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Ebola

•Ebolavirus: en filovirus pga tråd-
lignende form i elektronmikroskop.

•Ebolavirus udgør sammen med 
Marburg- og Lassafeber-virus de tre 
afrikanske blødningsfeber-virus.

•Genetisk undersøgelse af virus i 
dette udbrud har vist stor lighed med 
Zaire-ebolavirus, som har den 
højeste dødelighed blandt 
blødningsfeber-virus (50-90 %). Ebola er en virus, som findes hos særlige 

typer tropiske flagermus. Flagermusene 
bliver ikke syge af ebola, men det gør 
mennesker.



Symptomerne
2-21 dage 



Smitte – forebyggelse

Smitte

•Smitten overføres via kropsvæsker – spyt, urin, afføring, blod, sæd.

•Ebolavirus smitter ikke via luften eller ved tilfældig kontakt på offentlige steder 
med mennesker, der ikke har sygdomstegn.

•Mennesker smitter kun, hvis de har ebolavirussygdom i udbrud (tydelige 
symptomer på sygdommen).

Forebyggelse af smitte

•Håndvask med vand og sæbe, hånddesinfektion med sprit eller klorin.
•Undgå kontakt med kropsvæsker, tøj, sengelinned og døde patienter.
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Undersøgelse af ebolapatienter

•Indlæggelsessamtale
•Symptomer og kontakter

•Suspect

•Probable

•Confirmed

•Blodprøver
•Ebola

•Malaria

•Urinprøve
•Graviditetstest



Behandling af ebola-patienter

•Der findes pt. ingen behandling mod ebola

•Symptomatisk understøttende behandling
•Mad og drikke, ORS

•IV-væsketerapi

•Smertestillende

•Antibiotika

•Malariabehandling

•Vitaminpille og zink

•Kvalmestillende og syrehæmmende

•Parasitmiddel

•Grundlæggende sygepleje



Sierra Leones fremtid





Survivor Mohammed 11 år
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Sierra Leone 
Fakta

Størrelse 
▪ 71,740 km2 (DK 34,094 km2)
▪ 5,7 mill indbyggere, flest  bosiddende mod syd. Nordøst mest bjerge, nordlige del mest jungle
▪ Hovedstaden Freetown: 500.000 indbyggere

Religion
▪ Naturtro, muslimer og kristne. 
▪ Stor respekt og tolerance mellem trosretningerne. Ægteskaber på tværs af tro er intet særsyn.

Historie
▪ Britisk koloni indtil selvstændighed i 1961. 
▪ Et-parti-stat. Indtil 1990 meget korrupt. Borgerkrig 1990-2005 med bla. en del børnesoldater.  

FN gik ind med fredsbevarende styrker. 
▪ September 2007 -> republik med demokratisk valgt præsident Ernest Bai Koronam.





Begravelsespladser



Overlevelse af ebola - støtte








