Μέηπα για ηην αζθάλεια ηος αίμαηορ ένανηι ηος Ιού ηος Δςηικού Νείλος
Πεπίοδορ Μεηάδοζηρ 2017
19 Ιοςλίος 2017
Τν Εζληθό Κέληξν Αηκνδνζίαο (Ε.ΚΕ.Α) ιακβάλνληαο ππόςε ηελ νδεγία 2004/33/ΕΚ, ην
Π.Δ. 138 ζρεηηθά κε νξηζκέλεο ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ην αίκα θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο
θαζώο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο «Οκάδαο Εξγαζίαο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ επεξεαδόκελσλ
πεξηνρώλ από ηα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο» εθαξκόδεη ηα παξαθάησ
κέηξα αζθάιεηαο ηνπ αίκαηνο θαη αηκνεπαγξύπλεζεο, έλαληη ηνπ ηνύ ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη σο επεξεαδόκελε πεξηνρή από ηνλ Ιό ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ νξίδεηαη θάζε
Καιιηθξαηηθόο Δήκνο κε ηνπιάρηζηνλ έλα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλν θξνύζκα ινίκσμεο
από ηνλ ΙΔΝ ζε άλζξσπν.
Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ηα μέσπι ηην 18η/07/2017 επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηνπ
ΚΕΕΛΠΝΟ εθαξκόδνληαη ηα θάησζη κέηξα :
1. Μέηπα αποκλειζμού αιμοδοηών
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ πξόζθαηε ελεκέξσζε από ην Κέληξν Ειέγρνπ θαη Πξόιεςεο
Ννζεκάησλ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) γηα ηελ εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε πεξηζηαηηθνύ ινίκσμεο από Ιό
ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ ζε θάηνηθν Δήκνπ Άξγνπο-Αξγνιίδνο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ηα κέηξα
απνθιεηζκνύ από αηκνδνζία ζα πεξηιακβάλνπλ αηκνδόηεο πνπ δηακέλνπλ ή εξγάδνληαη ζηηο
θάησζη πεξηνρέο ηεο Π.Ε Αξγνιίδαο :



Δήκνο Άξγνπο - Μπθελώλ
Δήκνο Ναππιηέσλ

Επηπιένλ νη κνλάδεο αίκαηνο/πιάζκαηνο/αηκνπεηαιίσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί από ηελ 1 ε
Ινπιίνπ από αηκνδόηεο πξνεξρόκελνπο από ηηο πξναλαθεξόκελεο πεξηνρέο ζα δεζκεπζνύλ
2. Επαγπύπνηζη για ηην αξιολόγηζη ηηρ καηαλληλόηηηαρ ηος αιμοδόηη

Απνθιεηζκόο από ηελ αηκνδνζία γηα δηάξθεηα 28 εκεξώλ ππνςήθησλ αηκνδνηώλ
κεηά από ηελ απνρώξεζε ηνπο από πεξηνρέο, πνπ ζεκεηώζεθαλ θξνύζκαηα ινίκσμεο Δ.Ν.

Κξηηήξην απνθιεηζκνύ από ηελ αηκνδνζία επηζθέπηε ζε πεξηνρή επεξεαδόκελε από
ηό Δ.Ν είλαη ηνπιάρηζηνλ κία (1) δηαλπθηέξεπζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ παξακνλή ηππηθά
από ηηο πξώηεο βξαδηλέο έσο ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο (ώξεο δξαζηεξηόηεηαο θνπλνππηώλ)

Άηνκα πνπ έρνπλ ηζηνξηθό κόιπλζεο από ηελ ηό Δ.Ν, κπνξνύλ λα γίλνπλ δεθηά 120
εκέξεο κεηά ηε δηάγλσζε.

Καηά ηε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνύ έκθαζε ζε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εκθάληζε
ζπκπησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηεο ινίκσμεο ήπηαο κνξθήο από Δ.Ν θαηά ηηο
πξνεγνύκελεο εκέξεο.

Παξνρή νδεγηώλ ζηνπο αηκνδόηεο, εάλ εκθαλίζνπλ ππξεηό ή θάπνην άιιν από ηα
θιηληθά ζπκπηώκαηα, εληόο δηαζηήκαηνο 15 εκεξώλ από ηελ αηκνδνζία, λα ελεκεξώζνπλ
ηελ Υπεξεζία ζηελ νπνία αηκνδόηεζαλ αλεμαξηήησο πεξηνρήο.
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Σε πεξίπησζε ελεκέξσζεο από αηκνδόηε γηα εκθάληζε ζπκπησκάησλ κεηά ηελ
αηκνδνζία, ε αηκνδνζία πξνβαίλεη ζηε δέζκεπζε ηεο κνλάδαο θαη ησλ παξαγώγσλ ηεο θαη
γίλεηαη έιεγρνο ηνπ δόηε
i. από ην Εξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηήκην
Αζελώλ (Καζ. θνο Α. Τζαθξήο, Μηθξάο Αζίαο 75, Αζήλα, ηει: 210-7462011) Ή
ii. από ην Κέληξν Αλαθνξάο Αξκπντώλ θαη Αηκνξξαγηθώλ Ππξεηώλ, Α' Εξγαζηήξην
Μηθξνβηνινγίαο, Ιαηξηθή Σρνιή, ΑΠΘ (Καζ. θα Α. Παπά, ηει: 2310-999020,
2310- 999006).

Ελεκέξσζε ηνπ ΣΚΑΕ γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ αηκνδνηώλ θαη
θαηαγξαθή ησλ αλαιπηηθώλ δεδνκέλσλ ζην Δειηίν αηκνεπαγξύπλεζεο γηα ηε ινίκσμε από
ηνλ Ιό ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ (ΔΝ),ζην email: skae@keelpno.gr.
3. Οι ςπηπεζίερ αιμοδοζίαρ πος βπίζκονηαι ζε πεπιοσέρ ζηιρ οποίερ καηά
ηο παπελθόν δεν είσαν καηαγπαθεί κπούζμαηα ΔΝ :

Να εληείλνπλ ηελ ελεκέξσζε ησλ ηνπηθώλ ζπιιόγσλ/νκάδσλ εζεινληώλ αηκνδνηώλ
κε έκθαζε ζηηο ηδηαίηεξα απμεκέλεο αλάγθεο ιόγσ ησλ κέηξσλ απνθιεηζκνύ θαη λα
ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο ηνπηθνύο θνξείο, γηα ηε δηνξγάλσζε εθηάθησλ αηκνιεςηώλ.

Να δηαηεξήζνπλ επαξθή απνζέκαηα ώζηε ζε ζπλελλόεζε κε ην Ε.ΚΕ.Α λα
θαιπθζνύλ ελδερόκελεο έθηαθηεο αλάγθεο άιισλ γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ.

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α)
www.ekea.gr

Σελίδα 2

