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Α. Πποεηοιμαζία- ενημέπωζη ηων επαγγελμαηιών ςγείαρ
Οη ηδηώηεο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ παξέρνπλ πξωηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (ηδηωηηθά ηαηξεία)
πξέπεη λα πξνβνύλ ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε πεξηζηαηηθώλ κε
ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε πηζαλή ινίκωμε από αηκνξξαγηθό ηό Ebola ζην ηδηωηηθό ηνπο ηαηξείν. Οη
ζηόρνη είλαη:
ε έγθαηξε αλίρλεπζε ηωλ αζζελώλ πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ νξηζκνύ θξνύζκαηνο
πνπ ρξήδεη δηεξεύλεζεο ή είλαη πηζαλό γηα ινίκωμε από αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola,
κέζω ηεο διαλογήρ ζην ηδηωηηθό ηνπο ηαηξείν
ε δηαζθάιηζε ζπλζεθώλ αλακνλήο πνπ απνηξέπνπλ ηε δηαζπνξά ηεο λόζνπ ζηνλ
επαγγεικαηία πγείαο θαη ζηνπο αζζελείο πνπ πεξηκέλνπλ λα εμεηαζηνύλ
ε άκεζε ελεκέξωζε ηνπ ΚΕΕΛΠΝΟ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αζζελνύο ζην λνζνθνκείν
αλαθνξάο
Η νξγάλωζε γηα ηε δηαινγή θαη ηελ αλακνλή ηέηνηωλ αζζελώλ πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζηεί εθ
ηωλ πξνηέξωλ.
Β. Γιαλογή αζθενών
Όινη νη αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πξωηνβάζκηαο θξνληίδαο
πγείαο θαη αλαθέξνπλ ηαμίδη ζηε Σηέξα Λεόλε, Γνπηλέα, Ληβεξία* ηηο πξνεγνύκελεο 21 εκέξεο και
ππξεηό, θαθνπρία, θεθαιαιγία, κπαιγίεο, θπλάγρε, θνηιηαθό άιγνο, δηάξξνηα, εκέηνπο, εμάλζεκα,
αηκνξξαγία, ππέπει να ηοςρ δοθεί απλή σειποςπγική μάζκα. Σηε ζπλέρεηα πξέπεη λα
δηεξεπλώληαη γηα ην αλ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ θξνύζκαηνο γηα ινίκωμε από αηκνξξαγηθό ηό
Ebola. Ο ηαηξόο ζα πξέπεη λα:
δεηήζεη από ηνπο αζζελείο ζε αλακνλή λα απνρωξήζνπλ από ην ρώξν ηνπ ηαηξείνπ
θνξέζεη γάληηα κηαο ρξήζεο, απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα θαη πνδηά
ζέζεη ηηο εξωηήζεηο ζρεηηθά κε ηα θιηληθά θαη επηδεκηνινγηθά θξηηήξηα γηα ππό δηεξεύλεζε
ή πηζαλό θξνύζκα. Ο ηαηξόο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ελεκεξωκέλνο γηα πηζαλέο
επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ νξηζκνύ θξνύζκαηνο ηνπ ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr)
ρξεζηκνπνηήζεη ην παξαθάηω εξωηεκαηνιόγην:
 Έσει ιζηοπικό ηαξιδιού ηιρ ηελεςηαίερ 21 ημέπερ ππιν από ηην έναπξη ηων
ζςμπηωμάηων ηος ζε ιέπα Λεόνε, Γοςινέα, Λιβεπία;
 Έρεη ππξεηό ν αζζελήο;
 Έρεη ν αζζελήο ζπκπηώκαηα όπωο: θαθνπρία, θεθαιαιγία, κπαιγίεο, θπλάγρε
εκέηνπο, δηάξξνηα, θνηιηαθό άιγνο, εμάλζεκα, αηκνξξαγίεο;
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ε πεπίπηωζη πος ο αζθενήρ πληποί ηα κπιηήπια ηος οπιζμού ηος ΚΔΔΛΠΝΟ για ηο ςπό
διεπεύνηζη ή πιθανό κπούζμα παπαμένει ζηο σώπο εξέηαζηρ θοπώνηαρ απλή σειποςπγική
μάζκα και ΑΜΔΑ ενημεπώνεηαι ηο ΚΔΔΛΠΝΟ (ηηλ. 2105212054) για να ενεπγοποιηθεί ο
μησανιζμόρ για ηη διακομιδή και πεπαιηέπω ανηιμεηώπιζη ηος αζθενή ζηο καθοπιζμένο
νοζοκομείο αναθοπάρ. Οδηγίερ για καθαπιόηηηα και απολύμανζη ηων σώπων ηος ιαηπείος,
εάν αςηό απαιηηθεί, θα δοθούν από ηο ΚΔΔΛΠΝΟ.
* Οη ρώξεο κπνξεί λα αιιάδνπλ. Αλαδεηήζηε ηελ επηθαηξνπνίεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr)
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