
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αζήλα, 3 Απγνύζηνπ 2017 

Θέμα: «Εσρεία ζύζκεψη για ηα νοζήμαηα ποσ μεηαδίδονηαι με διαβιβαζηές.» 

Επξεία ζύζθεςε γηα ηα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε ηα θνπλνύπηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα 3 

Απγνύζηνπ 2017, ζην Κέληξν Ειέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΕΕΛΠΝΟ), ππό ηελ πξνεδξεία ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα Δεκόζηαο Τγείαο θ. Ι. Μπαζθόδνπ, θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΚΕΕΛΠΝΟ, αλ. θαζεγεηή 

ρεηξνπξγηθήο, θ. Θ. Ρόδελκπεξγθ. ηε ζύζθεςε ζπκκεηείραλ επηζηήκνλεο θαη εθπξόζσπνη θνξέσλ από 

ηελ Εζληθή ρνιή Δεκόζηαο Τγείαο, ην Τπνπξγείν Τγείαο, ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ, ην πληνληζηηθό Κέληξν Αηκνεπαγξύπλεζεο, ην Εζληθό Κέληξν Αηκνδνζίαο, ην Μπελάθεην 

Φπηνπαζνινγηθό Ιλζηηηνύην, ηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο. 

ηε ζύζθεςε ζπδεηήζεθαλ ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα θαη νη δξάζεηο δεκόζηαο πγείαο ζρεηηθά κε ηα 

ζπνξαδηθά θξνύζκαηα εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρώξηαο κεηάδνζεο θαζώο θαη ηα πξόζθαηα 

θξνύζκαηα από ηνλ ηό ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ. Σνλίζηεθε όηη ζηελ επνρή ηεο παγθόζκηαο κεηαθίλεζεο ηα 

λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο απνηεινύλ ζεκαληηθή πξόθιεζε γηα ηε Δεκόζηα Τγεία 

ηόζν ησλ αλζξώπσλ όζν θαη ησλ δώσλ ζηελ Ειιάδα αιιά θαη δηεζλώο. Με αθνξκή ηα κέρξη ηώξα 

θξνύζκαηα εινλνζίαο θαη ινίκσμεο ηνπ Ινύ ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ ζηελ Ειιάδα δηαπηζηώζεθε εηνηκόηεηα 

θαη θαιή ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ. 

Εμαηξεηηθή ζεκαζία έρνπλ ζε απηή ηε θάζε ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο από ηα θνπλνύπηα θαζώο 

απνηεινύλ ην ζεκαληηθόηεξν κέηξν πξόιεςεο από ηε λόζν απηή ηελ πεξίνδν.  

Σν ΚΕΕΛΠΝΟ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο αξκόδηνπο 

θνξείο, έρεη ελεκεξώζεη ην ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο από ηό 

ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ θαη παξαθνινπζεί ζηελά ηελ εμέιημε ηεο λόζνπ ζηελ Ειιάδα. Ελεκέξσζε ζρεηηθά 

κε ηελ πνξεία ησλ επηδεκηνινγηθώλ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε (θάζε Σεηάξηε 

απόγεπκα) κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ζηελ νπνία θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο 

γηα ηελ λόζν θαη ηα κέηξα πξόιεςεο (www.keelpno.gr). 
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