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ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΤ ΠΤΡΕΣΟΤ EBOLA ΣΗ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ
Αύγοςζηορ 2014

Τν Φεβξνπάξην 2014 αλαθνηλώζεθε επηδεκία αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola ζηε Γνπηλέα ηεο
Δπηηθήο Αθξηθήο. Ύζηεξα από κία ύθεζε ηνλ Απξίιην 2014, λέα θξνύζκαηα θαη ζάλαηνη από
αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola ζπλέρηζαλ λα θαηαγξάθνληαη. Η κεγαιύηεξε ζπξξνή θξνπζκάησλ
θαηαγξάθεθε γηα ην κήλα Ινύιην 2014 ζηε Σηέξα Λεόλε, ζηε Ληβεξία θαη ζηε Γνπηλέα. Τν
δηάζηεκα 8-12 Ινπιίνπ 2014 αλαθέξζεθαλ 85 λέα θξνύζκαηα θαη 68 ζάλαηνη. Σηηο 12 Ινπιίνπ
2014 ν ζπλνιηθόο αξηζκόο θξνπζκάησλ θαη ζαλάησλ ήηαλ 964 θαη 603 αληίζηνηρα.
Σην πιαίζην απηό ζα ζέιακε λα ζαο ππελζπκίζνπκε:
ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola.
ηνπο ηξόπνπο κεηάδνζεο ησλ ηνγελώλ αηκνξξαγηθώλ ππξεηώλ.
ηα κέηξα πξόιεςεο κεηάδνζεο ησλ ηνγελώλ αηκνξξαγηθώλ ππξεηώλ.
ηηο νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε πηζαλνύ/ύπνπηνπ γηα ηνγελή αηκνξξαγηθό ππξεηό
θξνύζκαηνο ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο.
Α. Κλινικέρ εκδηλώζειρ
Η ινίκσμε από ηνλ ηό Ebola πξνθαινύλ ζνβαξή λόζν ζηνλ άλζξσπν. Η λόζνο ζπλήζσο
εθδειώλεηαη κε αηθλίδηα έλαξμε ππξεηνύ, κπαιγηώλ, αδπλακίαο, θεθαιαιγίαο θαη
θαξπγγαιγίαο. Τν επόκελν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ εκθάληζε εκέησλ, δηαξξνηώλ,
εμαλζήκαηνο θαη λεθξηθήο θαη επαηηθήο αλεπάξθεηαο. Σε κεξηθέο πεξηπηώζεηο νη αζζελείο
παξνπζηάδνπλ καδηθή αηκνξξαγία θαη ζε ηειηθό ζηάδην, πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα.
Η θνηηόηηηα κςμαίνεηαι από 50 - 90%.
Υπόνορ επώαζηρ
Ο ρξόλνο επώαζεο πνηθίιιεη από 2 έσο 21 εκέξεο ζπλήζσο όκσο είλαη 8-10 εκέξεο.
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Μεηάδοζη
Ο ηόο Ebola ραξαθηεξίδεηαη από πςειή κεηαδνηηθόηεηα ηδηαίηεξα θαηά ηελ νμεία θάζε ηεο
λόζνπ θαη θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα αηκνξξαγηθώλ εθδειώζεσλ. Ο ηόο κεηαδίδεηαη από άηνκν
ζε άηνκν κέζσ ζηελήο επαθήο κε αίκα, εθθξίζεηο, άιια ζσκαηηθά πγξά ή ηζηνύο αζζελώλ ή
θαη λεθξώλ ζσκάησλ, είηε άκεζα είηε κέζσ επαθήο κε κνιπζκέλα ηαηξηθά εξγαιεία θαη
αληηθείκελα. Η λόζνο κπνξεί επίζεο λα κεηαδνζεί κέζσ ζεμνπαιηθήο επαθήο γηα δηάζηεκα
έσο θαη 7 εβδνκάδεο κεηά ηελ αλάξξσζε. Ο ηόο κεηαδίδεηαη ζηνλ άλζξσπν θαη κέζσ επαθήο
κε δώληα ή λεθξά κνιπζκέλα δώα όπσο πίζεθνη, ρηκπαηδήδεο, αληηιόπεο θαη λπρηεξίδεο. Δελ
έρεη ηεθκεξησζεί πνηέ αεξνγελήο κεηάδνζε.
Ο ηόο δε κεηαδίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ επώαζεο. Δεν ςπάπσει εμβόλιο ή ειδική
ανηι-ιική θεπαπεία.
Διασείπιζη αζθενών με ςποτία λοίμυξηρ από ιό Ebola ζε Υώποςρ Παποσήρ Τπηπεζιών
Τγείαρ
1. Κπιηήπια για κλινική ςποτία αιμοππαγικού πςπεηού Ebola
Υπνςία αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola πξέπεη λα ηίζεηαη ζε αζζελή κε ζπκβαηή θιηληθή εηθόλα
και
Ιζηνξηθό ηαμηδηνύ ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί επηδεκίεο ηεο λόζνπ
ιακβάλνληαο ππόςε ην ρξόλν επώαζεο
ή
Ιζηνξηθό άκεζεο επαθήο ρσξίο πξνθπιάμεηο κε αίκα, εθθξίζεηο, άιια ζσκαηηθά πγξά
ή ηζηνύο αζζελή πνπ έρεη δηαγλσζηεί κε αηκνξξαγηθό ππξεηό ή κνιπζκέλνπ δώνπ
ή
Πηζαλή απξνζηάηεπηε επαγγεικαηηθή έθζεζε θαηά ηε δηάξθεηα δηαρείξηζεο δεηγκάησλ
(π.ρ. ηξύπεκα βειόλαο, κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην θηι)
ε πεπίπηυζη ςποτίαρ αιμοππαγικού πςπεηού Ebola ππέπει άμεζα να:
Δεισζεί ην ύπνπην θξνύζκα κε δειηίν άκεζεο δήισζεο ζην ΚΕΕΛΠΝΟ
Λεθζνύλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξόιεςεο δηαζπνξάο ηεο ινίκσμεο όπσο
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ
Λεθζνύλ δείγκαηα από ηνλ αζζελή θαη λα ζηαινύλ γηα εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε
ζην Α΄ Εξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
(Εζληθό Εξγαζηεξηαθό Δίθηπν γηα ηε δηάγλσζε ησλ ηνγελώλ αηκνξξαγηθώλ ππξεηώλ)
κεηά από ηειεθσληθή ζπλελλόεζε (ππεύζπλε θαζεγήηξηα θα Α. Παπά).
2. Μέηπα ππόλητηρ διαζποπάρ ηηρ λοίμυξηρ
Απζηεξή απνκόλσζε ηνπ αζζελή
o ζε κνλόθιηλν δσκάηην κε δηθό ηνπ wc, πξνζάιακν θαη ηελ πόξηα θιεηζηή ή
o ζε ζπλ - λνζειεία κε άιινπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ από ηνγελή αηκνξξαγηθό
ππξεηό
Πεξηνξηζκόο επηζθεπηεξίνπ ζηνλ αζζελή
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Καζνξηζκόο ηνπ κηθξόηεξνπ δπλαηνύ αξηζκνύ επαγγεικαηηώλ πγείαο πνπ ζα
αζρνιεζνύλ απνθιεηζηηθά κε ηε θξνληίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζζελή θαη δελ ζα
κεηαθηλνύληαη ζε άιια ηκήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ.
Σπζηεκαηηθή εθαξκνγή ησλ βαζηθώλ πξνθπιάμεσλ θαη ησλ πξνθπιάμεσλ
ζηαγνληδίσλ. Τνπνζέηεζε ζηνπο αζζελείο κε ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό
ζύζηεκα απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπο εληόο
ηνπ λνζνθνκείνπ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλεο ζην ειάρηζην.
Εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηνπο
ζπλνδνύο ηνπ αζζελή πνπ εηζέξρνληαη ζην ζάιακν λνζειείαο, κε ζηόρν ηελ
πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ βιελλνγόλσλ ηεο κύηεο, ηνπ ζηόκαηνο θαη ησλ
νθζαικώλ από ηελ έθζεζε ζε αίκα, εθθξίζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αλαπλεπζηηθώλ ζηαγνληδίσλ) θαη άιια ζσκαηηθά πγξά ηνπ αζζελή. Όια ηα άηνκα
πνπ εηζέξρνληαη ζην ζάιακν ηνπ αζζελή πξέπεη:
 λα εθαξκόδνπλ ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ πξηλ θαη κεηά ηελ επαθή κε ηνλ
αζζελή, κεηά από θάζε επαθή κε δπλεηηθά κνιπζκέλα αληηθείκελα ή
επηθάλεηεο θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
 λα θνξνύλ:
 γάληηα κηαο ρξήζεο
 νιόζσκε κε δηαπεξαηή ξόκπα κε καθξηά καλίθηα κηαο ρξήζεο θαη
αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν έθζεζεο ζε ζσκαηηθά πγξά, επηπξόζζεηα θαη
αδηάβξνρε πνδηά θαη πξνζηαζία πνδηώλ κε ιαζηηρέληεο γαιόηζεο
 απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα θαη πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ή πξνζηαηεπηηθή
αζπίδα πξνζώπνπ, ζε πεξηπηώζεηο πνπ ε απόζηαζε από ηνλ
αζζελή είλαη κηθξόηεξε από έλα κέηξν
Πξηλ από ηελ έμνδν από ην ζάιακν λνζειείαο, ν αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο
πξέπεη λα αθαηξείηαη κε πξνζνρή θαη λα απνξξίπηεηαη ζε εηδηθό θάδν.
Καηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αηνκηθνύ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ απαηηείηαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή ώζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο επαθήο ησλ επηκνιπζκέλσλ αληηθεηκέλσλ
κε πεξηνρέο ηνπ πξνζώπνπ (κάηηα, κύηε, ζηόκα).
Πεξηνξηζκόο ρξήζεο βεινλώλ θαη άιισλ αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ θαζώο θαη ησλ
θιεβνθεληήζεσλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ ζην ειάρηζην πνπ απαηηείηαη.
Δηαζθάιηζε δηαδηθαζηώλ νξζήο δηαρείξηζεο αηρκεξώλ
Αζθαιήο θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε όινπ ηνπ επαλαρξεζηκνπνηνύκελνπ
εμνπιηζκνύ
Αζθαιήο θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε όινπ ηνπ ξππαξνύ θαη αθάζαξηνπ ηκαηηζκνύ
Φξεζηκνπνίεζε αζθαιώλ κεζόδσλ απνθνκηδήο γηα ηνλ κε επαλαρξεζηκνπνηνύκελν
εμνπιηζκό θαη ηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα
Ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο ηνπ ηνγελνύο αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ
ζην ηαηξνλνζειεπηηθό, εξγαζηεξηαθό θαη ινηπό πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ θαζώο
θαη ζηνπο ζπλνδνύο ηνπ αζζελή κε ζηόρν ηε ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ
πξόιεςεο δηαζπνξάο.
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3. Διασείπιζη αηόμυν πος έσοςν απποζηάηεςηη έκθεζη ζηον ιό
Σε πεξίπησζε απξνζηάηεπηεο έθζεζεο ηνπ δέξκαηνο ή βιελλνγόλσλ ζε αίκα, εθθξίζεηο ή άιια
ζσκαηηθά πγξά επηβεβαησκέλνπ ή ύπνπηνπ θξνύζκαηνο ηνγελνύο αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ από
ηό Ebola ζπζηήλεηαη:
Άκεζν πιύζηκν ηνπ δέξκαηνο κε ζαπνύλη θαη λεξό. Σηελ πεξίπησζε επαθήο
βιελλνγόλσλ (πρ κάηηα), πιύζηκν κε άθζνλν λεξό ή νθζαικηθό δηάιπκα.
Τα άηνκα πνπ έρνπλ εθηεζεί πξέπεη λα αμηνινγνύληαη θιηληθά θαζεκεξηλά θαη κε
έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο δύν θνξέο ηελ εκέξα γηα ρξνληθό δηάζηεκα 21 εκεξώλ
κεηά ηελ ηειεπηαία έθζεζε θαη λα ελεκεξώλεηαη ΑΜΕΑ ην ΚΕΕΛΠΝΟ ζε πεξίπησζε
εκθάληζεο ζπκπησκάησλ ηει. 210-5212-000.
4. Διασείπιζη κλινικών δειγμάηυν ζηο επγαζηήπιο
Ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ πξν ηεο απνζηνιήο ησλ δεηγκάησλ
ώζηε ζπγθεθξηκέλα άηνκα λα ηα ππνδερζνύλ θαη λα ηα επεμεξγαζηνύλ. Λόγσ ηεο
πηζαλόηεηαο κεηάδνζεο ηεο λόζνπ κέζσ ηνπ ρεηξηζκνύ θιηληθώλ δεηγκάησλ, ε
δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηηο απνιύησο
απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θιηληθήο πνξείαο ηνπ αζζελή.
Μεηά ηε ιήςε ηνπ θιηληθνύ δείγκαηνο, απηό πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε πιαζηηθή
ζπζθεπαζία θαη λα κεηαθέξεηαη ζε αλζεθηηθό, ζθξαγηδόκελν δνρείν κε εκθαλή
ζήκαλζε. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνθπγή επηκόιπλζεο ηεο εμσηεξηθήο
επηθάλεηαο ησλ δνρείσλ ηεο ζπζθεπαζίαο.
Η επεμεξγαζία ησλ θιηληθώλ δεηγκάησλ απαηηεί ηελ εθαξκνγή πξαθηηθώλ
βηναζθάιεηαο επηπέδνπ 3.
Τν πξνζσπηθό ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ ρεηξίδεηαη δείγκαηα από ύπνπην θξνύζκα
αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ πξέπεη λα θνξά αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό πνπ
πεξηιακβάλεη γάληηα, πνδηά, νθζαικηθή πξνζηαζία θαη κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο
πξνζηαζίαο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ δείγκαηνο, ηε δηελέξγεηα θπγνθέληξηζεο ή
άιισλ ρεηξηζκώλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αεξόιπκα.
Καηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αηνκηθνύ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ απαηηείηαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή ώζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο επαθήο ησλ επηκνιπζκέλσλ αληηθεηκέλσλ
κε πεξηνρέο ηνπ πξνζώπνπ (κάηηα, κύηε, ζηόκα).
Εθαξκόδεηε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αηνκηθνύ πξνζηαηεπηηθνύ
εμνπιηζκνύ, θαηά ηε δηάξθεηα δηαρείξηζεο ηνπ δείγκαηνο θαη κεηά από θάζε επαθή κε
δπλεηηθά κνιπζκέλε επηθάλεηα.
Απνιύκαλζε κε θαηάιιειν απνιπκαληηθό ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ ζσιελαξίνπ
πνπ πεξηέρεη ην δείγκα πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπ (π.ρ. δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ
0,05%, 500ppm δειαδή 1:100 δηαιύκαηνο ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ γηα νηθηαθή ρξήζε
αξρηθήο ζπγθέληξσζεο 5%).
5. Οδηγίερ απολύμανζηρ - αποζηείπυζηρ, διασείπιζηρ ιμαηιζμού και νεκπών
ζυμάηυν (επιζςνάπηονηαι)
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