Αιμοππαγικόρ πςπεηόρ Ebola ζηη Γςηική Αθπική
Οδηγίερ για ηοςρ ηαξιδιώηερ
18 επηεμβπίος 2014
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επιζκεθθούν σώπερ ηηρ Γςηικήρ Αθπικήρ, όπωρ Γοςινέα, Λιβεπία, ιέπα Λεόνε
και Νιγηπία να αποθύγοςν ππορ ηο παπόν αςηή ηην μεηακίνηζη, εθόζον δεν
ζςνηπέσει πολύ ζοβαπόρ λόγορ.
Επηδεκία αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola είλαη ζε εμέιημε ζηελ Δπηηθή Αθξηθή. Έσο ηηο 7
Σεπηεκβξίνπ 2014 αλαθέξζεθαλ ζηελ Γνπηλέα (861/557), ζηελ Ληβεξία (2081/1137)
θαη ζηε Σηέξα Λεόλε (1424/524), ζπλνιηθά 4366 θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
2218 ζαλάησλ. Σηε Νηγεξία αλαθνηλώζεθαλ 21 θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 8
ζαλάησλ θαη ζηε Σελεγάιε 3 θξνύζκαηα.
Σηηο 26 Απγνύζηνπ 2014 αλαθνηλώζεθε επηδεκία αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola ζηελ
επαξρία Equateur, ζηελ Λατθή Δεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό (Κνλγθό- Κηλζάζα). Έσο ηηο 10
Σεπηεκβξίνπ αλαθέξζεθαλ 62 θξνύζκαηα (14 επηβεβαησκέλα, 26 πηζαλά, 22 ύπνπηα)
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 35 ζαλάησλ (9 επηβεβαησκέλνη, 26 πηζαλνί). Πξνο ην παξόλ, ε
ζπγθεθξηκέλε επηδεκία δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηδεκία ζηηο αλσηέξσ ρώξεο ηεο Δπηηθήο
Αθξηθήο.
Σύκθσλα κε ηνλ ΠΟΥ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην εκπόξην ή ηα ηαμίδηα,
εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα επηβεβαησκέλν ή ύπνπην θξνύζκα ή επαθή θξνύζκαηνο (ζηηο
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εξγαζηεξίνπ πνπ έιαβε ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο).
ε πεπίπηωζη πος επιβάλλεηαι η ανασώπηζη ππορ ηιρ πποαναθεπθείζερ σώπερ
θα ππέπει να ακολοςθούνηαι οι κάηωθι οδηγίερ.
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ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola. Ο θίλδπλνο γηα ηνπο ηαμηδηώηεο είλαη
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πνιύ ρακειόο. Δελ ππάξρεη εκβόιην ή θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ πξνθύιαμε από ηε
λόζν.
Ο αηκνξξαγηθόο ππξεηόο Ebola είλαη κία πνιύ ζπάληα αιιά ζαλαηεθόξνο ηνγελήο
ινίκσμε γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη θαηάζηαζε θνξείαο. Η πεξίνδνο επώαζεο δηαξθεί
από 2 έσο 21 εκέξεο θαη αθνινπζείηαη από απόηνκε εκθάληζε πςεινύ ππξεηνύ,
κπαιγίαο, δηάξξνηαο, θεθαιαιγίαο, θόπσζεο θαη θνηιηαθνύ άιγνπο. Μπνξεί επίζεο λα
ππάξρεη εμάλζεκα, πνλόιαηκνο θαη επηπεθπθίηηδα. Ο αζζελήο θαζίζηαηαη κνιπζκαηηθόο
κόιηο εθδεισζεί ν ππξεηόο.
Ο ηόο κεηαδίδεηαη από άλζξσπν ζε άλζξσπν κέζσ επαθήο κε αίκα, ηζηνύο θαη ζσκαηηθά
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επαθήο ή επαλαρξεζηκνπνίεζεο κνιπζκέλσλ βεινλώλ
από πάζρνληεο. Επίζεο, ν ηόο κπνξεί λα κεηαδνζεί κέζσ επαθήο κε λεθξά ή δσληαλά
κνιπζκέλα άγξηα δώα (όπσο πίζεθνη), θαζώο θαη κε ζεμνπαιηθή επαθή κε αζζελείο έσο
θαη επηά εβδνκάδεο κεηά ηελ αλάξξσζή ηνπο. Παξόιν πνπ ε κεηάδνζε ηνπ ηνύ Ebola
κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ κέζσ αησξνύκελσλ ζηαγνληδίσλ δελ έρεη αλαθεξζεί πνηέ ζε
ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο, ζπληζηάηαη ε ρξήζε κάζθαο θαη νθζαικηθήο
πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο εκθαλίδεη αλαπλεπζηηθά ζπκπηώκαηα ή
εκεηνύο.
Οη ηαμηδηώηεο ζπληζηάηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηνλ ηξόπν κεηάδνζεο ηεο λόζνπ θαη
λα ηεξνύλ ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Επνκέλσο, πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηελ άκεζε
επαθή κε αίκα, ηζηνύο θαη ζσκαηηθά πγξά αζζελώλ ή λεθξώλ θαη κε εξγαιεία ή
αληηθείκελα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί από αζζελείο. Επηπιένλ, ζπζηήλεηαη ε απνθπγή
επαθήο κε λεθξά ή δσληαλά άγξηα δώα.
Σε πεξίπησζε πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ή ακέζσο
κεηά ηελ επηζηξνθή από ρώξα όπνπ αλαθέξνληαη θξνύζκαηα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ
Ebola πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα, αθνύ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί
ν ηαηξόο γηα ηα ζπκπηώκαηα θαη ην ηαμίδη. Δελ ελδείθλπηαη ν πξνιεπηηθόο έιεγρνο γηα
ηνλ αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola ζε αζπκπησκαηηθνύο ηαμηδηώηεο πνπ επηζηξέθνπλ από
ηελ Αθξηθή ή κεηαλάζηεο.
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