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Gadījuma definīcija un algoritms ir sagatavoti uzraudzības mērķa īstenošanai.
1. Gadījuma definīcija putnu gripas A(H7N9) infekcijai.
Apstiprināts gadījums: Pacients, kuram putnu gripas vīrusa A (H7N9) nukleīnskābe noteikta ar PĶR metodi saskaņā ar ECDC / PVO
Eiropas reģionālā biroja vadlīnijām
Varbūtējs gadījums: Netiek pielietots
Aizdomīgs gadījums: Netiek pielietots
Par visiem apstiprinātiem gadījumiem ir jāpaziņo nacionālajai vadībai un ECDC caur Agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu
(EWRS).
2. Persona, kura pakļauta laboratoriskai testēšanai uz gripas vīrusa A(H7N9) infekciju.
Klīniskie kritēriji:
Smaga akūta elpceļu infekcija (SARI) [1] ar saslimšanas sākumu pēdējo desmit dienu laikā:
1. Anamnēze drudzis vai ķermeņa temperatūras paaugstināšanās ≥ 38 ° C
UN
2. klepus
UN
3. hospitalizācijas nepieciešamība.
Riska iedarbības kritēriji:
1. Ceļojums nesen (10 dienu laikā pirms slimības sākuma) uz/no riska teritorijām [2] , kur reģistrēti cilvēka saslimšanas gadījumi ar
putnu gripas vīrusu A (H7N9), vai ir zināms par putnu gripas vīrusa A (H7N9) cirkulāciju dzīvnieku vidū
VAI
2. tuvs kontakts ar apstiprinātu gadījumu (10 dienu laikā līdz saslimšanas brīdim).
3. Algoritms laboratoriskajai testēšanai
Personai, kura atbilst klīniskiem un riska iedarbības kritērijiem, veic laboratorisku pārbaudi uz putnu gripas vīrusa A(H7N9)

infekciju, izmantojot algoritmu zemāk.
Dalībvalstis varētu apsvērt laboratorisku testēšanu personām, kuras bijušas ciešā kontaktā ar klīniski apstiprinātu gadījumu
(kritēriji 1. un 2.), pat ja tiem nav bijusi nepieciešama hospitalizācija (kritērijs 3.).
Personas testēšanas algoritms
Persona, kura saskaņā ar gadījumu definīciju atbilst kritērijiem laboratoriskai testēšanai uz putnu gripas vīrusa A(H7N9) infekciju,
jāizmeklē pēc šāda algoritma:
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