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Manager
Situatia epidemiei de Ebola

Datele raportate de Organizatia Mondiala a Sanatatii la 8 august 2014
(WHO Ebola virus disease update West Africa)

Epidemia provocata de virusul Ebola care evolueaza in Guineea, Sierra Leone, Liberia si
Nigeria este cea mai mare epidemie inregistrata din 1976 si pana acum si prima care a
determinat cazuri si in orase.
In perioada decembrie 2013 - 6 august 2014 s-au raportat 1779 cazuri suspecte si confirmate de
Ebola (din care 1134 confirmate cu laboratorul) si 961 decese.
In data de 7 august 2014 Comitetul de Urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a declarat
epidemia de Ebola ca fiind o urgenta de sanatate publica la nivel mondial
Primele cazuri au fost identificat in luna Decembrie 2013 intr-o regiune forestiera din sud-estul
Guineei, langa granita cu Liberia si Sierra Leone. Confirmarea a fost facuta in data 22 martie 2014 de
catre Centrul National de Referinta pentru Febre Virale Hemoragice (Institut Pasteur, Lyon, France).
Analiza genetica a virusului arata ca acesta este foarte apropiat (97%) de varianta Ebola (Zaire
ebolavirus) identificata anterior in Republic Democratica Congo si Gabon si foarte diferita de varianta
Tai Forest Ebola izolata in Coasta de Fildes.
Transmiterea bolii se face prin contact direct cu sangele, secretiile, organele sau alte fluide ale
persoanelor infectate sau ale persoanelor/animalelor decedate.
Transmiterea este posibilă si prin contact sexual neprotejat cu persoane aflate în convalescentă, timp
de până la sapte săptămâni după recuperare.
Virusul nu se transmite in perioada de incubatie. De asemenea riscul de transmitere este considerat
mic in perioada de debut a simptomatologiei.
In timpul unei epidemii personalul medical, familia bolnavului si alti contacti apropiati ai acestuia
prezinta riscul cel mai mare de a se imbolnavi.
Organizatia Mondiala a Sanatatii considera ca riscul unui calator (turist sau om de afaceri) de a fi
infectat cu virusul Ebola în timpul unei vizite în zonele afectate si de a dezvolta boala după întoarcere
este extrem de scăzut, chiar dacă vizita a inclus o călătorie in zonele in care au fost raportate cazuri
de boala.
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Situatia pe tari (decembrie 2013 - 6 august 2014):

Tara

Total cazuri

Cazuri
confirmate

Cazuri
probabile

Cazuri
suspecte

Decese

Guinea

495

355

133

7

367

Liberia

554

148

274

132

294

Sierra
Leone

717

631

38

48

298

Nigeria

13

0

7

6

2

1779

1134

452

193

961

Total

Sef de lucrari
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