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1. Ιλαπά- Παπωηίηιδα 

 

Από ην Λνέκβξην 2011 έωο ηελ 31ε Οθηωβξίνπ 2012 αλαθέξζεθαλ 8795 θξνύζκαηα ηιαξάο 

από ηηο 29 ρώξεο ηεο Δπξωπαϊθήο Εώλεο. ηε Ρνπκαλία ηα θξνύζκαηα αλέξρνληαη ζε 4154, 

ζηε Γαιιία ζε 1041, ζηελ Ηηαιία ζε 724, ζηελ Ηζπαλία ζε 735 θαη ζην Ζλωκέλν Βαζίιεην ζε 

1577. 

 

Οδηγίερ 

Οη ηαμηδηώηεο πξνο όιεο ηηο ρώξεο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη έλαληη ηεο ηιαξάο θαη 

ηεο παξωηίηηδαο (MMR). Άλνζνη ζεωξνύληαη όζνη έρνπλ ιάβεη 2 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ ή 

έρνπλ ηζηνξηθό λόζνπ. 

 

 

2. Πολιομςελίηιδα 

 

  Ζ λόζνο εμαθνινπζεί λα είλαη ελδεκηθή ζε ρώξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο.  

πληζηάηαη αλακλεζηηθή δόζε ηνπ εκβνιίνπ ζηηο ρώξεο: 

Afghanistan, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, 

Chad, China, Congo, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo (DRC), Djibouti, 

Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Iran, 

Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Liberia, Mali, Mauritania, Namibia, Niger, Nigeria, 

Pakistan, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan and South Sudan, Tajikistan, 

Tanzania, Togo, Turkmenistan, Uzbekistan, Uganda, Zambia. 

 

Οδηγίερ 

Οη ηαμηδηώηεο πξνο ηηο αλωηέξω ρώξεο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη έλαληη ηεο 

πνιηνκπειίηηδαο. Αλ πξόθεηηαη γηα ελήιηθεο πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί ζε παηδηθή ειηθία, 

ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε κίαο αλακλεζηηθήο δόζεο ηνπ ελέζηκνπ εκβνιίνπ (IPV) πξηλ ηελ 

αλαρώξεζε, αλ δελ έρνπλ ιάβεη πνηέ ζην παξειζόλ αλακλεζηηθή δόζε. 

 

 

3. Κίηπινορ πςπεηόρ  

 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο ζην νπδάλ αλαθνίλωζε επηδεκία θίηξηλνπ ππξεηνύ ζηελ πεξηνρή 

Greater Darfur. Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο ύπνπηωλ θξνπζκάηωλ αλαθέξζεθε ζην Θεληξηθό 

θαη Λόηην Darfur. Έωο ηηο 4 Γεθεκβξίνπ 2012 πξνζβιήζεθαλ 33 από ηηο 64 πεξηνρέο ζην 

Darfur θαη αλαθέξζεθαλ 732 ύπνπηα θξνύζκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 165 ζαλάηωλ.  

Επιδημίερ και ζςμβάνηα ζηον κόζμο 
Πποληπηικά μέηπα για ηοςρ ηαξιδιώηερ 
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Οδηγίερ 

Οη ηαμηδηώηεο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη έλαληη ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνύ. Δπίζεο 

ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξωκέλνη όηη ε λόζνο κεηαδίδεηαη κέζω λύγκαηνο κνιπζκέλνπ 

θνπλνππηνύ θαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία από ηα έληνκα.  

 

4. Μηνιγγιηιδοκοκκική μηνιγγίηιδα 

 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο ζηε Υηιή αλαθέξεη αύμεζε ηωλ θξνπζκάηωλ κεληγγηηηδνθνθθηθήο 

λόζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012. Ζ πην πξόζθαηε επηδεκία πξνθιήζεθε από ηνλ νξόηππν 

W135. Έωο ηηο 17 Λνεκβξίνπ επηβεβαηώζεθαλ 48 θξνύζκαηα θαη 10 ζάλαηνη από ηε λόζν ζε 

όιε ηε ρώξα (ην 2011 αλαθέξζεθαλ 21 θξνύζκαηα). Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο θξνπζκάηωλ 

θαη ζαλάηωλ (39 θξνύζκαηα, 7 ζάλαηνη) αλαθέξζεθε ζηελ πεξηνρή Metropolitan 

(Santiago). ηελ πεξηνρή Valparaiso αλαθέξζεθαλ κόλν 3 θξνύζκαηα από ηνλ νξόηππν 

W135 από 1 Ηαλνπαξίνπ-17 Λνεκβξίνπ 2012. Θξνύζκαηα αλαθέξζεθαλ ζε άιιεο 4 

πεξηνρέο: Arica θαη Parinacota (1), Antofagasta (1), La Araucania (2) θαη Los Lagos (2). 

 

Οδηγίερ 

Οη ηαμηδηώηεο πξνο ηηο πεξηνρέο κε ηελ πξόζθαηε επηδεκία ζπληζηάηαη λα εκβνιηάδνληαη. 

Δπίζεο νη ηαμηδηώηεο πξνο ηηο ρώξεο ηεο Αθξηθήο πνπ βξίζθνληαη ππό ηε αράξα, ζηε «δώλε 

ηεο κεληγγίηηδαο» θπξίωο ηελ επνρή ηεο μεξαζίαο (Γεθέκβξην-Ηνύλην), ζπληζηάηαη λα 

εκβνιηάδνληαη. Ζ «δώλε ηεο κεληγγίηηδαο» εθηείλεηαη από ηε ελεγάιε (Αλαηνιηθά) έωο ηελ 

Αηζηνπία (Γπηηθά) θαη πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ηωλ ρωξώλ: ελεγάιε, Γνπηλέα, Γθάκπηα, 

Γνπηλέα Κπηζό, Κάιη, Κπνπξθίλα Φάζν, Θακεξνύλ, Αθηή Διεθαληνζηνύ, Γθάλα, Κπελίλ, 

Σόγθν, Ληγεξία, Λίγεξαο, Σζαλη, νπδάλ, Αηζηνπία, Οπγθάληα, Θέλπα θαη Δξπζξαία. 

 

 

5. Δάγκειορ Πςπεηόρ 
 

Έωο ηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2012 αλαθέξζεθαλ 2050 θξνύζκαηα δάγθεηνπ ππξεηνύ ζηελ 

Καδέξα, ζηελ Πνξηνγαιία. Δπίζεο αλαθέξζεθαλ 58 θξνύζκαηα δάγθεηνπ ππξεηνύ ζε 

Δπξωπαίνπο ηαμηδηώηεο πνπ επηζθέθζεθαλ ηε Καδέξα. 

Έωο ηνλ Αύγνπζην 2012 πηζαλά θξνύζκαηα δάγθεηνπ ππξεηνύ αλαθέξνληαη ζηε Mogadishu, 

ζηε νκαιία. 

Έωο ηνλ Κάην 2012  πηζαλά θξνύζκαηα από ηε λόζν αλαθέξζεθαλ ζηελ αλαηνιηθή Θέλπα 

ζηε Mandera.  

Σν 2012 αλαθέξζεθαλ θξνύζκαηα από ηε λόζν ζην Βηεηλάκ, ζηελ Ηλδία, ζηελ Θακπόηδε, 

ζηελ Καιαηζία, ζηε ηγθαπνύξε, ζηε ξη Ιάλθα, ζηελ Σαϊβάλ, ζηελ Σαϋιάλδε, ζηηο 

Φηιηππίλεο, ζην βόξεην Queensland ζηελ Απζηξαιία, ζηε Βξαδηιία, ζηελ Θνύβα, ζηε 

Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία, ζην Δθνπαδόξ, ζηελ Αϊηή, ζηε Σδακάηθα, ζην Πνπέξην Ρίθν. 

Δπηδεκία δάγθεηνπ ππξεηνύ αλαθέξζεθε ζην Palau θαη ζηελ πεξηνρή Yap, ζηε Κηθξνλεζία 

όπνπ αλαθέξζεθαλ 1200 θξνύζκαηα θαη δύν ζάλαηνη από ηνλ επηέκβξην 2011 έωο ηνλ 

Απξίιην 2012. 

ηε ανπδηθή Αξαβία, ζε δεκνθηιείο ζε ηαμηδηώηεο πεξηνρέο όπωο ε Jeddah, αλαθέξνληαη 

ζπνξαδηθά θξνύζκαηα δάγθεηνπ ππξεηνύ. Δπίζεο θξνύζκαηα αλαθέξνληαη ζην Παθηζηάλ θαη 

ζηελ Τεκέλε. 

 

Οδηγίερ 

Οη ηαμηδηώηεο πξέπεη λα είλαη ελεκεξωκέλνη όηη ε λόζνο κεηαδίδεηαη κέζω λύγκαηνο 

κνιπζκέλνπ θνπλνππηνύ θαη ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία από ηα έληνκα. Ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί κε ηα κέηξα πξνθύιαμεο πξέπεη λα είλαη νη 

έγθπνη, ηα παηδηά θαη ηα άηνκα κε ζνβαξέο ππνθείκελεο λόζνπο. 
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6. Χολέπα 

 

Από ηελ αξρή ηνπ έηνπο έωο ηηο 2 Οθηωβξίνπ, θαηαγξάθεθαλ ζε δώδεθα από ηηο δεθαηξείο 

πεξηνρέο ζηε ηέξξα Ιεόλε 20736 θξνύζκαηα ρνιέξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 280 

ζαλάηωλ (ζλεηόηεηα 1,35%). Ζ πεξηνρή πνπ εληνπίδνληαη ηα πεξηζζόηεξα θξνύζκαηα είλαη 

ε Western Area όπνπ βξίζθεηαη ε πξωηεύνπζα Freetown.  

ηηο 23 Ηνπιίνπ ε Ιαϊθή Γεκνθξαηία ηνπ Θνλγθό (Θηλζάζα) αλέθεξε αύμεζε ζηνλ αξηζκό 

ηωλ θξνπζκάηωλ ρνιέξαο ζηελ πεξηνρή North Kivu, όπνπ ιακβάλνπλ ρώξα έλνπιεο 

ζπγθξνύζεηο. ύκθωλα κε ηελ αλαθνξά, από ηελ επηδεκηνινγηθή εβδνκάδα 24 (11-17 

Ηνπλίνπ) έωο ηελ επηδεκηνινγηθή εβδνκάδα 26 (25 Ηνπλίνπ- 1 Ηνπιίνπ) αλαθέξζεθαλ 368 

λέα θξνύζκαηα. ηηο πεξηνρέο πνπ επιήγεζαλ πεξηζζόηεξν πεξηιακβάλνληαη νη Birambizo, 

Goma, Karisimbi, Kiroshe, Mutwanga, Mweso θαη Rwanguba.  

Σν Τπνπξγείν Τγείαο ζηελ Θνύβα επηβεβαίωζε ηελ πξώηε επηδεκία ρνιέξαο ζηε ρώξα κεηά 

από πεξηζζόηεξν από έλαλ αηώλα. Έωο ηελ 31ε Ηνπιίνπ 2012 αλαθέξζεθαλ 236 

επηβεβαηωκέλα θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 3 ζαλάηωλ ζηηο πόιεηο Manzanillo, 

Bayamo, Yara θαη Campechuela Niquero ζηελ Δπαξρία Granma. Έωο ηα ηέιε Απγνύζηνπ 

αλαθέξζεθαλ θξνύζκαηα ζηηο πεξηνρέο : Santiago de Cuba, Holguin, Guantanamo, Las 

Tunas, Artemisa, Pinar del Rio, Havana, Mayabeque, Ciego de Avila.  

Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηελ Αϊηή από ηνλ Οθηώβξην, 2010. Από ηελ αξρή ηεο 

επηδεκίαο αλαθέξζεθαλ 614196 θξνύζκαηα θαη 7691 ζάλαηνη.  

Έωο ηηο 23 Λνεκβξίνπ 2012 αλαθέξζεθαλ ζηε Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία 7830 θξνύζκαηα 

ρνιέξαο θαη 33 ζάλαηνη, εθ ηωλ νπνίωλ 1707 θξνύζκαηα θαη 16 ζάλαηνη επηβεβαηώζεθαλ 

εξγαζηεξηαθά. Οη επαξρίεο κε ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό θξνπζκάηωλ είλαη νη: Santiago 

(4025), Espaillat (903), National District (829) θαη Santo Domingo (534). 

 

Οδηγίερ 

Οη ηαμηδηώηεο ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξωκέλνη γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη λα 

γλωξίδνπλ ηα γεληθά πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηελ θαηαλάιωζε θαγεηνύ θαη πνηώλ. Αλ 

πξόθεηηαη λα κεηαβνύλ ζε πεξηνρέο κε επηδεκία ζπληζηάηαη λα εκβνιηάδνληαη. 

 

 

7. Αιμοππαγικόρ Πςπεηόρ Ebola 

 

Έωο ηηο 28 Λνεκβξίνπ 2012 ην Τπνπξγείν Τγείαο ζηελ Οπγθάληα αλαθνίλωζε 7 θξνύζκαηα 

(6 επηβεβαηωκέλα θαη 1 πηζαλό) ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 4 ζαλάηωλ ζηηο πεξηνρέο Luweero 

θαη Kampala.  

Έωο ηηο 24 Οθηωβξίνπ 2012, ην Τπνπξγείν Τγείαο ηεο Ιαϊθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Θνλγθό 

(Θηλζάζα) αλαθνίλωζε ζπλνιηθά 52 θξνύζκαηα (35 εξγαζηεξηαθά επηβεβαηωκέλα, 17 

πηζαλά), ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 25 ζαλάηωλ (12 επηβεβαηωκέλνη, 13 πηζαλνί) από 

αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola. Σα θξνύζκαηα αλαθέξζεθαλ ζηηο πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο Isiro 

θαη Viadana ζηελ πεξηνρή Haut-Uélé, ζηελ Province Orientale.  

 
Οδηγίερ 

Οη ηαμηδηώηεο ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξωκέλνη όηη ε λόζνο κεηαδίδεηαη από άλζξωπν ζε 

άλζξωπν κέζω ηεο επαθήο κε κνιπζκέλν αίκα ή άιιεο εθθξίζεηο. Δπνκέλωο πξέπεη λα 

απνθεύγεηαη ε άκεζε επαθή κε ζωκαηηθά πγξά αζζελώλ θαη κε εξγαιεία ή αληηθείκελα πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί από αζζελείο. 
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8. Πςπεηόρ Rift Valley  

 

ηηο 4 Οθηωβξίνπ 2012 ην Τπνπξγείν Τγείαο ζηε Καπξηηαλία αλαθνίλωζε επηδεκία ππξεηνύ 

Rift Valley. Από ηηο 16 επηεκβξίνπ έωο ηηο 30 Οθηωβξίνπ αλαθέξζεθαλ από 6 πεξηνρέο 

(Assaba, Brakna, Hodh Chargui, Hodh Gharbi, Tagant, Trarza) 34 θξνύζκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 17 ζαλάηωλ. Σν ηειεπηαίν θξνύζκα αλαθνηλώζεθε ζηηο 27 

Οθηωβξίνπ 2012 ζηελ πεξηνρή Magta Lahjar, Brakna. Όια ηα θξνύζκαηα είραλ ηζηνξηθό 

επαθήο κε δώα. 

 

Οδηγίερ  

Οη ηαμηδηώηεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηωλ 

λπγκάηωλ ηωλ θνπλνππηώλ, λα απνθεύγνπλ ηελ επαθή κε αίκα ή ηζηνύο κνιπζκέλωλ δώωλ 

(πξόβαηα, θαηζίθεο, θακήιεο, βννεηδή) θαη λα θαηαλαιώλνπλ κόλν παζηεξηωκέλν γάια θαη 

θαιά καγεηξεπκέλν θξέαο. 

 

9. Αιμοππαγικόρ πςπεηόρ Marburg  

Σν Τπνπξγείν Τγείαο ζηελ Οπγθάληα επηβεβαίωζε επηδεκία αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Marburg 

ζηελ Kabale, ζηε λνηηνδπηηθή Οπγθάληα ζηηο πεξηνρέο Kampala (πξωηεύνπζα), Ibanda, 

Mbarara θαη Kabarole. Έωο ηηο 28 Οθηωβξίνπ 2012 αλαθέξζεθαλ 18 θξνύζκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 9 ζαλάηωλ.  

 

Οδηγίερ  

Οη ηαμηδηώηεο ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξωκέλνη όηη ε λόζνο κεηαδίδεηαη από άλζξωπν ζε 

άλζξωπν κέζω ηεο επαθήο κε κνιπζκέλν αίκα ή άιιεο εθθξίζεηο. Δπνκέλωο πξέπεη λα 

απνθεύγεηαη ε άκεζε επαθή κε ζωκαηηθά πγξά αζζελώλ θαη κε εξγαιεία ή αληηθείκελα πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί από αζζελείο. ύκθωλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε 

ζρέζε κε ηα ηαμίδηα θαη ην εκπόξην. 

 

 

Σα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζηελ αλαζθόπεζε δηθηπαθώλ ηόπωλ ηωλ WHO, CDC, ECDC, NATHNAC 


