
 

 

Νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές 

στην Ελλάδα:  

επιδημιολογικά δεδομένα & 

δράσεις ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

 

  
 

 

 
  
 
 

Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές 
Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης 

 

 
 

 



Περιεχόμενα 

 Ελονοσία: 

    - Επιδημιολογικά δεδομένα 

    - Δράσεις ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

 

 Λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου: 

    - Επιδημιολογικά δεδομένα 

    - Δράσεις ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

 

 

 



 

 

Ελονοσία  



 
Ελονοσία - είδη πλασμωδίων 

 Εμπύρετη νόσος: οφείλεται στο πλασμώδιο ελονοσίας 

 

 5 είδη πλασμωδίων, εκ των οποίων: 

 

 Plasmodium vivax (πιο συχνό) 

 

 Plasmodium falciparum (πιο σοβαρή νόσος) 

 

 Plasmodium ovale (πιο σπάνιο) 

 

 Plasmodium malariae (πιο σπάνιο) 

 

 Plasmodium knowlesi (σπάνιο) 
 

 



 
Ελονοσία - τρόποι μετάδοσης 

 Kυρίως μέσω δήγματος κουνουπιών  

    (γένος Ανωφελές) 

 

 Δε μεταδίδεται άμεσα από άτομο σε άτομο 

 

 Πιο σπάνια:  μέσω μετάγγισης αίματος, 

                            μεταμόσχευσης οργάνων  

 

 Πιο σπάνια: Χρήση κοινής σύριγγας ή βελόνας 

 

 Σπανιότερα: από τη μητέρα στο έμβρυο 
 



 

 
Ελονοσία:  

επιδημιολογικά δεδομένα 

 



 
Ελονοσία ενδημική σε >100 χώρες σε Ασία & Αφρική 

Πηγή:  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2011,  
Χάρτης: WHO Global Malaria Programme 



Ελονοσία στην Ελλάδα, 1974 - 2008 

 Ελλάδα: ενδημική χώρα έως τα μέσα του 20ου αιώνα 

 

 Εθνικό πρόγραμμα εκρίζωσης: 1946 - 1960  

 

 1974: Ελλάδα «χώρα ελεύθερη ελονοσίας» 

 

 1975 - 2008: 20 - 50 εισαγόμενα κρούσματα / έτος 

 

 Σποραδικά κρούσματα με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης:  

       1991, 1999, 2000 
 

 
 



Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων ελονοσίας ανά έτος 
νόσησης και κατάταξη, Ελλάδα, 2009 – 2013 (έως 11/12) 

Έτος έναρξης 
συμπτωμάτων 

Κατάταξη κρούσματος 

Σύνολο 
Εισαγόμενα 
κρούσματα 

Κρούσματα με 
ενδείξεις εγχώριας 

μετάδοσης* 

2009 44 7 51 

2010 40 4 44 

2011 54 42 96 

2012 73 20 93 

2013 17 3 20 

*όλα κρούσματα που οφείλονται σε Plasmodium vivax 



Ομόλιο Λάρισας: 
  >70 ετών 

Μαραθώνας & Καλύβια:  
2 κρούσματα >70 ετών 

Ορχομενός:  
40-50 ετών Ρομά  

Κρούσματα ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης,  
Ελλάδα, 2011 (n=42) 

Χαλκίδα:  
2 κρούσματα  40-50 ετών 

Ευρώτας:  
36 κρούσματα 



Κρούσματα Ελονοσίας, Ευρώτας Λακωνίας, 2011  

  Αριθμός 

 
Έλληνες 
 
Μετανάστες από μη ενδημικές χώρες 
    Ρουμανία  
    Πολωνία 
    Μαρόκο 
Σύνολο εγχώριων κρουσμάτων 
 
Μετανάστες από ενδημικές χώρες 
   Πακιστάν 
   Αφγανιστάν 
    
Σύνολο 

 
          28 

 
8  
5 
1 
2 

 36* 
 

          23 
          21 
            2 

 
          59 

* 2 κρούσματα  είχαν έναρξη συμπτωμάτων το 2012 



Περιοχή Ευρώτα – Χρήσεις γης 

Πορτοκαλεώνες 

Υδροβιότοποι  
& λίμνη 

Αρδευτικά & 
αποστραγγιστικά 
κανάλια (105 km) Άλλες  

καλλιέργειες  

Θάλασσα 

Συνολική έκταση περιοχής: 25 km2 



Αρδευτικό & αποστραγγιστικό κανάλι 

Κατάλυμα μεταναστών σε πορτοκαλεώνα 

Οικολογία περιοχής Ευρώτα Λακωνίας 

Ποταμός Ευρώτας 



Κρούσματα ελονοσίας, Ελλάδα, 2012 

93 κρούσματα ελονοσίας 
 
 Εισαγόμενα: 73 
    - 64 σε μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες  
    - 54 P.vivax, 15 P.falciparum, 1 P.vivax + P.falciparum 
  
 Εγχώρια κρούσματα: 20 
    - 14 Έλληνες, 3 Ρουμάνοι, 2 Μαροκινοί, 1 Αλβανός 
    - όλα P.vivax 
 
 + 9 κρούσματα από παλαιότερες περιόδους μετάδοσης:  
   - 5 υποτροπές σε κρούσματα 2011 - ανεπαρκής θεραπεία εκρίζωσης 
   - 2 P.malariae σε ηλικιωμένους 
   - 2 κρούσματα με έναρξη το 2012 που προσβλήθηκαν το 2011 

  



Κρούσματα ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης,  
Ελλάδα, 2012 (n=20) 

Μαραθώνας:          
2 κρούσματα,  
52 & 78 ετών 

 

Ξάνθη:  
2 κρούσματα, 
61  & 22 ετών  

 

Βοιωτία:   
2 κρούσματα,  
23 & 47 ετών 

 
 

       Καρδίτσα:         
     2 κρούσματα, 
     24 & 53 ετών 
       (Ρουμάνοι) 

Ευρώτας:             
10 κρούσματα Μαρκόπουλο:       

2 κρούσματα,  
44 & 70 ετών 

 



Κρούσματα Ελονοσίας, Ευρώτας Λακωνίας, 2012 

  Αριθμός 

Έλληνες 
 
Μετανάστες από μη ενδημικές χώρες 
    Ρουμανία  
    Μαρόκο 

Σύνολο εγχώριων κρουσμάτων 
 

Μετανάστες από ενδημικές χώρες 
   Πακιστάν 
   Αφγανιστάν 
    

Σύνολο 

7 
 

3  
1 
2 

10 
 

             17 
             13 
               4 
 

           27 



Κρούσματα ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης, Ελλάδα, 
2011 (n=39*) και 2012 (n=19**) 

* Δύο κρούσματα με έναρξη συμπτωμάτων το 2012 και ένα κρούσμα με άγνωστη εβδομάδα έναρξης συμπτωμάτων δεν   
περιλαμβάνονται 
** Ένα κρούσμα με έναρξη συμπτωμάτων το 2013 δεν περιλαμβάνεται 

 Ελλάδα, 2011 - 2012: 
52% μείωση των εγχώριων 

κρουσμάτων 



Κρούσματα ελονοσίας, Ελλάδα, 2013,  
έως 11/12/2013 

20 κρούσματα ελονοσίας 
 
 Εισαγόμενα: 17 
    - 10 σε μετανάστες από 

ενδημικές για την ελονοσία 
χώρες 

    - 7 ταξιδιώτες σε ενδημικές 
χώρες  

    - 8 P.vivax, 9 P.falciparum 

  
 Εγχώρια κρούσματα: 3 

(P.vivax) 
     2 στις Φέρες Π.Ε. Έβρου 
     1 στη Φιλία Π.Ε. Καρδίτσας 



 

 
Ελονοσία:  

δράσεις ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

 



 

Άξονες δράσης: 

I. Επιδημιολογική επιτήρηση ελονοσίας 

II. Εργαστηριακή διάγνωση ελονοσίας 

III. Κλινική αντιμετώπιση ελονοσίας 

IV. Δράσεις επικοινωνίας  

V. Μέτρα για την ασφάλεια του αίματος 

VI. Επιτήρηση και έλεγχος διαβιβαστών ελονοσίας 

Σχέδιο Δράσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για την αντιμετώπιση 
της ελονοσίας στην Ελλάδα, 2012 – 2015  

 



Σχέδιο Δράσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.  για την αντιμετώπιση της ελονοσίας στην Ελλάδα, 
2012-2015 

 
Εκτίμηση κινδύνου – Κατηγοριοποίηση περιοχών σε 4 Επίπεδα Επικινδυνότητας 

I. Ενίσχυση επιδημιολογικής επιτήρησης: 

 Άμεσες δράσεις μετά τη δήλωση πιθανά εγχώριου κρούσματος: 
          -  Ενημέρωση ιεραρχίας ΥΥ, ΕΚΕΑ, τοπικών αρχών 
          -  Διερεύνηση  κρούσματος  και περιβάλλοντος κρούσματος  
          -  Διερεύνηση εστίας κρούσματος - ενεργητική αναζήτηση άλλων κρουσμάτων 

 Έλεγχος ύποπτων κρουσμάτων 

 Ενεργητική αναζήτηση κρουσμάτων σε γενικό πληθυσμό και μετανάστες: 

          Αδιαλείπτως στο Δήμο Ευρώτα Λακωνίας (9ο/2011 – 12ο/2012, από 4ο/2013): 

        - 20  (65%) κρούσματα το 2012 ανευρέθηκαν ενεργητικά  στον Ευρώτα 
         - βελτίωση του χρόνου διάγνωσης (μ.ο. 3 ημέρες το 2012 από 5-7 ημ. το 2011) 

    Μαζικό screening για ελονοσία μεταναστών από ενδημικές χώρες: 
         σε περιοχές υψηλού κινδύνου και σε κέντρα κράτησης  μεταναστών 

    Χρήση GIS (επιτήρηση κρουσμάτων και εντομολογική επιτήρηση)  

 

II.     Χορήγηση ανθελονοσιακής αγωγής σε μετανάστες από ενδημικές χώρες  

       στο Δήμο Ευρώτα Λακωνίας  

          



Διερεύνηση εστίας κρούσματος 

Επισκέψεις πόρτα - πόρτα 

Άτομα από μη ενδημικές χώρες 

Έλεγχος εμπυρέτου 

           Πυρετός (+): 
 
1. RDT + μικροσκοπική 

2. Έλεγχος εμπυρέτου 
εβδομαδιαία x 1 μήνα 

        Πυρετός (-): 
 
 Έλεγχος εμπυρέτου 
 εβδομαδιαία x 1 μήνα 

Άτομα από ενδημικές χώρες 

1. RDT + μικροσκοπική 

2. Έλεγχος εμπυρέτου 
 εβδομαδιαία x 1 μήνα 



Ενεργητική αναζήτηση κρουσμάτων ελονοσίας,  
Ευρώτας, 2012 

Χαρτογράφηση οικιών, Βάση δεδομένων 

Αρχική επίσκεψη:  Πληροφορίες για την ελονοσία και τα μέτρα προστασίας 

      Έλεγχος εμπυρέτου 

κάθε 7-15 ημέρες 

Πυρετός (+): 

            RDT + μικροσκοπική  

RDT (+): 

- Κλινική εκτίμηση 

- Χλωροκίνη (DOT) 

Μικροσκοπική (+) για P.vivax: 

Πριμακίνη (μετά έλεγχο  G6PD) 



Διερεύνηση περιβάλλοντος κρούσματος 

Παράγοντες κινδύνου περιοχής για τοπική μετάδοση ελονοσίας; 

 

Χαρτογράφηση - επιτήρηση διαβιβαστών  

(εστίες αναπαραγωγής, εντομολογικές μελέτες) 

 

Διερεύνηση περιβάλλοντος χώρου – συλλογών νερού 

 

Διερεύνηση κλιματολογικών και οικολογικών παραμέτρων 

 

Αποτύπωση πληθυσμών μεταναστών και αθιγγάνων  





Κρούσματα που ανιχνεύθηκαν ενεργητικά, Ελλάδα, 2012 

 

 
 

 

 
Κρούσματα 

Κρούσματα που 
ανιχνεύθηκαν από 
διερεύνηση εστίας, 

Ελλάδα 

n / N (%) 

Κρούσματα που 
ανιχνεύθηκαν 

ενεργητικά, 

Ευρώτας * 

n / N (%) 

Σύνολο κρουσμάτων 
που ανιχνεύθηκαν 

ενεργητικά,  

Ελλάδα 

n / N (%) 

Εισαγόμενα 6 / 73 (8%) 16 / 17 (94%) 22 / 73 (30%) 

Εγχώρια 1 / 20 (5%)   2 / 10 (20%) 3 / 20 (15%) 

Σύνολο 7 / 93 (8%)  18 / 27 (67%) 25 / 93 (27%) 

* Ενεργητικά ανιχνεύθηκαν και δύο κρούσματα του 2011 με υποτροπή το 2012 



Μέσος χρόνος (ημέρες) από έναρξη συμπτωμάτων 
έως διάγνωση, Ευρώτας, 2011 - 2012 

 

2011   2012 

Μη ενδημικές χώρες  7 (2-17) 3 (0-8) 

Ενδημικές χώρες  5 (2-12)  3 (0-15) 



Δράσεις ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για την αντιμετώπιση της ελονοσίας (ΙΙ) 
IV. Ενίσχυση εργαστηριακής διάγνωσης ελονοσίας:  
        - εκπαίδευση εργαστηριακών   
        - διάθεση RDTs σε Μονάδες Υγείας προσβεβλημένων περιοχών 
        - επιβεβαίωση διάγνωσης – συνεργασία με  εργαστήρια αναφοράς (ΕΣΔΥ,  Παν. Αθηνών) 

V. Συστηματοποίηση της θεραπείας της ελονοσίας:  
        - επικαιροποιημένες κατευθυντήριες θεραπευτικές οδηγίες (www.keelpno.gr) 
        - εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων ανθελονοσιακών φαρμάκων 
        - άμεσα εποπτευόμενη θεραπεία 

      VΙ.    Ενημέρωση- ευαισθητοποίηση  ιατρών για την ελονοσία  
               (2012: 41 ημερίδες, 2013: 15 ημερίδες)  

     VIΙ.    Ενημέρωση κοινού (2012: 29 ημερίδες σε κοινό, 82  σε σχολεία) 

    VIII.    Μέτρα για την ασφάλεια του αίματος (ΕΚΕΑ, ΣΚΑΕ, Ομάδα ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

      IX.     Επικοινωνία με φορείς δημόσιας υγείας του εξωτερικού (ECDC, WHO)  

       X.     Επιτήρηση και έλεγχος διαβιβαστών: 
                -   τεχνικές οδηγίες ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προς Περιφέρειες 
                -   εντομολογική επιτήρηση  
                -   καταπολέμηση κουνουπιών – Υπολειμματικοί ψεκασμοί, LLIN στο Δ. Ευρώτα 
                -   κουνουπιέρες (LLIN) στο Δ. Ευρώτα 
                 -  ενημέρωση/εκπαίδευση τοπικών αυτοδιοικήσεων 

http://www.keelpno.gr/
http://www.keelpno.gr/
http://www.keelpno.gr/
http://www.keelpno.gr/
http://www.keelpno.gr/


Χορήγηση ανθελονοσιακής αγωγής σε μετανάστες 
από ενδημικές χώρες, Ευρώτας, 2013 

 2012: χορήγηση ανθελονοσιακής αγωγής DOT σε μετανάστες 
από ενδημικές χώρες που διέμεναν στο Δ. Ευρώτα με θετικό 
ορολογικό έλεγχο 

 

 2013: χορήγηση ανθελονοσιακής αγωγής DOT σε όλους τους 
μετανάστες από ενδημικές χώρες που διέμεναν στο Δ. Ευρώτα 

     Στόχος: εξάλειψη υπνοζωιτών από ασθενείς  διακοπή 
αλυσίδας μετάδοσης της νόσου 

     Έως 11/12/2013: αγωγή έλαβαν 862 μετανάστες 





 Εθνικό πρόβλημα - Διεθνές ενδιαφέρον 

 

 Περιοχές με κίνδυνο επανεγκατάστασης της ελονοσίας:  

 κατάλληλος διαβιβαστής και περιβαλλοντικές συνθήκες 

 νεοεισερχόμενοι μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες  

 

 Οι περισσότερες περιοχές: αγροτικές, μη τουριστικές, κοντά σε υγροτόπους 

 

 2012 και 2013: σημαντικά λιγότερα εγχώρια κρούσματα 

 

 Η επανεγκατάσταση της ελονοσίας εξαρτάται από:  

 Διατήρηση υπηρεσιών υγείας  

 Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας  

 Έγκαιρα και κατάλληλα προγράμματα ελέγχου του διαβιβαστή  

 

Συμπεράσματα  
 



 

 

 

Λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου  

 

 



Ιός Δυτικού Νείλου - Κύκλος Μετάδοσης 

 Μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω δήγματος κουνουπιών (είδος Culex spp.) 

 Τα άγρια πτηνά είναι η φυσική δεξαμενή 

 Άνθρωποι/ιπποειδή: ευκαιριακοί ξενιστές 

 Αναφέρεται μετάδοση μέσω μεταμόσχευσης και μετάγγισης αίματος στις ΗΠΑ   



 

 
Λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου:  

επιδημιολογικά δεδομένα 

 



Παλαιότερες επιδημίες  
από τον ιό του Δυτικού Νείλου 

 1937: απομόνωση ιού Δυτικού Νείλου στην Uganda 

 Αφρική, Ευρώπη, κεντρική και δυτική Ασία, Μέση Ανατολή, Β. Αμερική, 
Αυστραλία 

 

Επιδημίες εγκεφαλίτιδας από ιό Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους: 

 1996-97: Ρουμανία (η πρώτη μεγάλη επιδημία στην Ευρώπη) 

 1999 - 2003: επιδημία στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ 

 σταδιακή διασπορά προς τα δυτικά και βόρεια μέσα στα επόμενα 5-7 έτη  

 πλέον ενδημική λοίμωξη για τις ΗΠΑ 

 1999-  2010: >1000 θάνατοι,  ~2.500 κρούσματα ετησίως  

 2000: Ισραήλ (κρούσματα σε ετήσια βάση) 

 2007: επιδημία στη Ρωσία 



Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων με λοίμωξη από ΙΔΝ  
με συμπτώματα από το ΚΝΣ, Ελλάδα, 2010 (n=197) 

Πηγή: ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

επίκεντρο 2010 



Αποτελέσματα οροεπιδημιολογικής μελέτης  
στο επίκεντρο της επιδημίας, 2010 (644 δείγματα) 

 

 

Εκτίμηση  

(95% ΔΑ) 
 

% με θετικά IgG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχέση ΚΝΣ προς μολυνθέντες 
 
 
 
Αρ. ατόμων που μολύνθηκαν 

 

5,8  
(3,8 – 8,6%) 

 

 
1 : 140  

(1:210 – 1:90) 
 
 

28.000 
(18.000 – 41.000) 



 2010 

   Ανίχνευση ΙΔΝ lineage 2 σε: 

   - 3 pools Culex pipiens 

   - 2 αιμοδότες 

   - άγρια πουλιά  

    lineage 2 Nea Santa/Greece/2010       

 

 2011 

   Lineage 2 ΙΔΝ  - Υψηλή ομολογία  με  Nea Santa/Greece/2010: 

   - σε pools κουνουπιών σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία 

   - σε κοτόπουλα (sentinel) που εμφάνισαν ορομετατροπή στην Κεντρική Μακεδονία 

   Lineage 1 ΙΔΝ ταυτοποιήθηκε σε Γάλλο ασθενή στο Άκτιο 

 

 2012 

   Lineage 2 ΙΔΝ - Υψηλή ομολογία  με  Nea Santa/Greece/2010: 

   - σε 3 ασθενείς (Αθήνα, Καβάλα, Δράμα)   

   - σε pools κουνουπιών από διάφορες περιοχές 

 

Lineage ιού Δυτικού Νείλου  



Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων με λοίμωξη από ΙΔΝ  
με συμπτώματα από το ΚΝΣ, Ελλάδα, 2011 (n=100) 

Πηγή: ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

επίκεντρο 2010 



Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων με λοίμωξη από ΙΔΝ  
με συμπτώματα από το ΚΝΣ, Ελλάδα, 2012 (n=109) 



Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων με λοίμωξη από ΙΔΝ  
με συμπτώματα από το ΚΝΣ, Αττική, 2012 



Ασθενείς με συμπτώματα από ΚΝΣ  
ανά εβδομάδα έναρξης συμπτωμάτων, Ελλάδα, 2010 - 2012 



Συνοπτική κατάσταση δηλωθέντων 
κρουσμάτων, Ελλάδα, 2012 

 

Κρούσματα ΜΕ προσβολή ΚΝΣ 
 
Κρούσματα ΧΩΡΙΣ προσβολή ΚΝΣ 
 
Σύνολο 
 
Επίπτωση κρουσμάτων με προσβολή ΚΝΣ 
 
Θάνατοι κρουσμάτων με προσβολή ΚΝΣ 
 
Θνητότητα κρουσμάτων με προσβολή ΚΝΣ 

 

 

109 
 

52 
 

161 
 

1.01/100.000 
 

18 
 

17% 



Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων με λοίμωξη από ΙΔΝ, 
Ελλάδα, 2013 

         Κρούσμα με εκδηλώσεις από ΚΝΣ           Κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από ΚΝΣ 
 



Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων με λοίμωξη από ΙΔΝ, 
Αττική, 2013 

          Κρούσμα με εκδηλώσεις από ΚΝΣ                Κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από ΚΝΣ 
 



Ασθενείς με συμπτώματα από ΚΝΣ  
ανά εβδομάδα έναρξης συμπτωμάτων, Ελλάδα, 2010 - 2013 



Λοίμωξη από ιό Δυτικού Νείλου, Ελλάδα, 2013 

 

Κρούσματα ME προσβολή ΚΝΣ 
 
Κρούσματα ΧΩΡΙΣ προσβολή ΚΝΣ 
 
Σύνολο 
 
 
Επίπτωση 
 
Θάνατοι 
 
Θνητότητα  στα κρούσματα με προσβολή ΚΝΣ 

 

 

51 
 

35 
 

86 
 
 

0.47/100.000 
 

8 
 

14% 
 



Μέτρα ελέγχου για τη λοίμωξη από τον ΙΔΝ, Ελλάδα 

•  Ενίσχυση της επιτήρησης περιστατικών εγκεφαλίτιδας 
 
•   Ενημέρωση ιατρών  - επαγγελματιών υγείας 
     - Ημερίδες ενημέρωσης 
     - Ενημερωτικό υλικό (επιστολή, ιστοσελίδα ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 
 
•   Ενημέρωση κοινού για προστασία από κουνούπια 
    (εκστρατείες ενημέρωσης σε σχολεία, τοπικούς φορείς,  
     φυλλάδια,  αφίσες, ενημερωτικό υλικό σε ιστοσελίδα ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 
      
•  Μέτρα για την ασφάλεια του αίματος (αποκλεισμός αιμοδοσίας ή  
εργαστηριακός έλεγχος μονάδων αίματος για ΙΔΝ από πληγείσες περιοχές) 
 
•  Εντομολογική επιτήρηση - Χαρτογράφηση εστιών αναπαραγωγής 
   κουνουπιών -  Διερεύνηση μόλυνσης κουνουπιών από τον ΙΔΝ 
 
•   Εντατικοποίηση εντομοκτονιών στις περιοχές με ανθρώπινα κρούσματα:                
     - Προνυμφοκτονίες 
     - Ακμαιοκτονίες από εδάφους (ULV) 
 



Μέτρα ελέγχου για τη λοίμωξη από τον ΙΔΝ, Ελλάδα 

 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: επιτήρηση σε ιπποειδή, πτηνά  

 

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - «Ειδικό Πρόγραμμα Ελέγχου για τον Ιό του Δυτικού 
Νείλου και την Ελονοσία, Ενίσχυση της Επιτήρησης στην Ελληνική Επικράτεια» -
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ (2007-2013):  

      - ανάπτυξη γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS),  

      - ενίσχυση επιδημιολογικής επιτήρησης των δύο νοσημάτων  

      - χαρτογράφηση των ενδιαιτημάτων κουνουπιών  

      - δειγματοληψία κουνουπιών από περιοχές υψηλού κινδύνου  

      - ενίσχυση επιτήρησης πτηνών και  ιπποειδών 

      - εκστρατείες ενημέρωσης κοινού - επαγγελματιών υγείας  

 

 Οροεπιδημιολογική μελέτη σε οικόσιτα πτηνά (ορνίθια και περιστέρια <6 μηνών) 
στη Βόρειο Ελλάδα - Κτηνιατρική Σχολή Αριστοτ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 

 Επιτήρηση άγριων πτηνών - Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 



Συζήτηση  
 

 Η επανεμφάνιση και διασπορά του ιού για 4η συνεχή χρονιά 
υποδηλώνει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα  

 

 Αναμένεται η κυκλοφορία του στα επόμενα χρόνια  

 

 Δύσκολη η πρόβλεψη των περιοχών κυκλοφορίας του ιού 

 

 Επιδημιολογία ΙΔΝ: σύνθετη 

   - σε ανθρώπους 

   - σε ιπποειδή 

   - σε πτηνά 

   - σε κουνούπια 

 

 Τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου: 

    - Επιδημιολογική επιτήρηση νόσου  

    - Συστηματική  καταπολέμηση των κουνουπιών  

    - Μέτρα ατομικής προστασίας από κουνούπια 



Δάγγειος πυρετός 





Δάγγειος στην Ελλάδα 



 
 
 

Ευχαριστούμε 
www.keelpno.gr 

 
Follow us on Twitter 

@keelpno_gr  

http://www.keelpno.gr/

