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Ο ιόσ Ζίκα ταυτοποιικθκε ςτθν Ουγκάντα το 1947. Μόνο 14 κροφςματα είχαν αναφερκεί ζωσ το 

2007 όπου καταγράφθκε για πρϊτθ φορά επιδθμία τθσ νόςου ςτθ νιςο Γιαπ, ςτισ Ομόςπονδεσ 

Πολιτείεσ τθσ Μικρονθςίασ. Από το 2013 αναφζρονται κροφςματα και επιδθμίεσ τθσ νόςου ςτο 

Δυτικό Ειρθνικό Ωκεανό (Γαλλικι Πολυνθςία, Νθςί του Πάςχα, Νθςιά Κουκ, Νζα Καλθδονία) ενϊ 

από το 2015 καταγράφονται μεγάλεσ επιδθμίεσ για πρϊτθ φορά ςτθ Βραηιλία και ςε άλλεσ χϊρεσ 

τθσ Κεντρικισ και τθσ Νότιασ Αμερικισ. Οι περιοχζσ όπου παρατθρείται ενεργι μετάδοςθ του ιοφ 

Ζίκα ανανεϊνονται ςυνεχϊσ λόγω τθσ ταχείασ γεωγραφικισ εξάπλωςθσ του ιοφ.  

 
Από τον Ιανουάριο του 2017 ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2017 αναφζρκθκαν 178 κροφςματα ςχετιηόμενα 

με ταξίδια ςε 14 χϊρεσ ςτθν Ευρϊπθ (Αυςτρία, Βζλγιο, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμζνο Βαςίλειο, 

Ιρλανδία, Ιςπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβθγία, ουθδία, Σςεχία, Φινλανδία) και 20 κροφςματα ςε 

ζγκυεσ ςε 8 χϊρεσ (Γαλλία, Ιρλανδία, Ιςπανία, Ιταλία, Νορβθγία, Ολλανδία, ουθδία, Σςεχία). 

 

Ο ιόσ Zika είναι ζνασ φλαβο-ιόσ που μεταδίδεται ςτον άνκρωπο:  

 κυρίωσ μζςω νυγμοφ μολυςμζνου κουνουπιοφ. Σα κουνοφπια του γζνουσ Aedes (κυρίωσ Aedes 

aegypti αλλά και Aedes albopictus) κεωροφνται οι κφριοι διαβιβαςτζσ του ιοφ, που μεταδίδουν 

τουσ ιοφσ του Δάγκειου πυρετοφ, του πυρετοφ Chikungunya και του κίτρινου πυρετοφ.  

 μζςω ςεξουαλικισ επαφισ πριν τθν ζναρξθ, κατά τθ διάρκεια και μετά το πζρασ των 

ςυμπτωμάτων. Η μετάδοςθ του ιοφ μπορεί να γίνει ακόμθ και αν το άτομο δεν ζχει εμφανίςει 

ςυμπτϊματα. Ο ιόσ ζχει ανιχνευκεί ςτο ςάλιο, ςτο ςπζρμα και ςτα κολπικά υγρά. Δεν υπάρχουν 

ενδείξεισ προσ το παρόν ότι μπορεί να μεταδοκεί μζςω φιλιοφ.  

 από τθν ζγκυο ςτο ζμβρυο μζςω του πλακοφντα κατά τθν κφθςθ ι κατά τον τοκετό. Ενϊ ζχει 

ανιχνευκεί ςτο μθτρικό γάλα, προσ το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεισ μετάδοςθσ μζςω του 

κθλαςμοφ. Η λοίμωξθ κατά τθ διάρκεια τθσ κφθςθσ μπορεί να προκαλζςει βλάβεσ του κεντρικοφ 

νευρικοφ ςυςτιματοσ (όπωσ μικροκεφαλία) ςτο ζμβρυο. 

 μζςω μετάγγιςθσ αίματοσ. 

 

Ο χρόνοσ επϊαςθσ τθσ νόςου δεν είναι ςαφισ, αλλά πικανόν είναι λίγεσ θμζρεσ. Σα ςυμπτϊματα 

τθσ νόςου περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκζφαλο, εξάνκθμα, επιπεφυκίτιδα, μυαλγίεσ και 

αρκραλγίεσ. Είναι ιπια και ςυνικωσ διαρκοφν 2-7 θμζρεσ. Δεν χρειάηεται ςυγκεκριμζνθ κεραπεία. 

Δεν υπάρχει εμβόλιο ι φαρμακευτικι αγωγι για τθν προφφλαξθ από τθ νόςο. 
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WHO-Κατθγοριοποίθςθ χωρών για τθ μετάδοςθ ιοφ Ζίκα ζωσ 15 Φεβρουαρίου 2018 
 

Κατθγορία 1: Περιοχι 
με νζα ειςαγωγι ι 
επαναειςαγωγι με 
ςυνεχιηόμενθ μετάδοςθ 

Αφρικι  Αγκόλα, Γουινζα Μπιςςάου 2 

Αμερικι  

Αγία Λουκία, Άγιοσ Βικζντιοσ και Γρεναδίνεσ,  Άγιοσ 
Μαρτίνοσ, Άγιοσ Χριςτόφοροσ και Νζβισ, Άγιοσ Ευςτάτιοσ 
και άμπα, Ανγκουίλα, Αντίγκουα και Μπαρμποφντα, 
Αργεντινι, Αροφμπα, Βρετανικζσ Παρκζνοι Νιςοι, 
Γρενάδα, Δομινίκα, Κοφβα, Κουραςάο, Μπαρμπάντοσ, 
Μπελίη, Μποναίρ, Μονςεράτ, νθςιά Σερκσ και Κζικοσ, 
Παρκζνοι Νιςοι ΗΠΑ, Σρινιντάντ και Σομπάγκο   

21 

Δυτικόσ Ειρθνικόσ 
Ωκεανόσ  

Νθςιά ολομϊντα, αμόα, ιγκαποφρθ, Σόνγκα 4 

Υποςφνολο    27 

Κατθγορία 2 : Περιοχζσ 
όπου υπάρχει ζνδειξθ 
κυκλοφορίασ του ιοφ 
πριν το 2015 ι περιοχι 
με ςυνεχιηόμενθ 
μετάδοςθ που δεν 
ανικει πλζον ςτθν 
κατθγορία νζασ 
ειςαγωγισ ι 
επαναειςαγωγισ, αλλά 
δεν υπάρχουν ςτοιχεία 
διακοπισ 

Αφρικι   

Ακτι Ελεφαντοςτοφ, Γκαμπόν, Καμεροφν, 
Κεντροαφρικανικι Δθμοκρατία, Μπουρκίνα Φάςο, 
Μπουροφντι, Νιγθρία, Ουγκάντα, Πράςινο Ακρωτιρι, 
ενεγάλθ 

10 

Αμερικι  

Αιτι, Βενεηουζλα, Βραηιλία, Βολιβία, Γαλλικι Γουιάνα, 
Γουατεμάλα, Γουιάνα, Δομινικανι Δθμοκρατία, 
Εκουαδόρ, Ελ αλβαδόρ, Κολομβία, Κόςτα Ρίκα, Μεξικό, 
Νικαράγουα, Ονδοφρα, Παναμά, Παραγουάθ, Περοφ, 
Πουζρτο Ρίκο, ουρινάμ, Σηαμάικα 

21 

Νοτιοανατολικι Αςία  
Ινδία, Ινδονθςία, Μαλδίβεσ, Μιανμάρ, Μπαγκλαντζσ, 
Σαχλάνδθ 

6 

Δυτικόσ Ειρθνικόσ 
Ωκεανόσ  

Βιετνάμ, Καμπότηθ, Λάοσ, Μαλαιςία, Παποφα Νζα 
Γουινζα, Φιλιππίνεσ, Φιτηί  

7 

Υποςφνολο    44 

Κατθγορία 3: Περιοχι 
όπου ζχει διακοπεί θ 
μετάδοςθ και υπάρχει 
πικανότθτα 
μελλοντικισ μετάδοςθσ 

Αμερικι 
ΗΠΑ, Μπαχάμεσ, Νθςί του Πάςχα-Χιλι, νθςιά Κζιμαν, 
Γουαδελοφπθ, Μαρτινίκα, Άγιοσ Βαρκολομαίοσ 

7 

Δυτικόσ Ειρθνικόσ 
Ωκεανόσ 

Αμερικανικι αμόα, Βανουάτου, Γαλλικι Πολυνθςία, 
Μικρονθςία, Νθςιά Κουκ, Νθςιά Μάρςαλ, 
Νζα Καλθδονία, Παλαοφ  

8 

Υποςφνολο    15 

Κατθγορία 4: Περιοχι 
όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο 
διαβιβαςτισ αλλά δεν 
υπάρχει επιβεβαιωμζνθ 
μετάδοςθ πρόςφατθ ι 
ςτο παρελκόν 

Αφρικι  

Αικιοπία, Γκάμπια, Γκάνα, Γουινζα, Ερυκραία, Ιςθμερινι 
Γουινζα, Κζνυα, Κομόροσ, Κονγκό, Λαϊκι Δθμοκρατία του 
Κονγκό, Λιβερία, Μπενίν, Μποτςουάνα, Μαδαγαςκάρθ, 
Μαλάουι, Μάλι, Μαυρίκιοσ, Μαγιότ, Μοηαμβίκθ, 
Ναμίμπια, Νίγθρασ, Νότια Αφρικι, Νότιο ουδάν, 
Ρεχνιόν, Ρουάντα, άο Σόμε και Πρίνςιπε, ευχζλλεσ, 
ιζρα Λεόνε, Σόγκο, Σανηανία, Σςαντ, Ζάμπια, 
Ζιμπάμπουε 

33 

Αμερικι  Ουρουγουάθ 1 

Μεςόγειοσ 
Αίγυπτοσ, Ομάν, Πακιςτάν, αουδικι Αραβία, ομαλία, 
ουδάν, Σηιμπουτί, Τεμζνθ 

8 

Ευρώπθ  Γεωργία, Μαδζρα-Πορτογαλία, Ρωςία, Σουρκία 4 

Νοτιοανατολικι Αςία   Μπουτάν, Νεπάλ, ρι Λάνκα, Σιμόρ Λζςτε 4 

Δυτικόσ Ειρθνικόσ 
Ωκεανόσ  

Αυςτραλία, Γκουάμ, Κίνα, Κιριμπάτι, Μπρουνζι, 
Ναοφρου, Νιοφε, νθςί των Χριςτουγζννων, νθςιά Βόρειεσ 
Μαριάνεσ, Ουαλίσ και Φουτουνά, Σοκελάου, Σουβαλοφ 

12 

Υποςφνολο    62 

ΣΥΝΟΛΟ    148 

Πθγι : http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260419/zika-classification-15Feb18 eng.pdf 
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Οδθγίεσ  

Όλοι οι ταξιδιϊτεσ ςυνιςτάται να είναι ενθμερωμζνοι για τθν τρζχουςα επιδθμία, να εφαρμόηουν 

αυξθμζνα μζτρα προςταςίασ κατά των δθγμάτων των κουνουπιϊν-Προςταςία από τα ζντομα και 

αςφαλείσ ςεξουαλικζσ πρακτικζσ ι αποχι από τθ ςεξουαλικι δραςτθριότθτα κατά τθ διάρκεια του 

ταξιδιοφ.  

 

Εγκυμοσύνη  

 τισ εγκφουσ και ςτισ περιπτϊςεισ επικείμενθσ εγκυμοςφνθσ ςυςτινεται ακφρωςθ του ταξιδιοφ 

ςε περιοχζσ όπου αναφζρονται κροφςματα από τον ιό Zika. 

 τθν περίπτωςθ που το ταξίδι δεν είναι εφικτό να αναβλθκεί, ςυςτινεται θ ζγκυοσ να το 

ςυηθτιςει με τον γιατρό τθσ. 

 Εάν ο ςφντροφοσ τθσ εγκφου ταξιδεφει ςε περιοχι με κροφςματα από τον ιό Ζίκα, ςυνιςτάται θ 

εφαρμογι αςφαλϊν ςεξουαλικϊν πρακτικϊν ι αποχι από τθ ςεξουαλικι δραςτθριότθτα ςε 

όλθ τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ, ακόμθ και αν ο ςφντροφοσ δεν εμφανίςει ςυμπτϊματα. 

 τα ηευγάρια που προγραμματίηουν εγκυμοςφνθ ςυνιςτάται να εφαρμόηουν αςφαλείσ 

ςεξουαλικζσ πρακτικζσ και μεκόδουσ αντιςφλλθψθσ για 6 μινεσ μετά το ταξίδι ςε περιοχι με 

κροφςματα από τον ιό Ζίκα ι μετά τθν εμφάνιςθ των ςυμπτωμάτων.  

 

Μετά τθν επιςτροφι 

Οι ταξιδιϊτεσ ςυνιςτάται να κάνουν χριςθ εντομοαπωκθτικϊν για τρεισ εβδομάδεσ και να 

παρακολουκιςουν τθν υγεία τουσ για 21 θμζρεσ. Αν κατά τθ διάρκεια αυτϊν των θμερϊν 

παρουςιάςουν πυρετό, πονοκζφαλο, εξάνκθμα, επιπεφυκίτιδα, μυαλγίεσ και αρκραλγίεσ, 

χρειάηεται να αναηθτιςουν άμεςα ιατρικι βοικεια και να ενθμερϊςουν τον ιατρό για το 

ταξιδιωτικό τουσ ιςτορικό.  

Επειδι οι περιςςότερεσ λοιμϊξεισ από τον ιό Zika είναι αςυμπτωματικζσ, ςυνιςτάται ςτουσ άνδρεσ 

ταξιδιϊτεσ να απζχουν από τισ ςεξουαλικζσ επαφζσ ι να εφαρμόηουν αςφαλείσ ςεξουαλικζσ 

πρακτικζσ για τουλάχιςτον 6 μινεσ και ςτισ γυναίκεσ για τουλάχιςτον 2 μινεσ μετά τθν επιςτροφι 

τουσ. 
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Πεπιοσέρ όπος 
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ειζαγόμενα 
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ηον ιό Zika ,ΕCDC.   
 
Στο: 
http://atlas.ecdc.eu
ropa.eu/public/inde
x.aspx?Dataset=284 

 

http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1/proliptika%20metra%20vectors.pdf

