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Ebola 
Stručná charakteristika

� pôvodca ochorenia  - neobalený RNA vírus z čeľade Filoviridae

� 5 sérologicky odlišných druhov vírusu: 
√ Ebola Zaire  
√ Ebola Sudan   √  Ebola Tai Forest
√ Ebola Reston  √ Ebola Bundibugyo

� šíri sa priamym kontaktom s krvou, sekrétmi, orgánmi, telesnými 
tekutinami infikovaných ľudí alebo zvierat 

� prenos možný aj sexuálnym stykom s vyliečenou osobou (až 3 mesiace 
po uzdravení) 

� nákazlivé sú iba osoby s príznakmi

� inkubačná doba 2 – 21 dní 

� ide o zoonózu - zdroj nákazy (netopiere, opice, hlodavce, antilopy ???)



ECDC 
Definícia prípadu 

• teplota ≥ 38,6 °C

A
niektoré z nasledujúcich príznakov:

• bolesť hlavy 

• návšteva niektorej z postihnutých 
oblastí 21 dní pred začiatkom 
symptómov 

ALEBO  

Klinické kritériá Epidemiologické kritériá 

• bolesť hlavy 
• zvracanie, hnačky, abdominálne  

bolesti  
• nevysvetliteľné krvácanie  
• multiorgánové zlyhanie  

ALEBO  

• kontakt s možným alebo potvrdeným 
prípadom

• detekcia nukleovej kyseliny vírusu Eboly 
• izolácia vírusu Eboly 

Laboratórne kritériá 



ECDC
Definícia prípadu   

Osoba pod doh ľadom

� spĺňa klinické aj epidemiologické kritériá 

ALEBO  ALEBO  

� bola vystavená vysokému riziku nákazy 
a  

� má prítomné príznaky ochorenia, vrátane teploty akéhokoľvek stupňa   



ECDC
Definícia prípadu   

Osoba s vysokým rizikom expozície

� úzky kontakt (1 meter) bez osobných ochranných prostriedkov (vrátane 
ochrany očí) s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom 

� nechránený sexuálny kontakt s uzdraveným pacientom a to až 3 mesiace                
od jeho uzdravenia  od jeho uzdravenia  

� priamy kontakt s akýmkoľvek biologickým materiálom pravdepodobného 
alebo potvrdeného prípadu 

� perkutánne poranenie (ihlou) alebo mukózna expozícia telesným 
tekutinám, tkanivám alebo biologickému materiálu pravdepodobného 
alebo potvrdeného prípadu  

� účasť na pohrebných rituáloch bez osobných ochranných prostriedkov 

� priamy kontakt so zvieratami – netopiere, opice, hlodavce, antilopy

� konzumácia alebo dotyk mäsa divo žijúcich zvierat 



Epidemiologická situácia                   
v západnej Afrike (k 8. 10. 2014) 

Krajina 
Počet 

prípadov 
Počet 
úmrtí  

Sierra Leone 2 950 930

Libéria 4 076 2 316

Guinea 1 350 778Guinea 1 350 778

Nigéria 20 8

Senegal 1 0

Total 8 397 4 032

Zdravotnícki 
pracovníci

401 232

48 % úmrtnos ť 

58 % úmrtnos ť 



Epidemiologická situácia                   
v Demokratickej republike Kongo 

(k 7. 10. 2014) 

Počet 
prípadov 

Počet 
úmrtí 

71 43

Porovnanie s epidémiou v západnej Afrike Porovnanie s epidémiou v západnej Afrike 

• nie je epidemiologická súvislosť  

• epidémiu spôsobuje Ebola Zaire  

• kmeň vírusu je odlišný 

• rovnaké príznaky ochorenia 

• rovnaké preventívne opatrenia 

• postihnuté oblasti sú odľahlé



� momentálne iba symptomatická 

� dôležitá častá rehydratácia 

� prívod kyslíka

� udržiavanie krvného tlaku 

� neexistuje registrovaný liek na liečbu ani registrovaná očkovacia 

Liečba

� neexistuje registrovaný liek na liečbu ani registrovaná očkovacia 
látka na prevenciu Eboly

� prebiehajúce klinické skúšky 
� očkovacie látky (USA, Kanada, UK, Afrika)

� liek ZMAPP - účinné u zvierat  
- účinnosť u ľudí sa oficiálne nepotvrdila
- u niektorých pacientoch liečba úspešná 



� Návštevník postihnutej oblasti 
• vyradený z odberu krvi a zložiek krvi po dobu 2 mesiacov   

po príchode z postihnutej oblasti 

Darcovstvo krvi 

3 skupiny darcov krvi 

po príchode z postihnutej oblasti 

� Chorý darca
• vyradený z odberu krvi a zložiek krvi 

� Uzdravený darca 
• vyradený z odberu krvi a zložiek krvi po dobu 1 roka   

po uplynutí 2 mesiacov od príchodu z postihnutej oblasti 



Program pomoci EÚ  

Finančné prostriedky
• EK 148,9 milióna EUR
• EU MS 10,0 miliónov EUR
• DE 17,0 miliónov EUR
• IT 5,7 milióna EUR

UK

• zriadila 700 lôžok v Sierra Leone 

FR

• buduje zdravotnícke zariadenia     

Laboratórna diagnostika 
• EK QUANDIP cca 3,8 milióna EUR 

Preprava chorých osôb 
• Mechanizmus civilnej ochrany EÚ –
uhradia 55 % nákladov prepravy

• buduje zdravotnícke zariadenia     
v Guinei 

DE

• zriadila 300 lôžok v Libérii 

Členské štáty

• zdravotnícky materiál, OOPP

• ľudské zdroje 

• mobilné laboratóriá 



Spĺňa 
epidemiologické 

kritériá 

Spĺňa 
klinické 

Spĺňa 
kritériá vysokej 

expozície

akéko ľvek 
príznaky klinických 

Prevencia zdravotníckych 
pracovníkov

áno 

nie

áno 

áno 

nie

* Pravdepodobnos ť expozície telesným tekutinám/sekrétom 
(krvi, zvratkom, stolici...)

klinické 
kritériá 

Vyhodnotenie 
zdravotného 

stavu

príznaky klinických 
kritérií 

Vysoké 
riziko prenosu 

nákazy *

Osoba
pod doh ľadom 

Prevencia 
pod ľa 

potreby

Prevencia 
pod ľa  

potreby 

Izolácia 

Zvýšená ochrana OOPP:
dvojité rukavice, nepremokavý pláš ť, 
maska (FP3 respirátor), ochrana o čí, 
ochrana nôh  

Laboratórne vyšetrenie na Ebolu 

nie

áno 

nie áno 

nie

Izolácia 

Štandardná ochrana OOPP:
rukavice, nepremokavý pláš ť, 
maska/rúška, ochrana o čí 

Laboratórne vyšetrenie na Ebolu Zdroj: ECDC 

Vyhodnotenie 
zdravotného 

stavu



Nariadenie vlády 395/2006 Z. z. o používaní OOPP

OOPP má mať každý zdravotnícky pracovník 

� jednorazové filtra čné masky triedy FFP3 s elastickou tesniacou 
líniou (A1)  pre  ZP s výdychovým  ventilom v i pre pacienta bez  
výdychového ventilu

Prevencia zdravotníckych 
pracovníkov

líniou (A1)  pre  ZP s výdychovým  ventilom v i pre pacienta bez  
výdychového ventilu

� okuliare s tesniacimi bočnicami

� dvojité rukavice (nitrilové alebo butylové)

� celotelový ochranný odev s kapucňou (kombinéza)

� dezinfek čný roztok na ruky



Dezinfekcia OOPP 

� vírusy Eboly = patogény BSL4; riziková skupina 4

� vyžaduje sa bariérová ochrana 

� vírusy prežívajú niekoľko dní na mokrých aj suchých povrchoch

� zamrazenie alebo schladenie vírus nezabijú 

� gama žiarenie 

� zohrievanie pri 60 ºC po dobu 60 minút 

� varenie po dobu 5 minút 

� dezinfek čné prostriedky 

Inaktivácia vírusu Eboly 



Dezinfekcia OOPP 

Účinné dezinfek čné prostriedky 

� dezinfekčné prostriedky s obsahom chlórnanu sodného

� dezinfekčné prostriedky s účinnosťou B
• účinok na vírusy (napr. norovírusy, rotavírusy, adenovírusy, poliovírusy)

• alkoholové a jódové prípravky na ruky 

• kyselina peroxyoctová • kyselina peroxyoctová 

• 2 % glutaraldehydové prípravky 

Účinná látkaÚčinná látka KoncetráciaKoncetrácia ExpozíciaExpozícia Forma Forma 

Chlórnan sodný 0,5 % 30 min Kvapalná 

Chlórnan sodný 10 % 60 min Kvapalná 

Chlórnan sodný 10 % 30 min Kvapalná 

Chlór 3 – 5 % 30 min Prášková 

Chlór 1 % 30 min Tabletková 

Chlór 0,1 % 30 min Tabletková 

Chlór 1 tbl / 1,5 l 
4 tbl / 1,5 l 

30 min
10 min

Tabletková 

Zdroj: ECDC, WHO



Lietadlo pristane 
do 48 hodín 

Žiados ť o MEDEVAC
(Medical evacuation*)

áno 

Evakuácia osôb z postihnutých oblastí 
MEDEVAC

Asymptomatický,  
Nízke riziko 
expozície 

Asymptomatický,  
Vysoké riziko 

expozície 

Potvrdený 
prípad 

Pravdepodobný 
prípad 

Áno alebo 
nie je k dispozícii

Laboratórne 
vyšetrenie 

*  lekári, sestry, epidemiológovia, mikrobiológovia,   
humanitárni pracovníci, ostatné profesie pôsobiace 
v postihnutých oblastiach 

po expozícii 

nie

nie

MEDEVAC NIE 
Normálny let

MEDEVAC ÁNO
Izolačný vak 

Potrebná  
preprava  

Základná podporná 
starostlivos ť 

Vyhodnotenie 
Kliniky 

Potrebný transport 

Potrebný úplný prístup HCW 
k pacientovi 

MEDEVAC ÁNO
Mobilná izola čná 

jednotka 
MEDEVAC NIE

Nie je potrebná  
preprava

Zdroj: ECDC



MEDEVAC 
(k 8. 10. 2014)

Krajina 
Počet  

evakuácií 
Počet 
úmrtí

USA 6 0

Španielsko 2 1

Nemecko 3 1Nemecko 3 1

Holandsko 2 0

Veľká Británia 1 0

Francúzsko 1 0

Nórsko 1 0

Švajčiarsko  1 0

Total 17 2



Opatrenia v Slovenskej republike 

� monitoruje epidemiologickú situáciu 

� zverejňuje informácie na internetovej stránke a poskytuje informácie pre médiá

� vydal odporúčania pre cestovateľov a leták o hemoragickej horúčke Ebola

� komunikuje s EK a ECDC prostredníctvom EWRS 

� zúčastňuje sa audiokonferencií HSC (Výbor pre bezpečnosť zdravia DG SANCO)

Úrad verejného zdravotníctva SR 

� zúčastňuje sa audiokonferencií HSC (Výbor pre bezpečnosť zdravia DG SANCO)

� vydal opatrenia v súvislosti s Ebolou 

� komunikuje s MZ SR  

� cestovné odporúčania pre návštevníkov postihnutých oblastí

Ministerstvo zahrani čných vecí SR 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvo ja SR 

� leták ECDC pre cestovateľov na letiskách 



Manažment ochorenia 
v Slovenskej republike  

� osoba, ktorá sa vrátila z postihnutých oblastí monitoruje klinický stav 

� v prípade klinických príznakov telefonicky kontaktuje lekára
s upozornením na epidemiologickú a cestovateľskú anamnézu 

� lekár v prípade potreby kontaktuje záchrannú zdravotnú službu,� lekár v prípade potreby kontaktuje záchrannú zdravotnú službu,
ktorá prevezie osobu do zdravotnícke zariadenia

� pacient podozrivý z nákazy je izolovaný v samostatnej izbe  

� ošetrujúci lekár hlási ihneď podozrenie na Ebolu príslušnému RÚVZ 
a Klinike infektológie a geografickej medicíny v Bratislave (KIGM), 
s ktorou konzultuje ďalší postup

� RÚVZ informáciu o podozrení na Ebolu hlási ihneď telefonicky ÚVZ SR

� RÚVZ zabezpečí kompletné epidemiologické vyšetrenie prípadu



� ak špecialista KIGM rozhodne o hospitalizácii takejto osoby, 
záchranná zdravotná služba prevezie osobu na toto pracovisko

� ak KIGM rozhodne o potrebe odberu biologického materiálu 
za účelom laboratórneho vyšetrenia na Ebolu, o tejto skutočnosti 
informuje NRC pre hemoragické horúčky (ÚVZ SR) a vykoná odber

Manažment ochorenia 
v Slovenskej republike  

informuje NRC pre hemoragické horúčky (ÚVZ SR) a vykoná odber

� ÚVZ SR zabezpečí transport  klinickej vzorky prostredníctvom služby
„World Courier“ do WHO spolupracujúceho laboratória v Hamburgu 
(Nemecko)

� WHO spolupracujúce laboratórium v Hamburgu informuje o výsledku
ÚVZ SR a KIGM

� ÚVZ SR informuje MZ SR a zabezpečí hlásenie do EWRS 
(pravdepodobný a potvrdený prípad) a IHR (potvrdený prípad)  


