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MEDICALEDE STATSI PRIVATI

Alaturat va trimitem, conform adresei Ministerului Sanatatii - Directia de

Sanatate Publica si Control în Sanatate Publica Nr. 35588/09.06.2011, definitia de caz

pentru diaree si Sindromul hemolitic uremic (HUS) cauzat de tulpina epidemica de E.

Coli (STEC).

Caz vrobabil
Orice persoana care a dezvoltat la sau dupa 1 mai 2011 :

Diaree STEC este definita ca:

diaree sanghinolenta cu debut acut

SAU
HUS STEC: Sindrom hemolitic uremic (HUS) definit ca insuficienta renala acuta si cel
putin unul din urmatoarele criterii:

Anemie hemolitica microangiopatica
Trombocitopenie

SI
Care îndeplineste unul din urmatoarelecriterii epidemiologice:
In timpul perioadei de expunere de 14zile înainte de debutul simptomelor:

a stat in Germania si a consumat alimente din aceasta tara.
a consumat produse alimentare aduse personal sau de vizitatori din Germania.
a avut contact strâns cu un caz confirmat din Germania sau o alta tara in care s-au
confirmat astfel de cazuri.



Depistarea cazurilor de diaree STEC se va face in principal În principal În Spitalele sau
Sectiile de Boli Infectioase, iar a celor de HUS În ATI, Nefrologie, Interne sau În cadrul
altor sectii, atât din reteaua Ministerului Sanatatii cât si din reteaua administratieipublice
locale.

Datele despre cazul probabil identificat vor contine:

- incadrarea clinica (diaree sau HUS),

- nume prenume, varsta, sex, ocupatia, loc de munca

- adresa de domiciliu

- linkul epidemiologic identificat: perioada de timp cat a stat in Germania inainte de

debutul simptomelor si unde (orasul)/ data cand a venit in Romania, daca a mancat in

Germania alimente incriminate in producerea acestui focar -cand si ce, daca a consumat

produse alimentare aduse personal sau de vizitatori din Germania - cand si ce, daca a avut

contact strans cu un caz confirmat din Germania sau o tara in care s-au confirmat astfel

de cazuri -cand a avut acest contact

- data debutului.

- data internarii in spital,

-boli asociate,

-data recoltarii produse patologice

Ulerior datele despre caz vor fi completate cu:

Rezultatul de laborator DSP / data trimiterii tulpinii de E. Coli la l Cantacuzino

Evolutia bolii (eventual data si diagnosticulde deces)

Diagnosticul de externare

Investiearea cu laboratorul a cazurilor depistate

Pentru diagnosticul etiologie se vor recolta materii fecale, de la cazurile probabile

identificate.

Probele se vor trimite cat mai repede dupa recoltare in laborator Directia de Sanatate

Publica Cluj, unde se vor cultiva pe medii de cultura in vederea identificarii agentului

etiologie.

Directia de Sanatate Publica Cluj va trimite la Institutul Cantacuzino - Laboratorul de

Infectii enterice bacteriene numai, tulpinile izolate si identificateca E. coli. Se vor trimite

10colonii considerate tulpini din aceeasi coprocultura.
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Mentiune: coproculturile din care se trimit aceste colonii tulpini de E. coli sa nu fie

pozitive pentru Salmonella, Shigella, Yersinia, Campilobacter.

Probele se vor trimite la Cantacuzino insotite de "Buletinul de insotireprobe" in care se

va specifica caz probabil STEC/HUS.

Cazurile identificate prin aplicarea definitiei de caz mentionate vor fi comunicate
imediat la Directia de Sanatate Publica Cluj - Epidemiologie la tel. 0264-598268,
0264-592997 între orele 8 :00 -16 :00 - în zilele lucratoare, iar între orele 16 :00 -
21 :00 si sâmbata si duminica la Serviciul de Permanenta al Directiei de Sanatate
Publica Cluj, str. Constanta, nr. 5, tel 0264-433645.
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