη ηαμηδησηηθνί πξννξηζκνί θαη ελδηάκεζνη ζηαζκνί ηνπιάρηζηνλ ηνπ
ηειεπηαίνπ 6κελνπ (βι Πίλαθα ΙΙ): Πνιινί ηαμηδηψηεο ηαμηδεχνπλ ζπρλά, θαη ε
έθζεζε ζε λφζνπο κε καθξφ ρξφλν επψαζεο (πρ εινλνζία, ηξππαλνζσκίαζε)
κπνξεί λα κε ζπλέβε ζην πην πξφζθαην ηαμίδη, αιιά ζε παιαηφηεξν.
2. Ο ζθνπόο ηνπ ηαμηδηνύ: Σα ζχληνκα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα ζε αζηηθά θέληξα
ηξνπηθψλ ρσξψλ ζπλνδεχνληαη απφ κηθξφ θίλδπλν λφζεζεο.

Αληηζέησο, νη

ηαμηδηψηεο πνπ επηζθέπηνληαη ζπγγελείο θαη θίινπο ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο ζε
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο παξνπζηάδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά πξνζβνιήο απφ
ηξνπηθά ινηκψδε λνζήκαηα, επεηδή θαηά θαλφλα δελ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο
επάισηνπο ζηηο ελδεκηθέο λφζνπο, δελ αλαδεηνχλ ηαηξηθή ζπκβνπιή πξηλ ην ηαμίδη
θαη δελ ιακβάλνπλ κέηξα πξνθχιαμεο (εκβνιηαζκνί, ρεκεηνπξνθχιαμε, γεληθά
κέηξα).
3. Σν δηάζηεκα παξακνλήο ζηελ ελδεκηθή πεξηνρή θαη ν αθξηβήο ρξόλνο έλαξμεο
ησλ ζπκπησκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ρξόλνπο επώαζεο ησλ ελδεκηθώλ
ινηκώμεσλ (βιέπε Πίλαθεο ΙΙΙ θαη IV): Σα πεξηζζφηεξα λνζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηαμίδη εθδειψλνληαη κέζα ηνλ πξψην κήλα απφ ηελ επηζηξνθή, νξηζκέλα φκσο
κπνξεί λα εθδειψλνληαη κήλεο κεηά (πρ εινλνζία απφ Plasmodium vivax,
ζρηζηνζσκίαζε). Ζ γλψζε ησλ ρξφλσλ επψαζεο ησλ λνζεκάησλ δηεπθνιχλεη ηε
δηαθνξηθή δηάγλσζε (βι Πίλαθα ΙΙΙ). Γηα παξάδεηγκα:
Οη ινηκψμεηο απφ αξκπντνχο (πρ Γάγθεηνο ππξεηφο, Chikungunya) έρνπλ βξαρείο
ρξφλνπο επψαζεο. Δπνκέλσο, εκπχξεην πνπ εθδειψλεηαη πάλσ απφ 2 εβδνκάδεο
κεηά ηελ αλαρψξεζε απφ ελδεκηθή πεξηνρή, απνθιείεη απηέο ηηο ινηκψμεηο απφ ηε
δηαθνξνδηάγλσζε. Οκνίσο, ην ζχλνιν ησλ αηκνξξαγηθψλ ηνγελψλ ππξεηψλ δελ
εθδειψλνληαη πεξηζζφηεξν απφ 3 εβδνκάδεο κεηά ηελ ηειεπηαία έθζεζε.
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Ππξεηφο ζε ηαμηδηψηε, πνπ εθδειψλεηαη ζε ιηγφηεξν απφ κία εβδνκάδα απφ ηελ
άθημε ζε ελδεκηθή πεξηνρή, δελ είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζε εινλνζία (ρξφλνο
επψαζεο >8 εκέξεο).
Ινηκψμεηο κε καθξφ ρξφλν επψαζεο, φπσο ε ζρηζηνζσκίαζε, δελ πξνθαινχλ
ππξεηφ πξηλ ηελ πάξνδν αξθεηψλ εβδνκάδσλ απφ ην ρξφλν ηεο πξψηεο δπλαηήο
έθζεζεο.
4. Οη ζπλζήθεο δηακνλήο θαη δηαηξνθήο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ηαμηδηψηε
θαηά ην ηαμίδη (πρ ειεχζεξε θαηαζθήλσζε, εζεινληηθή εξγαζία ζε ηνπηθέο
θνηλφηεηεο) κπνξεί λα δειψλνπλ έθζεζε ζε ζπγθεθξηκέλα παζνγφλα. Γηα ην ιφγν
απηφ πξέπεη λα εξσηάηαη εηδηθά ν ηαμηδηψηεο γηα ζπλζήθεο έθζεζεο θαηά ην ηαμίδη
(βι Πίλαθα IV). Γηα παξάδεηγκα ε θνιχκβεζε ζε ιίκλεο ηεο θεληξηθήο Αθξηθήο
απνηειεί πηζαλή έθζεζε ζε Schistosoma. Ζ έθζεζε ζε βηνινγηθά πγξά πρ
ζεμνπαιηθή επαθή ρσξίο πξνθχιαμε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νμεία HIV ινίκσμε, πνπ
εθδειψλεηαη

κε

εηθφλα

εχθνια

ζπγρεφκελε

κε

ηξνπηθφ

λφζεκα

(ππξεηφο,

ιεκθαδελνπάζεηα, θειηδψδεο εμάλζεκα, ζεκεία άζεπηεο κεληγγίηηδαο, ιεπθνπελία
θαη ζξνκβνπελία).
5. Σν ηζηνξηθό εκβνιηαζκώλ θαη ρεκεηνπξνθύιαμεο πνπ έιαβε ν ηαμηδηψηεο γηα
ην ηαμίδη κπνξεί λα απνθιείζεη θάπνηεο λφζνπο απφ ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ή λα
πξνζαλαηνιίζεη ηε ζθέςε πξνο άηππεο θιηληθέο εηθφλεο: Ο επαξθήο εκβνιηαζκφο γηα
επαηίηηδεο Α θαη Β θαη γηα θίηξηλν ππξεηφ πξηλ ην ηαμίδη, ζηελ πξάμε απνθιείεη ηηο
λφζνπο απηέο απφ ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε. Αληηζέησο, ν εκβνιηαζκφο γηα ηπθνεηδή
ππξεηφ είλαη θαηά 70% κφλν απνηειεζκαηηθφο γηα ηε Salmonella typhi θαη ζρεδφλ
θαζφινπ γηα ηε Salmonella paratyphi. Οκνίσο, ν εκβνιηαζκφο ζηελ παηδηθή ειηθία
γηα λνζήκαηα, φπσο ε πνιηνκπειίηηδα, ε ηιαξά θαη ε δηθζεξίηηδα κπνξεί λα κελ
πξνζηαηεχεη απφ ηελ θιηληθή λφζεζε, αλ δελ είραλ ρνξεγεζεί νη απαξαίηεηεο
αλακλεζηηθέο δφζεηο (booster).
Δπίζεο, ε ρεκεηνπξνθχιαμεο θαη ηα γεληθά κέηξα πξνθχιαμεο γηα εινλνζία δελ
απνθιείνπλ ηε λφζεζε, ηδίσο αλ ε ζπκκφξθσζε ήηαλ πιεκκειήο ή ην ζρήκα
πξνθχιαμεο αθαηάιιειν. Δπηπιένλ, αλ έρεη πξνεγεζεί αηειήο ρεκεηνπξνθχιαμε, ε
εινλνζία κπνξεί λα εθδειψλεηαη κε παξαηεηακέλε πεξίνδν επψαζεο θαη άηππε θιηληθή
εηθφλα.
6. Φαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ρνξεγήζεθε εκπεηξηθά ή πνπ ιάκβαλε ν ηαμηδηψηεο γηα
ππνθείκελν λφζεκα κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηελ θιηληθή εηθφλα: Ζ εθδήισζε ηεο
εινλνζίαο κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη πξνο ην επηφηεξν (πρ εηθφλα θνηλήο ηνγελνχο
ινίκσμεο), ιφγσ πξνεγνχκελεο ιήςεο αδηζξνκπθίλεο, δνμπθπθιίλεο, θηλνιφλεο ή
θιηλδακπθίλεο. Ζ εκπεηξηθή ιήςε θηλνιφλεο γηα ππξεηφ κπνξεί επίζεο λα
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ζπγθαιχςεη ηελ θιηληθή εηθφλα ηπθνεηδνχο ππξεηνχ ζε ηαμηδηψηε πνπ επηζηξέθεη
απφ ηελ Ηλδηθή ρεξζφλεζν, πεξηνρή κε εθηεηακέλε αληνρή ησλ ζηειερψλ
Salmonella typhi ζηηο θηλνιφλεο.
Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε είλαη:
Τν επηδεκηνινγηθό πξνθίι ηνπ ηόπνπ πξννξηζκνύ:
Γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο: Ζ θαηαλνκή ησλ ηξνπηθψλ λνζεκάησλ δελ είλαη
νκνηνγελήο ζε κηα γεσγξαθηθή δψλε ή φιε ηελ έθηαζε κηαο ρψξαο. Γηα
παξάδεηγκα, ηαμίδη ζην Πεξνχ ζπλδέεηαη κε έθζεζε ζε θίηξηλν ππξεηφ ζηε δψλε
ηνπ Ακαδνλίνπ, φρη φκσο ζηα πςίπεδα ηνπ Matsu Pitsu. Οκνίσο, ε εινλνζία
θαηαλέκεηαη θπξίσο ζηελ χπαηζξν ρψξα ησλ ηξνπηθψλ ρσξψλ, εθηφο απφ ηελ
ππνζαράξην Αθξηθή θαη ηελ Ηλδία (θαη αζηηθή θαηαλνκή). Έηζη, ηαμίδη ζηα κεγάια
αζηηθά θέληξα ηεο Λφηηαο θαη Θεληξηθήο Ακεξηθήο θαη ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο
δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ θίλδπλν εινλνζίαο, ζε αληίζεζε κε ηηο πφιεηο ηεο
Ηλδηθήο ρεξζνλήζνπ θαη ηεο ππνζαράξηνπ Αθξηθήο.
Δπνρηθή δηαθχκαλζε: Ζ κεηάδνζε πνιιψλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ κπνξεί λα
δηαθέξεη ζηα δχν εκηζθαίξηα ή λα ζπκκεηαβάιιεηαη κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο:
Ζ γξίπε ζηνπο ηξνπηθνχο παξνπζηάδεη κεηάδνζε φιν ην ρξφλν, ελψ ηα
κεηαδηδφκελα κε αξζξφπνδα λνζήκαηα έρνπλ απζηεξή επνρηθή θαηαλνκή θαη δε
κεηαδίδνληαη κε ςπρξφ ή μεξφ θαηξφ. Γηα παξάδεηγκα, ε εινλνζία ζε κε ηξνπηθέο
ρψξεο (πρ Θνξέα, Σαηδηθηζηάλ, Λφηηα Θίλα), ε λφζνο Lyme θαη ε εγθεθαιίηηδα εθ
θξνηψλσλ δελ κεηαδίδνληαη ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο.
Σξέρνπζεο επηδεκίεο κπνξεί λα επηζπκβαίλνπλ ζηηο ρψξεο πξννξηζκνχ, φπσο ε
επηδεκία

ππξεηνχ

Chikungunya,

πνπ

εθηπιίζζεηαη

απφ

ην

2006

ζηε

Λνηηναλαηνιηθή Αζία θαη ηα λεζηά ηνπ Ηλδηθνχ Ωθεαλνχ.
Ιφγσ

ησλ

παξαπάλσ

ηδηαηηεξνηήησλ

θαη

δηαθπκάλζεσλ,

είλαη

ζεκαληηθή

ε

αλαδήηεζε αθξηβνύο θαη επίθαηξεο πιεξνθνξίαο απφ αμηφπηζηεο πεγέο (βι
Πίλαθα V), ψζηε ε δηεξεχλεζε λα είλαη ζσζηά ζηνρεπκέλε θαη λα απνθεχγνληαη
θαζπζηεξήζεηο θαη πεξηηηέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο.

Καηά ηελ θιηληθή εμέηαζε ηνπ ηαμηδηψηε κε εκπχξεην πξέπεη θαηαξρήλ λα αλαδεηνχληαη
ηπρφλ ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα δεισηηθά πηζαλνχ θηλδχλνπ γηα ηε δσή θαη λα εθηηκάηαη ε
αλάγθε γηα λνζειεία (βι Πίλαθα Ι).
Σέηνηα επξήκαηα είλαη:
1. πκπηψκαηα θαη ζεκεία απφ ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα
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2. Αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα
3. Αηκνξξαγηθέο εθδειψζεηο: αηκνξξαγηθφ εμάλζεκα (πεηέρεηεο, εθρπκψζεηο γεληθή
αηκνξξαγηθή δηάζεζε.
ηνηρεία απφ ηελ θιηληθή εμέηαζε πνπ βνεζνχλ ζηε δηάγλσζε ινηκψμεσλ ζπλδεφκελσλ κε
ην ηαμίδη αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα IV.
Η εξγαζηεξηαθή δηεξεύλεζε ηνπ ππξεηνχ κεηά ην ηαμίδη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
1. Γεληθή αίκαηνο, ηχπν ιεπθψλ θαη επίρξηζκα πεξηθεξηθνχ αίκαηνο (πιαθάθη)
Ζ γεληθή αίκαηνο παξνπζηάδεη ζπρλά αλσκαιίεο ζηηο ηξνπηθέο λφζνπο:
Ζ ζξνκβνπελία θαη ιεπθνπελία απνκαθξχλνπλ απφ ηε δηάγλσζε θνηλήο
βαθηεξηαθήο ινίκσμεο, ελψ είλαη ζπρλά επξήκαηα ζε ηπθνεηδή ππξεηφ,
ξηθεηζίσζε, δάγγεην θαη άιινπο ηνγελείο ππξεηνχο θαη ζηελ νμεία HIV ινίκσμε.
Ζ ζξνκβνπελία είλαη ζπρλή ζηελ εινλνζία.
ηηο βαξηέο κνξθέο εινλνζίαο παξαηεξείηαη αηκφιπζε (ζπαζκέλα εξπζξά ζην
πιαθάθη), φπσο θαη ζηελ νμεία κπαξηνλέιισζε θαη κπνξειίσζε.
Ο Γάγθεηνο ππξεηφο κπνξεί λα εκθαλίδεη αηκνζπκπχθλσζε.
Ζ εσζηλνθηιία ραξαθηεξίδεη πνιιέο παξαζηηηθέο ινηκψμεηο θαη είλαη πςειή
θαηά ηελ πξψηκε ινίκσμε κε έικηλζεο (κεηαλάζηεπζε κέζσ ησλ ηζηψλ).
2. Βηνρεκηθόο έιεγρνο:
Σα επαηηθά έλδπκα είλαη απμεκέλα ζε ηνγελείο επαηίηηδεο, ξηθεηζηψζεηο, ππξεηφ
Q, κπνξειιίσζε, ιεπηνζπείξσζε, ακνηβαδηθφ επαηηθφ απφζηεκα, βξνπθέιισζε,
ηπθνεηδή ππξεηφ, Γάγθεην, θίηξηλν ππξεηφο, αηκνξξαγηθνχο ππξεηνχο
Τπνγιπθαηκία παξαηεξείηαη ζηε ζνβαξή εινλνζία
3. Λεπηή θαη παρεία ζηαγόλα γηα Plasmodia sp (Laveran): Ζ εμέηαζε πξέπεη λα
γίλεηαη γηα φινπο ηνπο ηαμηδηψηεο κε εκπχξεην πνπ επηζηξέθνπλ απφ ελδεκηθή
πεξηνρή γηα εινλνζία, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ιήςε ρεκεηνπξνθχιαμεο.
Δπεηδή ζηελ αξρή ηεο λφζεζεο ε παξαζηηαηκία είλαη ρακειή, ην επίρξηζκα
πεξηθεξηθνχ αίκαηνο κπνξεί λα είλαη αξλεηηθφ γηα πιαζκψδηα, θαη πξέπεη λα
επαλαιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο κε κεζνδηαζηήκαηα 6-12 σξψλ γηα 3648 ψξεο. Σν επίρξηζκα κπνξεί λα είλαη αξλεηηθφ ζηε εμέηαζε γηα πιαζκψδηα θαη
ζηε βαξηά πξνρσξεκέλε λφζν, ιφγσ εγθισβηζκνχ ησλ παξαζίησλ ζηελ θνίηε
ησλ ηξηρνεηδψλ αγγείσλ.
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Κπνξεί επίζεο λα γίλεηαη ηαρεία αλίρλεπζε αληηγφλνπ ηνπ πιαζκσδίνπ (RDT),
αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα. Ζ αλίρλεπζε αληηγφλνπ έρεη ζπγθξίζηκε επαηζζεζία
κε ην επίρξηζκα αίκαηνο γηα ην P falciparum, αιιά κηθξφηεξε γηα άιια
πιαζκψδηα. Σέινο, φηαλ είλαη ζεηηθή, δελ δίλεη πιεξνθνξία γηα ην είδνο ηνπ
πιαζκσδίνπ ή γηα ηα επίπεδα παξαζηηαηκίαο.
ην επίρξηζκα πεξηθεξηθνχ αίκαηνο κπνξεί αλ αλαδεηεζνχλ επίζεο Bartonella,
Borrelia, θηιάξηεο θαη ηξππαλνζψκαηα.
4. Καιιηέξγεηεο αίκαηνο, νχξσλ, θνπξάλσλ, εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ, εμηδξψκαηνο
απφ δεξκαηηθά έιθε θιπ ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο.
ηνλ ηπθνεηδή ππξεηφ, ε Salmonella typhi απνκνλψλεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα
αίκαηνο ηελ πξψηε εβδνκάδα ησλ ζπκπησκάησλ κε επαηζζεζία 80% θαη
κηθξφηεξε ζηε ζπλέρεηα, νπφηε ζεηηθνπνηνχληαη νη θαιιηέξγεηεο νχξσλ θαη
θνπξάλσλ. Ζ θαιιηέξγεηα κπεινχ έρεη πςειφηεξε επαηζζεζία.
ηε ιεπηνζπείξσζε, ε αηκνθαιιηέξγεηεο είλαη ζπλήζσο ζεηηθέο κφλν ηηο πξψηεο
3-4 εκέξεο ηεο λφζεζεο. Κεηά

ην ρξφλν απηφ, είλαη

πξνηηκφηεξν λα

αλαδεηνχληαη αληηζψκαηα (IgM).
5. Α/α ζώξαθνο, αλ ππάξρνπλ ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ
θηάζεηο παξαηεξνχληαη ζηε θπκαηίσζε θαη κειηνείδσζε, θαζψο θαη ζηε λφζν
Ιεγεσλαξίσλ
Γηεζήκαηα

εκθαλίδνληαη

κεηαλαζηεχνπλ

ζηνπο

θαηά

ηζηνχο

ηελ

πξψηκε

(Schistosoma,

ινίκσμε

κε

Strongyloides,

έικηλζεο

πνπ

Angylostoma,

Ascaris)
Άλσζε δεμηνχ εκηδηαθξάγκαηνο παξαηεξείηαη ζε ακνηβαδηθφ επαηηθφ απφζηεκα.
Ζ ιεπηνζπείξσζε θαη ν ππξεηφο Q κπνξεί λα επηπιέθνληαη κε αηκνξξαγηθή
πλεπκνλίηηδα
Αλάινγα κε ηηο ελδείμεηο, κπνξεί λα δεηνχληαη επίζεο:
6. Γεξκναληίδξαζε Mantoux ή δνθηκαζία ηληεξθεξφλεο ζην αίκα (καθξά παξακνλή
ζε ελδεκηθή πεξηνρή, πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ)
7. Δμέηαζε θνπξάλσλ γηα ππνζθαίξηα θαη παξαζηηνινγηθή εμέηαζε (ηνπιάρηζηνλ 3
δείγκαηα)
8. Γεληθή νχξσλ θαη νπξνθ/α, αλαδήηεζε ζρηζηνζσκάησλ ζην ίδεκα νχξσλ
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9. Αλίρλεπζε αληηζσκάησλ έλαληη ξηθεηζηψλ, ακνηβάδσλ, αξκπντψλ, ηνγελψλ
επαηηηίδσλ θιπ. Γείγκα νξνχ πξέπεη λα θπιάζζεηαη πάληα θαηά ηελ αξρηθή εμέηαζε
ηνπ ηαμηδηψηε γηα εηδηθέο εμεηάζεηο ζε δεχηεξν ρξφλν ή ζε θέληξν αλαθνξάο.
Γάγθεηνο ππξεηφο θαη ινηπνί αξκπντνί: αληηζψκαηα αληρλεχνληαη κεηά ηελ 5 ε –7ε
εκέξα λφζεζεο (IgM, κέζνδνο ELISA). Αλαδξνκηθά κπνξεί λα επηβεβαησζεί ε
δηάγλσζε κε εμέηαζε δχν δεηγκάησλ νξνχ κε απφζηαζε 3 εβδνκάδσλ (IgG,
κέζνδνο αηκνζπγθφιεζεο).
ην ακνηβαδηθφ επαηηθφ απφζηεκα ηα αληηζψκαηα γηα E histolytica έρνπλ >95%
επαηζζεζία θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ησλ ζπκπησκάησλ. Ωζηφζν, ρξεηάδεηαη
πξνζνρή ζηελ εξκελεία ησλ ηίηισλ αληηζσκάησλ έλαληη παξαζίησλ. Γηα
παξάδεηγκα, νη αλνζνινγηθέο δνθηκαζίεο γηα έικηλζεο δελ είλαη πάληα αμηφπηζηεο
θαη

κπνξεί

λα

παξαηεξνχληαη

δηαζηαπξνχκελεο

αληηδξάζεηο

κεηαμχ

ησλ

εικίλζσλ. Σέινο ππάξρεη δπζθνιία ζηελ εξκελεία ηνπο, φηαλ δηεξεπλάηαη
εκπχξεην ζε ηαμηδηψηεο πνπ επηζθέπηνληαη ζπρλά ηξνπηθνχο πξννξηζκνχο: ζηελ
πεξίπησζε

απηή,

ε

αλίρλεπζε

αληηζσκάησλ

κπνξεί

λα

αληηθαηνπηξίδεη

παιηφηεξε λφζεζε θαη φρη ην αίηην ηνπ δηεξεπλνχκελνπ εκππξέηνπ.
Ζ παξαγσγή αληηζσκάησλ κπνξεί λα θαζπζηεξεί πνιχ ζηηο εικηλζηάζεηο
(αξθεηέο εβδνκάδεο). Γηα παξάδεηγκα, νη ηίηινη αληηζσκάησλ δε βνεζνχλ γηα ηε
δηάγλσζε ηεο νμείαο ζρηζηνζσκίαζεο (ρξφλνο ζεηηθνπνίεζεο: 0-6 κήλεο απφ
ηελ νμεία λφζεζε).
10. Λεψηεξεο εμεηάζεηο αλίρλεπζεο γνληδηψκαηνο παζνγφλσλ (πρ PCR, Western blot)
δηελεξγνχληαη ζε εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα γηα εινλνζία, ξηθεηζηψζεηο, αξκπντνχο,
αηκνξξαγηθνχο ππξεηνχο θαη άιια παζνγφλα.

7

Πίλαθαο Ι: Σνβαξά θαη απεηιεηηθά γηα ηε δσή λνζήκαηα ζπλδεόκελα κε ην ηαμίδη
Κιηληθό ζύλδξνκν

Σύλεζεο ηζηνξηθό ηαμηδηνύ

Άκεζε αληηκεηώπηζε

Ππξεηόο θαη ζύγρπζε

Δινλνζία P falciparum

80% ηνπ Plasmodium falciparum απφ ππνζαράξην Αθξηθή

Αγσγή γηα P falciparum ζε
ππξεηφ κε ζεκεία ΘΛ ή
αξρφκελε αλεπάξθεηα
νξγάλσλ.

Σπθνεηδήο ππξεηφο

Ακθίβνιεο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο δηακνλήο θαη δηαηξνθήο, ηδίσο Ηλδηθή
ρεξζφλεζνο

Θεθηξηαμφλε IV

Ηαπσληθή εγθεθαιίηηδα

Καθξά παξακνλή ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο Ηλδίαο θαη Λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο

Τπνζηήξημε

Ιχζζα

Γήγκα ή λπγκφο απφ χπνπην δψν ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο

Θιηληθά εθδεισκέλε ιχζζα:
ππνζηήξημε

Αθξηθαληθή
ηξππαλνζσκίαζε

Δζηίεο ζηελ ππνζαράξην Αλαηνιηθή Αθξηθή, δήγκα κχγαο ηζε-ηζε

Melarsoprol, suramine (κέζσ
WHO)

Δγθεθαιίηηδα Γπη Λείινπ

Αζία

Τπνζηήξημε, +/- ξηκπαβηξίλε

Δγθεθαιίηηδα εθ θξνηψλσλ

Πεδνπνξία, θαηαζθήλσζε ζε δάζε Θεληξ & Αλ. Αζίαο, Θεληξ. & Αλ. Δπξψπεο

Τπνζηήξημε

Angiostrongylus cantonensis

Αλαηνιηθή θαη Λνηηναλαηνιηθή Αζία

Τπνζηήξημε (+/- κεβελδαδφιε,
αιβελδαδφιε)

Ππξεηόο θαη αηκνξξαγηθό εμάλζεκα

Ρηθεηζηψζεηο

Α. Οκάδα θειηδψδνπο ππξεηνχ: δήγκα θξφησλνο
Ππξεηφο βξαρσδψλ νξέσλ (R rickettsii): Ακεξηθή
Κεζνγεηαθφο θειηδψδεο ππξεηφο (R conorii): Αθξηθή, ρψξεο Κεζνγείνπ, Καχξεο
Θάιαζζαο, Θαζπίαο
Αθξηθαληθφο ηχθνο (R africae): 2ε ζπρλφηεξε αηηία ππξεηνχ απφ ηξνπηθή λφζν ζηε
Λ Αθξηθή κεηά ηελ εινλνζία
(2) Οκάδα ηχθνπ: δήγκα θζείξαο ζψκαηνο
Δπηδεκηθφο (R prowazekii): Θεληξ/Λ. Ακεξηθή, Θεληξ/Αλ. Αθξηθή, Αζία

Υαξαθηεξηζηηθή ε ηαρεία
χθεζε ηνπ ππξεηνχ κε
ρνξήγεζε δνμπθπθιίλεο.
Αλαζεψξεζε ηεο δηάγλσζεο
αλ ν ππξεηφο επηκέλεη 48 ψξεο
κεηά ηελ έλαξμε
δνμπθπθιίλεο.

Δλδεκηθφο (R typhi): παγθφζκηα θαηαλνκή
(3) Ππξεηφο ηεο ιφρκεο (Orientia tsutsugamushi): Αζία, δήγκα κηθξψλ θξνηψλσλ
Ιεπηνζπείξσζε

Γξαζηεξηφηεηεο ζε γιπθά λεξά, δηακνλή ζε πνιχ θησρέο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο

Πεληθηιιίλε, ππνζηήξημε
λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο

Γάγθεηνο ππξεηφο
Θίηξηλνο ππξεηφο
Ηνγελείο αηκνξξαγηθνί
ππξεηνί

Δπηζηξνθή ηειεπηαίεο 3εβδ απφ πεξηνρή κε θξνχζκαηα αηκνξξ ππξεηνχ.
Γάγθεηνο: Θπξίσο αζηηθέο πεξηνρέο Λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο (ηδίσο Σαυιάλδε),
Λφηηνπ Δηξεληθνχ, Θεληξηθήο Ακεξηθήο (Θαξατβηθή)
Θίηξηλνο: Ενχγθια Αθξηθήο ή Λφηηαο Ακεξηθήο (πεξηνρή Ακαδφληνπ)
Lassa: ππνζαρ Αθξηθή, ηδίσο Γπηηθή. Θξηκαίαο-Θνλγθφ: Αζία, Αλαηνι Δπξψπε
Ebola, Marburg, Rift Valley: Αθξηθή. Αξέλατνί (Junin, Matsupo θ.ά.): Λ Ακεξηθή

Αξέλα-ηνί (Lassa, αηκνξξ
ππξεηνί Λ. Ακεξηθήο θαη Γπη.
Αθξηθήο, +/- ΘξηκαίαοΘνλγθφ): ξηκπαβηξίλε
Μόλσζε αζζελψλ κε πηζαλφ
ηνγελή αηκνξξαγηθφ ππξεηφ.

Ομεία βαθηεξηαθή
κεληγγίηηδα
Κεληγγηηηδνθνθθηθή λφζνο

Εψλε κεληγγίηηδαο, ππνζαράξην Αθξηθή, μεξά πεξίνδνο (Γεθέκβξηνο- Ηνχληνο).
Πξνζθχλεκα Κέθθαο θαη Κεδίλαο (ανπδηθή Αξαβία)

Θεθηξηαμφλε IV

Ππξεηόο θαη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα
Λφζνο Ιεγεσλαξίσλ

Γηακνλή ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο (ζπρλά Κεζνγείνπ), ζεξκά ινπηξά/spa

Λεφηεξε καθξνιίδε,
αλαπλεπζηηθή θηλνιφλε

Ηνί Hantaan

Δπξεία θαηαλνκή, ζπλεζέζηεξα Ακεξηθή. Έθζεζε ζε πεξηηηψκαηα πνληηθψλ.

Μόλσζε, ππνζηήξημε ΚΔΘ,
+/- ξηκπαβηξίλε

Πίλαθαο ΙΙ: Ννζήκαηα ζρεηηδόκελα κε ην ηαμίδη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή
Γεσγξαθηθή πεξηνρή

Σπλήζε

Υπνζαράξηνο Αθξηθή

Δινλνζία (ηδίσο P falciparum),
Ρηθεηζηψζεηο
Ομεία HIV ινίκσμε

Ιλδηθή ρεξζόλεζνο
Ννηηναλαηνιηθή Αζία

Σπθνεηδήο ππξεηφο
Γάγθεηνο
Δινλνζία (ηδίσο κε-falciparum)
Ππξεηφο Chikungunya

Λαηηληθή Ακεξηθή
Καξατβηθή

Γάγθεηνο
Σπθνεηδήο ππξεηφο
Δινλνζία (ηδίσο P vivax)

Σπνξαδηθά

Σπάληα ζε ηαμηδηώηεο

Ομεία ζρηζηνζσκίαζε
Γάγθεηνο
Σπθνεηδήο ππξεηφο
Κεληγγηηηδνθνθθηθή λφζνο
Κειηηαίνο ππξεηφο

Θίηξηλνο ππξεηφο
Ηνγελείο αηκνξξαγηθνί ππξεηνί
Αθξηθαληθή ηξππαλνζσκίαζε
Φηιαξίαζε
πιαρληθή ιετζκαλίαζε
Φπκαηίσζε

πιαρληθή ιετζκαλίαζε
Ιεπηνζπείξσζε

Ππξεηφο Θξηκαίαο- Θνλγθφ
Ρηθεηζηψζεηο
Κειηνείδσζε (Burkholderia
pseudomallei)
Φπκαηίσζε

Ομεία ηζηνπιάζκσζε
Θνθθηδηνεηδνκχθσζε
Ιεπηνζπείξσζε

Θίηξηλνο ππξεηφο
Ηνί Hanta
Ακεξηθαληθή ηξππαλνζσκίαζε
Κπαξηνλέιισζε
Φπκαηίσζε

Βόξεηα Ακεξηθή

Λφζνο Lyme (Borrelia
burgdorferi)
Ομεία ηζηνπιάζκσζε,
Θνθθηδηνεηδνκχθσζε
Ππξεηφο βξαρσδψλ νξέσλ

Δξιηρίσζε
Δγθεθαιίηηδα Γπηηθνχ Λείινπ

Νόηηα Απζηξαιία

Ππξεηφο Ross River

Κειηνείδσζε

Αλαη Δπξώπε, Σθαλδηλαβία

Λφζνο Lyme

Δγθεθαιίηηδα απφ θξφησλεο

Βόξεηα Αθξηθή, Μέζε
Αλαηνιή θαη ιεθάλε
Μεζνγείνπ

Κειηηαίνο ππξεηφο

πιαρληθή ιετζκαλίαζε

Πίλαθαο ΙΙΙ: Σπλήζεηο ρξόλνη επώαζεο ινηκώμεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ηαμίδη
Βξαρεία (<10εκέξεο)
Δινλνζία
Η επώαση παπατείνεται αν πποηγήθηκε λήτη
σημειοππουύλαξηρ

Μεζαία (10-21 εκέξεο)
P falciparum: ζπλήζσο 9-14 εκ
P vivax, P ovale: ζπλήζσο 12-18 εκ

Μαθξά (> 3εβδ)
P malariae: ζπλήζσο 18-40 εκ
P vivax: ηδίσο απφ ππνηξνπηθέο πεξηνρέο
κπνξεί λα μεπεξλά ηνπο 8-10 κήλεο

Αξκπνηνί
Γάγθεηνο, Chikungunya, θίηξηλνο, Ross River: ζπλήζσο 3-6εκ
ηαπσληθή εγθεθαιίηηδα (5-15εκ)
Δγθεθαιίηηδα εθ θξνηψλσλ (7-14εκ)
Γπηηθνχ Λείινπ (3-12εκ)
Θξηκαίαο-Θνλγθφ (ζπλήζ 1-3εκ, ζπάληα σο 12εκ)
Αηκνξξαγηθνί ππξεηνί: Lassa (6-21 εκ), Ebola, Κarburg (2-21 εκ), Αξελατνί Λ Ακεξηθήο
Κεληγγηηηδνθνθθηθή λφζνο (2-10 εκ, ζπλήζσο 3-4εκ)
Παλψιε (1-7 εκ)

Σξππαλνζσκίαζε: Ακεξηθαληθή & Αλ. Αθξηθήο
Αγγεηνζηξνγγπινεηδίαζε, γλαζνζηνκίαζε

Σξππαλνζσκίαζε Γπη Αθξηθήο(εβδ– ρξ)
Ιχζζα (3-8 εβδ, ζπαλίσο βξαρεία ή σο 7ρξ)

Δληεξνπαζνγφλα: Salmonella, Shigella, Yersinia
Υνιέξα (ψξεο σο 5εκ, ζπλήζσο 2-3 εκ)
Παξαηπθνεηδήο ππξεηφο (1-10 εκ)

Σπθνεηδήο ππξεηφο (3-60 εκ, ζπλήζσο 8-14 εκ)
Βξνπθέιισζε

Ζπαηίηηδα Α (15-50εκ, ζπλήζσο 4εβδ)
Βξνπθέιισζε
Ζπαηίηηδα Δ (ζπλήζσο 3-6 εβδ)

Ακνηβαδηθή δπζεληεξία
Giardia lamblia (3-25 εκ, ζπλήζσο 7-10 εκ)

Ακνηβαδηθή δπζεληεξία (ζπλήζσο 2-4 εβδ)
Σξηρίλσζε (5-45 εκ, ζπλήζσο 8-15εκ)
Φαζηνιίαζε (απφ κέξεο σο πνιιέο εβδνκάδεο)

Ακνηβαδηθφ επαηηθφ απφζηεκα

Rickettsiae - θειηδψδεηο ππξεηνί (βι Πίλαθα Η)
Τπφζηξνθνο ππξεηφο (Borrelia, 5-15εκ, ζπλήζσο 8εκ)
Ππξεηφο απφ δήγκα πνληηθνχ(Streptobacillus):3-10εκ
Lyme (Borellia burgdorferi 3-32 εκ, ζπλήζσο 7-10 εκ)
Δξιηρίσζε (7-14εκ)
Ιεπηνζπείξσζε (2-30 εκ, ζπλήζσο 10 εκ)

Rickettsiae- νκάδα ηχθνπ: 1-2εβδ, ζπλήζσο 12εκ
Ππξεηφο ηεο ιφρκεο (scrub):ζπλήζσο 10-12 εκ
Ππξεηφο απφ δήγκα πνληηθνχ (Spirrilum):1-3εβδ
Ππξεηφο Q (ζπλήζσο 2-3 εβδ)
Κπαξηνλέισζε (2-3 εβδ, ζπάληα σο 3-4κήλεο)
Κπακπεζίσζε: πνηθίιιεη 1-8 εβδ

Κπακπεζίσζε: πνηθίιιεη 1-8 εβδ
Ιετζκαλίαζε (ζπλήζσο 2-6 κήλεο)
ρηζηνζσκίαζε
Φηιαξίαζε (3-12 κήλεο)

Λφζνο Ιεγεσλαξίσλ (2-10εκ, ζπλήζσο 5-6εκ)
Γξίπε (ζπλήζσο 1-3 εκ)
Σνπιαξαηκία (1-14 εκ, ζπλήζσο 3-5 εκ)

Hanta-ηνί (ιίγεο εκ σο 6 εβδ, ζπλήζσο 2εβδ)
Ομεία ηζηνπιάζκσζε (ζπλήζσο 10εκ) Κειηνείδσζε
(εκέξεο σο ρξφληα)

Δλδεκηθέο κπθεηηάζεηο (βιαζηνκχθσζε)
Φπκαηίσζε

Γνλφξξνηα (2-7 εκ)

Γηθζεξίηηδα (ζπλήζσο 2-5 εκ)
Ηιαξά (7-18 εκ, ζπλήζσο 10 εκ)
Πνιπνκπειίηηδα (7-14εκ)

Ομεία HIV ινίκσμε
2γελήο ζχθηιε
Ζπαηίηηδα Β: 1,5 -6 κήλεο, ζπλήζσο 2-3κλο

Πίλαθαο ΙV: Δκπύξεην ζρεηηδόκελν κε ην ηαμίδη θαη θιηληθή εηθόλα
Κιηληθή εηθόλα πνπ
ζπλνδεύεη ηνλ ππξεηό

Λνηκώδε λνζήκαηα

Γηάρπην θνηιηαθφ άιγνο

Σπθνεηδήο ππξεηφο, εινλνζία (ηδίσο παηδηά)

Βήραο, αλαπλεπζηηθά
ζπκπηψκαηα

Πλεπκνλία: Λφζνο ιεγεσλαξίσλ
Δλδεκηθέο κπθεηηάζεηο (πλεπκνληθή ηζηνπιάζκσζε)
Ζσζηλνθηιία: Πξσηνινίκσμε απφ έικηλζεο: αζθαξηδίαζε, ζηνγγπινεηδίαζε, παξαγνληκίαζε. ρηζηνζσκίαζε (ππάξρεη ζπρλά
ηζηνξηθφ γεληθεπκέλνπ θλεζκνχ κεηά θνιχκβεζε ζε γιπθά λεξά).
θίαζε/ ζπήιην άλσ ινβψλ: Φπκαηίσζε, κειηνείδσζε (Burkholderia pseudomallei, ΛΑ Αζία, Ηλδηθή ρεξζφλεζνο)

ρεηηθή βξαδπθαξδία

(αλαληηζηνηρία ζθχμεσλ κε χςνο ππξεηνχ) Σπθνεηδήο ππξεηφο, ξηθεηζηψζεηο

Θειηδνβιαηηδψδεο
εμάλζεκα

Γάγθεηνο, ππξεηφο Chikungunya, ξηθεηζηψζεηο, νμεία HIV ινίκσμε (ζπλήζσο κε ελάλζεκα ππεξψαο), νμεία επαηίηηδα Β, ηιαξά,
εξπζξά

Δμέιθσζε δέξκαηνο

Καχξε λεθξσηηθή εζράξα κε εξπζεκαηψδε άισ: Ρηθεηζηψζεηο, κπνξειίσζε, εξιηρίσζε
Έιθνο: Αθξηθαληθή ηξππαλνζσκίαζε, παλψιε

Ίθηεξνο

Άκεζε (κε ζπλδεκέλε) ππεξνιεξπζξηλαηκία:
Ομεία επαηίηηδα Α, νμεία Β, ζπνξαδηθά νμεία Δ θαη ζπάληα επαηίηηδα C
Ιεπηνζπείξσζε (ζπλήζσο κε έλεζε επηπεθπθφησλ)
Σπθνεηδήο ππξεηφο, ξηθεηζηψζεηο (βαξεία λφζεζε), ππφζηξνθνο ππξεηφο (Borrelia sp)
Γάγθεηνο, θίηξηλνο ππξεηφο θαη άιινη αηκνξξαγηθνί ππξεηνί (ζπλήζσο κε επαηηθή αλεπάξθεηα)
Έκκεζε (ζπλδεκέλε) ππεξνιεξπζξηλαηκία:
Υνιαγγεηίηηδα- επαηηθέο παξαζηηψζεηο: θαζηνιίαζε (ζπλήζσο κε άιγνο θαη επαηζζεζία δεμηνχ ππνρνλδξίνπ)
Αηκφιπζε:
Δινλνζία (ζπλήζσο ζε πςειή παξαζηηαηκία)
Bartonella sp, Babesia sp

Δληνπηζκέλε
ιεκθαδελνπάζεηα

Φπκαηίσζε
Ιεκθαδέλεο ζηελ πεξηνρή ελνθζαικηζκνχ: ηχθνο, ηνπιαξαηκία, κπαξηνλέιισζε, παλψιε, θηιαξίαζε, ηξππαλνζσκίαζε

Γεληθεπκέλε
ιεκθαδελνπάζεηα

Ιεπηνζπείξσζε, ηπθνεηδήο ππξεηφο, κειηνείδσζε, 2γελήο ζχθηιε, θπκαηίσζε, κειηηαίνο ππξεηφο, νμεία HIV ινίκσμε,
Γάγθεηνο, ππξεηφο Lassa, νμεία επαηίηηδα Β, ηιαξά, εξπζξά, ελδεκηθέο κπθεηηάζεηο, ζπιαρληθή ιετζκαλίαζε

Ζπαηνκεγαιία

Ακνηβαδηθφ επαηηθφ απφζηεκα, εινλνζία, ηπθνεηδήο ππξεηφο, νμεία ηνγελήο επαηίηηδα, ζπιαρληθή ιετζκαλίαζε,
ιεπηνζπείξσζε, αθξηθαληθή ηξππαλνζσκίαζε

πιελνκεγαιία

Δινλνζία, ξηθεηζηψζεηο, ζπιαρληθή ιετζκαλίαζε, ηπθνεηδήο ππξεηφο, κειηηαίνο ππξεηφο, ηξππαλνζσκίαζε

Τπνηξνπέο ππξεηνχ

Δινλνζία, κπνξειιίσζε, ιετζκαλίαζε, ηξππαλνζσκίαζε, θηιαξίαζε, ρνιαγγεηίηηδα (επαηηθά παξάζηηα)

Παξαηεηλφκελνο ππξεηφο
(>15εκ)

Σπθνεηδήο, ππξεηφο Q, θπκαηίσζε, κειηηαίνο ππξεηφο, ακνηβαδηθφ επαηηθφ απφζηεκα, ιετζκαλίαζε, ζρηζηνζσκίαζε,
ζηξνγγπινεηδίαζε (πςειφ παξαζηηηθφ θνξηίν), ελδεκηθέο κπθεηηάζεηο, ινίκσμε ζπλ ππνθείκελε αλνζνθαηαζηνιή (πρ HIV)

Πίλαθαο V: Πεγέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο γηα λνζήκαηα ζπλδεόκελα κε ηαμίδη
Πεγή

Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε

ΚΔΔΛΠΝΟ (Θέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο
Λνζεκάησλ)
Δπηδεκίεο θαη πκβάληα ζηνλ Θφζκν – Πξνιεπηηθά
κέηξα γηα ηαμηδηψηεο

http://www.keelpno.gr/articles/topic/?id=614

WHO (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο):
International Travel and Health (Blue book)
Disease Outbreak News

http://www.who.int/ith/en/index.html
http://www.who.int/csr/don/en/

CDC: Travel Health Warnings and Outbreaks
CDC: Health Information for International Travel
2010 (Yellow Book)
CDC: Morbidity and Mortality Weekly Report
Global Monitoring Emerging Infectious Diseases
(Promed):
International Society of Travel Medicine:
GeoSentinel (global surveillance network)
European Network on Imported Infectious Disease
Surveillance (TropNetEurop)

http://wwwnc.cdc.gov/travel/default.aspx
http://wwwnc.cdc.gov/travel/content/yellowbook/home-2010.aspx
www.cdc.gov/mmwr/about.html
http://www.promedmail.org
http://www.istm.org/geosentinel/main.html
http://www.tropnet.net/

Πίλαθαο VI: Ννζήκαηα ζρεηηδόκελα κε ην ηαμίδη θαη ζπλζήθεο έθζεζεο

πλεζέζηεξεο
αηηίεο λφζεζεο

Γηαηξνθή

Γξαζηεξηφηεηεο

Σπλζήθεο έθζεζεο

Δπξήκαηα

Νόζεκα

Παξακνλή ζε ελδεκηθή πεξηνρή

Ππξεηφο κε ή ρσξίο ζπλνδά επξήκαηα

Δινλνζία

Ακθίβνιεο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηδίσο
Ηλδηθή ρεξζφλεζν (Ηλδία, Λεπάι,
Παθηζηάλ, Κπαγθιαληέο)

ηαδηαθή είζνδνο πςεινχ κε πθηφκελνπ
ππξεηνχ, ηνμηθή εηθφλα, ζπλήζσο ρσξίο
εζηηαθή ζεκεηνινγία

Σπθνεηδήο ππξεηφο
Salmonella typhi, S
paratyphi

Παξακνλή ζε Θεληξηθή Ακεξηθή,
Λνηηναλαηνιηθή Αζία ή Λφηην Δηξεληθφ,
δήγκα θνπλνππηψλ

Ππξεηφο, θεθαιαιγία, έληνλε κπαιγία
(“breakbone fever”), θειηδψδεο εμάλζεκα,
ζξνκβνπελία

Γάγθεηνο ππξεηφο

Γήγκα θνπλνππηψλ ζε Ηλδία, Καιαηζία,
ηγθαπνχξε, Ηλδηθφ Ωθεαλφ

Ππξεηφο, θεθαιαιγία, έληνλε κπαιγία θαη
αξζξαιγίεο (“bent man fever”), θειηδψδεο
εμάλζεκα, ζπρλά πνιπαξζξίηηδα κεηά ηελ
απνδξνκή ηνπ ππξεηνχ

Ππξεηφο Chikungunya

Αζία θαη Λεζηά ηνπ Δηξεληθνχ: φζηξαθα,
ςάξη ή ρέιηα κε θαινκαγεηξεκέλα (πρ
sushi, ceviche)

Ζσζηλνθηιηθή κεληγγίηηδα
(ζηε γλαζνζηνκίαζε ζπλππάξρνπλ
κεηαλαζηεπηηθά εξπζεκαηψδε νδία θνξκνχ)

Αγγεηνζηξνγγπιίαζε
(Angiostrongylus
cantonensis)
Γλαζνζηνκίαζε

Θαηαλάισζε κε θαιά ςεκέλνπ ρνηξηλνχ ή
θπλεγηνχ

Ππξεηφο κε νίδεκα πξνζψπνπ, κπνζίηηδα
(αχμεζε CK), εθζεζεκαζκέλε εσζηλνθηιία,
θπζηνινγηθή ΣΘΔ

Σξηρίλσζε

Απαζηεξίσηα γαιαθηνθνκηθά

Τπνηξνπηάδνλ εκπχξεην

Κειηηαίνο ππξεηφο,
θπκαηίσζε απφ
Mycobacterium bovis

Θνιχκβεζε ζε γιπθά λεξά ζηελ Αθξηθή
(ηδίσο ιίκλε Καιάνπη)

Ππξεηφο, επαηνκεγαιία, εσζηλνθηιία,
αξλεηηθφ επίρξηζκα Laveran γηα εινλνζία

Ομεία ζρηζηνζσκίαζε
(ππξεηφο Katayama)

Θνιχκβεζε θαη δξαζηεξηφηεηεο (rafting,
θσπειαζία θιπ) ζε γιπθά λεξά

Ππξεηφο, κπαιγίεο, έλεζε επηπεθπθφησλ,
ίθηεξνο, εμάλζεκα

Ιεπηνζπείξσζε

Πεδνπνξία ή θαηαζθήλσζε ζε δάζε ηεο
θεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο
Ρσζίαο

Ππξεηφο, ζχγρπζε, παξάιπζε

Δγθεθαιίηηδα εθ
δήγκαηνο θξνηψλσλ
(ηνγελήο)

αθάξη ζηε Λ Αθξηθή (δήγκα θξφησλνο)

Ππξεηφο, πεηερεηψδεο εμάλζεκα, λεθξσηηθή
εζράξα

Αθξηθαληθφο ηχθνο (R.
Africae)

αθάξη ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή (δήγκα
κχγαο ηζε-ηζε)

Ππξεηφο, δεξκαηηθφ έιθνο, ιεπηφ θειηδψδεο
εμάλζεκα

Αθξηθαληθή
ηξππαλνζσκίαζε

Δμεξεχλεζε ζπειαίσλ ή χπλνο ζην ρψκα
ζηελ Ακεξηθή

Ππξεηφο, βήραο, νπηζζνζηεξληθφ άιγνο,
ππιαία ιεκθαδελνπάζεηα

Ηζηνπιάζκσζε

Αγξνηηθφο ηνπξηζκφο: Έθζεζε ζε θνπάδηα
δψσλ

Πλεπκνλία, επαηηθή ζπκκεηνρή

Ππξεηφο Q

Πεδνπνξία ζηε βιάζηεζε ζηελ Αζία (ηδίσο
Βφξεηα Σαυιάλδε)

Ππξεηφο, πεηερεηψδεο εμάλζεκα, λεθξσηηθή
εζράξα πξξνή θξνπζκάησλ ζε
ζηξαηησηηθέο απνζηνιέο

Ππξεηφο ηεο ιφρκεο
(Orientia tsutsugamushi)

Λένο ζεμνπαιηθφο ζχληξνθφο θαηά ην
ηαμίδη / βειφλεο (ηαηνπάδ, ρξήζε νπζηψλ,
ελέζεηο, κεηάγγηζε αίκαηνο)

Ππξεηφο, εμάλζεκα, ζχλδξνκν ινηκψδνπο
κνλνππξήλσζεο

Ομεία HIV ινίκσμε

Γήγκα ηξσθηηθνχ κε ηνπηθή θπηηαξίηηδα
θαη επηρψξηα ιεκθαδελνπάζεηα

Ππξεηφο, κπαιγίεο, πνιπαξζξίηηδα,
εμάλζεκα θαη δεξκαηηθά έιθε
Ππξεηφο απφ δήγκα πνληηθνχ (rat-bite
fever)

Spirillum minus (Αζία,
Αθξηθή)
Streptobacillus
moniliformis (Ακεξηθή)

Δπαθή κε πεξηηηψκαηα ηξσθηηθψλ ζε
αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο

Ππξεηφο, θπλάγρε, ίθηεξνο, αηκνξξαγηθέο
εθδειψζεηο

Ππξεηφο ηεο Lassa

Σαμίδη ζε αλαπηπζζφκελε ρψξα, αηειήο
αλνζία (αλεπαξθήο εκβνιηαζκφο, ρσξίο
θπζηθή αλνζία)

Θφξπδα, επηπεθπθίηηδα, θειίδεο Koplik,
εμάλζεκα

Ηιαξά

Καθξά παξακνλή ζε πγξέο πεξηνρέο ηεο
Αθξηθήο, Ακεξηθήο, Λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο

Πεξηνδηθφο βήραο θαη ζπξξίηηνπζα αλαπλνή,
εσζηλνθηιία (ή αζπκπησκαηηθή
εσζηλνθηιία)

ηξνγγπινεηδίαζε

Πίλαθαο VII: Υπνρξεσηηθώο δεινύκελα λνζήκαηα ζηελ Διιάδα θαη κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα δήισζεο από ην ρξόλν
δηάγλσζεο

Άκεζε δήισζε
Αιιαληίαζε
Aλζξαθαο
Γηθζεξίηηδα
Δγθεθαιίηηδεο από αξκπν-ηνύο
Δπινγηά
Ινγελείο αηκνξξαγηθνί ππξεηνί
Λύζζα
Μειηνείδσζε / Μάιε
Παλώιε
Τνπιαξαηκία
Φνιέξα

Yπνρξέσζε δήισζεο εληόο 24 σξώλ
Γξίπε (κε εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε)
Δληεξναηκνξξαγηθή E.coli (EHEC)
Δξπζξά
Ηπαηίηηδα Α, νμεία
Ιιαξά
Θνθθχηεο
Λεγηνλέιισζε
Κεληγγίηηδα (βαθηεξηαθή, άζεπηε)
Μεληγγηηηδνθνθθηθή λόζνο
Παξσηίηηδα
Σαικνλέιισζε
Σηγθέιισζε
πξξνή θξνπζκάησλ ηξνθηκνγελνχο πδαηνγελνχο λνζήκαηνο
Τξηρίλσζε
Τπθνεηδήο ππξεηόο / παξάηπθνο

Yπνρξέσζε δήισζεο εληόο κίαο
εβδνκάδαο
AIDS -Μόιπλζε κε HIV
Αλεκεπινγηά κε επηπινθέο
Βξνπθέιισζε
Δινλνζία
Δρηλνθνθθίαζε
Ηπαηίηηδα B, νμεία / HBsAg (+) ζε βξέθε <
12 κελψλ
Ηπαηίηηδα C, νμ / antiHCV ζεηηθφ πξσηνδηάγλσζε
Λετζκαλίαζε
Λεπηνζπείξσζε
Ιηζηεξίσζε
Κεηαδνηηθή ζπνγγψδεο εγθεθαινπάζεηα,
vCJD
Πνιηνκπειίηηδα
Ππξεηόο Q, νμεία ινίκσμε
πγγελήο Δξπζξά
πγγελήο ζχθηιε
χθηιε, ριακχδηα , γνλφξξνηα, ΖPV
πγγελήο ηνμνπιάζκσζε
Σέηαλνο / Σέηαλνο λενγληθφο
Φπκαηίσζε

Κε έληνλα γξάκκαηα: λνζήκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθέο αηηίεο λφζεζεο ζε ηαμηδηψηεο
Σα παξαπάλσ λνζήκαηα δειψλνληαη απφ ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο ζην Θέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Π.ΛΟ.) ή ζηε Γ/λζε
Τγείαο ηεο νηθείαο Λνκαξρίαο.
Πηγή: Πποσαπμοσμένο από «Σςστήματα Υποσπευτικήρ Δήλυσηρ», ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (http://www.keelpno.gr/articles/topic/?id=520)
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