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Areas with Ebola community transmission
Last Updated: 22 October 2014
For the purposes of the case definition and information to travellers, 
the following areas are considered affected:

*The outbreak currently affecting Democratic Republic of the Congo is 
not directly related to the outbreak affecting countries in West Africa.



Criteria to remove an area from the list of areas with community transmission:
Forty-two days (two maximum incubation periods) after the last reported case tested 
negative with real-time RT-PCR (or in case of death, after the burial or cremation of the 
corpse [adapted from WHO]).

http://www.who.int/csr/disease/ebola/declaration-ebola-end/en/


Προετοιμαςία χϊρων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ



Προετοιμαςία χϊρων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ

χζδιο δράςθσ

• Χωροταξικι υποδομι

• Ορκι κατανομι ανκρϊπινου δυναμικοφ

• Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων ιατρονοςθλευτικοφ προςωπικοφ

• Επάρκεια ΜΑΠ

• Σακτικι εκπαίδευςθ ςτθν εφαρμογι και αφαίρεςθ ΜΑΠ

• Διαχείριςθ αποβλιτων 

• Απολφμανςθ - αποςτείρωςθ



Προετοιμαςία των χϊρων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ 
Διαλογι 

• Αυτόνομοσ χϊροσ (οικίςκοσ/περίπτερο) ςτθν κεντρικι πφλθ και πριν την 
είςοδο ςτα ΤΕΠ

• Ανάρτθςθ ενθμερωτικισ αφίςασ ςε ςθμεία προβολισ κατά τθν είςοδο

• Ειδικά διαμορφωμζνοσ χϊροσ απομόνωςθσ και εξζταςθσ αςκενϊν







Διαλογι - τόχοι

• Ζγκαιρθ ανίχνευςθ

• Διαςφάλιςθ κατάλλθλων ςυνκθκϊν απομόνωςθσ

• Άμεςθ επικοινωνία με ΚΕΕΛΠΝΟ για περαιτζρω διαχείριςθ-
διακομιδι ςτο νοςοκομείο αναφοράσ

• Προςταςία επαγγελματιϊν υγείασ

• Προςταςία αςκενϊν και ςυνοδϊν

• Διαςφάλιςθ ομαλισ λειτουργίασ νοςοκομείου



Διαλογι αςκενϊν

• Εντεταλμζνο προςωπικό

• Κατάλλθλθ εκπαίδευςθ
- Ερωτήςεισ ςχετικά με επιδημιολογικά και κλινικά κριτήρια
- Άμεςη εςωτερική ενημζρωςη (ΕΝΛ, ςυντονιςτήσ εφημερίασ διοίκηςη)

• Ερωτηματολόγιο
- Ιςτορικό ταξιδιοφ τισ τελευταίεσ 21 ημζρεσ πριν την ζναρξη των 

ςυμπτωμάτων ςε περιοχή ή χώρα με επιδημία από αιμορραγικό 
πυρετό Ebola;

- πυρετόσ ;
- Άλλα ςυμπτώματα (πονοκζφαλοσ, ζμετοι, διάρροια, κοιλιακό άλγοσ, 

αιμορραγίεσ);



Αρχικι εκτίμθςθ

• Άμεςθ απομόνωςθ ςτον προκακοριςμζνο κάλαμο  
(προκάλαμο και τουαλζτα)

• Εφαρμογι προφυλάξεων επαφισ, ςταγονιδίων (FFP3) 
επιπλζον των βαςικϊν

• Ενθμζρωςθ ΕΝΛ, διοίκθςθσ, ΚΕΕΛΠΝΟ

• Εκτίμθςθ κινδφνου
- ζκκεςθ υψθλοφ κινδφνου

- ζκκεςθ χαμθλοφ κινδφνου



Κριτιρια ζκκεςθσ υψθλοφ κινδφνου



Αρχικι αξιολόγθςθ περιςτατικοφ
Καμία ζκκεςθ ςε αίμα ι άλλα βιολογικά υγρά

•Αποφυγι άμεςθσ επαφισ

•Ελάχιςτθ απόςταςθ: 1.5 μζτρο

•Περιοριςμόσ μετακινιςεων αςκενι

•Περιοριςμόσ προςωπικοφ ςτο   ελάχιςτο



Αξιολόγθςθ προ τθσ ειςόδου ςτο νοςοκομείο

Διαςφάλιςθ ομαλισ λειτουργίασ ςτο νοςοκομείο





Μζχρι τθ διακομιδι ςτο νοςοκομείο αναφοράσ

• Θάλαμοσ απομόνωςθσ με προκάλαμο και τουαλζτα (εκτόσ κλινικϊν)

• Αποφυγι μετακινιςεων του αςκενι

• Καταγραφι ατόμων που ειςζρχονται ςτο κάλαμο και περιοριςμόσ τουσ 
ςτο ελάχιςτο δυνατό

• Αποκλειςτικόσ ιατρικόσ εξοπλιςμόσ, εάν είναι δυνατό μιασ χριςθσ

• Αποφυγι χριςθσ αιχμθρϊν και εργαςτθριακϊν εξετάςεων

• Αςφαλισ απόρριψθ αιχμθρϊν



Μζχρι τθ διακομιδι ςτο νοςοκομείο αναφοράσ

• αποφυγι χειριςμϊν που προκαλοφν αερόλυμα

• υποςτιριξθ, ςυμπτωματικι αγωγι

• χριςθ ΜΑΠ κατά τον κακαριςμό και απολφμανςθ του χϊρου



Προετοιμαςία των χϊρων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ

Ιδιωτικά ιατρεία
• Χριςθ απλισ χειρουργικισ μάςκασ και γαντιϊν από τον επαγγελματία 

υγείασ

• Χοριγθςθ απλισ χειρουργικισ μάςκασ ςτον αςκενι

• Αποχϊρθςθ των αςκενϊν ςε αναμονι

• Ενθμζρωςθ ΚΕΕΛΠΝΟ



Διαχείριςθ αποβλιτων



Διαχείριςθ αποβλιτων

ΚΤΑ146163/2012(ΦΕΚ 1537 Β/8-5-2012)

– Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ)

• τερεά απόβλθτα: 

– Προτεινόμενθ μζκοδοσ: αποτζφρωςθ

• Τγρά απόβλθτα: 

– απολφμανςθ με υποχλωριϊδεσ νάτριο πριν να οδθγθκοφν ςτο ςφςτθμα 
αποχζτευςθσ



Απολφμανςθ - αποςτείρωςθ

• Προςωπικό κακαριότθτασ: ΜΑΠ

• Κακαριςμόσ επιφανειϊν με διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου (0.5% ι 
1000ppm)

• Τλικά κακαριότθτασ μιασ χριςθσ

• Εξοπλιςμόσ κακαριότθτασ μόνο για το ςυγκεκριμζνο κάλαμο



Διαχείριςθ ατόμων με απροςτάτευτθ ζκκεςθ ςτον ιό

• Άμεςο πλφςιμο του δζρματοσ με νερό και ςαποφνι

• ε περίπτωςθ επαφισ βλεννογόνων (π.χ. μάτια) άφκονο νερό ι 
οφκαλμικό διάλυμα

• Κακθμερινι αξιολόγθςθ κλινικά και με ζλεγχο τθσ κερμοκραςίασ δφο 
φορζσ τθν θμζρα για 21 θμζρεσ μετά τθν τελευταία ζκκεςθ





Αιμορραγικόσ πυρετόσ Ebola ςτο δυτικό κόςμο: «3 κατθγορίεσ»

• Αςκενείσ που επαναπατρίςτθκαν ςε δυτικζσ χϊρεσ: 16 αςκενείσ 
επαναπατρίςτθκαν ςε ΗΠΑ (7), Γερμανία(3), Γαλλία(2), Ιςπανία(2), 
Νορβθγία(1), Ηνωμζνο Βαςίλειο(1) 

• Αςκενείσ που διαγνϊςτθκαν ςε δυτικι χϊρα: 1 αςκενισ ςτο Σζξασ των 
ΗΠΑ 

• Δευτερογενισ μετάδοςθ: 3 αςκενείσ/επαγγελματίεσ υγείασ (2 ςτισ ΗΠΑ 
και 1 ςτθν Ιςπανία) 



A doctor, who was recently in Africa 

treating Ebola patients, tested positive 

on Oct. 23.
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The two nurses who contracted Ebola at a Dallas hospital 

were transferred to specialized units in Atlanta and 

Bethesda, Md., and have recovered.

A Spanish nurse contracted Ebola while treating 

a missionary who died in a Madrid Hospital.

Countries with Ebola outbreaks

Κροφςματα αιμορραγικοφ πυρετοφ Ebola εκτόσ δυτικισ Αφρικισ
(ζωσ 15 Νοεμβρίου)

New York times





Αιμορραγικόσ πυρετόσ Ebola: επαγγελματίεσ υγείασ

Ζωσ τισ 28 Οκτωβρίου

• 523 επαγγελματίεσ υγείασ με λοίμωξθ
– 82 Γουινζα

– 299 Λιβερία

– 11 Νιγθρία

– 127 ιζρρα Λεόνε

– 1 Ιςπανία και 3 ςτισ ΗΠΑ (2 μολφνκθκαν ςτισ ΗΠΑ και 1 ςτθ Γουινζα)

• 269 επαγγελματίεσ υγείασ κατζλθξαν



Μζτρα ελζγχου λοιμϊξεων

Αποτελεςματικότθτα μζτρων ελζγχου και πρόλθψθσ διαςποράσ 
τθσ λοίμωξθσ

• 1. Διοικθτικζσ-οργανωτικζσ παρεμβάςεισ

• 2. Πρόβλεψθ για χωροταξικι και υλικοτεχνικι υποδομι

• 3. Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ)
– Αν και τα ΜΑΠ είναι τα πιο ορατά μζτρα για τθν πρόλθψθ τθσ μετάδοςθσ 

είναι αποτελεςματικά μόνο όταν εφαρμόζονται ςε ςυνδυαςμό με τα 
υπόλοιπα (δυνατότθτα απομόνωςθσ, κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων 
ανκρϊπινου δυναμικοφ, διαχείριςθ αποβλιτων, υγιεινι χεριϊν)



υμπεραςματικά 

– προετοιμαηόμαςτε κατάλλθλα και με ψυχραιμία 

– εξοικείωςθ με τον  οριςμό

– διαλογι εάν είναι δυνατό εκτόσ του χϊρου των νοςοκομείων/ΚΤ

– ορκολογικι αξιοποίθςθ πόρων

– ςωςτι χριςθ ΜΑΠ 



Αναγνϊριςθ
Ιςτορικό ζκκεςθσ
θμεία - ςυμπτϊματα

Απομόνωςθ
Χϊροσ με κατάλλθλθ υποδομι
ΜΑΠ
Εκπαιδευμζνο προςωπικό 

Επικοινωνία
Αλγόρικμοσ επικοινωνίασ

Εςωτερικά εντόσ νοςοκομείου
Με άλλουσ φορείσ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

Ο περιοριςμόσ τθσ διαςποράσ απαιτεί:

1

2

3



ΕΤΧΑΡΙΣΩ


