
 

 
 
 

 

Αζήλα, 18 Ινπιίνπ 2017 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Θέμα: «Πεπιστατικό λοίμωξηρ από τον ιό τος Δςτικού Νείλος – Δπάσειρ ππόληψηρ και απόκπισηρ» 

 

Τν Κέληξν Ειέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ελεκεξώλεη όηη εκθαλίζηεθε ζηε ρώξα καο ην πξώην 

εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλν πεξηζηαηηθό ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ γηα ηελ πεξίνδν κεηάδνζεο 

2017. Η έθβαζε ηεο λόζνπ ζηνλ αζζελή ήηαλ θαιή θαη έρεη ήδε εμέιζεη από ην λνζνθνκείν ζην νπνίν 

λνζειεύζεθε.  

Κξνύζκαηα ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ ζε αλζξώπνπο θαη δώα είραλ θαηαγξαθεί ηα έηε 2010-2014, 

θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο, ελώ θπθινθνξία ηνπ ηνύ είρε θαηαγξαθεί ζε 

όιεο ζρεδόλ ηηο Πεξηθέξεηεο. Αλ θαη ηα έηε 2015-2016 δελ θαηαγξάθεθαλ θξνύζκαηα ηεο ινίκσμεο ζε 

αλζξώπνπο ζηελ Ειιάδα, δεδνκέλεο ηεο ζύλζεηεο επηδεκηνινγίαο θαη ηεο απξόβιεπηεο θπθινθνξίαο ηνπ ηνύ, 

ζεσξνύληαλ πηζαλή θαη αλακελόκελε ε επαλεκθάληζε πεξηζηαηηθώλ ινίκσμεο  από ηνλ ηό  ζηε ρώξα.  

Υπελζπκίδνπκε όηη ν ηόο ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ κεηαδίδεηαη θπξίσο κέζσ ηνπ ηζηκπήκαηνο κνιπζκέλσλ «θνηλώλ» 

θνπλνππηώλ. Η βαζηθή δεμακελή ηνπ ηνύ ζηε θύζε είλαη ηα άγξηα πηελά, από όπνπ κνιύλνληαη ηα θνπλνύπηα, 

ελώ νη άλζξσπνη δελ κεηαδίδνπλ πεξαηηέξσ ηνλ ηό.  Σηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ νη αζζελείο 

παξακέλνπλ αζπκπησκαηηθνί ή έρνπλ ήπηα ζπκπησκαηνινγία, ελώ νη πην ζνβαξέο εθδειώζεηο ηεο λόζνπ, όπσο 

π.ρ. εγθεθαιίηηδα, αθνξνύλ ζπλήζσο ζε άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο, θαζώο θαη άηνκα κε ρξόληα ππνθείκελα 

λνζήκαηα.  

Ο αζζελήο πνπ θαηαγξάθεθε είλαη θάηνηθνο αγξνηηθήο πεξηνρήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Αξγνιίδαο, 

σζηόζν νη πεξηνρέο θπθινθνξίαο ηνπ ηνύ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν δελ κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ κε 

αζθάιεηα, θαζώο ε επηδεκηνινγία ηνπ ηνύ θαζνξίδεηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ζπληζηνύκε λα 

ιακβάλνληαη ζπζηεκαηηθά κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο από θνπλνύπηα, ζε όιε ηελ επηθξάηεηα. 

Τα μέτπα ατομικήρ πποστασίαρ από ηα θνπλνύπηα πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ δξαζηηθώλ 

εληνκναπσζεηηθώλ νπζηώλ ζώκαηνο θαη πεξηβάιινληνο, ζεηώλ, θνπλνππηέξσλ, θιηκαηηζηηθώλ θιπ, θαζώο θαη 

ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ιηκλαδόλησλ λεξώλ ζε απιέο θαη κπαιθόληα.  

Σε ζύζθεςε πνπ δηνξγαλώζεθε ζήκεξα, ζηηο 18/07/2017, κε θνηλή πξσηνβνπιία ηνπ ΚΕΕΛΠΝΟ θαη ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ε πνιηηηθή εγεζία, νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπ αξκόδηνπ Δήκνπ θαζώο θαη ην ΚΕΕΛΠΝΟ, ζπδεηήζεθαλ νη ελδεηθλπόκελεο 

δξάζεηο πξόιεςεο ζε ηνπηθό επίπεδν. Σηε ζεκεξηλή ζύζθεςε απνθαζίζηεθε ε εληαηηθνπνίεζε ζηνρεπκέλσλ 

κέηξσλ πξόιεςεο θαη απόθξηζεο γηα ηελ επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν  ησλ εληόκσλ δηαβηβαζηώλ θαη γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνύ ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. 

Τν ΚΕΕΛΠΝΟ βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο εζληθέο θαη ηνπηθέο αξρέο, γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ελδεηθλπόκελσλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Υγείαο, παξαθνινπζεί ηελ 

εμέιημε ηεο επηδεκηνινγίαο ηεο λόζνπ ζηε ρώξα καο.  
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