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• Ο Κοσ Ζμπολα ανακαλφφκθκε το 1976 ςτο
Κονγκό και πιρε το όνομα του από ζνα
ποταμό τθσ περιοχισ

• Για πολλά χρόνια ενδθμοφςε ςτθν περιοχι και
ςε χϊρεσ τθσ Δυτικισ Αφρικισ.

• Ζωσ ςιμερα ζχουν περιγράφει 5 υπότυποι.



• Σο 2003 για πρϊτθ φορά αναφζρεται ωσ βιολογικό
ςτζλεχοσ για πικανι χριςθ από τθν Βιοτρομοκρατία

• Τπάρχουν ενδείξεισ για χριςθ του ςε οπλοποιημζνουσ
βαλλιςτικοφσ πυραφλουσ.



Σον Μάρτιο του 2014 ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ, ανακοινϊνει
πωσ βάςει των προβλεπόμενων κριτθρίων, ςτθ Γουινζα ζχει ξεςπάςει
επιδθμία του ιοφ Ζμπολα. Όπωσ ςυνθκίηεται ςε τζτοιου είδουσ
περιςτατικά οι επιςτιμονεσ αναηθτοφν το πρϊτο κφμα του κανατθφόρου
ιοφ και αυτό, ςφμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία, ιταν ζνα κοριτςάκι
μόλισ δφο ετϊν το οποίο πζκανε τον Δεκζμβριο του προθγοφμενου ζτουσ.
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Μζχρι τον Αφγουςτο του 2014 ο ΠΟΤ, χαρακτθρίηει τθν

επιδθμία ωσ «άμεςο κίνδυνο για την παγκόςμια δημόςια
υγεία» ενϊ θ νόςοσ είχε πλζον περάςει τα ςφνορα τθσ
Γουινζα και καταγράφονταν όλο και περιςςότερα
κροφςματα ςτθ Λιβερία και τθ ιζρα Λεόνε.



Η επιδθμία Ζμπολα ςτθ Δυτικι Αφρικι,  
ιταν πλζον κανατθφόρα από το 1976, οπότε 
ο ιόσ ζκανε για πρϊτθ φορά τθν εμφάνιςι του 
ςτο ουδάν και κόςτιςε 151 ηωζσ.



Στισ 31-10-2014 παγκόςμιοσ κατάςταςη



• Χϊρεσ που υπάρχει επιδθμία Ζμπλα ΓΟΥΙΝΕΑ ΙΕΡΑ 
ΛΕΟΝΕ ΛΙΒΕΡΙΑ

• Χϊρεσ με περιςτατικά Ζμπλα ΝΗΓΗΡΙΑ -ΕΝΕΓΑΛΗ 
ΗΠΑ- ΙΠΑΝΙΑ –ΜΑΛΙ- ΚΟΓΚΟ

• Κροφςματα  15351 κάνατοι 5674(1/12/2014)
• Χρόνοσ επϊαςθσ  21 θμζρεσ 21+21=42
• Εμβόλιο δεν υπάρχει,







EBOLA FREE 



EBOLA FREE 



Αξίηει δε να ςθμειωκεί πωσ ο Ζμπολα ζχει 
ποςοςτό κνθςιμότθτασ 50% κατά μζςο όρο, 
ενϊ ςε διάφορεσ επιδθμίεσ το ποςοςτό των 
κανάτων επί των κρουςμάτων που 
εκδθλϊκθκαν ποικίλει από 25% ζωσ και 90%



Πυρετός ,μυαλγίες, έμετοι, διάρροιες, 
αιμορραγίες και τέλος, πολυοργανική 

ανεπάρκεια





• Εναλλαςςόταν ςυνεχϊσ

• Οριςμόσ κροφςματοσ(5 φορζσ άλλαξαν)

• Δεν υπιρξαν αρχικά οδθγίεσ για τθν διακίνθςθ 
των ταξιδιωτϊν εναρμονιςμζνεσ (θ κάκε χϊρα 
αποφαςίηει μόνθ τθσ )

• Ο ρόλος του ΠΟΥ και της ΕΕ ήταν ????

• Καθυστερημένη η συγκροτημένη αντίδραση

WHO updates personal protective equipment guidelines for Ebola response
News release
31 OCTOBER 2014 ¦ GENEVA - As part of WHO’s commitment to safety and protection 
of healthcare workers and patients from transmission of Ebola virus disease, WHO has 
conducted a formal review of personal protective equipment (PPE) guidelines for 
healthcare workers and is updating its guidelines in context of the current outbreak.



• Η ΗΠΑ απζςτειλαν  ιατρικι μεραρχία(MEDICAL 

DIVISION) 3000-4000 προςωπικό για αποςτολι ςτισ 
πλθγείςεσ χϊρεσ.

• Σο Ηνωμζνο Βαςίλειο  ανζπτυξε νοςοκομείο 
εκςτρατείασ (field hospital) ςτο Kerry town με 700 
άτομα προςωπικό και 77 κλίνεσ .

• Η ΜΚΟ «Ιατροί χωρίσ ςφνορα» είχαν  πλιρθ ανάπτυξθ 
ςτθν περιοχι. 



• Σα Ηνωμζνα Ζκνθ για πρϊτθ φορά ςυηιτθςαν το 
κζμα ςτο ςυμβοφλιο αςφαλείασ.

• Οικονομικι βοικεια ςτισ πλθγείςεσ χϊρεσ  
απεςτάλει από πολλζσ χϊρεσ.

• Η Ελλάδα ετοίμαςε μεγάλη βοήθεια ςε 
υγειονομικό  για τισπληγείςεσ χώρεσ. 

• Οργανώθηκε ομάδα εθελοντών Ελλήνων ιατρών 
και νοσηλευτών  (ΕΚΕΠΥ) για αποστολή στην 
περιοχή μέσω της ERCC της ΕΕ.



• τόχοσ ο ζλεγχοσ  τθσ κατάςταςθσ ςτισ χϊρεσ 
τθσ Δυτικισ Αφρικισ 

• τόχοσ θ μθ εξάπλωςθ ςτα όμορα κράτθ και 
τον υπόλοιπο κόςμο

• τόχοσ θ παραγωγι εμβολίου κατά του 
Ζμπολα

• τόχοσ θ αφξθςθ των επιςτθμονικϊν γνϊςεων 
γφρω από τθν εξζλιξθ και ςυμπεριφορά του 
ιοφ



• Από τον Μάιο –Ιοφνιο του 2014 ανεβαίνουν οι 
πρϊτεσ οδθγίεσ ςτον δυκτιότοπο του ΚΕΛΠΝΟ .

• Αρχζσ Αυγοφςτου 2014 οργανϊνεται θ «ομάδα 
19» του Νοςοκομείου Φλζμιγκ και αρχίηει να 
εκπαιδεφεται από το ΚΕΛΠΝΟ και το ΕΚΕΠΤ

• Αμζςωσ μετά κοινοποιοφνται οι πρϊτεσ οδθγίεσ 
για τθν προετοιμαςία των Νοςοκομείων.



• ε ςυνεργαςία με το ΕΚΑΒ και τθν 
Πυροςβεςτικι πραγματοποιείται 
Προςομοίωςθ διακομιδισ αςκενοφσ υπόπτου 
περιςτατικοφ για Ζμπολα

• Ζγινε λιψθ δείγματοσ αίματοσ και αποςτολι 
ςτα εργαςτιρια με βιοαςφάλεια για τθν 
πιςτοποίθςθ ότι ο αςκενισ πάςχει από 
Ζμπολα 



• Ζγινε ζνδυςθ και αφαίρεςθ των ατομικϊν 
μζτρων προςταςίασ από το νοςθλευτικό 
προςωπικό

• Πραγματοποιικθκε απολφμανςθ του 
προςωπικοφ και των χϊρων 

• Ακλοφκθςε καταγραφι των λεπτομερειϊν και 
τθσ διαδικαςίασ



Φωτογραφικό υλικό 

Αςκήςεισ  «ΕΜΠΟΛΑ 1» 
«ΕΜΠΟΛΑ 2»
«ΕΜΠΟΛΑ 3»
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ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΑΒ



ΟΜΑΔΑ ΤΠΟΔΟΧΗ



ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ



ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗ



ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 



ΑΦΑΙΡΕΗ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 
ΠΡΟΣΑΙΑ



ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ



ΘΑΛΑΜΟ ΝΟΗΛΕΙΑ



ΑΦΑΙΡΕΗ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 
ΠΡΟΣΑΙΑ



• Ο ςχεδιαςμόσ αλλάηει ςυνεχϊσ  (παγκοςμίωσ)

• Ενεργοποίθςθ των ΣΕΠ όλων των 
νοςοκομείων τθσ χϊρασ για διαλογι και 
εντοπιςμό των πικανϊν περιςτατικϊν με 
Ζμπολα (προςοχι όχι πανικόσ)

• Ενεργοποίθςθ τθσ ΜΕΘ του Νος. ωτθρία για 
πικανι νοςθλεία  περιςτατικοφ.

• Ενθμζρωςθ ςυνεχι του προςωπικοφ των 
νοςοκομείων 



• Ζλεγχοσ προλθπτικόσ ςτισ ειςόδουσ τθσ χϊρασ

• τα αεροδρόμια

• τα λιμάνια

• τισ ειςόδουσ των παράτυπων μεταναςτϊν 











Έλεγχοσ προληπτικόσ ςτισ ειςόδουσ 
τησ χώρασ



Έλεγχοσ προληπτικόσ ςτισ ειςόδουσ 
τησ χώρασ



• τισ ειςόδουσ των 
παράτυπων 
μεταναςτϊν 



«Baris» Ιεράπετρα28-29/11/2014



Κζντρα Φιλοξενίασ Μεταναςτϊν



• Θα ελεγχκεί θ όλθ κατάςταςθ;

• Θα υπάρξει εξάπλωςθ ςτθν Ευρϊπθ;

• Θα υπάρξει εξάπλωςθ ςτον κόςμο ολόκλθρο;



Αποτελζςματα 



Beating the virus is just the beginning


