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Ση είλαη ν αηκνξξαγηθόο ππξεηόο Ebola;
Ο αηκνξξαγηθόο ππξεηόο Ebola είλαη κηα ζπάληα, ζνβαξή, ζπρλά ζαλαηεθόξα ηνγελήο ινίκσμε. Η
λόζνο πξνζβάιιεη αλζξώπνπο θαη αιιά πξσηεύνληα ζειαζηηθά (π.ρ. πηζήθνπο, γνξίιεο,
ρηκπαηδήδεο). Ο ηόο εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά ην 1976, ζε έλα ρσξηό θνληά ζηνλ πνηακό Ebola
ζηε Λατθή Δεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό θαη ζπγρξόλσο ζην Σνπδάλ. Η πξνέιεπζε ηνπ ηνύ είλαη
άγλσζηε, σζηόζν απνζήθε ηνπ ηνύ ζηε θύζε ζεσξνύληαη νξηζκέλα είδε θξνπηνθάγσλ λπρηεξίδσλ
πνπ ελδεκνύλ ζηελ Αθξηθή.

Πώο κεηαδίδεηαη;
Ο ηόο Ebola κεηαδίδεηαη από άηνκν ζε άηνκν, κε ηελ άκεζε επαθή (κέζσ ακπρώλ ηνπ δέξκαηνο ή
βιελλνγόλσλ) κε αίκα, εθθξίζεηο, όξγαλα, ηζηνύο, ή άιια ζσκαηηθά πγξά (π.ρ. ζάιην, νύξα,
θόπξαλα, ζπέξκα θιπ.) κνιπζκέλσλ αηόκσλ, λεθξώλ ή δσληαλώλ, θαζώο θαη κε ηελ έκκεζε
επαθή κε αληηθείκελα (όπσο ξνύρα, ζεληόληα, ρξεζηκνπνηεκέλεο βειόλεο) πνπ έρνπλ κνιπλζεί από
ζσκαηηθά πγξά αζζελώλ. Σηνπο ηξόπνπο κεηάδνζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρσξίο πξνθπιάμεηο
ζεμνπαιηθή επαθή κε αζζελείο, έσο θαη εθηά εβδνκάδεο (πεξίπνπ 2 κήλεο) κεηά ηελ αλάξξσζή
ηνπο. Η κεηάδνζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ Είλαη ζπρλή, κε ηελ έθζεζε επαγγεικαηηώλ
πγείαο θαη άιισλ αηόκσλ πνπ θξνληίδνπλ αζζελείο ρσξίο λα ιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο
πξνθπιάμεηο. Οη αζζελείο ζεσξνύληαη κνιπζκαηηθνί από ηε ζηηγκή πνπ παξνπζηάδνπλ
ζπκπηώκαηα.
Η αζζέλεηα κεηαδίδεηαη, επίζεο, κέζσ ηεο άκεζεο επαθήο κε αίκα θαη άιια ζσκαηηθά πγξά από
κνιπζκέλα άγξηα δώα, λεθξά ή δσληαλά, όπσο π.ρ. πηζήθνπο, γνξίιεο, αληηιόπεο θαη λπρηεξίδεο.

Μεηαδίδεηαη κε ηνλ αέξα ν ηόο;
Ο ηόο Ebola δελ κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ αέξα, όπσο ε γξίπε ή ε θπκαηίσζε.

Από ηε ζηηγκή πνπ ζα κνιπλζώ ζε πόζν ρξόλν ζα εθδειώζσ ηα ζπκπηώκαηα;
Τα ζπκπηώκαηα εθδειώλνληαη από 2 έσο θαη 21 εκέξεο κεηά ηελ έθζεζε ζηνλ ηό, ζπλήζσο κέζα ζε
8-10 εκέξεο.

Πνηα είλαη ηα ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ;
Η λόζνο κπνξεί λα εθδεισζεί μαθληθά κε ππξεηό, έληνλνπο κπτθνύο πόλνπο, αίζζεζε αδπλακίαο,
πνλνθέθαιν θαη πνλόιαηκν. Τν επόκελν ζηάδην ηεο αζζέλεηαο πεξηιακβάλεη έκεην, λαπηία,
δηάξξνηα, αλνξεμία, θνηιηαθό πόλν, εμάλζεκα θαη δπζιεηηνπξγία ηνπ ήπαηνο θαη ησλ λεθξώλ.
Μεξηθνί αζζελείο εκθαλίδνπλ, επίζεο, αηκνξξαγηθέο εθδειώζεηο εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ
νξγάλσλ (π.ρ. αηκνξξαγίεο από ηε κύηε, ηα νύια, ην δέξκα (π.ρ. κειαληέο), αίκα ζηα εκέζκαηα
ή/θαη ζηα θόπξαλα, αηκνξξαγίεο ζην ζεκείν ελέζεσλ) θαη πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα. Η ζλεηόηεηα
ηεο λόζνπ θπκαίλεηαη από 25% έσο 90%, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ηνύ.
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Τπάξρεη ζεξαπεία ή εκβόιην γηα ηνλ ηό Ebola;
Δελ ππάξρεη εηδηθό εκβόιην ή ζεξαπεία γηα απηή ηελ αζζέλεηα. Η ζεξαπεία είλαη ππνζηεξηθηηθή θαη
ζπκπησκαηηθή.

Πνηόο είλαη ν θίλδπλνο λα κνιπλζώ από ηνλ ηό Ebola θαη πσο κπνξώ λα
πξνθπιαρζώ;
Αθόκα θαη αλ δείηε ή έρεηε ηαμηδέςεη ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεγεί ζηελ ηξέρνπζα επηδεκία ζηε
1
Δπηηθή Αθξηθή , ν θίλδπλνο κόιπλζεο από ηνλ ηό Ebola είλαη εμαηξεηηθά ρακειόο, εθηόο εάλ έρεηε
εθηεζεί ζε αίκα ή ζε άιια ζσκαηηθά πγξά ελόο λεθξνύ ή δσληαλνύ κνιπζκέλνπ αηόκνπ ή δώνπ.
Η ζπλήζεο θνηλσληθή επαθή ζε δεκόζηνπο ρώξνπο κε άηνκα πνπ δελ θαίλεηαη λα είλαη άξξσζηα
δελ ελέρεη θίλδπλν κεηάδνζεο ηνπ ηνύ Ebola. Δελ θηλδπλεύεηε λα κνιπλζείηε κε ηνλ ηό Ebola
αληαιιάζζνληαο ρξήκαηα ή αγαζά ή θνιπκπώληαο ζε πηζίλα. Ο ηόο Ebola δελ κεηαδίδεηαη κε ην
ηζίκπεκα θνπλνππηώλ .
Ο ηόο Ebola ζθνηώλεηαη εύθνια κε θαιό πιύζηκν κε ζαπνύλη, ρισξίλε (αξαίσζε 1:10), ηα ζπλήζε
αληηζεπηηθά / απνιπκαληηθά ή ην ζηέγλσκα θάησ από ηνλ ήιην. Τν πιύζηκν ησλ ξνύρσλ πνπ έρνπλ
κνιπλζεί κε βηνινγηθά πγξά ζε πιπληήξην κε απνξξππαληηθό ζε πςειή ζεξκνθξαζία κπνξεί λα
εμνπδεηεξώζεη ηνλ ηό Ebola. Ο ηόο δελ επηδεί γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζε επηθάλεηεο πνπ είλαη
εθηεζεηκέλεο ζηνλ ήιην ή έρνπλ ζηεγλώζεη.
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Έρσ ηαμηδέςεη πξόζθαηα ζε ρώξα όπνπ παξνπζηάζζεθαλ θξνύζκαηα ηεο λόζνπ.
Ση πξέπεη λα πξνζέμσ;
Ο θίλδπλνο λα έρεηε εθηεζεί ζηνλ ηό Ebola είλαη εμαηξεηηθά ρακειόο. Ωζηόζν:
ε πεξίπησζε πνπ
εκθαλίζεηε ππξεηό, αλεμήγεην αίζζεκα θόπσζεο, πόλνπο ζηνπο κπο θαη ηηο αξζξώζεηο,
δηάξξνηα ή άιια ζνβαξά ζπκπηώκαηα κεηά ηελ επηζηξνθή ζαο από ηηο ρώξεο/πεξηνρέο
πνπ αλαθέξνπλ θξνύζκαηα1, Ή
έρεηε εθηεζεί άκεζα ζε ζσκαηηθά πγξά λεθξνύ ή δσληαλνύ κνιπζκέλνπ αηόκνπ ή δώνπ,
θαζώο θαη αλ είραηε ρσξίο πξνθπιάμεηο ζεμνπαιηθή επαθή κε αζζελή πνπ έρεη
αλαξξώζεη από αηκνξξαγηθό ππξεηό:



Αλαδεηείζηε ακέζσο ηαηξηθή εθηίκεζε θαη θξνληίδα, αλαθέξνληαο ην ηζηνξηθό ησλ
ηαμηδηώλ ζαο. Τονίζουμε ότι τα ζπκπηώκαηα απηά κπνξεί λα νθείινληαη ζε άιιε αζζέλεηα,
όπσο π.ρ. ε εινλνζία, ε νπνία απαηηεί άκεζε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία.
Πξηλ ηελ επίζθεςή ζαο ζε ππεξεζία πγείαο επηθνηλσλήζηε ηειεθσληθά κε ην ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
(ηει. 210-5212054). Θα ρξεηαζηεί λα απαληήζεηε ζε ιίγεο εξσηήζεηο πνπ ζα καο
βνεζήζνπλ λα αμηνινγήζνπκε ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεηε θαη ζα ζαο δνζνύλ νδεγίεο πνπ
λα απεπζπλζείηε, ελώ παξάιιεια ζα εηδνπνηεζεί ην ηαηξηθό πξνζσπηθό λα ιάβεη ηα
απαξαίηεηα κέηξα πξνθύιαμεο.

Βηβιηνγξαθία
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/ebola_infotravellers2014_el.pdf
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/resources/pdfs/Ebola-FactSheet.pdf
http://www.who.int/csr/disease/ebola/faq-ebola/en/
http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/ebola-eng.php
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Οη ρώξεο κε ηξέρνπζα επηδεκία αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ από ηό Ebola (κέρξη θαη 07/08/2014) είλαη: ε
Γνπηλέα, ε Ληβεξία, ε Σηέξα Λεόλε θαη ε Νηγεξία. Πξόθεηηαη γηα ηε κεγαιύηεξε επηδεκία ηεο λόζνπ κέρξη
ζήκεξα. Καζώο ε επηδεκία εμειίζζεηαη, νη ρώξεο ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζνύλ.
Επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε λόζν: http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/, θαη
www.keelpno.gr.
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