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Οδηγίεσ αποςτολήσ δείγματοσ
για εργαςτηριακό ζλεγχο για τον ιό του Δυτικοφ Νείλου
Για τθ διάγνωςθ τθσ λοίμωξθσ από ιό του Δυτικοφ Νείλου ςτθν Ελλάδα μπορείτε να ςτείλετε δείγματα
γίνεται ςτα παρακάτω εργαςτιρια:
1. Εθνικό Κζντρο Αναφοράσ Αρμποϊών και Αιμορραγικών Πυρετών, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο
Θεςςαλονίκησ
Διεφθυνςη και πρόςωπο επικοινωνίασ:
Κακ. κα Α. Παπά
Αϋ Εργαςτιριο Μικροβιολογίασ
Ιατρικι χολι
Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ
54124, Θεςςαλονίκθ
Σθλ: 2310 999 006, 2310 999 151
Κιν: 6945 708 450
Σο εργαςτιριο καλφπτει γεωγραφικά τισ περιοχζσ: Μακεδονία (Δυτικι, Κεντρικι και Ανατολικι),
Θράκθ, Ήπειρο, Νθςιά Ιονίου, Θεςςαλία και περιοχζσ τθσ Δυτικισ Ελλάδασ1
2. Μονάδα Ανοςολογίασ Λοιμώξεων, Εργαςτήριο Μικροβιολογίασ, Ιατρική χολή Πανεπιςτημίου
Αθηνών
Διεφθυνςη και πρόςωπο επικοινωνίασ:
Κακ. κοσ Α. Σςακρισ
Εργαςτιριο Μικροβιολογίασ
Ιατρικι χολι
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν
Μ. Αςίασ 75, 115 27
Ακινα
Σθλ: 210 746 2011, 210 746 2133, 210 746 2140
Σο εργαςτιριο καλφπτει γεωγραφικά τισ περιοχζσ: Αττικι, τερεά Ελλάδα, Πελοπόννθςο, Νθςιά
Αιγαίου, περιοχζσ τθσ Δυτικισ Ελλάδασ1
3. Ειδικά για τθν Περιφζρεια Κριτθσ: Περιφερειακό Εργαςτήριο Δημόςιασ Τγείασ Κρήτησ, Βοφτεσ,
Ηράκλειο Κριτθσ (Επ.Κακ. κα Α. Ψαρουλάκθ, τθλ. 2810 394741, 2810 394624, 2810 394743).
1

Περιοχζσ τθσ Δυτικισ Ελλάδασ, ανάλογα με τθ κζςθ τουσ και τθν πρόςβαςθ ςε μεγάλεσ οδικζσ αρτθρίεσ, μπορεί
να είναι ευκολότερο να αποτακοφν ςτο εργαςτιριο τθσ Θεςςαλονίκθσ.
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Αποςτολή δειγμάτων
Για τθ διάγνωςθ τθσ λοίμωξθσ, μποροφν να αποςταλοφν ςτο εργαςτιριο τα παρακάτω δείγματα:
 Ορόσ (διαχωριςμζνοσ μετά από φυγοκζντρθςθ) - ελάχιςτθ ποςότθτα 1 ml
 Εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΤ, ςε περίπτωςθ που ζγινε οςφυονωτιαία παρακζντθςθ) - ελάχιςτθ
ποςότθτα 0,5 ml
 Ολικό αίμα (με EDTA) - ελάχιςτθ ποςότθτα 3 ml
 Οφρα - ποςότθτα 5-15 ml
Θα κζλαμε να τονίςουμε ότι για τθ διάγνωςθ τθσ οξείασ λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου (και
λόγω τθσ παραμονισ αντιςωμάτων IgM ςτον ορό των αςκενϊν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα),
περιςτατικά τα οποία ζχουν διαγνωςκεί μόνο με αυξημζνο τίτλο αντιςωμάτων IgM ςτον ορό κα
πρζπει να επιβεβαιϊνονται εργαςτθριακά με επανζλεγχο του τίτλου των αντιςωμάτων ςτον ορό, με
αποςτολή δεφτερου δείγματοσ οροφ μετά από λίγεσ θμζρεσ, ςε ςυνεννόθςθ με το εργαςτιριο.
υςκευαςία - Μεταφορά
 Σα δείγματα αποςτζλλονται ςτο εργαςτιριο φςτερα από επικοινωνία και ςυνεννόθςθ με αυτό
(ςχετικά με τισ ςυνκικεσ λιψθσ, διατιρθςθσ και αποςτολισ των δειγμάτων και τισ ςυνοδευτικζσ
πλθροφορίεσ). υςτινεται τα δείγματα να αποςτζλλονται ςε ςυνκικεσ ψφξθσ, π.χ. με τθν
τοποκζτθςθ 1-2 παγοκφςτεων ςτο πακζτο/κουτί, λόγω τθσ υψθλισ κερμοκραςίασ κατά τουσ
κερινοφσ μινεσ.
 Σα φιαλίδια μεταφοράσ πρζπει να κλείνονται καλά με πϊμα, οφτωσ ϊςτε να μθν διαφφγει το υλικό
κατά τθ μεταφορά του δείγματοσ.
 τθ ςυνζχεια, το φιαλίδιο τοποκετείται ςε ειδικό δοχείο μεταφοράσ (τριπλό κουτί) για βιολογικά
δείγματα (Παράρτθμα).
 ε όλα τα δείγματα τοποκετείται ετικζτα, όπου ςθμειϊνονται τα ςτοιχεία του αςκενοφσ, θ
θμερομθνία λιψθσ του δείγματοσ και το Νοςοκομείο από το οποίο προζρχεται το δείγμα.
υνοδευτικό δελτίο αποςτολήσ κλινικοφ δείγματοσ προσ εργαςτήριο
Σο υνοδευτικό δελτίο πρζπει να ςυνοδεφει τα δείγματα που αποςτζλλονται ςτο εργαςτιριο. Προςοχή:
το δελτίο να μην είναι τυλιγμζνο γφρω από το δείγμα!

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕ
Σηλ. 210 8899052, 210 8899072, www.keelpno.gr

Έκδοςη 01.06.2014

Παράρτημα: Σριπλό κουτί - Περιγραφή

Αρχική ςυςκευαςία (ή κφρια ςυςκευαςία)
Τδατοςτεγζσ δοχείο/ φιαλίδιο με ετικζτα, που περιορίηει κάκε διαρροι και περιζχει το δείγμα (π.χ.
φιαλίδιο με ορό και ελαςτικό πϊμα ι φιαλίδιο με ΕΝΤ και ειδικό πϊμα).
ημείωςη: Για περιςςότερα από ζνα δείγματα, κάκε φιαλίδιο κα πρζπει να είναι τυλιγμζνο μεμονωμζνα
με απορροφθτικό υλικό για να μθ ςπάςει κατά τθ μεταφορά.

Δεφτερη ςυςκευαςία (ή επικουρική ςυςκευαςία)
1. Απορροφθτικό υλικό που περικλείει τθν αρχικι ςυςκευαςία δθλ. το υδατοςτεγζσ δοχείο που περιζχει
το δείγμα.
2. Τδατοςτεγζσ ανκεκτικό δοχείο που περιορίηει κάκε διαρροι και εςωκλείει τθν αρχικι ςυςκευαςία.

Σελική ςυςκευαςία (ή εξωτερική ςυςκευαςία)
Δοχείο/κουτί που περιλαμβάνει τθ δεφτερθ ςυςκευαςία και προςτατεφει το περιεχόμενο από επιρροζσ
του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ (φυςικι καταςτροφι, νερό). Η τελικι ςυςκευαςία κα πρζπει να είναι
υδατοςτεγισ ςτισ περιπτϊςεισ που χρειάηεται για τθ μεταφορά του δείγματοσ υγρόσ πάγοσ.
Η τελικι ςυςκευαςία κα πρζπει να φζρει ετικζτα κινδφνου για μολυςματικά υλικά (Biohazard), ιδιαίτερα
όταν πρόκειται να γίνει μεταφορά με μζςα ςυγκοινωνίασ (αεροπλάνο, πλοίο κλπ), κακϊσ και ειδικι
ετικζτα προςανατολιςμοφ ςυςκευαςίασ.
θμείωςθ: Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθ ςυςκευαςία και τθ μεταφορά μολυςματικϊν κλινικϊν
δειγμάτων είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ (Guidance on
regulations for the Transport of Infectious Substances, 2013 - 2014):
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78075/1/WHO_HSE_GCR_2012.12_eng.pdf
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