Αηκνξξαγηθόο ππξεηόο Ebola
Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο ηνπ ιηκαληνύ, ηηο
λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη ηα πινία
Οθηώβξηνο 2014

Δηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηό Ebola
Η επηδεκία αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola (Ebola Virus Disease, EVD) ζηε Γπηηθή Αθξηθή,
ηε Γνπηλέα, ηε Σηέξα Λεόλε θαη ηε Ληβεξία, είλαη ζε εμέιημε. Από ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2013
έσο ηηο 14 Οθησβξίνπ 2014, αλαθνηλώζεθαλ ζπλνιηθά 9216 (επηβεβαησκέλα, πηζαλά θαη
ύπνπηα) θξνύζκαηα θαη 4555 ζάλαηνη. Γηα ην ιόγν απηό ρξεηάδεηαη ελίζρπζε ηεο
εηνηκόηεηαο ζηηο πύιεο εηζόδνπ ηεο ρώξαο (ιηκάληα, αεξνδξόκηα θαη ρεξζαίεο δηαβάζεηο)
γηα ηελ αληηκεηώπηζε πηζαλνύ εηζαγόκελνπ θξνύζκαηνο ηεο λόζνπ ζηελ Διιάδα.
Ο ηόο Ebola πξνθαιεί ζπκπηώκαηα, όπσο ππξεηόο (ζπλήζσο πςειόο >38,5⁰C),
έληνλε θαθνπρία, πόλν ζηελ θνηιηά θαη ηνπο κπο, θαη πξννδεπηηθά δηάξξνηεο θαη
εκέηνπο. Μηθξό ζρεηηθά πνζνζηό ησλ αζζελώλ εκθαλίδεη θαη αηκνξξαγίεο από
δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο. Να ζεκεησζεί όηη ηα ζπκπηώκαηα είλαη ζνβαξά θαη
πξννδεπηηθά ρεηξνηεξεύνπλ.
Ο ηόο Ebola δελ κεηαδίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ επώαζεο θαη κεηαδίδεηαη
ΜΟΝΟ από άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα.
Ο ηόο Ebola κεηαδίδεηαη από άλζξσπν ζε άλζξσπν κε ηελ

άκεζε (κάιινλ

παξαηεηακέλε) επαθή κε ζσκαηηθά πγξά (αίκα, εκεηόο, δηάξξνηα, ζάιην, νύξα,
ηδξώηαο θιπ) από άξξσζην άηνκν. Ο ηόο δε κεηαδίδεηαη κε ηνλ αέξα, ην λεξό ή ηα
ηξόθηκα ζηελ Δπξώπε.
Μόλν άηνκα πνπ έρνπλ επηζθεθζεί ηηο ρώξεο κε επηδεκία (Γνπηλέα, Σηέξξα Λεόλε
θαη Ληβεξία) θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο πεξηνρέο κε επξεία κεηάδνζε ζηελ θνηλόηεηα, ή
κεηαλάζηεο πνπ πξνέξρνληαη από απηέο ηηο πεξηνρέο κπνξεί λα είλαη ύπνπηα
θξνύζκαηα ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ζπκπηώκαηα. Γειαδή κεηαλάζηεο θαη γεληθά
άηνκα από άιιεο Αθξηθαληθέο ρώξεο, ρώξεο ηεο Μ. Αλαηνιήο ή ηεο Αζίαο δελ είλαη
πηζαλό λα είλαη ύπνπηα θξνύζκαηα.
Ο ρξόλνο επώαζεο είλαη 2 έσο 21 εκέξεο.
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Αξρηθά, ρξεηάδεηαη λα εληζρπζεί ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ λαπηηιηαθώλ εηαηξεηώλ ζηελ
αλάγθε άκεζεο εηδνπνίεζεο ησλ πγεηνλνκηθώλ αξρώλ ηνπ ιηκαληνύ πξηλ ηελ άθημε ηνπ
πινίνπ, εάλ εληνπηζηεί επηβάηεο ή κέινο ηνπ πιεξώκαηνο πνπ παξνπζηάδεη ζπκπηώκαηα
EVD. Ο ππεύζπλνο ηνπ πινίνπ, ν ηαηξόο ή ην κέινο ηνπ πιεξώκαηνο, πνπ αλαιακβάλεη ηε
δηαρείξηζε ησλ ηαηξηθώλ ζεκάησλ, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ελεκεξσκέλνο - γηα ηνλ EVD
θαη ηα αλαγθαία κέηξα πξνθύιαμεο πνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνύλ από ηα κέιε ηνπ
πιεξώκαηνο, ώζηε λα απνθεπρζεί ε επαθή

κε ηνλ ηό όζν απηό είλαη εθηθηό ζην

πεξηβάιινλ ηνπ πινίνπ.
1. θνπόο
Η επαηζζεηνπνίεζε ησλ λαπηηιηαθώλ εηαηξεηώλ θαη ησλ αξκόδησλ αξρώλ γηα ηε δηαρείξηζε
ππόπησλ πεξηζηαηηθώλ.
Η βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ύπνπησλ πεξηζηαηηθώλ γηα αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola
από

ηηο

πγεηνλνκηθέο

αξρέο

(έγθαηξε

αλίρλεπζε

θξνπζκάησλ,

ηρλειάηεζε

θαη

παξαθνινύζεζε επαθώλ θιπ).

2. Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο
2.1 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ / Δπάλσ ζην πινίν
Δάλ έλαο επηβάηεο ή κέινο ηνπ πιεξώκαηνο παξνπζηάζεη ζπκπηώκαηα EVD, ζύκθσλα κε
ηνλ νξηζκό θξνύζκαηνο (ππξεηό, αδπλακία, πνλνθέθαιν, κπαιγίεο, έκεην, θνηιηαθό άιγνο,
δηάξξνηα ή αηκνξξαγία πνπ δελ απνδίδεηαη ζε άιιε αηηία) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ,
ζπληζηάηαη:
o

Να απνκνλσζεί ην γξεγνξόηεξν δπλαηόλ ν αζζελήο ζηελ θακπίλα ηνπ, εάλ δελ
ππάξρεη ρώξνο απνκόλσζεο ζην ηαηξείν ηνπ πινίνπ.

o

Να ελεκεξσζνύλ ηα άηνκα πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνύο ή πνπ
κπνξεί λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηνλ αζζελή ζην ρώξν απνκόλσζήο ηνπ ζρεηηθά κε
ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο ηνπ ηνύ Ebola.

o

Να δηαηεξεζεί αξρείν κε ηηο εκεξνκελίεο θαη ηα νλόκαηα όισλ ησλ αηόκσλ πνπ
εηζέξρνληαη ζηε θακπίλα. Όινη ζα ζεσξεζνύλ επαθέο θαη ζα ρξεηαζηνύλ
ελεκέξσζε θαη παξαθνινύζεζε.

o

Να δηαβεβαησζεί όηη ηα άηνκα πνπ ζα εηζέιζνπλ ζηελ θακπίλα ή ζηνλ ρώξν
απνκόλσζεο, γηα λα θξνληίζνπλ ηνλ αζζελή ή γηα λα θαζαξίζνπλ ηελ θακπίλα,
εθαξκόδνπλ ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ, Παξάξηεκα Ι), όπσο:
ρξήζε κε απνζηεηξσκέλσλ ή ρεηξνπξγηθώλ γαληηώλ εμέηαζεο. Γηα
θαζαξηζκό

λα

ρξεζηκνπνηνύληαη

θαηά

πξνηίκεζε

ιαζηηρέληα

ηνλ

γάληηα

εξγαζίαο.
ρξήζε κε δηαπεξαηήο ξόκπαο κηαο ρξήζεσο κε καθξηά καλίθηα γηα ηελ
θάιπςε ησλ ξνύρσλ θαη ηνπ εθηεζεηκέλνπ δέξκαηνο, ρξήζε ρεηξνπξγηθήο
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κάζθαο θαη πξνζηαζία ησλ καηηώλ (κάζθα ή γπαιηά ή αζπίδα πξνζώπνπ)
όηαλ έξρνληαη ζε ζηελή επαθή κε ηνλ αζζελή ή είλαη αλαπόθεπθηε ε επαθή
κε ηα αίκα ή ηα ζσκαηηθά πγξά ηνπ. Δάλ απηό δελ είλαη εθηθηό ζα πξέπεη
λα θνξηέηαη αδηάβξνρε πνδηά πάλσ από ηελ εκη-δηαπεξαηή ξόκπα.
γαιόηζεο ή θιεηζηά παπνύηζηα, αλζεθηηθά ζηα πγξά θαη κε ζθιεξή ζόια γηα
ηελ απνθπγή ηξππεκάησλ, κε πνδνλάξηα κέρξη ην γόλαην.
ηα

κέζα

αηνκηθήο

πξνζηαζίαο

(ΜΑΠ,

Παξάξηεκα

Ι)

ζα

πξέπεη

λα

απνκαθξπλζνύλ πξηλ ηελ έμνδν από ηελ θακπίλα ή ην ρώξν απνκόλσζεο
θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνθεπρζεί ε επαθή κε ηα κνιπζκέλα
αληηθείκελα θαη κε ην πξόζσπν, αιιά θαη ε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο
ρώξνπ. Τα ρξεζηκνπνηνύκελα ΜΑΠ ζα πξέπεη λα απνξξηθζνύλ ζύκθσλα κε
ην πξσηόθνιιν δηαρείξηζεο κνιπζκαηηθώλ απνξξηκκάησλ ηνπ πινίνπ (WHO
2014 ‘Interim Infection Prevention and Control Guidance for Care of
Patients with Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in
Health-Care

Settings,

with

focus

on

Ebola’

–

http://www.who.int/entity/crs/resources/who-ipc-guidance-ebolafinal09082014.pdf).
o Τα άηνκα πνπ αλέιαβαλ ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνύο ζα πξέπεη λα εθαξκόδνπλ
ζπρλά ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ, ηξίβνληαο ηα ρέξηα κε αιθννινύρν δηάιπκα γηα 2030 δεπηεξόιεπηα ή πιέλνληάο ηα κε λεξό θαη ζαπνύλη γηα 40-60 δεπηεξόιεπηα αλ
είλαη εκθαλώο ιεξσκέλα, πξηλ θνξέζνπλ γάληηα, κεηά ηελ άκεζε επαθή κε ηνλ
αζζελή ή ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα ή αληηθείκελα/επηθάλεηεο δπλεηηθά
κνιπζκέλα

κε

αίκα

ή

ζσκαηηθά

πγξά

θαη

κεηά

ηελ

απνκάθξπλζε

ηνπ

πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
o

Να πεξηνξηζηεί ε κεηαθίλεζε ηνπ αζζελνύο από ηελ θακπίλα ή ην ρώξν
απνκόλσζεο ζην ειάρηζην. Αλ είλαη αλαπόθεπθηε ε θπθινθνξία ηνπ, πξέπεη λα
θνξά ρεηξνπξγηθή κάζθα (πξνδηαγξαθέο ΜΑΠ ΚΔΔΛΠΝΟ).

o

Ο θαζαξηζκόο θαη ε απνιύκαλζε ηνπ ρώξνπ απνκόλσζε ηνπ ύπνπηνπ αηόκνπ
πξέπεη λα γίλνληαη ρσξίο ςεθαζκό θαη κε ηε κέγηζηε πξνζπάζεηα λα απνθεύγεηαη ε
δεκηνπξγία αεξνιπκάησλ. Τα ζεληόληα, ηα ξνύρα, ηα ζθεύε θαγεηνύ θαη νηηδήπνηε
έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ζσκαηηθά πγξά ηνπ αζζελνύο ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη
ρσξηζηά από απηά ηνπ ππόινηπνπ πξνζσπηθνύ θαη λα απνιπκαίλνληαη κε ηέηνην
ηξόπν ώζηε λα απνθεύγεηαη ε επαθή κε ην πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο ή ε κόιπλζε
ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη επηθάλεηεο θαη ηα αληηθείκελα πνπ κνιύλζεθαλ κε αίκα,
άιια ζσκαηηθά πγξά, ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη ην
ζπληνκόηεξν

δπλαηό

κε

απνξξππαληηθά/απνιπκαληηθά

(π.ρ.

δηάιπκα

0,5%

ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ ή δηάιπκα ειεύζεξνπ ρισξίνπ 1000 ppm) κε ζπληζηώκελν
ρξόλν επαθήο ηα 30 ιεπηά. Οη δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξέπεη λα πξνεγνύληαη
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ηεο απνιύκαλζεο γηα ηελ πξόιεςε απελεξγνπνίεζεο ηνπ απνιπκαληηθνύ από ην
νξγαληθό πιηθό. Τα κνιπζκέλα πθάζκαηα δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ μαλά
θαη ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζε ζαθνύιεο γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα.
o

Να αληηκεησπίδνληαη όια ηα απνξξίκκαηα ηεο θακπίλαο απνκόλσζεο ζύκθσλα κε
ην

πξσηόθνιιν

ηνπ

πινίνπ

γηα

ηα

κνιπζκαηηθά

απνξξίκκαηα

θαη

λα

απνηεθξώλνληαη, αλ ππάξρεη δηαζέζηκνο απνηεθξσηήξαο ζην πινίν. Δάλ ηα
απνξξίκκαηα πξέπεη λα παξαδνζνύλ ζηελ μεξά, ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ε
ιηκεληθή αξρή θαη λα ιακβάλνληαη εηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα λα απνκαθξπλζνύλ από
εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία.
Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ύπνπην θξνύζκα EVD ζε έλα πινίν, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί
άκεζε ηαηξηθή γλσκάηεπζε θαη λα αλαθεξζεί ην πεξηζηαηηθό ην ζπληνκόηεξν δπλαηό από
ηνλ θαπεηάλην ζην επόκελν ιηκάλη πξννξηζκνύ.
2.1.1 Γήισζε Τπόπηνπ πεξηζηαηηθνύ ζηηο αξκόδηεο Τγεηνλνκηθέο αξρέο ηνπ
ιηκαληνύ
Απαηηείηαη λα ζπκπιεξώλεηαη ε Ναπηηιηαθή Γήισζε Υγείαο (Γηεζλήο Υγεηνλνκηθόο
Καλνληζκόο (ΓΥΚ, Παξάξηεκα 8). Τα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζην πινίν πξέπεη λα
θαηαγξάθνληαη ηόζν ζηελ Ναπηηιηαθή Γήισζε Υγείαο, όζν θαη ζην πηζηνπνηεηηθό
πγεηνλνκηθνύ ειέγρνπ ηνπ πινίνπ ηνπ ΓΥΚ (ΓΥΚ, Παξάξηεκα 3).
Σηε Ναπηηιηαθή Γήισζε Υγείαο ζα αλαγξάθνληαη ηα ηειεπηαία ιηκάληα πνπ επηζθέθζεθε
ην πινίν θαη από εθεί ζα γίλεηαη ζαθέο αλ ζε απηά πεξηιακβάλεηαη ιηκάλη πεξηνρήο κε
επηδεκία EVD ζε εμέιημε (βι. Παξάξηεκα ΙΙ). Δπίζεο ζηε Ναπηηιηαθή Γήισζε Υγείαο
ππάξρεη εηδηθή εξώηεζε αλ ην πινίν επηζθέθηεθε ιηκάλη ρώξαο πνπ ζεσξείηαη από ηνλ
ΠΟΥ πξνζβιεζείζα πεξηνρή.

Δάλ ε Ναπηηιηαθή Γήισζε Υγείαο είλαη ζεηηθή ζα γίλεηαη

εθηίκεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαη εθόζνλ εκπίπηεη ζηνλ νξηζκό θξνύζκαηνο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ
(βι. Παξάξηεκα ΙΙΙ) ζα εηδνπνηείηαη άκεζα ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ην Δζληθό Κέληξν
Δπηρεηξήζεσλ Υγείαο (ΔΚΔΠΥ).
2.2. Απνβίβαζε
Ο επηβάηεο ή ην κέινο ηνπ πιεξώκαηνο πνπ εκθάληζε ηα ζπκπηώκαηα EVD ζα πξέπεη λα
απνβηβαζηεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε επαθή κε ηα πγηή άηνκα
θαη θνξώληαο ρεηξνπξγηθή κάζθα. Τν πξνζσπηθό πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ αζζελή
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνβίβαζεο ηνπ ζα πξέπεη λα θνξά όια ηα κέηξα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο (παξάξηεκα Ι). Η απνβίβαζε ηνπ επηβάηε ή ηνπ πιεξώκαηνο ζα γίλεη ζε
ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΑΒ πνπ ζα αλαιάβεη θαη ηελ πεξαηηέξσ δηαθνκηδή ηνπ.
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3. Καζαξηζκόο /Απνιύκαλζε
Θα πξέπεη νη αξκόδηεο αξρέο λα επνπηεύζνπλ ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ απνιύκαλζε ηεο
θακπίλαο θαη ησλ ρώξσλ πνπ λνζειεύηεθε ην ύπνπην θξνύζκα από εηδηθά εθπαηδεπκέλν
πξνζσπηθό ιακβάλνληαο όια ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (παξάξηεκα Ι). Γηα ηνλ
θαζαξηζκό θαη ηελ απνιύκαλζε ηνπ ρώξνπ ηζρύνπλ νη νδεγίεο πνπ αλαθέξζεθαλ πην
πάλσ.
4. Γηεξεύλεζε επαθώλ
Μέρξη λα επηβεβαησζεί ην θξνύζκα κε εξγαζηεξηαθό έιεγρν ην πινίν κε ην πιήξσκα ηνπ
παξακέλεη ζε θαξαληίλα (ΓΥΚ, άξζξν 1: ν πεξηνξηζκόο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη/ή ν
δηαρσξηζκόο από άιινπο ππόπησλ πξνζώπσλ πνπ δελ λνζνύλ θαηά ηέηνην ηξόπν πνπ λα
εκπνδίδεηαη ε πηζαλή εμάπισζε ινίκσμεο ή κόιπλζεο).
Σε πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα επηβαηεγό πινίν θαη επεηδή ππάξρνπλ πξαθηηθέο
δπζθνιίεο λα θξαηεζνύλ όινη νη επηβάηεο πάλσ ζην πινίν, πξέπεη λα γίλεηαη άκεζα ε
δηαινγή θαη ε θαηαγξαθή ηνπο θαη λα παξακέλνπλ ζην πινίν κόλν απηνί πνπ ζα
ζεσξεζνύλ

επαθέο.

Οη

ππόινηπνη

θαηαγξάθνληαη

(ζηνηρεία

επηθνηλσλίαο

θιπ),

ελεκεξώλνληαη κε θαηάιιειεο νδεγίεο θαη επηηξέπεηαη ε απνβίβαζή ηνπο, ελώ ηαπηόρξνλα
ζέηνληαη ζε πγεηνλνκηθή παξαηήξεζε (ΓΥΚ άξζξν 1: παξαθνινύζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο
πγείαο ελόο ηαμηδηώηε ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ γηα ηνλ ζθνπό ηνπ πξνζδηνξηζκνύ
κεηάδνζεο ηεο λόζνπ).
Σε πεξίπησζε πνπ ην ύπνπην θξνύζκα επηβεβαησζεί ην πινίν θαη νη επαθέο επηβάηεο/πιήξσκα (ν νξηζκόο «επαθή» ζα εμαξηεζεί από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
ζπκκεηείρε ν αζζελήο θαη από ηνπο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζε) ζα κπαίλνπλ ζε
θαξαληίλα γηα ηνπιάρηζηνλ 21 εκέξεο. Οη αξκόδηεο αξρέο πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ
ηξνθνδνζία ηνπ εθόζνλ απαηηεζεί θαζώο θαη ηελ θάιπςε ησλ πγεηνλνκηθώλ αλαγθώλ ησλ
επηβαηλόλησλ.
Πξέπεη λα γίλεηαη άκεζα ε θαηαγξαθή, δηεξεύλεζε θαη θαηάηαμε ησλ επαθώλ ηνπ
θξνύζκαηνο (πςεινύ θαη ρακεινύ θηλδύλνπ) ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ Μέζα
Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο δελ απαηηνύληαη θαηά ηε ζπλέληεπμε αζπκπησκαηηθώλ αηόκσλ, όηαλ
δηαηεξείηαη ε απόζηαζε ελόο κέηξνπ.
Οη επαθέο ρακεινύ θαη πςεινύ θηλδύλνπ ζα παξαθνινπζνύληαη από ηνπο επαγγεικαηίεο
πγείαο γηα 21 εκέξεο γηα ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο ζπκπησκάησλ ζπκβαηώλ κε ηνλ
αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό
πξσηόθνιιν ηνπ. Αλ ην απαηηήζνπλ νη πγεηνλνκηθέο αξρέο ηνπ ιηκαληνύ, νη λαπηηιηαθέο
εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα δεηήζνπλ από ηνπο επηβάηεο πιεξνθνξίεο γηα ην
πξόγξακκα/δξνκνιόγην ηνπ ηαμηδηνύ ηνπο θαη επηπιένλ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ζεσξνύλ όηη εθηέζεθαλ ζηνλ ηό Ebola ελ πισ.
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Μεηά ην πέξαο ησλ 21 εκεξώλ θαη εθόζνλ δελ ππάξμνπλ λέα θξνύζκαηα ην πινίν
απνδεζκεύεηαη. Οη αξκόδηεο πγεηνλνκηθέο αξρέο πξέπεη λα ζεκεηώζνπλ ζην Πηζηνπνηεηηθό
Υγηεηλήο Πινίσλ όια ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ.

Υξήζηκνη ζύλδεζκνη
World Health Organization (WHO). Travel and transport risk assessment:
Interim guidance for public health authorities and the transport sector.
September 2014. Σην:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/132168/1/WHO_EVD_Guidanc
e_TravelTransportRisk_14.1_eng.pdf?ua=1&ua=1
World Health Organization (WHO). Ebola event management at points of
entry, Interim guidance. September 2014. Σην:
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/eventmanagement-poe/en/
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Παξάξηεκα Ι

ΟΓΗΓΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ - ΑΦΑΙΡΔΗ ΣΧΝ ΑΣΟΜΙΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΙΑ
(ΜΑΠ)

ΚΑΙ

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΠΟΤ

ΠΡΔΠΔΙ

ΝΑ

ΔΥΔΙ

Ο

ΔΙΓΙΚΟ

ΑΤΣΟ

ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΙΟ Ebola
ΣΤΟ:
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B
1/Ebola/%CE%9C%CE%91%CE%A0_%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%C
E%9F%CE%93%CE%97%CE%91%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%97_Ebola_Oct2014.pdf
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Παξάξηεκα ΙΙ

Ληκάληα ζηηο ρώξεο κε επηδεκία EVD ζε εμέιημε
CountryName
Guinea
Guinea
Guinea
Guinea
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Sierra Leone
Sierra Leone
Sierra Leone
Sierra Leone
Sierra Leone

CountryCode
GN
GN
GN
GN
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
SL
SL
SL
SL
SL

NameWoDiacritics
Benty
Conakry
Moresby
Port-Kamsar
Buchanan
Cape Mount
Cape Palmas
Fimibo
Grand Bassa
Greenville
Harper
Lower Buchanan
Marshall
Monrovia
River Cess
Robertsport
Sarioe Bay
Sasstown
Sinoe
Trade Town
Bonthe
Freetown
Nitti
Pepel
Sherbro

Name
Benty
Conakry
Moresby
Port-Kamsar
Buchanan
Cape Mount
Cape Palmas
Fimibo
Grand Bassa
Greenville
Harper
Lower Buchanan
Marshall
Monrovia
River Cess
Robertsport
Sarioe Bay
Sasstown
Sinoe
Trade Town
Bonthe
Freetown
Nitti
Pepel
Sherbro
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GNBTY
GNCKY
GNSBY
GNKMR
LRUCN
LRCMT
LRCPA
LRFIM
LRGBS
LRGRE
LRHAR
LRLOB
LRMAR
LRMLW
LRRVC
LRROX
LRSAB
LRSAZ
LRSNI
LRTRT
SLBTE
SLFNA
SLNIT
SLPEP
SLSBO
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Παξάξηεκα ΙΙΙ

Οξηζκόο θξνύζκαηνο αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola
Τα πεξηζηαηηθά θαηαηάζζνληαη κε βάζε θιηληθά, εξγαζηεξηαθά θαη επηδεκηνινγηθά θξηηήξηα,
ζε: α) άηνκα πνπ ρξήδνπλ δηεξεύλεζεο, β) πηζαλά θαη γ) επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα.
Κξηηήξηα
Κιηληθά θξηηήξηα
Κάζε άηνκν πνπ παξνπζηάδεη, ή παξνπζίαζε πξηλ θαηαιήμεη, ηα παξαθάησ ζπκπηώκαηα:
Ππξεηό > 38,5°C
ΚΑΙ νπνηνδήπνηε από ηα αθόινπζα:
Έληνλε θεθαιαιγία
Έκεην, δηάξξνηα, θνηιηαθό άιγνο
Αλεμήγεηεο αηκνξξαγηθέο εθδειώζεηο δηαθόξσλ κνξθώλ
Πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα
Ή άηνκν κε αηθλίδην θαη αλεμήγεην ζάλαην.
Δπηδεκηνινγηθά θξηηήξηα
Καηά ηηο 21 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ:
Παξακνλή ζε νπνηαδήπνηε από ηηο επεξεαδόκελεο πεξηνρέο από
αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola 20141
Ή
Δπαθή κε πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola.

ηελ

επηδεκία

Δξγαζηεξηαθά θξηηήξηα
Οπνηνδήπνηε από ηα αθόινπζα:
Αλίρλεπζε γελεηηθνύ πιηθνύ ηνπ ηνύ Ebola ζε θιηληθό δείγκα (PCR) ΚΑΙ επηβεβαίσζε
o κε αιιεινύρηζε λνπθιενηηδίσλ (sequencing) ή
o κε δεύηεξε εξγαζηεξηαθή δνθηκαζία αλίρλεπζεο γελεηηθνύ πιηθνύ γηα δηαθνξεηηθά
γνλίδηα ζηόρνπο.
Απνκόλσζε ηνύ Ebola από θιηληθό δείγκα (μόνο ζε εργαζηήριο Επιπέδοσ Βιοαζθάλειας 4).
Κξηηήξηα έθζεζεο πςεινύ θηλδύλνπ
Οπνηνδήπνηε από ηα αθόινπζα:
Σηελή επαθή (π.ρ. ζε απόζηαζε <1 κέηξνπ) ρσξίο ηε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νθζαικηθήο πξνζηαζίαο όηαλ
είλαη απαξαίηεηε) κε πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola πνπ
παξνπζίαδε βήρα, έκεην, αηκνξξαγία ή δηάξξνηα.
Απξνζηάηεπηε ζεμνπαιηθή επαθή κε πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα αηκνξξαγηθνύ
ππξεηνύ Ebola, από ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ κέρξη θαη 3 κήλεο κεηά ηελ απνδξνκή
ηνπο.
Άκεζε επαθή κε νπνηνδήπνηε πιηθό κνιπζκέλν κε ζσκαηηθά πγξά από πηζαλό ή
επηβεβαησκέλν θξνύζκα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola.
Γηαδεξκηθόο ηξαπκαηηζκόο (π.ρ. κε βειόλα) ή έθζεζε βιελλνγόλνπ ζε ζσκαηηθά πγξά,
ηζηνύο ή θιηληθά δείγκαηα από πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ
Ebola.
Σπκκεηνρή ζε παξαδνζηαθή ηειεηή θεδείαο ζηηο επεξεαδόκελεο πεξηνρέο 20141, πνπ
πεξηιακβάλεη απεπζείαο επαθή κε ηε ζνξό, ή ζπκκεηνρή ζε θεδεία όπνπ ε ζνξόο
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πξνέξρεηαη από ηηο επεξεαδόκελεο πεξηνρέο 20141 ρσξίο ηε ρξήζε απαξαίηεησλ κέζσλ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ).
Άκεζε επαθή κε λπρηεξίδεο, ηξσθηηθά, πξσηεύνληα (π.ρ. ρηκπαηδήδεο), δσληαλά ή λεθξά
πξνεξρόκελα από επεξεαδόκελεο πεξηνρέο 20141, ή σκό θξέαο από θπλήγη δώσλ ηνπ
δάζνπο πνπ πξνέξρεηαη από ηηο επεξεαδόκελεο πεξηνρέο 20141.
Καηάηαμε πεξηζηαηηθώλ
Άηνκν πνπ ρξήδεη δηεξεύλεζεο:
Κάζε άηνκν πνπ
πιεξνί ηα θιηληθά ΚΑΙ επηδεκηνινγηθά θξηηήξηα
Ή
πιεξνί ηα θξηηήξηα έθζεζεο πςεινύ θηλδύλνπ ΚΑΙ εκθαλίδεη νπνηνδήπνηε από ηα θιηληθά
ζπκπηώκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ρακεινύ ππξεηνύ.
Πηζαλό θξνύζκα:
Κάζε άηνκν πνπ
πιεξνί ηα θιηληθά θξηηήξηα ΚΑΙ ηα θξηηήξηα έθζεζεο πςεινύ θηλδύλνπ.
Δπηβεβαησκέλν θξνύζκα:
Κάζε άηνκν πνπ
πιεξνί ηα εξγαζηεξηαθά θξηηήξηα.
Τα πηζαλά θαη επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα δειώλνληαη από ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ζην Δπξσπατθό
CDC.
Δπεξεαδόκελεο πεξηνρέο από ηελ επηδεκία αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola-2014:
1

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/EVDcasedefinition/Pages/Ebo
la-affected-areas.aspx
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