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Kryteria kliniczne
Każda osoba, u której po 1 marca 2022 r. wystąpiła wysypka* uogólniona lub umiejscowiona
o niewyjaśnionej przyczynie
ORAZ która spełnia co najmniej jedno z następujących pięciu kryteriów:
‐ gorączka (powyżej 38,5°C),
‐ ból głowy,
‐ ból pleców,
‐ zmęczenie,
‐ powiększenie węzłów chłonnych (uogólnione lub miejscowe).
* Wysypka pojawiająca się po 1‐3 dniach od początku zachorowania, często rozpoczynająca się na twarzy, a następnie rozprzestrzeniającą się na
inne części ciała, w tym podeszwy stóp i dłonie, śluzówki, spojówki, genitalia. Wysypka może być plamisto‐grudkowa lub pęcherzykowo‐krostkowa,
możliwe wykwity z zagłębieniem lub strupem

Kryteria epidemiologiczne
Co najmniej jedno z następujących czterech kryteriów:
‐ kontakt** z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem w ciągu 21 dni przed wystąpieniem
zachorowania,
‐ podróż do krajów endemicznego występowania ospy małpiej*** w okresie 21 dni przed
wystąpieniem objawów,
‐ osoba podejmująca kontakty seksualne z wieloma partnerami lub partnerami anonimowymi
w okresie 21 dni przed wystąpieniem zachorowania (niezależnie od orientacji seksualnej),
‐ mężczyzna podejmujący kontakty seksualne z mężczyznami.
** narażenie twarzą w twarz, w tym pracowników ochrony zdrowia bez ochrony oczu i dróg oddechowych; bezpośredni kontakt fizyczny ze skórą
lub zmianami skórnymi, w tym kontakt seksualny; lub kontakt ze skażonymi materiałami, takimi jak odzież, pościel lub naczynia
*** Benin, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, Gabon, Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Liberia, Nigeria,
Republika Konga, Sierra Leone i Sudan Południowy

Kryteria laboratoryjne
Kryteria laboratoryjne przypadku potwierdzonego :

Co najmniej jedno z następujących dwóch:
‐ dodatni wynik badania PCR w kierunku wirusa ospy małpiej,
‐ dodatni wynik badania PCR w kierunku wirusów z rodzaju Orthopoxvirus , potwierdzony
sekwencjonowaniem wykazującym wirus ospy małpiej MPXV, u osoby, u której objawy wystąpiły po
1 marca 2022 r.
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Kryterium laboratoryjne przypadku prawdopodobnego:

Dodatni wynik badania w kierunku zakażenia wirusami z rodzaju Orthopoxvirus, np. dodatni wynik badania
PCR w kierunku wirusów z rodzaju Orthopoxvirus bez późniejszego sekwencjonowania, badanie
w mikroskopie elektronowym lub badania serologiczne.
Klasyfikacja przypadku
A. Przypadek możliwy
Nie dotyczy.
B. Przypadek prawdopodobny
Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne oraz kryterium epidemiologiczne
LUB
Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne oraz kryterium laboratoryjne przypadku
prawdopodobnego.
C. Przypadek potwierdzony
Każda osoba spełniająca kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego.

2

