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Θέμα: «Αιμοεπαγπύπνηζη για ηη λοίμυξη από ηον ιό Zika»
Λακβάλνληαο ππόςε ηα δηεζλή επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ γηα ηε ινίκσμε από ηνλ ηό
Zika θαη ηελ εθξεθηηθή αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία ζηε Βξαδηιία, νη δηεζλείο
νξγαληζκνί γηα ηελ πγεία ζπληζηνύλ ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εμάπισζεο ηεο επηδεκίαο
ζηηο πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρέο θαζώο θαη κέηξσλ πξόιεςεο ηεο κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο ζηηο κε
πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρέο.
Ο ηόο Zika είλαη Φιαβν-ηόο θαη κεηαδίδεηαη ζηνλ άλζξσπν κε δήγκα κνιπζκέλσλ θνπλνππηώλ ηνπ γέλνπο
Aedes θπξίσο ηνπ δηαβηβαζηή Ae Aegypti.
Η κεηάδνζε ηνπ ηνύ Zika κπνξεί λα γίλεη θαη κε κεηάγγηζε κνιπζκέλσλ πξντόλησλ αίκαηνο θαη κε ηηο
κεηακνζρεύζεηο. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαθεξζεί ζηε Βξαδηιία δύν θξνύζκαηα ηεο ινίκσμεο κε κεηάγγηζε
αίκαηνο.
Όζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα ηνπ αίκαηνο ην ECDC επηζεκαίλεη, όηη ν θίλδπλνο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ Zika κε
ην αίκα από αζπκπησκαηηθνύο δόηεο, νη νπνίνη απνηεινύλ πεξίπνπ ην 80% ησλ κνιπλζέλησλ αηόκσλ,
πξέπεη λα απαζρνιεί ηηο Υπεξεζίεο Αηκνδνζίαο όπσο ζπκβαίλεη θαη γηα ηηο ινηκώμεηο από ηνλ Ιό ηνπ
Γπηηθνύ Νείινπ, ηνπ Chikungunya θαη ηνπ Γάγθεηνπ ππξεηνύ.
Με δεδομένο, όηι ηόζο ζηη σώπα μαρ όζο και ζηιρ άλλερ εςπυπαφκέρ σώπερ δεν έσοςν καηαγπαθεί
κπούζμαηα εγσώπιαρ μεηάδοζηρ Zika, οι Υπηπεζίερ Αιμοδοζίαρ καλούνηαι να εθαπμόζοςν μέηπα
ππόλητηρ ζσεηικά με άηομα πος έσοςν ιζηοπικό ππόζθαηος ηαξιδιού ζηιρ επηπεαζόμενερ σώπερ ή
πεπιοσέρ.
Τν Σπληνληζηηθό Κέληξν Αηκνεπγξύπλεζεο (ΣΚΑΔ ) ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζπληζηά:
Ενημέπυζη ηυν Υπηπεζιών Αιμοδοζίαρ γηα ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ινίκσμεο
(ππξεηόο, θαθνπρία, θεθαιαιγία, κπαιγίεο, αξζξαιγίεο, δεξκαηηθό εμάλζεκα, εξπζξόηεηα
νθζαικώλ ή επηπεθπθίηηδα θαη ζπάληα λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο ηνπ ηύπνπ ηνπ ζπλδξόκνπ
Guillain–Barré), θαζώο θαη παξαθνινύζεζε ησλ δηεζλώλ εμειίμεσλ ηεο επηδεκίαο από ηνλ ηό
Zika κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (www.keelpno.gr.)
Ο ρξόλνο επώαζεο ηεο λόζνπ θπκαίλεηαη από 3 έσο 12 εκέξεο.
Η λόζνο είλαη ζπλήζσο ήπηα θαη δηαξθεί 4-7 εκέξεο.
H κέγηζηε δηάξθεηα ηεο ηαηκίαο δελ είλαη γλσζηή, εθηηκάηαη όκσο όηη είλαη ιηγόηεξε από 28
εκέξεο.
Σεκεηώλεηαη όηη, ε θνηλή γξίπε αιιά θαη ν Γάγθεηνο ππξεηόο θαη ε ινίκσμε Chikungunya
(www.keelpno.gr/Δλεκέξσζε επαγγεικαηηώλ πγείαο 2013, 2014) κνηξάδνληαη ζε κεγάιν βαζκό
ηελ ίδηα θιηληθή εηθόλα κε ηε ινίκσμε Zika.
Ο ράξηεο θαηαλνκήο ηνπ ηνύ Zika, ζα πξέπεη λα δηαλεκεζεί ζε ζπλεξγαζία ηνπ ΣΚΑΔ κε ην
Γξαθείν Ταμηδησηηθήο Ιαηξηθήο θαη ην Τκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ.

1

Επαγπύπνηζη για ηην επιλογή ηος αιμοδόηη
Σπληζηάηαη παξνδηθόο απνθιεηζκόο από αηκνδνζία αηόκσλ πνπ έρνπλ ηαμηδέςεη ζηηο
ελδεκηθέο πεξηνρέο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 28 εκεξώλ κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο από ηηο
πεξηνρέο απηέο.
Φώξεο ηεο ΔΔ όπσο ε Γαιιία, ε Ιηαιία θαη ε Ιζπαλία, νη ΗΠΑ θαη άιιεο ρώξεο εθαξκόδνπλ ην
ίδην ρξνληθό δηάζηεκα απνθιεηζκνύ από αηκνδνζία.
Οη ζρεηηθέο νδεγίεο δίλνληαη από ην ΔΚΔΑ.
Μέηπα Αιμοεπαγπύπνηζηρ
Γνυζηοποίηζη πςπεηού και άλλυν ζςμπηυμάηυν ηηρ λοίμυξηρ Zika 15 ημέπερ μεηά ηην
αιμοδοζία
Οη Υπεξεζίεο Αηκνδνζίαο δίλνπλ νδεγίεο πξνο ηνπο αηκνδόηεο, εάλ εκθαλίζνπλ ππξεηό ή
θάπνην άιιν από ηα θιηληθά ζπκπηώκαηα ινίκσμεο από ηνλ ηό Zika εληόο δηαζηήκαηνο 15
εκεξώλ από ηελ αηκνδνζία, λα ελεκεξώζνπλ ηελ Υπεξεζία ζηελ νπνία αηκνδόηεζαλ
αλεμαξηήησο πεξηνρήο. Αθνινύζσο, ε Υπεξεζία πξνβαίλεη ζηε δέζκεπζε ησλ εκπξόζεζκσλ
πξντόλησλ αίκαηνο ηεο εκπιεθόκελεο κνλάδαο. Σε πεξίπησζε ζπκπησκάησλ ηύπνπ Guillain–
Barré ζπληζηάηαη πεξαηηέξσ θιηληθνεξγαζηεξηαθόο έιεγρνο ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο
ησλ αξκνδίσλ αξρώλ.
Δάλ έρεη γίλεη ήδε κεηάγγηζε πξντόλησλ αίκαηνο ηεο εκπιεθόκελεο δπλεηηθά κνιπζκαηηθήο
κνλάδαο εθαξκόδεηαη ν ζρεηηθόο αιγόξηζκνο αληρλεπζηκόηεηαο θαη αλαδξνκηθνύ ειέγρνπ ηνπ
ΣΚΑΔ.
Επιηήπηζη για ηην πιθανή μεηάδοζη ηος ιού Ζika με μεηάγγιζη αίμαηορ
Σε πεξίπησζε, πνπ έλαο αζζελήο κε ηζηνξηθό πξόζθαηεο κεηάγγηζεο πξντόληνο αίκαηνο
εθδειώζεη ζπκπηώκαηα ηεο ινίκσμεο Zika θαη εηδηθόηεξα κε πξνζβνιή από ην ΚΝΣ, ην θιηληθό
ηκήκα ελεκεξώλεη ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ γηα ηε δηελέξγεηα ζρεηηθώλ θιηληθνεξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ
θαη ηπρόλ ύπαξμε ηζηνξηθνύ ηαμηδηνύ ζε ελδεκηθέο ή επεξεαδόκελεο πεξηνρέο. Μεηά από
επηβεβαησκέλε δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο Zika ζηνλ αζζελή ελεκεξώλεηαη ε Υπεξεζία
Αηκνδνζίαο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη δέζκεπζε
ησλ εκπξόζεζκσλ πξντόλησλ αίκαηνο.
Δάλ έρεη γίλεη κεηάγγηζε ησλ ιόγσ πξντόλησλ εθαξκόδνληαη νη δηαδηθαζίεο αληρλεπζηκόηεηαο
θαη αλαδξνκηθνύ ειέγρνπ γηα ηνπο ιήπηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζεξάπνληα θιηληθό ηαηξό.
Παξάιιεια εμεηάδνληαη ζε εξγαζηήξην αλαθνξάο ηα ππάξρνληα δείγκαηα αξρείνπ θαζώο θαη
λέα δείγκαηα νξνύ ηνπ/ησλ εκπιεθνκέλσλ αηκνδνηώλ.
Τν ΣΚΑΔ ελεκεξώλεη ην ΔΚΔΑ θαη ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., θαζώο θαη ηηο αξκόδηεο αξρέο ηνπ
Υπνπξγείνπ Υγείαο γηα ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα αηκνεπαγξύπλεζεο.
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