Μέτρα για την ασφάλεια του αίματος έναντι του Ιού του Δυτικού Νείλου
Περίοδος Μετάδοσης 2014
9 Σεπτεμβρίου 2014
Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/33/ΕΚ, το
Π.Δ. 138 σχετικά με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος
καθώς και τις αποφάσεις της «Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων
περιοχών από τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές» εφαρμόζει τα παρακάτω
μέτρα ασφάλειας του αίματος και αιμοεπαγρύπνησης, έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου.
Διευκρινίζεται ότι ως επηρεαζόμενη περιοχή από τον Ιό του Δυτικού Νείλου ορίζεται κάθε
Καλλικρατικός Δήμος με τουλάχιστον ένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης
από τον ΙΔΝ σε άνθρωπο.
Με βάση τα ανωτέρω και τα μέχρι την 5η/09/2014 επιδημιολογικά δεδομένα του ΚΕΕΛΠΝΟ
εφαρμόζονται τα κάτωθι μέτρα :
1. Μέτρα ελέγχου αιμοδοτών για τον ιό του ΔΝ
α) Λαμβάνοντας υπόψη την εργαστηριακή διάγνωση περιστατικού λοίμωξης από Ιό του
Δυτικού Νείλου, οι μονάδες αίματος που προέρχονται από αιμοδότες που διαμένουν ή
εργάζονται στους κάτωθι δήμους θα ελέγχονται με την μοριακή τεχνική (ΝΑΤ) για τον ιό του
Δυτικού Νείλου :
Περιφέρεια Αττικής
1. Από την Π.Ε Ανατ.Αττικής :
 Δήμος Λαυρεωτικής
 Δήμος Σαρωνικού
 Δήμος Μαραθώνα
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
1. Από την Π.Ε Ροδόπης
 Δήμος Ιάσμου
 Δήμος Κομοτηνής
 Δήμος Μαρωνείας Σαπών
2. Από την Π.Ε Ξανθης
 Δήμος Αβδήρων
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1. Από την Π.Ε Ηλείας
 Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης
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β) Επιπλέον με τις μοριακές τεχνικές (ΝΑΤ) ελέγχονται και οι μονάδες αίματος που
προσφέρονται από αιμοδότες που διαμένουν ή εργάζονται στις περιοχές οι οποίες έχουν
χαρακτηριστεί ως «περιοχές με πιθανή εγκατάσταση της κυκλοφορίας του ΙΔΝ». Οι
περιοχές αυτές περιλαμβάνουν :
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Από την Π.Ε Θεσσαλονίκης
 Δήμος Χαλκηδόνας
 Δήμος Δέλτα
2. Από την Π.Ε Πέλλας

Δήμος Πέλλας
3.
Από την Π.Ε Ημαθίας
 Δήμος Αλεξάνδρειας
1.

2. Επαγρύπνηση για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του αιμοδότη
 Αποκλεισμός από την αιμοδοσία για διάρκεια 28 ημερών υποψήφιων αιμοδοτών μετά
από την αποχώρηση τους από περιοχές, που σημειώθηκαν κρούσματα λοίμωξης Δ.Ν
(Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/33/ΕΚ). Η επίσκεψη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία
διανυκτέρευση, συμπεριλαμβανομένης και της παραμονής στην περιοχή από τις πρώτες
βραδινές έως τις πρώτες πρωινές ώρες
 Άτομα που έχουν ιστορικό μόλυνσης από την ιό Δ.Ν, μπορούν να γίνουν δεκτά 120
ημέρες μετά τη διάγνωση (Οδηγός για την Παρασκευή, τη χρήση και τη διασφάλιση της
ποιότητας των προϊόντων αίματος, Συμβούλιο της Ευρώπης ).
 Κατά τη λήψη του ιστορικού έμφαση σε ερωτήσεις σχετικές με την εμφάνιση
συμπτωμάτων που σχετίζονται με αυτά της λοίμωξης ήπιας μορφής από Δ.Ν κατά τις
προηγούμενες ημέρες.
 Παροχή οδηγιών στους αιμοδότες, εάν εμφανίσουν πυρετό ή κάποιο άλλο από τα
κλινικά συμπτώματα, εντός διαστήματος 15 ημερών από την αιμοδοσία, να
ενημερώσουν την Υπηρεσία στην οποία αιμοδότησαν ανεξαρτήτως περιοχής.
 Σε περίπτωση ενημέρωσης από αιμοδότη για εμφάνιση συμπτωμάτων μετά την
αιμοδοσία, η αιμοδοσία προβαίνει στη δέσμευση της μονάδας και των παραγώγων της.
 Οι υπηρεσίες αιμοδοσίας που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες κατά το παρελθόν δεν είχαν
καταγραφεί κρούσματα ΔΝ πρέπει να εντείνουν την ενημέρωση των τοπικών
συλλόγων/ομάδων εθελοντών αιμοδοτών με έμφαση στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες
λόγω των μέτρων αποκλεισμού και να ενεργοποιήσουν τους τοπικούς φορείς, την
Εκκλησία για τη διοργάνωση εκτάκτων αιμοληψιών.
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