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πξνζθύγσλ/κεηαλαζηώλ ιεηηνπξγεί κε ηελ παξνύζα κνξθή από ηηο 16 Μαΐνπ 2016 (θαη
πηινηηθά από ηνλ Απξίιην 2016) κε θαζεκεξηλή ζπιινγή επηδεκηνινγηθώλ δεδνκέλσλ γηα
επηιεγκέλα ζύλδξνκα/θαηαζηάζεηο πγείαο πνπ έρνπλ ζεκαζία από πιεπξάο δεκόζηαο πγείαο.
Τα 14 ζύλδξνκα ή θαηαζηάζεηο πγείαο πνπ επηηεξνύληαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.
Πίνακας 1: Σύλδξνκα/θαηαζηάζεηο πγείαο πνπ επηηεξνύληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο

επιδημιολογικήσ επιτήρηςησ ςε ςημεία φροντίδασ υγείασ προςφφγων/μεταναςτών
ύνδρομο/καηάζηαζη σγείας
[1] Λνίκσμε αλαπλεπζηηθνύ κε ππξεηό
[2] Γαζηξεληεξίηηδα ρσξίο αίκα ζηα θόπξαλα
[3] Αηκνξξαγηθή δηάξξνηα
[4] Εμάλζεκα κε ππξεηό
[5] Υπνςία ςώξαο
[6] Υπνςία πλεπκνληθήο θπκαηίσζεο
[7] Εινλνζία (κε ζεηηθό ηαρύ ηεζη)
[8] Υπνςία δηθζεξίηηδαο, αλαπλεπζηηθήο ή δεξκαηηθήο
[9] Ίθηεξνο κε νμεία έλαξμε
[10] Εθδειώζεηο παξάιπζεο κε νμεία έλαξμε
[11] Μεληγγίηηδα ή/θαη εγθεθαιίηηδα
[12] Αηκνξξαγηθέο εθδειώζεηο κε ππξεηό
[13] Σήςε ή ζνθ (ζεπηηθό, άγλσζηεο αηηηνινγίαο)
[14] Θάλαηνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο

Τα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη αθνξνύλ επηζθέςεηο πνπ έγηλαλ ζηνπο ρώξνπο παξνρήο
ππεξεζηώλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζηα θέληξα θηινμελίαο πξνζθύγσλ/κεηαλαζηώλ

(ΚΦΠΜ) γηα θαζέλα από ηα ζύλδξνκα/θαηαζηάζεηο πνπ επηηεξνύληαη. Γηα ηα ζύλδξνκα Νν. 1
έσο 5, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηα ζύλδξνκα κε ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα εκθάληζεο,
ζπιιέγνληαη αζξνηζηηθά ζηνηρεία (δει. αξηζκόο επηζθέςεσλ ρσξίο πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο),
ελώ γηα ηα Νν. 6 έσο 14 ζπιιέγνληαη θαη νξηζκέλεο ζεκαληηθέο αηνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα
θάζε αζζελή. Επηπιένλ, αηνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε αζζελή ζπιιέγνληαη γηα ηα
πεξηζηαηηθά κε θιηληθή ππνςία ηιαξάο, εξπζξάο, παξσηίηηδαο θαη αλεκνβινγηάο.
Τα ζηνηρεία απνζηέιινληαη θαζεκεξηλά ζην Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο Επηηήξεζεο ηνπ
ΚΕΕΛΠΝΟ από ηνπο ηαηξνύο, λνζειεπηέο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ Φνξέσλ θαη
Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ πνπ ζηειερώλνπλ ηα ηαηξεία ησλ ΚΦΠΜ.
Τα δεδνκέλα θάζε 24ώξνπ αλαιύνληαη ηελ επόκελε εκέξα θαη ππνινγίδεηαη ν δείθηεο
αλαινγηθήο λνζεξόηεηαο (πνζνζηό επηζθέςεσλ γηα θαζέλα από ηα ζύλδξνκα/θαηαζηάζεηο
πνπ επηηεξνύληαη επί ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ επηζθέςεσλ, δει. ηνπ αξηζκνύ επηζθέςεσλ γηα
νπνηνδήπνηε αηηία). Η αλάιπζε απηή γίλεηαη ηόζν γηα ην ζύλνιν ησλ θέληξσλ θηινμελίαο πνπ
κεηέρνπλ ζην ζύζηεκα, όζν θαη γηα ην θάζε θέληξν ρσξηζηά. Επηπιένλ, γίλεηαη αλάιπζε
εβδνκαδηαίσλ δεδνκέλσλ κεηά από δηαζηαύξσζε/επηβεβαίσζε νξηζκέλσλ από ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ, ε νπνία ιακβάλεη ρώξα θαηά ηηο πξώηεο εκέξεο ηεο
επόκελεο εβδνκάδαο από ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο.
Ο δείθηεο αλαινγηθήο λνζεξόηεηαο (παρατηρούμενη αλαινγηθή λνζεξόηεηα) ζπγθξίλεηαη κε
ηελ αναμενόμενη αλαινγηθή λνζεξόηεηα, ε νπνία ππνινγίδεηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ
*
ζηαηηζηηθνύ κνληέινπ . Η αλακελόκελε αλαινγηθή λνζεξόηεηα αληαλαθιά ηελ ηάζε ησλ
πξνεγνύκελσλ 4 εβδνκάδσλ, ελώ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ νξίνπ εηδνπνίεζεο ιακβάλεηαη
ππόςε ε δηαζπνξά ησλ ηηκώλ αλαινγηθήο λνζεξόηεηαο ηνπ ζπλόινπ ησλ εκεξήζησλ
θαηαγξαθώλ από 16/5/2016. Παξαηεξνύκελε αλαινγηθή λνζεξόηεηα κεγαιύηεξε ηεο
αλακελόκελεο πεξηζζόηεξν από 2 ζηαζεξέο απνθιίζεηο (Ζ-score > 2), ηζνδπλακεί κε «ζήκα
εηδνπνίεζεο». «Σήκα εηδνπνίεζεο» πνπ εκθαλίδεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ δύν δηαδνρηθέο εκέξεο
ηζνδπλακεί κε «ζήκα εγξήγνξζεο». Τα ζήκαηα αμηνινγνύληαη από πιεπξάο ζεκαζίαο γηα ηε
δεκόζηα πγεία θαη, εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν, γίλεηαη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζή ηνπο θαη –αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε– κπνξεί λα νξγαλσζεί παξέκβαζε κε ηε ιήςε κέηξσλ δεκόζηαο πγείαο.
*Η αλακελόκελε αλαινγηθή λνζεξόηεηα ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε κνληέινπ παιηλδξόκεζεο quasi Poisson
(Farrington et al, 1996). Οη καθξνρξόληεο ηάζεηο ελζσκαηώλνληαη ζην κνληέιν κε ηε ρξήζε natural cubic spline
(κε θόκβν θάζε 4 εβδνκάδεο), ελώ απνξξίπηνληαη νη αθξαίεο ηηκέο (Z-score > 3) θαη –εθ'όζνλ θξηζεί
απαξαίηεην– όζεο αληηζηνηρνύλ ζε επηβεβαησκέλε επηδεκηθή δξαζηεξηόηεηα.

