Αηκνξξαγηθόο ππξεηόο Ebola
Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηηο αεξνκεηαθνξέο
Οθηώβξηνο 2014

Δηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηό Ebola
Η επηδεκία αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola ζηε Δπηηθή Αθξηθή, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε
Γνπηλέα, ηε Σηέξα Λεόλε θαη ηε Ληβεξία, είλαη ζε εμέιημε. Από ηηο 30 Δεθεκβξίνπ 2013 έσο
ηηο 14 Οθησβξίνπ 2014, αλαθνηλώζεθαλ ζπλνιηθά 9216 (επηβεβαησκέλα, πηζαλά θαη
ύπνπηα) θξνύζκαηα θαη 4555 ζάλαηνη. Γηα ην ιόγν απηό ρξεηάδεηαη ελίζρπζε ησλ
πξνζπαζεηώλ έγθαηξεο αλίρλεπζεο θξνπζκάησλ αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola ζηηο πύιεο
εηζόδνπ ηεο ρώξαο (αεξνδξόκηα, ιηκάληα θαη ρεξζαίεο δηαβάζεηο).
Ο ηόο Ebola πξνθαιεί ζπκπηώκαηα, όπσο ππξεηόο (ζπλήζσο πςειόο >38,5⁰C),
έληνλε θαθνπρία, πόλν ζηελ θνηιηά θαη ηνπο κπο, θαη πξννδεπηηθά δηάξξνηεο θαη
εκέηνπο. Να ζεκεησζεί όηη ηα ζπκπηώκαηα είλαη ζνβαξά θαη πξννδεπηηθά
ρεηξνηεξεύνπλ.
Ο ηόο Ebola κεηαδίδεηαη ΜΟΝΟ από άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα.
Ο ηόο Ebola κεηαδίδεηαη κεηά από άκεζε επαθή κε ζσκαηηθά πγξά (αίκα, εκεηόο,
δηάξξνηα, ζάιην, νύξα, ηδξώηαο θιπ) από άξξσζην άηνκν. Ο ηόο δε κεηαδίδεηαη κε
ηνλ αέξα ή ην λεξό.
Μόλν κεηαλάζηεο πνπ πξνέξρνληαη από ηηο ρώξεο κε επηδεκία (Γνπηλέα, Σηέξξα
Λεόλε θαη Ληβεξία) κπνξεί λα είλαη ύπνπηα θξνύζκαηα ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ
ζπκπηώκαηα. Δειαδή κεηαλάζηεο από άιιεο Αθξηθαληθέο ρώξεο, ρώξεο ηεο Μ.
Αλαηνιήο ή ηεο Αζίαο δελ είλαη πηζαλό λα είλαη ύπνπηα θξνύζκαηα.
Ο ρξόλνο επώαζεο είλαη έσο 21 εκέξεο.
Απαηηείηαη ηα δειηία εληνπηζκνύ επηβαηώλ λα είλαη δηαζέζηκα ελ πηήζεη θαη/ή ζηα
αεξνδξόκηα πξννξηζκνύ.
Τν πξνζσπηθό ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη ηα πιεξώκαηα ησλ αεξνζθαθώλ ρξεηάδεηαη λα είλαη
εθπαηδεπκέλα γηα ηε δηαρείξηζε θξνύζκαηνο/ή επαθήο κε ην θξνύζκα κε αηκνξξαγηθό
ππξεηό Ebola. Επίζεο, ηα αεξνζθάθε πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε θαξκαθείν πξώησλ
βνεζεηώλ θαη θνπηί γεληθήο πξνζηαζίαο (universal precaution kit) ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηνπ Δηεζλνύο Οξγαληζκνύ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO - International Civil Aviation
Organization).
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1. θνπόο
Η επαηζζεηνπνίεζε ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ θαη ησλ αξκόδησλ αξρώλ γηα ηε δηαρείξηζε
ππόπησλ πεξηζηαηηθώλ.

2. Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο
2.1 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ
Αλ έλαο επηβάηεο παξνπζηάζεη ζπκπηώκαηα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola, ζύκθσλα κε ηνλ
νξηζκό θξνύζκαηνο (βι. Παξάξηεκα), (ππξεηό, αδπλακία, πνλνθέθαιν, κπαιγίεο, έκεην,
θνηιηαθό άιγνο, δηάξξνηα ή αηκνξξαγία πνπ δελ απνδίδεηαη ζε άιιε αηηία) θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ηαμηδηνύ θαη πξνέξρεηαη από ελδεκηθή ρώξα, ην πιήξσκα ηνπ αεξνζθάθνπο, ζύκθσλα
κε

ηηο

νδεγίεο

ηεο

Δηεζλνύο

Έλσζεο

Αεξνπνξηθώλ

Μεηαθνξώλ

(IATA

-

http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/documents/health-guidelines-cabin-crew2011.pdf) ζα πξέπεη άκεζα λα εθαξκόζεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο αθνινπζώληαο
ην πξσηόθνιιν γηα ηνλ αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola:


Να κεηαθηλείηαη ν ζπκπησκαηηθόο επηβάηεο ζε ζέζε όζν ην δπλαηόλ απνκαθξπζκέλε
θαη απνκνλσκέλε από ηνπο άιινπο επηβάηεο θαη θαηά πξνηίκεζε θνληά ζηελ ηνπαιέηα
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί εθείλνο απνθιεηζηηθά.



Να θνξά ρεηξνπξγηθή κάζθα ζην πξόζσπν (αλ κπνξεί λα ηελ αλερζεί), αλ ππάξρνπλ
ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό (όπσο βήραο), ώζηε λα πεξηνξίδεηαη ε δηαζπνξά
ζηαγνληδίσλ. Αλ δελ κπνξεί λα αλερζεί ηε κάζθα, λα ρξεζηκνπνηήζεη ραξηνκάληεια
γηα λα θαιύςεη ην ζηόκα θαη ηε κύηε ηνπ θαη ακέζσο κεηά λα πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ.



Να δνζεί ζηνλ ζπκπησκαηηθό επηβάηε πιαζηηθό ζαθνπιάθη γηα λα απνξξίπηεη ηα
ραξηνκάληεια κεηά ηε ρξήζε θαη ζαθνύια εκέηνπ.



Να απνζεθεύνληαη ηα ρξεζηκνπνηεκέλα είδε (ραξηνκάληεια, κάζθεο, καμηιάξηα,
πθάζκαηα, θνπβέξηεο θά) ζε ζαθνύια βηνινγηθνύ θηλδύλνπ, αλ είλαη δηαζέζηκε. Αλ
όρη, λα ρξεζηκνπνηείηαη πιαζηηθή ζαθνύια πνπ ζθξαγίδεη, κε εηηθέηα βηνινγηθνύ
θηλδύλνπ ζε απηή.



Να πεξηνξίδνληαη νη επαθέο ηνπ ζπκπησκαηηθνύ επηβάηε ζην ειάρηζην. Να νξηζηεί έλα
κέινο ηνπ πιεξώκαηνο (ή δπν αλ ν επηβάηεο ρξεηάδεηαη επηπιένλ βνήζεηα) πνπ ζα ηνλ
θξνληίδεη, θαηά πξνηίκεζε εθείλνο πνπ έρεη ήδε έξζεη ζε επαθή κε ηνλ αζζελή. Τν
πξνζσπηθό πνπ θξνληίδεη ηνλ αζζελή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ην θνπηί γεληθήο
πξνζηαζίαο (universal precaution kit) θαη λα θνξά γάληηα, αθνινπζώληαο ζηνπο
θαλόλεο πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ θαηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο.



Να εθπαηδεπηνύλ ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηώλ λα
εθαξκόδνπλ ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ κε αιθννινύρν δηάιπκα γηα 20-30 δεπηεξόιεπηα
ή κε ζαπνύλη θαη λεξό γηα 40-60 δεπηεξόιεπηα, αλ ηα ρέξηα είλαη εκθαλώο ιεξσκέλα,
κεηά από θάζε επαθή κε ηνλ αζζελή ή κε δπλεηηθά κνιπζκέλα αληηθείκελα/
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επηθάλεηεο κε αίκα ή ζσκαηηθά πγξά ηνπ αζζελνύο. Αλ ηα ρέξηα ιεξσζνύλ εκθαλώο
πξηλ ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηώλ (π.ρ. έκεηνο), ηα γάληηα ζα πξέπεη λα αθαηξνύληαη
ζηνλ ρώξν ηνπ αζζελνύο θαη ακέζσο λα εθαξκόδεηαη ε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ.


Τν κέινο ηνπ πιεξώκαηνο πνπ ζα βνεζήζεη ηνλ αζζελή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη
ηνλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζην
θνπηί γεληθήο πξνζηαζίαο (universal precaution kit), όπσο ζπζηήλνληαη από ηνλ ICAO
(http://www.capsa.org/CAPSARefs.html) θαη ηηο νδεγίεο ηεο IATA (Operational Safety
Audit Standard Manual) γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ επηβάηε θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνύ
ηνπ αεξνζθάθνπο.



Να ζπκπιεξώλεηαη ην δειηίν εληνπηζκνύ επηβάηε γηα όινπο ηνπο επηβάηεο δίλνληαο
έκθαζε ζηνπο γεηηνληθνύο επηβάηεο θαη ην πιήξσκα.



Να εηδνπνηνύληαη άκεζα νη αξκόδηεο αξρέο ζην αεξνδξόκην πξννξηζκνύ, ζύκθσλα κε
ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνηείλνληαη από ηνλ ICAO.



Να απνκνλώλεηαη άκεζα ν επηβάηεο θαηά ηελ άθημε.

2.2. Καηά ηελ άθημε
Τα αθηρζέληα αεξνζθάθε ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξώζνπλ θαη λα παξαδώζνπλ, από ηε
δήισζε αεξνζθάθνπο ηνπ ICAO, ην έγγξαθν πνπ αθνξά ζε ζέκαηα πγείαο (αλ δελ
ελεκεξώζεθε ην αεξνδξόκην άθημεο ηνπ αεξνζθάθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο) γηα
ηα άηνκα ζηελ πηήζε κε κεηαδνηηθό λόζεκα ή ελδερόκελε πεγή ινίκσμεο (IHRΠαξάξηεκα 9 θαη δήισζε αεξνζθάθνπο ηνπ ICAO).
Η πηζαλόηεηα κεηάδνζεο ηνπ λνζήκαηνο ζην πιήξσκα θαη ζε άιινπο επηβάηεο ελ πηήζεη
ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί από επαγγεικαηίεο πγείαο, θαηά ηελ άθημε. Αλ ν επηβάηεο εκπίπηεη
ζηνλ νξηζκό θξνύζκαηνο, νη επηβάηεο θαη ην πιήξσκα ηνπ αεξνζθάθνπο πηζαλόλ λα
βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, αλ είραλ άκεζε επαθή κε ηνλ αζζελή ή ηα ζσκαηηθά πγξά ηνπ ή κε
κνιπζκέλα αληηθείκελα.
Σπζηήλεηαη, αλάινγα κε ηελ επαθή κε ην αξρηθό θξνύζκα, ε ιήςε ησλ παξαθάησ
κέηξσλ:


Απνβίβαζε ύπνπηνπ θξνύζκαηνο: πξηλ ηελ απνβίβαζε ζα εηδνπνηεζεί ην
ΔΚΑΒ γηα λα παξαιάβεη ην ύπνπην θξνύζκα.



Απνβίβαζε πγηώλ επηβαηώλ: από μερσξηζηή πόξηα από απηήλ πνπ ζα
απνβηβαζηεί ην ύπνπην θξνύζκα. Θα νξγαλσζεί ε απνβίβαζε ηνπο αθνύ γίλεη
ζπιινγή ησλ δειηίσλ εληνπηζκνύ ζέζεο επηβαηώλ από όινπο ηνπο επηβάηεο.



Οη επηβάηεο πνπ θάζνληαλ ζε γεηηνληθέο ζέζεηο κε ην θξνύζκα θαζώο θαη ηα
κέιε ηνπ πιεξώκαηνο ζα νδεγεζνύλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν όπνπ ζα
γίλεη αλαιπηηθή ζπλέληεπμε γηα ηνλ αθξηβή θαζνξηζκό ηεο έθζεζεο ηνπο. Οη
ππόινηπνη

επηβάηεο

κπνξνύλ

λα

αλαρσξήζνπλ

εθόζνλ

ελεκεξσζνύλ

γηα

παξαθνινύζεζε ζπκπησκάησλ γηα 21 εκέξεο. Επίζεο, ζα πξέπεη λα ηνπο δνζνύλ ηα
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ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ηνπ ΚΕΕΛΠΝΟ γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα λα
απεπζπλζνύλ ζε πεξίπησζε παξνπζίαο ζπκπησκάησλ.


Δπηβάηεο θαη κέιε ηνπ πιεξώκαηνο κε άκεζε επαθή κε ην αξρηθό θξνύζκα:
γηα ηνπο ζπλεπηβάηεο θαη ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο πνπ αλαθέξνπλ άκεζε επαθή κε ην
αξρηθό θξνύζκα ζα αθνινπζήζεη δηεξεύλεζε/παξαθνινύζεζε επαθώλ ζε ζπλεξγαζία
κε ην ΚΕΕΛΠΝΟ. Οη επηβάηεο απηνί ζα αθνινπζήζνπλ ην εηδηθό πξσηόθνιιν πνπ έρεη
θαηαξηίζεη ην ΚΕΕΛΠΝΟ θαη αθνξά ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπο θιπ.



Δπηβάηεο πνπ θάζνληαλ ζε γεηηνληθέο ζέζεηο κε ην αξρηθό θξνύζκα: θαζώο ε
άκεζε επαθή κε ην θξνύζκα ζεσξείηαη ν θύξηνο ηξόπνο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ Ebola,
κόλν νη επηβάηεο πνπ θάζνληαλ ζε γεηηνληθέο ζέζεηο, πιάη, κπξνζηά ή πίζσ ζε όιε ηε
ζεηξά

θαη

πέξα

από

ην

δηάδξνκν,

ζα

ζπκπεξηιεθζνύλ

ζηε

δηεξεύλεζε

/

παξαθνινύζεζε επαθώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΕΕΛΠΝΟ. Οη επηβάηεο απηνί ζα
αθνινπζήζνπλ ην εηδηθό πξσηόθνιιν πνπ έρεη θαηαξηίζεη ην ΚΕΕΛΠΝΟ θαη αθνξά
ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπο θιπ.
Όια ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ζα πξέπεη λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο πώο θαη πνύ
ζα αλαδεηήζνπλ ηαηξηθή βνήζεηα αλ εκθαλίζνπλ ζπκπηώκαηα ή αλ ρξεηαζηνύλ ζεξαπεία.
Η δηεξεύλεζε / παξαθνινύζεζε ησλ επαθώλ γίλεηαη από ην ΚΕΕΛΠΝΟ.

2.3. Μεηά ηελ απνβίβαζε


Σν Τγεηνλνκηθό πξνζσπηθό ησλ αεξνδξνκίσλ πξέπεη λα επηβιέςεη ηνλ
θαζαξηζκό θαη ηελ απνιύκαλζε ηνπ αεξνζθάθνπο
Τν πξνζσπηθό πνπ ζα θαζαξίζεη ηνπ κνιπζκέλν ηκήκα ηνπ αεξνζθάθνπο (ηε ζέζε ηνπ
αζζελνύο θαη άιιεο κνιπζκέλεο πεξηνρέο, όπσο ε ηνπαιέηα) ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί
ώζηε λα δηαρεηξηζηεί θάζε ππόιεηκκα αίκαηνο ή ζσκαηηθώλ πγξώλ σο κνιπζκαηηθό, λα
ρξεζηκνπνηήζεη νξζά ηνλ πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο (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-

ebolafinal-09082014.pdf) θαη λα εθαξκόζεη πξνζεθηηθά ηα παξαθάησ κέηξα:


Να θνξά ιαζηηρέληα γάληηα, αδηάβξνρε πνδηά θαη θιεηζηά παπνύηζηα (π.ρ.
κπόηεο/γαιόηζεο) θαηά ηνλ θαζαξηζκό θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ.



Να θνξά πξνζηαζία πξνζώπνπ (κάζθα θαη γπαιηά ή αζπίδα πξνζώπνπ) θαη
γαιόηζεο αλ δελ ππάξρνπλ κπόηεο, όηαλ εθηειεί δξαζηεξηόηεηεο κε απμεκέλν
θίλδπλν πηηζηιίζκαηνο (π.ρ. θαζαξίδνληαο επηθάλεηεο ηδηαίηεξα ιεξσκέλεο κε
έκεην ή αίκα ή όηαλ απνξξίπηνπλ ζαθνύιεο πνπ πεξηέρνπλ ζσκαηηθά πγξά).



Να εθαξκόδεη ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ, ηξίβνληαο ηα ρέξηα κε αιθννινύρν
δηάιπκα γηα 20-30 δεπηεξόιεπηα ή πιέλνληάο ηα κε λεξό θαη ζαπνύλη γηα 4060 δεπηεξόιεπηα αλ είλαη εκθαλώο ιεξσκέλα, κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ
πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
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Όιεο νη επηθάλεηεο θαη ηα αληηθείκελα πνπ κνιύλζεθαλ κε αίκα, άιια ζσκαηηθά πγξά,
εθθξίκαηα ή απεθθξίκαηα ζα πξέπεη

λα θαζαξίδνληαη

θαη

λα απνιπκαίλνληαη

ην

ζπληνκόηεξν δπλαηό κε απνξξππαληηθά/απνιπκαληηθά εγθεθξηκέλα από ηελ αεξνπνξηθή
εηαηξεία/θαηαζθεπαζηή ηνπ αεξνζθάθνπο. Η ρξήζε ρισξίλεο δε ζεσξείηαη απνδεθηό πιηθό
γηα ηα αεξνζθάθε. Οη πγεηνλνκηθέο αξρέο ηνπ αεξνδξνκίνπ πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ην
θαηάιιειν απνιπκαληηθό. Ο θαζαξηζκόο ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη από ηηο δηαδηθαζίεο
απνιύκαλζεο, γηα ηελ πξόιεςε απελεξγνπνίεζεο ηνπ απνιπκαληηθνύ από ην νξγαληθό
πιηθό. Αλ ε ζέζε πνπ ιεξώζεθε κε ζσκαηηθά πγξά είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε πιηθό πνπ
δελ θαζαξίδεηαη, ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί μαλά ην αεξνζθάθνο.
Αλ ην θξνύζκα ζεσξήζεθε ύπνπην ή δηαγλώζηεθε κεηά ηελ απνβίβαζε ηνπ επηβάηε, ην
πξνζσπηθό πνπ θαζάξηζε ηηο κνιπζκέλεο πεξηνρέο (ζέζε, ηνπαιέηα ή κέξνο ηνπ
αεξνζθάθνπο όπνπ έθαλε έκεην ή δηάξξνηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο) ζην αεξνζθάθνο
ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζεί ζηε δηεξεύλεζε επαθώλ.
Τν Υγεηνλνκηθό πξνζσπηθό ησλ αεξνδξνκίσλ ζα πξέπεη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο
αξκόδηνπο θνξείο θαη ην πξνζσπηθό ζην αεξνδξόκην ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
θνξηνεθθνξησηώλ όηη δε ζα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη ηα παθέηα πνπ είλαη εκθαλώο ιεξσκέλα
κε αίκα ή ζσκαηηθά πγξά.
Μεηά από αίηεκα ηνπ αεξνδξνκίνπ ή ησλ πγεηνλνκηθώλ αξρώλ ηνπ αεξνδξνκίνπ, νη
αεξνπνξηθέο εηαηξείεο κπνξεί λα δεηήζνπλ από ηνπο επηβάηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ην
δξνκνιόγην ηνπ ηαμηδηνύ ηνπο, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο αλ ζεσξεζεί όηη εθηέζεθαλ ζηε
ινίκσμε ελ πηήζεη (π.ρ. δειηίν εληνπηζκνύ επηβάηε ICAO).
Τα ζπγθεθξηκέλα κέηξα ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη κεηά ηελ άθημε αλ έλαο επηβάηεο πνπ
εκθάληζε ζπκπηώκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο είλαη ύπνπηνο γηα αηκνξξαγηθό ππξεηό
Ebola θαη λα ιεθζνύλ κέηξα ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη θαζπζηεξήζεηο ζε άιιεο
πηήζεηο.

Υξήζηκνη ζύλδεζκνη
o 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/WHOEVDGuidanceTravelTransp
ortRisk14.1eng.pdf?ua=1&ua=1
o World Health Organization (WHO). Ebola event management at points of entry,
Interim guidance. September 2014. Σην:
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/event-management-poe/en/
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Παξάξηεκα
Οξηζκόο θξνύζκαηνο αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola
Ο παξώλ νξηζκόο θξνύζκαηνο απνηειεί ηε κεηάθξαζε θαη πηνζέηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ
Επξσπατθνύ νξηζκνύ πνπ ζπκθσλήζεθε κεηαμύ ησλ εθπξνζώπσλ ησλ θξαηώλ κειώλ (ΚΜ)
ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (ΕΕ) ηνλ Σεπηέκβξην 2014 θαη δεκνζηεύεηαη ζηελ αληίζηνηρε
ηζηνζειίδα ηνπ Επξσπατθνύ CDC (ECDC).
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 πξνζβιεζείζεο πεξηνρέο από
αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola 20141
Ή
Επαθή 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.
ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ Δ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΑΞΙΓΙΧΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ
210-5212000, www.keelpno.gr

6

Δηαδεξκηθόο 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 πξνζβιεζείζεο πεξηνρέο 20141, πνπ
πεξηιακβάλεη απεπζείαο επαθή κε ηε ζνξό, ή ζπκκεηνρή ζε θεδεία όπνπ ε ζνξόο
πξνέξρεηαη από ηηο πξνζβιεζείζεο πεξηνρέο 20141 ρσξίο ηε ρξήζε απαξαίηεησλ κέζσλ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ).
Άκεζε επαθή κε λπρηεξίδεο, ηξσθηηθά, πξσηεύνληα (π.ρ. ρηκπαηδήδεο), δσληαλά ή
λεθξά πξνεξρόκελα από πξνζβιεζείζεο πεξηνρέο 20141, ή σκό θξέαο από θπλήγη
δώσλ ηνπ δάζνπο πνπ πξνέξρεηαη από ηηο πξνζβιεζείζεο 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 ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ζην Επξσπατθό
CDC.
Πξνζβιεζείζεο 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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