
 

 

 

Αζήλα, 22 Απγνύζηνπ 2016 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Τν Κέληξν Ειέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) κε αθνξκή ηα δεκνζηεύκαηα θαη πιήζνο 

εξσηήζεσλ πνπ δέρεηαη, δηεπθξηλίδεη ηα παξαθάησ ζρεηηθά κε ηελ εινλνζία ζηε ρώξα καο:  

Η εινλνζία, όπσο θαη άιια λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε «δηαβηβαζηέο»  (π.ρ. θνπλνύπηα, πνπ 

κεηαδίδνπλ λνζήκαηα όπσο ινίκσμε από ηό Δπηηθνύ Νείινπ, δάγγεηνο ππξεηόο, ινίκσμε από ηό Ζίθα 

θιπ.), απνηεινύλ λνζήκαηα πξνηεξαηόηεηαο γηα ηηο ππεξεζίεο Δεκόζηαο Υγείαο ηεο ρώξαο καο, αιιά 

θαη νιόθιεξεο ηεο Επξώπεο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί αθ’ ελόο ε θιηκαηηθή αιιαγή απμάλεη ηηο πεξηνρέο 

θπθινθνξίαο ησλ θνπλνππηώλ θαη αθεηέξνπ ε αύμεζε ησλ ηαμηδηώλ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο 

παγθνζκίσο ζπλεπάγνληαη απηνλόεηα αύμεζε ησλ εηζαγόκελσλ θξνπζκάησλ, δειαδή αζζελώλ πνπ ε 

λόζνο ηνπο δηαγλώζηεθε ζηε ρώξα ελώ είραλ κνιπλζεί πξηλ εηζέιζνπλ ζε απηήλ.  

Κξνύζκαηα εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρώξηαο κεηάδνζεο, δειαδή αζζελείο πνπ ηεθκαίξεηαη όηη 

κνιύλζεθαλ εληόο Ειιάδνο, εκθαλίδνληαη ζπζηεκαηηθά ζηε ρώξα από ην 2009. Έρνπλ θαηαγξαθεί: 7 

(2009), 4 (2010), 42 (2011), 20 (2012), 3 (2013), 0 (2014), 6 (2015) πεξηζηαηηθά. Τα 4 ζποπαδικά 

κπούζμαηα εγσώπιαρ μεηάδοζηρ ηη θεηινή πεπίοδο έωρ ηώπα δεν δικαιολογούν ηην εκηόρ 

μέηπος επικένηπωζη ζηο θέμα.  

 Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εινλνζίαο έρεη εθπνλεζεί Σρέδην Δξάζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο κε ηε 

ζπκκεηνρή πνιιώλ θνξέσλ, ην νπνίν εθαξκόδεηαη θαη θαηά ηε θεηηλή πεξίνδν κεηάδνζεο. Τα 

πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ, πνπ απνηεινύλ ζεκαληηθό αλ θαη όρη απόιπην  κέηξν 

πξνζηαζίαο, είλαη ζηελ επζύλε ησλ Πεξηθεξεηαθώλ θαη Δεκνηηθώλ αξρώλ θαη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηνπο έρεη μεθηλήζεη από ηελ άλνημε ή ηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ.   

Επεηδή ε εινλνζία είλαη δπλαηόλ λα κεηαδνζεί κέζσ κεηάγγηζεο αίκαηνο από αζζελή πνπ θέξεη ζην 

αίκα ην παξάζηην ηεο εινλνζίαο, εθαξκόδνληαη απζηεξά κέηξα απνηξνπήο ελόο ηέηνηνπ ελδερνκέλνπ, 

όζν κηθξό θη αλ είλαη. Οπζηαζηηθό ζηνηρείν ησλ κέηξσλ απηώλ – κε ηελ αθξαία ζρνιαζηηθόηεηα ησλ 

κέηξσλ αζθαιείαο αίκαηνο - είλαη ν απνθιεηζκόο από αηκνδνζία ησλ ιεγόκελσλ «επεξεαδόκελσλ 

πεξηνρώλ», δειαδή πεξηνρώλ όπνπ έρεη αληρλεπζεί ηνπιάρηζηνλ έλα θξνύζκα εινλνζίαο κε ελδείμεηο 

εγρώξηαο κεηάδνζεο. Ο ραξαθηεξηζκόο απηόο θαη ε ιίζηα ησλ «επεξεαδόκελσλ πεξηνρώλ» 

ρξεζηκνπνηείηαη από ην Εζληθό Κέληξν Αηκνδνζίαο (ΕΚΕΑ) γηα ηελ έθδνζε θαηάιιεισλ νδεγηώλ πξνο 

ηηο ππεξεζίεο Αηκνδνζίαο ηεο ρώξαο. 

Τν ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. δηεπθξηλίδεη όηη ν νξηζκόο ησλ επεξεαδόκελσλ από ηελ εινλνζία πεξηνρώλ, γίλεηαη 

από δηεπηζηεκνληθή Οκάδα Εξγαζίαο κεηά από ηελ εμέηαζε επηδεκηνινγηθώλ, εληνκνινγηθώλ θαη 
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γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ γηα θάζε θξνύζκα εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρώξηαο κεηάδνζεο. Επηπιένλ, γηα 

ηελ αθόκα πην ζρνιαζηηθή  αζθάιεηα ηνπ αίκαηνο ε δηάξθεηα ηνπ ραξαθηεξηζκνύ ηεο θάζε 

«επεξεαδόκελεο πεξηνρήο» είλαη πάλσ από έλα έηνο θαη ν «απνραξαθηεξηζκόο» γίλεηαη εθόζνλ δελ 

ππάξρνπλ πεξαηηέξσ ελδείμεηο εγρώξηαο κεηάδνζεο γηα δύν πεξηόδνπο θπθινθνξίαο θνπλνππηώλ.  

Σηελ πξόζθαηε Έθζεζε Επηδεκηνινγηθήο Επηηήξεζεο  γηα ηελ Εινλνζία (11/08/16), θαηά ηελ πεξζηλή 

πεξίνδν 2015 θαηαγξάθεθαλ 6 θξνύζκαηα εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρώξηαο κεηάδνζεο, ηα νπνία 

νδήγεζαλ ζην ραξαθηεξηζκό σο επεξεαδόκελσλ οικιζμών από 8 διαθοπεηικούρ Δήμοςρ. Οι 

πεπιοσέρ αςηέρ θεωπούνηαι ακόμη «επηπεαζόμενερ» παπόηι ηα πεπιζηαηικά πος ηιρ καηέηαξαν 

ζηην καηηγοπία αςηή εμθανίζηηκαν ηην πεπζινή σπονιά, θαζώο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί θαη ε 

θεηηλή πεξίνδνο θπθινθνξίαο ησλ θνπλνππηώλ 2016 ρσξίο θαηαγξαθή εγρώξηαο κεηάδνζεο 

πξνθεηκέλνπ λα «απνραξαθηεξηζζνύλ». Αληίζηνηρα, θαηά ηελ ηξέρνπζα  πεξίνδν κεηάδνζεο 2016 

έρνπλ θαηαγξαθεί 4 θξνύζκαηα εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρώξηαο κεηάδνζεο, ζε πεξηνρέο ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Ελνηήησλ (ΠΕ) Αραΐαο, Ηιείαο θαη Θεζζαινλίθεο, κε απνηέιεζκα ηελ πξνζζήθε 

νηθηζκώλ από 4 επηπιένλ Δήκνπο, ελώ θαλέλα από ηα πεξηζηαηηθά εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρώξηαο 

κεηάδνζεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ηόζν ην 2015 όζν θαη ην 2016 (έσο ζήκεξα) δελ ζπλδέεηαη κε Κέληξν 

Φηινμελίαο Πξνζθύγσλ/Μεηαλαζηώλ. 

Ο αξηζκόο ησλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρώξηαο κεηάδνζεο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ζε 

ζύγθξηζε κε ην 2011-2012, κεηά ηελ εθαξκνγή ζπζηεκαηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

λνζήκαηνο, εηδηθά ζηηο πεξηνρέο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζπξξνέο. 

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ηονίζει όηι η Ελλάδα αποηελεί ηόπο αζθαλή, με αμεληηέο κίνδςνο ελονοζίαρ, 

ενώ οι διεθνείρ οπγανιζμοί δημόζιαρ ςγείαρ εκηιμούν όηι δεν σπειάζεηαι κανένα ειδικό μέηπο 

πποθύλαξηρ από όζοςρ επιζκέπηονηαι ηη σώπα μαρ. 

Αλαιπηηθά νη δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εινλνζίαο ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. πεξηγξάθνληαη ζηελ 

επηθαηξνπνηεκέλε έθζεζε επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο εινλνζίαο (11/08/2016), πνπ είλαη αλαξηεκέλε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ www.keelpno.gr  
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