ΔΠΙΓΗΜΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΤ ΠΤΡΔΣΟΤ EBOLA ΣΗ ΓΤΣΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ
Οκηώβπιορ 2014

Τν Φεβξνπάξην 2014 αλαθνηλώζεθε επηδεκία αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola ζηε Γνπηλέα ηεο
Δπηηθήο Αθξηθήο. Πξόθεηηαη γηα κηα από ηηο κεγαιύηεξεο επηδεκίεο αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ από
ηό Ebola θαη ηελ πξώηε πνπ θαηαγξάθεηαη ζηε Δπηηθή Αθξηθή. Οη ρώξεο ζηηο νπνίεο κέρξη
ζηηγκήο θαηαγξάθνληαη θξνύζκαηα είλαη ε Σηέξα Λεόλε, ε Ληβεξία, ε Γνπηλέα θαη ε Νηγεξία.
Μέρξη ηηο 5/10/2014 έρνπλ θαηαγξαθεί 8.033 θξνύζκαηα θαη νη ζάλαηνη αλέξρνληαη ζε 3.865.
Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο παξέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο παξνύζαο επηδεκίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ:
http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
Α. Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηον αιμοππαγικό πςπεηό Ebola
1. Κλινικέρ εκδηλώζειρ
Η ινίκσμε από ηνλ ηό Ebola πξνθαιεί 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%. Σηελ παξνύζα επηδεκία ε ζπλνιηθή ζλεηόηεηα
ππνινγίδεηαη ζην 52% θαη θπκαίλεηαη από 42% ζηε Σηέξα Λεόλε έσο 66% ζηε Γνπηλέα. Γεν
ςπάπσει εμβόλιο ή ειδική ανηι-ιική θεπαπεία.
2. Υπόνορ επώαζηρ
Ο ρξόλνο επώαζεο πνηθίιιεη από 2 έσο 21 εκέξεο ζπλήζσο όκσο είλαη 8-10 εκέξεο.
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3. 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.
B. Γιασείπιζη 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)
Τν ΚΕΕΛΠΝΟ έρεη δηακνξθώζεη ηνλ οπιζμό κπούζμαηορ αιμοππαγικού πςπεηού Ebola γηα
ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε θαη ηελ ΑΜΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ πηζαλνύ ή επηβεβαησκέλνπ θξνύζκαηνο.
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, ηει:
2310999151)
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2. Μέηπα ππόλητηρ διαζποπάρ ηηρ λοίμυξηρ
απζηεξή απνκόλσζε ηνπ αζζελή ζε κνλόθιηλν δσκάηην κε δηθό ηνπ wc, πξνζάιακν
θαη ηελ πόξηα πάληα θιεηζηή
πεξηνξηζκόο επηζθεπηεξίνπ ζηνλ αζζελή ζην ειάρηζην δπλαηό
θαζνξηζκόο ηνπ κηθξόηεξνπ δπλαηνύ αξηζκνύ επαγγεικαηηώλ πγείαο πνπ ζα
αζρνιεζνύλ κε ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή
ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ησλ βαζηθώλ πξνθπιάμεσλ, ησλ πξνθπιάμεσλ επαθήο 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 όινπο 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. Όλα ηα άηομα
πος ειζέπσονηαι ζηο θάλαμο ηος αζθενή ππέπει:
 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:
 ηαηξηθά γάληηα κηαο ρξήζεο
 νιόζσκε ξόκπα κε δηαπεξαηή, αδηάβξνρε, κε καθξηά καλίθηα, κηαο
ρξήζεο
 απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα. Σε πεξίπησζε ρεηξηζκώλ πνπ πξνθαινύλ
εθηίλαμε ζηαγνληδίσλ ή αεξνδόι (βξνγρνζθόπεζε, αλαξξόθεζε θ.α.)
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο
πξνζηαζίαο (FFP3).
 πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ή πξνζηαηεπηηθή αζπίδα πξνζώπνπ
 επηπξόζζεηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο κπνξνύλ λα ιεθζνύλ αλ
ππάξρεη δπλεηηθόο θίλδπλνο επαθήο κε κεγάιε πνζόηεηα ζσκαηηθώλ
πγξώλ (κεγάιε πνζόηεηα αίκαηνο, έκεηνο, δηαξξντθέο θελώζεηο θ.α.).
Σε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δύν δεπγάξηα
ηαηξηθώλ γαληηώλ, πνδνλάξηα ή πιαζηηθέο γαιόηζεο
πξηλ από ηελ έμνδν από ην ζάιακν λνζειείαο, ν αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο
πξέπεη λα αθαηξείηαη κε πξνζνρή θαη λα απνξξίπηεηαη ζε εηδηθό θάδν.
θαηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αηνκηθνύ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ απαηηείηαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή ώζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο επαθήο επηκνιπζκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη
ησλ ρεξηώλ 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
ρξεζηκνπνίεζε αζθαιώλ κεζόδσλ απνθνκηδήο γηα ηνλ κε επαλαρξεζηκνπνηνύκελν
εμνπιηζκό θαη ηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα
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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.
3. Γιασείπιζη 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 άθζνλν λεξό. Σηελ πεξίπησζε επαθήο
βιελλνγόλσλ (π.ρ. 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.
4. Γιασείπιζη κλινικών δειγμάηυν ζηο επγαζηήπιο
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
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.
5. Οδηγίερ απολύμανζηρ – αποζηείπυζηρ και διασείπιζηρ ιμαηιζμού
6. Οδηγίερ για ηο σειπιζμό νεκπών ζυμάηυν
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