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Ορισ μός

        ,  Μια συχνά θανατηφόρος ιογενής λοίμωξη η
      οποία έχει εμφανιστεί σε σποραδικές εξάρσεις
 .      στην Αφρική Η κλινική εικόνα της διάχυτης

       αιμορραγίας σε διάφορα όργανα και ο πυρετός
       είναι παρόμοια με αυτή που παρατηρείται στους

   Lassa,  M arburg αιμορραγικούς πυρετούς της του
  Congo- Crim ean.και του



Α ιτιολογία
                 Η νόσος προκαλείται από ένα από τα τρία είδη του ιού

,      Fikwiridae  Έμπολα ο οποίος ανήκει στην οικογένεια και
       RNA.   διακρίνεται από τις μακρές νηματοειδείς ίνες του Ο ζωικός

 ( )   ,   ξενιστής δεξαμενή δεν έχει αναγνωριστεί περιορίζοντας την
    .    ,  έρευνα γύρω από τη νόσο Σε κάθε εισβολή επ ιδημίας η
        πρώτη ανθρώπ ινη μόλυνση π ιστεύεται ότι οφείλεται σε δείγμα

  .      από μολυσμένο ζώο Οι ακόλουθες περιπτώσεις οφείλονται σε
           επαφή με το αίμα ή με σωματικά υγρά από ένα μολυσμένο

      άνθρωπο ή από την επαναχρησιμοποίηση μολυσμένων
  .      βελονών και συρίγγων Η χρήση των συνήθων μέτρων

     ,   προφύλαξης εμποδίζει την εξάπλωση της νόσου με την
        , επ ιπλέον χρήση καλυμμάτων για τα πόδια και τα υποδήματα

     , σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλων ποσοτήτων αίματος
   .εμεσμάτων ή διαρροϊκών κενώσεων



Συμπτώ ματα
         Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν
 2  21      , σε έως ημέρες μετά την έκθεση στον ιό
       αλλά συνήθως κάποιος θα αρχίσει να έχει

  8-10 . συμπτώματα στις ημέρες
    : Τα αρχικά συμπτώματα περιλαμβάνουν
    •  πυρετός
    •  πονοκέφαλος
    • ,  πονόλαιμος βήχας
    •       πόνος στις αρθρώσεις και στους μύες
    •  αδυναμία
 



      Στη συνέχεια τα συμπτώματα γίνονται π ιο
: σοβαρά

•    ναυτία και έμετος
•  διάρροια
•    ερυθρότητα στα μάτια
•    πόνος στο στήθος
•   δυσκολία στην αναπνοή
•     εξάνθημα σε ολόκληρο το σώμα
•    . εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία

     Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να αιμορραγούν
  ,  ,  ,  ,  από τα μάτια τη μύτη το στόμα τα αυτιά ή

  το ορθό



Θεραπεία

      Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για τη
.      νόσο Οι μόνες διαθέσιμες θεραπείες είναι
     αυτές που προορίζονται για να

  .   ανακουφίσουν τα συμπτώματα Αυτά μπορεί
 : να περιλαμβάνουν

•  οξυγονοθεραπεία
•   ενδοφλέβια υγρά
•   μεταγγίσεις αίματος
•     φάρμακα για τον πόνο



Μ ετάδoσ η Ιού

    ,      Θεωρητικά υγρά και μεγαλύτερα σταγονίδια από
        άτομο που έχει προσβληθεί και έχει συμπτώματα του

    ,  αναπνευστικού συστήματος ή κάνει εμετό θα
        μπορούσε να μεταδώσει τον ιό σε έναν άλλο
,      », άνθρωπο που θα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση
     . «    αναφέρει ανακοίνωση του ΠΟΥ Αυτό που θα
      μπορούσε να συμβεί όταν μολυσμένα σταγονίδια
       (  εκτοξεύονται μέσω του φτερνίσματος ή του βήχα που

 δε σημαίνει     )  ότι μεταδίδονται από αέρος στους
        βλεννογόνους ή στο δέρμα με εκδορές ενός άλλου

»,   ανθρώπου επ ισημαίνει ο οργανισμός



Ο κίνδυνος μόλυνσ ης από 
τον ιό Έ μπολα και πώ ς να 

τον αποφύγετε
               Ακόμα και αν ζείτε ή έχετε ταξιδέψει σε περιοχές

  ,       που έχουν πληγεί ο κίνδυνος μόλυνσης από τον ιό
   ,    Έμπολα είναι εξαιρετικά χαμηλός εκτός εάν έχετε

         εκτεθεί στο αίμα ή σε άλλα σωματικά υγρά ενός
        . νεκρού ή ζωντανού ατόμου ή ζώου που έχει μολυνθεί

       Στην επαφή με σωματικά υγρά περιλαμβάνεται η
      χωρίς προφυλάξεις σεξουαλική επαφή με ασθενείς

       . έως και εφτά εβδομάδες μετά την ανάρρωσή τους

     



      , , Ο ιός Έμπολα σκοτώνεται εύκολα με σαπούνι χλωρίνη
   ,      το φως του ήλιου την υψηλή θερμοκρασία ή το

.       , στέγνωμα Αν τα ρούχα σας μολυνθούν με υγρά
       μπορείτε να εξουδετερώσετε τον ιό Έμπολα πλένοντάς

  .        τα στο πλυντήριο Ο ιός Έμπολα δεν επ ιζεί για μεγάλο
       χρονικό διάστημα σε επ ιφάνειες που είναι εκτεθειμένες

    .     στον ήλιο ή έχουν στεγνώσει Μπορεί να επ ιβιώσει για
        μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε ρούχα ή υλικά που
      .λεκιάστηκαν με αίμα ή άλλα σωματικά υγρά

 





Π ηγές
• http://www.iatronet.gr/iatriko-lexiko/aim orragikos-pyretos-apo-ton-io-em pola.htm l

• http://www.iatropedia.gr/articles/read/7023

• http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/ebola_infotravellers2014_el.pdf

•
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