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Πρόσφατα περιστατικά ελονοσίας 
στην Κύπρο

■ Στις 7/9/2017 το Ηνωμένο 
Βασίλειο γνωστοποίησε 3 
περιστατικά Plasmodium vivax
στην περιοχή του Αγίου Αμβροσίου 
(Pine Valley, Esentepe) σε Άγγλους 
επισκέπτες

– 49-χρονη που διέμενε για 
δυο βδομάδες, επέστρεψε 
στις 19/8 και εμφάνισε 
συμπτώματα στις 29/8

– 2 12χρονα αδέλφια που 
διέμεναν για 3 βδομάδες 
επέστρεψαν στις 31/8 και ο 
ένας εμφάνισε συμπτώματα 
από τις 29/8 

■ Όλοι διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο 
και έφυγαν από Κύπρο μέσω 
αεροδρομίου Λάρνακας

■ Δεν είχαν ιστορικό πρόσφατης 
επίσκεψης σε χώρα που ενδημεί η 
ελονοσία 



Κύκλος ελονοσίας

Προερυθροκυτταρικός 

κύκλος
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Μηχανισμοί πληροφόρησης

•Διερεύνηση•Δίαυλος επικοινωνίας 
με ΤΚ

•Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο

•Μια συνάντηση στις 
19/10

•Γνωστοποίηση•Συντονισμός

Υπουργείο 
Υγείας 

Κύπρου

Υπηρεσίες 
Δημόσιας 
Υγείας ΗΒ 

(Public Health 
England)

Παγκόσμιος 
Οργανισμός 
Υγείας (IHR)

Τεχνική 
Επιτροπή 
Υγείας ΗΕ
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Πιθανοί φορείς Plasmodium στην 
Κύπρο

■ An. algeriensis

■ An. claviger

■ An. hyrcanus

■ An. maculipennis

■ An. marterii

■ An. multicolor

■ An. sacharovi

■ An. superpictus
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Μηχανισμοί αντιμετώπισης

■ Δημιουργία χαρτών επικινδυνότητας από το Τεχνολογικό 
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■ Δημιουργία χαρτών επικινδυνότητας από το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου

■ Ετοιμασία ενός σχεδίου γρήγορης  αντιμετώπισης κινδύνων 
από μεταδιδόμενα νοσήματα μέσω διαβιβαστών από το 
Υπουργείο Υγείας 

■ Ενδυνάμωση της συνεργασίας με την ΤΚ κοινότητα μέσω της 
Δικοινοτικής Επιτροπής για την Υγεία των ΗΕ

■ Ετοιμασία ερευνητικής πρότασης για ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων και κοινή αντιμετώπιση 
στα θέματα παρακολούθησης και ελέγχου (BiVec)

■ Βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου παρακολούθησης  
διαβιβαστών μέσω τυποποίησης διαδικασιών και επίσημη 
υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας (Δήμων, Αγγλικές 
Βάσεις, ΤΠΚ)



Μελλοντικοί στόχοι

■ Περαιτέρω ενδυνάμωση των υφιστάμενων συνεργασιών

■ Δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων 

■ Προσέλκυση κονδυλίων για περαιτέρω έρευνα στην 

παρακολούθηση των διαβιβαστών και της οικολογίας τους και 

των μεθόδων αντιμετώπισής τους

■ Ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών πολιτειακής 

διακυβέρνησης μέσω της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών

■ Αξιοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση 

του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των 

διαβιβαστών



Ευχαριστίες


