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Πρόλογος 
Μια από τις τελευταίες απειλές που γέμισε έντονη ανησυχία   ολόκληρο τον 

πλανήτη είναι η  εξάπλωση του ιού Έμπολα. Μια  ανησυχία που έγινε έκδηλη  

μετά τον θάνατο ατόμου από την Λιβερία, που είχε μολυνθεί από τον ιό 

Eμπολα και νοσηλευόταν στο Ντάλας του Τέξας. 

Ο θανατηφόρος ιός του Έμπολα, όπως και οι υπόλοιποι ιοί, δεν έχει σύνορα. 

 Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων έχουν τεκμηριωθεί 

εργαστηριακώς 4000 κρούσματα του πυρετού Έμπολα σε ανθρώπους σε όλο 

τον κόσμο από το 1976 μέχρι σήμερα. Εξ αυτών 1.548 είχαν ως αποτέλεσμα το 

θάνατο (CDC, Ιούλιος 2014).  

Η απειλή ως ενεστώσα πλέον στην Δύση και στην Ευρώπη, απαιτεί την 

εξαιρετικά καλή και ενδελεχή ενημέρωση του συνόλου των πληθυσμών, αλλά 

κυρίως των ομάδων που εξαιτίας της επαγγελματικής τους φύσης, έρχονται σε 

επαφή με  άτομα, που τυχόν νοσούν από τον ιό. 

Οι Πυροσβέστες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, κυρίως στις 

επιχειρήσεις διασώσεως έχουν αυξημένο κίνδυνο προσέγγισης τέτοιων 

απειλών. 

Σαφώς και η Πολιτεία πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε ενημέρωση του συνόλου 

του πυροσβεστικού  προσωπικού για την νέα αυτή απειλή και το Αρχηγείο του 

Πυροσβεστικού Προσωπικού  να επιμεληθεί για την εκπαίδευση  του 

προσωπικού και την χορήγηση όλων των απαραίτητων μέσων προστασίας κατά 

την επέμβαση, αλλά και την θέσπιση των διαδικασιών σε τυχόν επαφή με τον 

ιογενή παράγοντα. 

Η ΕΑΠΣ ως το ελάχιστο, μπροστά στην νέα αυτή απειλή, βασιζόμενη στην 

επίσημη κρατική ενημέρωση από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων, παρουσιάζει αυτό το μικρό αφιέρωμα για την ενημέρωση τω 

συναδέλφων.  Στο τέλος παρουσιάζεται και ένα μικρό κείμενο από σχετικές 

οδηγίες της  Διεθνής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών ΙΑFF, για το προσωπικό 

εκτάκτων αναγκών. 

                                                                           Οκτώβριος 2014 

                                                                         Ιωάννης Σταμούλης 

                                                                        Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ 

 



 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΟΣ ΕΜΠΟΛΑ  

Ο αιμορραγικός πυρετός Έμπολα είναι μια σπάνια, σοβαρή, συχνά θανατηφόρος 

ιογενής λοίμωξη.   

Η νόσος προσβάλλει ανθρώπους και άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά.  

 Η  προέλευση του ιού είναι άγνωστη, ωστόσο αποθήκη του ιού στη φύση 

θεωρούνται  ορισμένα είδη φρουτοφάγων νυχτερίδων της Αφρικής. 

ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ  

  Ο ιός Έμπολα μεταδίδεται από άτομο σε άτομο, με την  άμεση  επαφή (μέσω 

αμυχών στο δέρμα ή των βλεννογόνων)με αίμα, εκκρίσεις, όργανα, ιστούς ή 

άλλα σωματικά υγρά (π.χ. σάλιο, ούρα, κόπρανα, σπέρμα κ.λπ.) μολυσμένων 

ατόμων, νεκρών ή ζωντανών, καθώς και με την έμμεση επαφή με αντικείμενα 

(όπως ρούχα, σεντόνια, χρησιμοποιημένες βελόνες) που έχουν μολυνθεί από 

σωματικά υγρά ασθενών.  

Στους τρόπους μετάδοσης περιλαμβάνεται και η χωρίς προφυλάξεις 

σεξουαλική επαφή με ασθενείς, έως και επτά εβδομάδες (περίπου δύο μήνες) 

μετά την ανάρρωση τους.  

Η μετάδοση στο περιβάλλον του νοσοκομείου είναι συχνή, με την έκθεση των 

επαγγελματιών υγείας και άλλων ατόμων που φροντίζουν ασθενείς χωρίς να 

λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις.  

Οι ασθενείς θεωρούνται μολυσματικοί από τη στιγμή που παρουσιάζουν 

συμπτώματα. Η ασθένεια μεταδίδεται, επίσης μέσω της άμεσης επαφής με αίμα 

και άλλα σωματικά υγρά από μολυσμένα άγρια ζώα, νεκρά ή ζωντανά  (π.χ. 

πιθήκους, γορίλες, χιμπατζήδες). 

Ο ιός Έμπολα δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, όπως η γρίπη ή η 

φυματίωση.  

 

ΣΕ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ  

Τα  συμπτώματα εκδηλώνονται από 2 έως 21 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό, 

συνήθως σε 8-10 ημέρες. 

 

 



ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 

 

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ EBOLA 

 

Aκόμα και οι διαμένοντες ή έχοντας ταξιδέψει σε περιοχές που έχουν πληγεί 

από την επιδημία στη Δ. Αφρική (Γουινέα, Λιβερία, Σιέρα Λεόνε, Νιγηρία), ο 

κίνδυνος είναι χαμηλός, εκτός αν υπήρξε έκθεση σε αίμα ή άλλα σωματικά υγρά 

ενός νεκρού ή ζωντανού μολυσμένου ατόμου ή ζώου. 

Η συνήθη κοινωνική επαφή σε δημόσιους χώρους με  άτομα που δεν φαίνεται 

να είναι άρρωστα, η ανταλλαγή χρημάτων ή αγαθών, το τσίμπημα κουνουπιών  

και το κολύμπι σε πισίνα, δεν ενέχει κίνδυνο μετάδοσης του ιού. 

 

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΘΩ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ EBOLA 

Ο ιός Έμπολα σκοτώνεται εύκολα  με καλό πλύσιμο, με σαπούνι, χλωρίνη 

(αραίωση 1:10), τα συνήθη αντισηπτικά/ απολυμαντικά ή  το στέγνωμα κάτω 

από τον ήλιο.  

Μολυσμένα ρούχα απολυμαίνονται με πλύσιμο στο πλυντήριο με απορρυπαντικό 

σε υψηλή θερμοκρασία. 

Ο ιός Έμπολα δεν επιζεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε επιφάνειες που είναι 

εκτεθειμένες στον ήλιο ή έχουν στεγνώσει.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Το  ΚΕΛΠΝΟ για τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας και τους 

εργαζόμενους σε δομές υγείας  πρώτης υποδοχής που έρχονται σε επαφή  με 

νεοεισερχόμενα άτομα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, εξέδωσε τα ο παρακάτω 

φυλλάδιο οδηγιών : 



 

 

 

 



 

 

 

 



ΣΕΙΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Για την προσέγγιση και διαχείριση περιστατικού που εμπλέκεται άτομο με τον 

παράγοντα το ΚΕΛΠΝΟ εξέδωσε το παρακάτω φυλλάδιο οδηγιών: 

 

 

 

 



 

 



ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Σύμφωνα  με οδηγία του Οκτωβρίου του 2014, του ΚΕΛΠΝΟ, οι 

προδιαγραφές των Μ.Α.Π. πρέπει να είναι οι ακόλουθες: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

 

Σύμφωνα  με την ιστοσελίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυροσβεστών  IAFF 

http://client.prod.iaff.org/, δίνονται συμβουλές προς το πυροσβεστικό  

προσωπικό καθώς και αυτό των εκτάκτων(ιατρικό) αναγκών. 

Σύμφωνα με αυτές: « η επιδημία Έμπολα το 2014 είναι η μεγαλύτερη στην 

ιστορία και έχει εξαπλωθεί σε πολλές χώρες της Δυτικής Αφρικής. Το πρώτο 

κρούσμα  επιβεβαιώθηκε στη Βόρεια Αμερική στο  Ντάλας-Τέξας, όπου μονάδα 

έκτακτης ανάγκης ( 9-1-1) χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία και τη μεταφορά 

του ασθενή στο νοσοκομείο. Ο ασθενής πέθανε. Το πλήρωμα ασθενοφόρου  -  

μέλη της υπηρεσίας Dallas, TX Local 58 - έχουν τεθεί εκτός υπηρεσίας (με 

αμοιβή) και βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση στα σπίτια τους.» 

Η IAFF πιθανολογεί   ότι από τα  περισσότερα άτομα που  θα έχουν μολυνθεί 

με ιό Έμπολα θα ζητήσουν βοήθεια από το προσωπικό αντιμετώπισης 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκη. Γι αυτό κάθε μονάδα θα πρέπει να 

επανεξετάσει την πολιτική της και τις διαδικασίες για τα ¨λοιμώδη¨ 

περιστατικά και να αξιολογήσει την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση και 

φροντίδα για τους ασθενείς με πιθανά συμπτώματα του ιού Έμπολα, καθώς και 

αν  υπάρχει ο  εξοπλισμός και η  κατάρτιση που απαιτείται για την ασφαλή 

αντιμετώπιση των χειρότερων σεναρίων σε πιθανές εκθέσεις Έμπολα. 

Κάθε μονάδα τουλάχιστον θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες 

διαδικασίες(σημαντικότερες) : 

 

• Να χρησιμοποιεί τις συνήθεις προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων ανθεκτικά  

στα υγρά και ή αδιαπέραστο μακρυμάνικα φορέματα, μονά ή διπλά γάντια, 

προστατευτικά ματιών, καλύμματα ποδιών, και καλύμματα υποδημάτων μίας 

χρήσης. Η IAFF συνιστά N95 αναπνευστήρες για όλους τους ασθενείς με 

αναπνευστικά συμπτώματα.  

   

• Αν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης, ή το πλήρωμα νομίζει ότι έχει  επηρεαστεί, 

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, 

αλλά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.  

 

• Θα πρέπει να υπάρχει διαρκή ενημέρωση με έκθεση μετά από τη φροντίδα για 

μια ύποπτη ή επιβεβαιωμένη  περίπτωση ασθενή με ιό.  

http://client.prod.iaff.org/


 

   

•  Θα πρέπει να  γίνει ανάπτυξη πολιτικών για την παρακολούθηση και τη 

διαχείριση του προσωπικού εκτάκτων αναγκών που ενδέχεται να εκτεθεί σε ιό 

Έμπολα. Οι πολιτικές θα πρέπει να είναι ευέλικτες όσον αφορά την ποσότητα 

του χρόνου που απαιτείται για την παρακολούθηση και την πιθανή απομόνωση 

των εκτεθειμένων ατόμων του  προσωπικού.  

   

• Στην περίπτωση που το  προσωπικό (πυροσβεστικό – ιατρικό) εκτέθηκε  σε 

αίμα, σωματικά υγρά, εκκρίσεις και υπάρχει  υπόνοια ή επιβεβαίωση του ιού 

Έμπολα, πρέπει αμέσως:  

 1)  Να σταματήσει η εργασία και να γίνει πλύση   της μολυσμένης επιφάνειας 

του δέρματος με σαπούνι και νερό και ξέπλυμα  με μεγάλη ποσότητα νερού ή 

διάλυμα κολλυρίου.  

  2) Να γίνει επικοινωνία με  επαγγελματικό επόπτη υγείας για την εκτίμηση 

και την πρόσβαση σε υπηρεσίες διαχείρισης μετά την έκθεση.  

  3) Να γίνει  ιατρική αξιολόγηση  παρακολούθηση  και  φροντίδα ανάλογα με 

την περίπτωση. Οι ιατρικές αξιολογήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν την 

παρακολούθηση  του πυρετού  δύο φορές την ημέρα καθ 'όλη τη διάρκεια της 

περιόδου επώασης  του ιού Έμπολα, που είναι από δύο έως 21 ημέρες.  
   

• Το προσωπικό (πυροσβεστικό – ιατρικό) που εμφανίζει αιφνίδια έναρξη 

πυρετού, έντονη αδυναμία και μυϊκούς πόνους, έμετο, διάρροια, κοιλιακό πόνο 

ή οποιαδήποτε άλλα συμπτώματα μετά από μια απροστάτευτη έκθεση δεν θα 

πρέπει να αναλάβει υπηρεσία ή εάν εργάζεται, θα πρέπει να σταματήσει αμέσως 

την εργασία, να απομονωθεί και να  ειδοποιήσει τον προϊστάμενό του (που θα 

πρέπει να ενημερώσει σχετικά τις τοπικές και κρατικές υπηρεσίες υγείας 

ανάλογα με την περίπτωση), και να επικοινωνήσει με έναν επαγγελματικό 

επόπτη υγείας για την εκτίμηση και τη διαχείριση. 

Οι οδηγίες  της IAFF καταλήγουν ότι:  

Η μετάδοση του ιού Έμπολα συμβαίνει μέσω της άμεσης επαφής με το αίμα και 

τα σωματικά υγρά ενός μολυσμένου ατόμου. Μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω 

της έκθεσης σε αντικείμενα που έχουν μολυνθεί από τα σωματικά υγρά, όπως 

βελόνες. Οι εργαζόμενοι στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστών 

και του προσωπικού EMS, διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να  νοσήσουν, επειδή 



εκτίθενται καθημερινά σε πολλούς ασθενείς με κοινά συμπτώματα του Έμπολα 

και άλλες μολυσματικές ασθένειες.  

 

  Η IAFF τονίζει τη σημασία του με συνέπεια, να χρησιμοποιούνται οι συνήθεις 

προφυλάξεις, να γίνεται η  κατάλληλη εκπαίδευση και να χρησιμοποιείται ο 

κατάλληλος εξοπλισμός για να ανταποκρίνεται  με ασφάλεια  το προσωπικό που 

αντιμετωπίζει και φροντίζει  τα άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού 

Έμπολα.  

Φυλλάδιο τηςIAFF 

 



 

http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/Ebola/ebola_GR_poster.pdf

