
 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ 
ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΕΧΝ Ε ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΤΓΕΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΧΝ ΛΟΙΜΧΞΕΧΝ 

Σηλ. 210521200,0 www.keelpno.gr 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΤ ΠΤΡΕΣΟΤ EBOLA ΣΗ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ 
 

ΥΕΙΡΙΜΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΔΕΙΓΜΑΣΧΝ – ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 
 

Αύγνπζηνο 2014 
 

 
Ο ρεηξηζκόο όισλ ησλ θιηληθώλ δεηγκάησλ από ύπνπην ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα 
αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola πξέπεη λα γίλεηαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή, απνθεύγνληαο 
νπνηαδήπνηε άκεζε επαθή κε ην πεξηερόκελό ηνπο (αίκα ή άιια βηνινγηθά πγξά). Δελ 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γπάιηλα ζσιελάξηα. ε πεξίπησζε απξνζηάηεπηεο 
έθζεζεο ζε αίκα ή άιια βηνινγηθά πγξά αζζελή κε αηκνξξαγηθό ππξεηό πξέπεη ΑΜΕΑ 
λα γίλεηαη πιύζηκν κε λεξό θαη ζαπνύλη θαη λα αθνινπζεί επάιεηςε κε αιθννινύρν 
δηάιπκα. Πξνθεηκέλνπ γηα επαθή κε βιελλνγόλνπο, πξέπεη απηνί λα μεπιέλνληαη κε 
άθζνλν λεξό ή νθζαικηθό δηάιπκα.     
    
Κέληξν Αλαθνξάο 
Τα θιηληθά δείγκαηα πξέπεη λα ζηέιλνληαη γηα εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ζην Α’ Εξγαζηήξην 
Μηθξνβηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Εζληθό Εξγαζηεξηαθό 
Δίθηπν γηα ηε Δηάγλσζε ησλ Ινγελώλ Αηκνξξαγηθώλ Ππξεηώλ - Τπεύζπλε Καζ. Α. 
Παπά), κεηά από ζπλελλόεζε. Σε πεξίπησζε ππνςίαο πεξηζηαηηθνύ πξέπεη λα 
ελεκεξώλεηαη ΑΜΕΑ ην ΚΕΕΛΠΝΟ (ηήι. 210-5212-000).  
 
1. Μεηαθνξά δεηγκάησλ  

 Δείγκα νξνύ ή νιηθό αίκα: κεηαθνξά ζε πιαζηηθό ζσιελάξην κε μεξό πάγν ή 
παγνθύζηε 

 Δείγκαηα ηζηώλ: κεηαθνξά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, ζε θνξκαιίλε ή παξαθίλε  

 Δείγκαηα ηζηώλ γηα PCR ή απνκόλσζε ηνύ: κεηαθνξά κε μεξό πάγν 
Η ζπζθεπαζία θαη ε κεηαθνξά ησλ βηνινγηθώλ πιηθώλ πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη ησλ νδεγηώλ 
ηνπ ΠΟΥ θαη ηνπ Δηεζλή Σπλδέζκνπ Αεξνκεηαθνξώλ. 
 
Ο απνζηνιέαο πξέπεη: 

 λα πξνζδηνξίδεη ηνλ πηζαλό ινηκνγόλν παξάγνληα (αλ πξόθεηηαη δειαδή γηα 
παζνγόλν πςειήο κεηαδνηηθόηεηαο ή όρη).  

 λα ηνπνζεηήζεη ηελ αλάινγε εηηθέηα ζην ζπζθεπαζκέλν παθέην, θαζώο θαη ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο ζε πεξίπησζε πνπ απηό θξηζεί απαξαίηεην από ηελ εηαηξεία κεηαθνξάο.  

 λα ζπζθεπάζεη ην πιηθό ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλόλεο ζε ηξηπιή ζπζθεπαζία 
(πίλαθαο 1), κε απνξξνθεηηθό πιηθό ελδηάκεζα. Παγνθύζηεο ή μεξόο πάγνο κπαίλεη 
αλάκεζα ζηε κεζαία θαη ηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία. 

 λα ηνπνζεηήζεη ζήκαλζε όηη απαγνξεύεηαη ε δηάλνημε ηεο ζπζθεπαζίαο θαηά ηε 
δηάξθεηα κεηαθνξάο ηεο. 
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2. Δηαρείξηζε θιηληθώλ δεηγκάησλ ζην εξγαζηήξην 

 Ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ πξν ηεο απνζηνιήο ησλ δεηγκάησλ 
ώζηε ζπγθεθξηκέλα άηνκα λα ηα ππνδερζνύλ θαη λα ηα επεμεξγαζηνύλ. Λόγσ ηεο 
πηζαλόηεηαο κεηάδνζεο ηεο λόζνπ κέζσ ηνπ ρεηξηζκνύ θιηληθώλ δεηγκάησλ, ε 
δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηηο απνιύησο 
απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θιηληθήο πνξείαο ηνπ αζζελή. 

 Μεηά ηε ιήςε ηνπ θιηληθνύ δείγκαηνο, απηό πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε πιαζηηθό 
ζσιελάξην θαη λα κεηαθέξεηαη ζε αλζεθηηθό, ζθξαγηδόκελν δνρείν κε εκθαλή 
ζήκαλζε. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνθπγή επηκόιπλζεο ηεο εμσηεξηθήο 
επηθάλεηαο ησλ δνρείσλ ηεο ζπζθεπαζίαο. 

 Η επεμεξγαζία ησλ θιηληθώλ δεηγκάησλ απαηηεί ηελ εθαξκνγή πξαθηηθώλ 
βηναζθάιεηαο επηπέδνπ 3. 

 Τν πξνζσπηθό ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ ρεηξίδεηαη δείγκαηα από ύπνπην θξνύζκα 
αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ πξέπεη λα θνξά αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό πνπ 
πεξηιακβάλεη γάληηα, πνδηά, νθζαικηθή πξνζηαζία θαη κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο 
πξνζηαζίαο θαηά ηε δηελέξγεηα ρεηξηζκώλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αεξόιπκα. 

 Τν πξνζσπηθό ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ ρεηξίδεηαη ηα δείγκαηα ή απαζρνιείηαη κε ηε 
κεηαθνξά ηνπο, πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπηεί. Επίζεο πξέπεη λα απαζρνιείηαη ν 
κηθξόηεξνο δπλαηόο αξηζκόο πξνζσπηθνύ. 

 
Πίλαθαο 1. Σξηπιή ζπζθεπαζία κεηαθνξάο θιηληθώλ δεηγκάησλ 
 

1. Κύξηα ζπζθεπαζία 
(εζσηεξηθό δνρείν) 

Έλα πδαηνζηεγέο δνρείν πνπ εκπνδίδεη ηηο δηαξξνέο. Πξέπεη λα 
θέξεη εηηθέηα. Τν δνρείν είλαη ηπιηγκέλν κε απνξξνθεηηθό πιηθό, 
έηζη ώζηε λα απνξξνθεζνύλ πγξά ζε πεξίπησζε ζξαύζεο 

2. Ελδηάκεζε ζπζθεπαζία 
(κεζαίν δνρείν) 

Έλα πδαηνζηεγέο δνρείν ην νπνίν πεξηέρεη ηελ θύξηα 
ζπζθεπαζία κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηεο. Πξέπεη λα είλαη 
αλζεθηηθό θαη λα εκπνδίδεη ηηο δηαξξνέο. Είλαη δπλαηό 
πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο θιηληθά δείγκαηα λα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ 
ελδηάκεζε ζπζθεπαζία. 

3. Εμσηεξηθή ζπζθεπαζία 
(εμσηεξηθό δνρείν) 

Έλα δνρείν πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ελδηάκεζε ζπζθεπαζία θαη 
ηελ πξνζηαηεύεη από θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαηά ηε κεηαθνξά. 
Σηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ππάξρνπλ όια ηα ζπλνδεπηηθά 
έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη θαηά ηε κεηαθνξά. 

Πηγή: WHO. Laboratory Biosafety Manual – 3rd edition. Geneva 2004 


