
     
 
Wersja definicji przypadku z dnia 09 września 2014 
Gorączka Krwotoczna Ebola – definicja przypadku 
(zaadaptowana do krajowego nadzoru epidemiologicznego)  
 
Kryteria kliniczne 
Każda osoba, u której obecnie występują lub występowały przed zgonem następujące 
objawy: 

• gorączka wyższa lub równa 38,6°C  
ORAZ którykolwiek  z następujących objawów: 
• silny ból głowy,  
• wymioty, biegunka, bóle brzucha, 
• niewyjaśnione objawy krwotoczne pod różnymi postaciami,  
• niewydolność wielonarządowa 

       LUB  osoba, która zmarła nagle z  niewyjaśnionych przyczyn spełniająca kryteria 
epidemiologiczne. 

 
Kryteria laboratoryjne 
Którekolwiek z następujących: 

• wykrycie w materiale klinicznym kwasu nukleinowego wirusa Ebola, potwierdzone 
przez zsekwencjonowanie lub wykrycie innego fragmentu genomu wirusa; 

• izolacja wirusa Ebola z materiału klinicznego. 
 

Kryteria epidemiologiczne 
• Osoba która w okresie 21 dni przed pojawieniem się pierwszych objawów przebywała 

na obszarze występowania zachorowań na gorączkę Ebola1 
LUB 
• miała kontakt z przypadkiem prawdopodobnym lub potwierdzonym. 

 
Kryteria narażenia wysokiego ryzyka 
Którekolwiek z następujących sytuacji: 

• bezpośredni kontakt twarzą w twarz  (np. w odległości do jednego metra)  bez 
zastosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej (włączając w to ochronę 
oczu) z prawdopodobnym lub potwierdzonym przypadkiem, u którego wystąpiły: 
kaszel, wymioty, krwawienia lub  biegunka; lub kontakt seksualny bez zabezpieczenia 
z takim przypadkiem w okresie do trzech miesięcy od czasu jego wyzdrowienia; 

1 Obszar występowania zachorowań na gorączkę Ebola: dotyczy obszarów gdzie stwierdzono lub podejrzewa się transmisję gorączki Ebola. 
Na dzień 28.08.2014, obszary te to:  Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Stan Lagos i Stan Rivers w Nigerii, oraz Prowincja Równikowa  w 
Demokratycznej Republice Konga.  
Aktualna lista obszarów występowania zachorowań na gorączkę Ebola jest dostępna na stronie ECDC 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/casedefinition/Pages/Ebola-affected-areas.aspx   
lub: www.gis.gov.pl  
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• bezpośredni  kontakt z materiałem zanieczyszczonym płynami ustrojowymi, 
pochodzącymi od przypadku prawdopodobnego lub potwierdzonego; 

• narażenie przezskórne (np. ukłucie igłą) lub poprzez błony śluzowe na płyny 
ustrojowe, tkanki, lub próbki laboratoryjne pobrane od przypadku prawdopodobnego 
lub potwierdzonego; 

• uczestniczenie w obrzędach pogrzebowych obejmujące bezpośredni kontakt ze 
zwłokami ludzkimi na obszarze występowania zachorowań na gorączkę Ebola bez 
zastosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej; 

• bezpośredni kontakt z nietoperzami, gryzoniami, naczelnymi żywymi lub martwymi, 
pochodzącymi z obszarów gdzie występują zachorowania na gorączkę Ebola lub 
mięsem dzikich zwierząt leśnych z obszarów występowania zachorowań na gorączkę 
Ebola. 

 
Pacjent objęty dochodzeniem 

Osoba 
• spełniająca kryteria kliniczne i epidemiologiczne; 
LUB 
•  spełniająca kryteria narażenia wysokiego ryzyka  
ORAZ  u której występuje którykolwiek z objawów wymienionych powyżej, w tym 
gorączka   niezależnie od jej wysokości. 

 
Klasyfikacja przypadków na potrzeby zgłaszania do EU 
Zgłoszeniu na poziom EU poprzez system EWRS podlegają tylko przypadki potwierdzone. 
 
Przypadek możliwy 
Nie dotyczy. 
 
Przypadek prawdopodobny 

• Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne i spełniająca kryteria narażenia wysokiego 
ryzyka. 

 
Przypadek potwierdzony 

• Każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne. 
 

Opracowanie: NIZP-PZH i GIS; 09.09.2014r. 
Na podstawie rekomendacji ECDC 

 


