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Ο σειπιζμόρ όλυν ηυν κλινικών δειγμάηυν από ύποπηο ή επιβεβαιυμένο κπούζμα
αιμοππαγικού πςπεηού Ebola ππέπει να γίνεηαι με εξαιπεηική πποζοσή, αποθεύγονηαρ
οποιαδήποηε άμεζη επαθή με ηο πεπιεσόμενό ηοςρ (αίμα ή άλλα βιολογικά ςγπά). Γεν
ππέπει να σπηζιμοποιούνηαι γςάλινα ζυληνάπια. ε πεπίπηυζη απποζηάηεςηηρ
έκθεζηρ ζε αίμα ή άλλα βιολογικά ςγπά αζθενή με αιμοππαγικό πςπεηό ππέπει ΑΜΔΑ
να γίνεηαι πλύζιμο με νεπό και ζαπούνι και να ακολοςθεί επάλειτη με αλκοολούσο
διάλςμα. Πποκειμένος για επαθή με βλεννογόνοςρ, ππέπει αςηοί να ξεπλένονηαι με
άθθονο νεπό ή οθθαλμικό διάλςμα.
Α. Λήτη – διασείπιζη - μεηαθοπά δειγμάηυν ενηόρ νοζοκομείος
Ο ηόο απνκνλώλεηαη ζην αίκα 3 εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ, θπξίσο ηνπ
ππξεηνύ. Σε πεξίπησζε πνπ ηα ζπκπηώκαηα έρνπλ εκθαληζηεί ζε δηάζηεκα ιηγόηεξν από 3
εκέξεο, απαηηείηαη ε ιήςε επηπιένλ δείγκαηνο έηζη ώζηε λα απνθιεηζηεί ε πηζαλόηεηα
αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ από ηό Ebola.
Δνημέπυζη ηος πποζυπικού ηος επγαζηηπίος 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.
Καηά ηη διάπκεια ηηρ λήτηρ θιηληθνύ δείγκαηνο από ύπνπην θξνύζκα αηκνξξαγηθνύ
ππξεηνύ νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα θνξνύλ πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό
αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη γάληηα, πνδηά, νθζαικηθή πξνζηαζία θαη
απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα. Σπζηήλεηαη ε ρξήζε κάζθαο πςειήο αλαπλεπζηηθήο
πξνζηαζίαο θαηά ηε δηελέξγεηα ρεηξηζκώλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αεξόιπκα.
Μεηά ηη λήτη ηνπ θιηληθνύ δείγκαηνο, απηό πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε αλζεθηηθή
πδαηνζηεγή ζπζθεπαζία κε εκθαλή ζήκαλζε. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη γηα ηελ
απνθπγή επηκόιπλζεο ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ θηαιηδίνπ θαη ηεο ζπζθεπαζίαο
ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΕΧΝ Ε ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΤΓΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΧΝ ΛΟΙΜΧΞΕΧΝ
Σηλ. 210521200,0 www.keelpno.gr

Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θιηληθνύ δείγκαηνο εληόο ηνπ λνζνθνκείνπ ζπζηήλεηαη ε απνθπγή
ηνπ ζπζηήκαηνο ζσιελσηνύ ηαρπδξνκείνπ (pneumatic tube transport system) δηόηη
ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο ζξαύζεο ή δηαξξνώλ.
Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ δηαρεηξίδνληαη θιηληθά δείγκαηα από ύπνπην θξνύζκα
αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ πξέπεη λα θνξνύλ πποζηαηεςηικό εξοπλιζμό αηομικήρ
πποζηαζίαρ πνπ πεξηιακβάλεη γάληηα, πνδηά, νθζαικηθή πξνζηαζία θαη απιή
ρεηξνπξγηθή κάζθα. Γηα ηε δηελέξγεηα επγαζηηπιακών εξεηάζευν ποςηίναρ (γεληθή
αίκαηνο, βηνρεκηθόο έιεγρνο θιπ) απαηηείηαη επίπεδο βιοαζθάλειαρ 2 ή κλυβόρ
επγαζίαρ από plexi-glass με ηαςηόσπονη σπήζη ηος εξοπλιζμού αηομικήρ
πποζηαζίαρ. Σε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ηεξνύληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή
ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ αλαιπηώλ.
Β. Αποζηολή δειγμάηυν ζηο επγαζηήπιο αναθοπάρ
Κένηπο Αναθοπάρ
Τα θιηληθά δείγκαηα πξέπεη λα ζηέιλνληαη γηα εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ζην Α’ Δπγαζηήπιο
Μικποβιολογίαρ ηος Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ (Δθνικό Δπγαζηηπιακό
Γίκηςο για ηη Γιάγνυζη ηυν Ιογενών Αιμοππαγικών Πςπεηών - Τπεύθςνη Καθ. Α.
Παπά), μεηά από ζςνεννόηζη. Σε πεξίπησζε ππνςίαο πεξηζηαηηθνύ πξέπεη λα
ελεκεξώλεηαη ΑΜΔΑ ην ΚΕΕΛΠΝΟ (ηει. 210-5212-000).
ηνπιάρηζην 4ml νιηθνύ αίκαηνο κε EDTA. Απνδεθηό ζεσξείηαη δείγκα νιηθνύ αίκαηνο
κε SPS ή clot activator
κεηαθνξά ζε πιαζηηθό ζσιελάξην κε μεξό πάγν ή παγνθύζηε
δείγκαηα ηζηώλ: κεηαθνξά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, ζε θνξκαιίλε ή παξαθίλε
δείγκαηα ηζηώλ γηα PCR ή απνκόλσζε ηνύ: κεηαθνξά κε μεξό πάγν
Η ζπζθεπαζία θαη ε κεηαθνξά ησλ βηνινγηθώλ πιηθώλ πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη ησλ νδεγηώλ
ηνπ ΠΟΥ θαη ηνπ Δηεζλή Σπλδέζκνπ Αεξνκεηαθνξώλ.
Ο απνζηνιέαο πξέπεη:
λα πξνζδηνξίδεη ηνλ πηζαλό ινηκνγόλν παξάγνληα (αλ πξόθεηηαη δειαδή γηα
παζνγόλν πςειήο κεηαδνηηθόηεηαο ή όρη).
λα ηνπνζεηήζεη ηελ αλάινγε εηηθέηα ζην ζπζθεπαζκέλν παθέην, θαζώο θαη ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο ζε πεξίπησζε πνπ απηό θξηζεί απαξαίηεην από ηελ εηαηξεία κεηαθνξάο.
λα ζπζθεπάζεη ην πιηθό ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλόλεο ζε ηπιπλή ζςζκεςαζία
(πίνακαρ 1), κε απνξξνθεηηθό πιηθό ελδηάκεζα. Παγνθύζηεο ή μεξόο πάγνο κπαίλεη
αλάκεζα ζηε κεζαία θαη ηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία.
λα ηνπνζεηήζεη ζήκαλζε όηη απαγνξεύεηαη ε δηάλνημε ηεο ζπζθεπαζίαο θαηά ηε
δηάξθεηα κεηαθνξάο ηεο.
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Πίνακαρ 1. Σπιπλή ζςζκεςαζία μεηαθοπάρ κλινικών δειγμάηυν
1. Κύξηα ζπζθεπαζία
(εζσηεξηθό δνρείν)
2. Ελδηάκεζε ζπζθεπαζία
(κεζαίν δνρείν)

3. Εμσηεξηθή ζπζθεπαζία
(εμσηεξηθό δνρείν)

Έλα πδαηνζηεγέο δνρείν πνπ εκπνδίδεη ηηο δηαξξνέο. Πξέπεη λα
θέξεη εηηθέηα. Τν δνρείν είλαη ηπιηγκέλν κε απνξξνθεηηθό πιηθό,
έηζη ώζηε λα απνξξνθεζνύλ πγξά ζε πεξίπησζε ζξαύζεο
Έλα πδαηνζηεγέο δνρείν ην νπνίν πεξηέρεη ηελ θύξηα
ζπζθεπαζία κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηεο. Πξέπεη λα είλαη
αλζεθηηθό θαη λα εκπνδίδεη ηηο δηαξξνέο. Είλαη δπλαηό
πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο θιηληθά δείγκαηα λα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ
ελδηάκεζε ζπζθεπαζία.
Έλα δνρείν πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ελδηάκεζε ζπζθεπαζία θαη
ηελ πξνζηαηεύεη από θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαηά ηε κεηαθνξά.
Σηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ππάξρνπλ όια ηα ζπλνδεπηηθά
έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη θαηά ηε κεηαθνξά.

Πηγή: WHO. Laboratory Biosafety Manual – 3rd edition. Geneva 2004
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