
ΑΙΜΟΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA 

  

Ο αιμορραγικός πυρετός EBOLA εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1976 σε ένα χωριό κοντά 

στον ποταμό Ebola στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έκτοτε, τα κρούσματα του ιού 

EBOLA μεταξύ των ανθρώπων εμφανίστηκαν σποραδικά στην Αφρική. Επιδημία ξέσπασε 

το 2009 από τον ιό Ebola στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με μεγάλα ποσοστά θνητό-

τητας που πλέον φτάνουν το 90% σε συγκεκριμένες χώρες της δυτικής Αφρικής. 

Η επιδημία αιμορραγικού πυρετού Ebola ξέσπασε στη Γουινέα της Δυτικής Αφρικής το 

Φεβρουάριο του 2014. Ακολούθησε ένα διάστημα ύφεσης τον Απρίλιο του 2014 αλλά 

σύντομα άρχισαν να αυξάνονται και πάλι τα κρούσματα και οι θάνατοι κυρίως ην περίο-

δο του Ιουλίου 2014 στη Σιέρα Λεόνε, στη Λιβερία και στη Γουινέα. Μέχρι και τα μέσα 

Ιουλίου 2014 ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων και θανάτων που σημειώθηκε ήταν 964 

και 603 αντίστοιχα. Μέχρι και τις 26 Αυγούστου, μετά από ραγδιαία εξάπλωση του ιού, 

είχαν αναφερθεί 3.069 κρούσματα συμπεριλαμβανομένων 1.552 θανάτων, στην ευρύτε-

ρη περιοχή της Δυτικής Αφρικής. 

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA 

Ο αιμορραγικός πυρετός Ebola χαρακτηρίζεται ως μια σπάνια, συχνά θανατηφόρα ιογε-

νής λοίμωξη. Θύματα της ασθένειας αυτής είναι άνθρωποι αλλά και πρωτεύοντα θηλα-

στικά (π.χ. πίθηκοι, γορίλες, χιμπατζήδες). Μέχρι και σήμερα η προέλευση του ιού είναι 

άγνωστη, ωστόσο οι ερευνητές υποθέτουν πως ο πρώτος ασθενής προσβλήθηκε από τον 

ιό μέσω της επαφής με μολυσμένο ζώο. Ως ξενιστές του ιού στη φύση θεωρούνται ορι-

σμένα είδη φρουτοφάγων νυχτερίδων που ενδημούν στην Αφρική.  

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά συμπτώματα εκδήλωσης της νόσου αναφέρονται παρακά-

τω: 

 

Α΄ΣΤΑΔΙΟ 

� Πυρετός  
� Έντονοι μυϊκοί πόνοι  
� Αδυναμία  
� Πονοκέφαλος, πονόλαιμος  
� Έμετος, ναυτία, διάρροια  
 

Β΄ΣΤΑΔΙΟ 

� Ανορεξία  
� Κοιλιακός πόνος  
� Εξανθήματα  
� Δυσλειτουργία ήπατος και νεφρών 

  
ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

� Αιμορραγικές εκδηλώσεις εσωτερικών και εξωτερικών οργάνων  
� Πολυοργανική ανεπάρκεια  

Τα γραφεία µας 
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ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ - ΑΠΟΘΗΚΗ 

Κόµβος 24Α Λουτρών ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 

Η προέλευση του ιού Ebola είναι ακόμα άγνωστη. Ωστόσο ως 

κύριοι ξενιστές φαίνεται να εμφανίζονται ορισμένα είδη φρου-

τοφάγων νυχτερίδων που ενδημούν στην Αφρική. Μέσω των 

νυχτερίδων αυτών ο ιός μεταφέρεται σε πιθήκους, χιμπατζήδες 

και αντιλόπες οι οποίες μεταδίδουν στον άνθρωπο τον ιό είτε 

κατά την κατανάλωση είτε ερχόμενος σε επαφή μαζί τους. η 

μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο πραγματοποιείται με 

ταχύτατους ρυθμούς. 

Ο ιός Ebola εμφανίστηκε πρώτη φορά σε ένα χωριό κοντά στον 

ποταμό Ebola από τον οποίο πήρε και το όνομα του. 

Ο ιός Ebola εξουδετερώνεται με τους εξής τρόπους: 

• Πλύσιμο     με     σαπούνι,     χλωρίνη, αντισηπτικά/ 

απολυμαντικά 

• Πλύσιμο στο με απορρυπαντικό και σε υψηλές      

θερμοκρασίες 

• Στέγνωμα στον ήλιο 

Ο ιός αυτός δεν επιζεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε           

επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες στον ήλιο ή έχουν στεγνώσει. 

 ΕΝΕΤΑ 



ΑΙΜΟΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA  

Η επιδημία του 2014 έχει προσβάλλει ανθρώπους 

κυρίως της Δυτικής Αφρικής από όπου ξεκίνησε. 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιδημία της νόσου 

μέχρι σήμερα. 

Τα περισσότερα κρούσματα παρουσιάζονται στις 

συγκεκριμένες χώρες με το ποσοστό θανάτων ολοέ-

να να αυξάνεται. 

Οι χώρες με τρέχουσα επιδημία αιμορραγικού πυρε-

τού από ιό Ebola είναι: ■S   Γουινέα ■S   Λιβερία ■S   Σιέρα Λεόνε ■S    Νιγηρία  

Στον    παραπάνω    χάρτη    παρουσιάζεται    η 

συχνότητα    κρουσμάτων    και    θανάτων    σε πα-

γκόσμιο επίπεδο. 

 

 

 

 

 

ΕΧΕΤΕ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΜΕ 

ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ; 

Ο κίνδυνος έκθεσης στη νόσο είναι εξαιρετικά χαμη-

λός, ωστόσο σε περιπτώσεις: 

-Εμφάνισης πυρετού, αίσθημα κόπωσης, πό-

νους στους μυς και τις αρθρώσεις, διάρ-

ροια ή άλλα σοβαρά συμπτώματα μετά 

την επιστροφή από χώρες με κρούσματα 

-Άμεσης έκθεσης με σωματικά υγρά νεκρού ή 

ζωντανού μολυσμένου ατόμου ή ζώου 

-Σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις με 

ασθενή που έχει αναρρώσει από αιμορ-

ραγικό πυρετό 

 

 

Θα πρέπει να: 

-Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό ιατρικό για  

έλεγχο   και   αναφορά  των συμπτωμάτων 

-Επικοινωνήστε   τηλεφωνικά   με  το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.    

και    απαντήστε  στις ερωτήσεις που θα σας κά-

νουν. 

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Ο ιός Ebola χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα ιδιαίτερα κατά την οξεία φάση 

της νόσου και κυρίως κατά τη διάρκεια αιμοραγικών εκδηλώσεων, ενώ δεν μεταδίδεται 

κατά τη διάρκεια του σταδίου επώασης. Ο συγκεκριμένος ιός μπορεί να μεταδοθεί ως 

εξής: 

• Άμεση μετάδοση: 

Άμεση επαφή μέσω αμυχών του δέρματος ή των βλεννογόνων με αίμα, εκκρί-

σεις, όργανα, ιστούς ή άλλα σωματικά υγρά (σάλιο, ούρα, κόπρανα, σπέρ-

μα) μολυσμένων, νεκρών ή ζωντανών, ατόμων. 

Άμεση επαφή με αίμα και άλλα σωματικά υγρά από μολυσμένα ζώα, νεκρά ή 

ζωντανά, όπως πιθήκους, γορίλες και νυχτερίδες. 

Σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις με ασθενείς, εώς και εφτά εβδομάδες 

μετά την ανάρρωσή τους. 

• Έμμεση μετάδοση: 

Έμμεση επαφή με αντικείμενα (π.χ. ρούχα, σεντόνια, χρησιμοποιούμενες βελό-

νες) που έχουν μολυνθεί από σωματικά υγρά ασθενών. 

Κατανάλωση μολυσμένων ζώων. 

Δεν έχει παρατηρηθεί μετάδοση του ιού μεταξύ ανθρώπων ανταλλάσοντας κάποιο 

αντικείμενο. Επίσης ο ιός Ebola δεν μεταδίδεται με το τσίμπημα κουνουπιού. 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Για τις χώρες που δεν ανήκουν στην Αφρικανική Ήπειρο, και ιδιαίτερα στο Δυτικό τμή-

μα της, όπως είναι και  η χώρα μας, ο κίνδυνος από τον ιό Ebola είναι χαμηλός  

Στη χώρα μας ο κυριότερος τρόπος προφύλαξης είναι η εφαρμογή των μέσων ατομικής 

προστασίας και υγιεινής, όπως είναι το καλό πλύσιμο των χεριών, η καθαριότητα των 

ρούχων και γενικότερα η αποφυγή επαφής με εκκρίσεις ή υγρά ανθρώπων που μπορεί 

να έχουν ταξιδέψει στις χώρες της Αφρικής. 

Άτομα που λόγω της εργασίας τους πρέπει να ταξιδέψουν σε κάποια από τις χώρες στις 

οποίες έχει εμφανιστεί ο ιός, θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή. Σε τέτοιες περι-

πτώσεις προτείνεται να αναβληθούν τέτοια ταξίδια έως ότου λήξει ο συναγερμός της 

επιδημίας. 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Τα συμπτώματα στις πρώτες μέρες εμφάνισης του ιού Ebola δεν είναι χαρακτηριστικά 

της εκδήλωσής του γι’αυτό και καθίσταται δύσκολη η διάγνωσή του. Αν κάποιος θεωρεί 

ότι μπορεί να έχει προσβληθεί τότε απευθύνεται σε κάποιο νοσοκομείο προκειμένου 

να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Διαγνωστικές μέθοδοι που εντοπίζουν 

τον ιό είναι για παράδειγμα η IgM ELISA και η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 

(PCR). 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Δεν υπάρχει πρόληψη του  αιμορραγικού πυρετού Ebola  με κάποιο εμβόλιο, όπως  

επίσης δεν υπάρχει ειδική αντι-ική θεραπεία. Η μόνη θεραπεία που μπορεί να 

ακολουθήσει κανείς είναι με σκευάσματα που καταπολεμούν τα συμπτώματα 

(συμπτωματική θεραπεία). 

 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΚΟΛΛΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΟ 
Η ραγδαία εξάπλωση του  ιού Ebola στην δυτική Αφρική συνεχίζεται λόγω της ανεπάρ-

κειας του συστήματος περίθαλψης, της έλλειψης ελέγχου και περιορισμού αλλά και 

λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης από τους κατοίκους στις υπηρεσίες περίθαλψης. Στη 

χώρα μας λαμβάνονται αυξημένα μέτρα στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών, διεξοδικός 

έλεγχος των τουριστών χωρίς να έχει εμφανιστεί ακόμα κάποιο κρούσμα μέχρι σήμερα, 

γι’αυτό.και δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας για τον ιό Ebola. Για να μεταδοθεί ο 

ιός θα πρέπει να υπάρξει άμεση επαφή, με άτομο που έχει εμφανή συμπτώματα ή με 

υγρά του σώματος του. 

 

Δήλωση κρουσμάτων 

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τηλέφωνο 210 5212054, 210 

5222339 Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.keelpno.gr/ 

 ΕΝΕΤΑ 


