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Εβδομαδιαία ζκκεςθ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ τθσ λοίμωξθσ από ιό του 

Δυτικοφ Νείλου ςε ανκρώπουσ, Ελλάδα,  11 επτεμβρίου 2014 
 

Η εβδομαδιαία αυτι αναφορά ςκοπό ζχει τθ ςυνοπτικι παρουςίαςθ των κρουςμάτων που 

διαγιγνϊςκονται εργαςτθριακά με λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου (ΔΝ)  κάκε εβδομάδα  για τθν 

περίοδο μετάδοςθσ 2014. 

Σα δεδομζνα επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ προζρχονται από τισ δθλϊςεισ που αποςτζλλουν οι κεράποντεσ 

ιατροί ςτο ΚΕΕΛΠΝΟ για τα περιςτατικά, κακϊσ και από τθν κακθμερινι επικοινωνία με εργαςτιρια που 

ςυμμετζχουν ςτθ διάγνωςθ του ιοφ του ΔΝ  (i. Εκνικό Κζντρο Αναφοράσ Αρμποϊϊν και Αιμορραγικϊν 

Πυρετϊν, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ,  ii. Εργαςτιριο Μικροβιολογίασ, Ιατρικι χολι 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, iii. Διαγνωςτικό Σμιμα, Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Pasteur).  

Σο Σμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ του ΚΕΕΛΠΝΟ πραγματοποιεί ςυςτθματικι 

διερεφνθςθ των διαγνωςμζνων κρουςμάτων, εντόσ 24 ωρϊν από τθ διλωςι τουσ, μζςω επικοινωνίασ με 

τουσ κεράποντεσ ιατροφσ και μζςω ςυνεντεφξεων με τουσ αςκενείσ, ϊςτε να προςδιοριςκεί ο πικανόσ 

τόποσ ζκκεςθσ, τα χαρακτθριςτικά τθσ νόςου και οι παράγοντεσ κινδφνου. 

Από τθν αρχι τθσ περιόδου 2014 μζχρι και τισ 11/09/2014 (ϊρα 13.00), ζχουν διαγνωςτεί δεκατρία (13) 

κροφςματα λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου, εκ των οποίων τα 12 παρουςίαςαν εκδθλϊςεισ από 

το Κεντρικό Νευρικό φςτθμα (ΚΝ, εγκεφαλίτιδα ι/και μθνιγγίτιδα ι/και οξεία χαλαρι παράλυςθ) και το 

ζνα είχε ιπιεσ εκδθλϊςεισ (εμπφρετο νόςθμα) (Πίνακασ 1). Ζχουν καταγραφεί τρεισ  κάνατοι αςκενϊν με 

λοίμωξθ από τον ιό και εκδθλϊςεισ από το ΚΝ (θλικίασ >75 ετϊν). 

Πίνακαρ 1: Απιθμόρ δηλωθένηων αζθενών με επγαζηηπιακή διάγνωζη λοίμωξηρ από ηον ιό ηος 

Δςηικού Νείλος, με και σωπίρ εκδηλώζειρ από ηο Κενηπικό Νεςπικό Σύζηημα (ΚΝΣ), Ελλάδα, 2014, 

έωρ 11/09/2014 (ώπα 13.00) 

1. Πρόκειται κυρίωσ για εκδθλϊςεισ εγκεφαλίτιδασ , άςθπτθσ μθνιγγίτιδασ ι μθνιγγοεγκεφαλίτιδασ 
2. Περιλαμβάνονται και ςτθ ςτιλθ «φνολο αςκενϊν» 

 

Ζωσ τισ 11/09/2014, ϊρα 13:00, ζνασ (1) αςκενισ νοςθλεφεται ςε ΜΕΘ, τζςςερισ (4) ςε κλινικι (εκτόσ ΜΕΘ) 

και πζντε (5) ζχουν λάβει εξιτιριο από το νοςοκομείο (Πίνακασ 2).  

 

 
Αρικμόσ αςκενϊν 

με 
εκδθλϊςεισ από το ΚΝ 

[1]
 

Αρικμόσ αςκενϊν 
χωρίσ  

εκδθλϊςεισ από το ΚΝ 

φνολο 
αςκενών 

Αρικμόσ 
κανάτων 

[2]
 

Κροφςματα που διαγνϊςτθκαν 
εργαςτθριακά και κάνατοι  

12 1 13 3 
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Πίνακαρ 2. Τπέσοςζα καηάζηαζη αζθενών με επγαζηηπιακή διάγνωζη λοίμωξηρ από ιό Δςηικού Νείλος, έωρ 

11/09/2014 (ώπα 13.00) 

Σρζχουςα κατάςταςθ αςκενών  
Αρικμόσ 

κρουςμάτων 

Νοςθλεφονται ςε κλινικζσ (εκτόσ ΜΕΘ)  4 

Νοςθλεφονται ςε Μονάδα Εντατικισ Θεραπείασ (ΜΕΘ) 1 

φνολο αςκενών που νοςθλεφονται 5 

Ζλαβαν εξιτιριο από το νοςοκομείο 5 

Δεν νοςθλεφκθκε ςε νοςοκομείο 0 

Θάνατοι αςκενών με λοίμωξθ από ιό του Δυτικοφ Νείλου 3 

φνολο κρουςμάτων  13 

 

τθν Εικόνα 1 φαίνεται θ κατανομι των περιςτατικϊν με εκδθλϊςεισ από το Κεντρικό Νευρικό φςτθμα 

ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων. Σο πρϊτο καταγεγραμμζνο από το ΚΕΕΛΠΝΟ περιςτατικό 

αναφζρει ζναρξθ ςυμπτωμάτων ςτισ 05 Αυγοφςτου 2014 (εβδ.32/2014). 

Εικόνα 1. Απιθμόρ δηλωθένηων αζθενών με λοίμωξη από ιό ΔΝ και εκδηλώζειρ από ηο Κενηπικό 

Νεςπικό Σύζηημα (ΚΝΣ) ανά εβδομάδα έναπξηρ ζςμπηωμάηων, Ελλάδα, 2014, έωρ 11/09/2014, ώπα 

13.00 (n=12).*  

 

* Η ςτικτι μπλε γραμμι αναπαριςτά τον αρικμό κρουςμάτων με εκδθλϊςεισ από το ΚΝ που είχαν δθλωκεί το ζτοσ 2010, θ ςτικτι 

κόκκινθ γραμμι τον αντίςτοιχο αρικμό κρουςμάτων το 2011, θ ςτικτι μαφρθ γραμμι τον αντίςτοιχο αρικμό κρουςμάτων το 2012, 

θ ςτικτι γαλάηια τον αντίςτοιχο αρικμό κρουςμάτων το 2013 και κάκε μωβ τετραγωνίδιο αναπαριςτά ζνα κροφςμα που δθλϊκθκε 

κατά τθν περίοδο 2014.  
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Η διάμεςθ θλικία των αςκενϊν με εκδθλϊςεισ από το ΚΝ είναι 80 ετϊν (εφροσ: 44 – 87 ετϊν). 

τον Πίνακα 3 και ςτθν Εικόνα 2 φαίνεται ο πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ των δθλωκζντων αςκενϊν με 

εργαςτθριακά διαγνωςμζνθ λοίμωξθ από τον ιό του ΔΝ. θμειϊνεται ότι ο πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ των 

ανκρωπίνων κρουςμάτων από τον ιό του ΔΝ αποτελεί αδρό κριτιριο για τθν εκτίμθςθ των περιοχϊν 

κυκλοφορίασ του ιοφ.  

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςφμφωνα με τα αποτελζςματα οροεπιδθμιολογικισ μελζτθσ που είχε διεξαχκεί το 

2010, ςε κάκε ζνα (1) κροφςμα λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου με προςβολι του κεντρικοφ 

νευρικοφ ςυςτιματοσ αντιςτοιχοφν περίπου 140 μολυνκζντεσ από τον ιό (με ιπια ςυμπτωματολογία ι 

αςυμπτωματικοί). 

Πίνακαρ 3. Απιθμόρ δηλωθένηων αζθενών με επγαζηηπιακή διάγνωζη λοίμωξηρ από ηον ιό ηος 

Δςηικού Νείλος, με και σωπίρ εκδηλώζειρ από ηο Κενηπικό Νεςπικό Σύζηημα (ΚΝΣ), ανά πιθανό 

Καλλικπαηικό Δήμο έκθεζηρ, Ελλάδα, 2014, έωρ 11/09/2014 (ώπα 13.00)  

Περιφερειακι 
Ενότθτα  

Εκτιμώμενοσ Διμοσ 
ζκκεςθσ 

Αρικμόσ αςκενών  

ΜΕ εκδθλώςεισ  

από το ΚΝ 

Αςκενείσ  

ΜΕ εκδθλώςεισ από το ΚΝ  

ανά 100.000 πλθκυςμοφ
*
 

Αρικμόσ αςκενών  

ΧΩΡΙ εκδθλώςεισ 

 από το ΚΝ 

Ανατολικισ 
Αττικισ 

Λαυρεωτικισ 1 3,98 0 

Μαρακϊνοσ 1 2,99 0 

Ηλείασ Ανδραβίδασ- Κυλλινθσ 2 9,27 0 

Ροδόπθσ 

Ιάςμου 2 14,48 0 

Κομοτθνισ 5 7,47 0 

Μαρϊνειασ - απϊν 1 6,79 0 

Ξάνκθσ Αβδιρων 0 0,00 1 

φνολο χώρασ 12 0,11 1 

*
 Τπολογίςτθκε με βάςθ ςτοιχεία πλθκυςμοφ τθσ  ΕΛ.ΣΑΣ. (απογραφι 2011) 
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Εικόνα 2: Χάπηηρ με αποηύπωζη ηος εκηιμώμενος ηόπος έκθεζηρ ηων δηλωθένηων κποςζμάηων 

λοίμωξηρ από ηον ιό ηος Δςηικού Νείλος, Ελλάδα, 2014, έωρ 11/09/2014, ώπα 13.00 (n=13).* 

 

πθγι: ΚΕΕΛΠΝΟ  

 
 
*Κάκε κόκκινθ κουκίδα αναπαριςτά ζνα εργαςτθριακά διαγνωςμζνο κροφςμα λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ 

Νείλου με εκδθλϊςεισ από το ΚΝ, ενϊ κάκε μπλε τρίγωνο αναπαριςτά ζνα εργαςτθριακά διαγνωςμζνο κροφςμα 
λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου χωρίσ εκδθλϊςεισ από το ΚΝ. 
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υμπεράςματα 

Η περίοδοσ μετάδοςθσ 2014 είναι θ πζμπτθ ςυνεχόμενθ κατά τθν οποία καταγράφονται κροφςματα 

λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου ςε ανκρϊπουσ ςτθν Ελλάδα και κεωρείται ότι ο ιόσ ζχει 

εγκαταςτακεί ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ.  Η διάγνωςθ των πρϊτων ανκρϊπινων κρουςμάτων ζγινε 

ςχετικά αργά (Εβδ. 32/2014).  

Μζχρι τισ 11/09/2014 ςτθν Ελλάδα ζχει καταγραφεί μικρόσ αρικμόσ κρουςμάτων ςε ανκρϊπουσ ςτθν 

Περιφζρεια Αττικισ και ςτισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ (Π.Ε.) Ηλείασ και Ξάνκθσ, περιοχζσ γνωςτισ 

κυκλοφορίασ του ιοφ ΔΝ από προθγοφμενα ζτθ, αλλά και ςτθν Π.Ε. Ροδόπθσ, νζα περιοχι κυκλοφορίασ 

του ιοφ.   

τθν Ευρϊπθ και ςε γειτονικζσ χϊρεσ, κατά τθν περίοδο 2014 (ζωσ 04/09/2014), κροφςματα λοίμωξθσ από 

τον ιό ΔΝ ζχουν καταγραφεί, εκτόσ από τθ χϊρα μασ και ςτο Ιςραιλ, ςτθ Ρωςία, ςτθ ερβία, ςτθ Βοςνία-

Ερηεγοβίνθ, ςτθν Αυςτρία, ςτθ Ρουμανία, ςτθν Ουγγαρία και τθν Ιταλία (πθγι: ECDC).  

Η επιδθμιολογικι επιτιρθςθ τθσ νόςου, θ ςυςτθματικι και ζγκαιρθ καταπολζμθςθ των κουνουπιϊν και θ 

εφαρμογι μζτρων ατομικισ προςταςίασ από τα κουνοφπια αποτελοφν τα πλζον ενδεδειγμζνα μζτρα για 

τον ζλεγχο τθσ νόςου.  

 

Δράςεισ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τθν αντιμετώπιςθ τθσ λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου, 2014 

Οι δράςεισ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου 

περιλαμβάνουν: 

Ι. Ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ τθσ νόςου ςε ανκρώπουσ:  

‐ Ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ των εγκεφαλιτίδων και των φποπτων περιςτατικών: Ενθμζρωςθ και 

ευαιςκθτοποίθςθ των επαγγελματιϊν υγείασ (διενζργεια ενθμερωτικϊν θμερίδων, αποςτολι 

ενθμερωτικοφ υλικοφ ςε όλεσ τισ Μονάδεσ Τγείασ) ςχετικά με τθ λοίμωξθ από ΙΔΝ και τθν ανάγκθ 

διερεφνθςθσ των φποπτων κρουςμάτων μζςα ςτθν περίοδο μετάδοςθσ. τθν ιςτοςελίδα του 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υπάρχει ειδικι κεματικι ενότθτα για τουσ επαγγελματίεσ υγείασ, όπου αναρτϊνται όλεσ οι 

επικαιροποιθμζνεσ οδθγίεσ (www.keelpno.gr).  

‐ Κακθμερινι επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριών με εργαςτιρια που διενεργοφν ζλεγχο για τον 

ιό του Δυτικοφ Νείλου.  

‐ Σο Σμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διενεργεί -εντόσ 24 ωρών- 

διερεφνθςθ και παρακολοφκθςθ κάκε κροφςματοσ λοίμωξθσ από ΙΔΝ, προκειμζνου να κακοριςκοφν ο 

πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ, οι παράγοντεσ κινδφνου και θ βαρφτθτα τθσ νόςου.  

‐ Κακθμερινι ενθμζρωςθ των φορζων για τα διαγνωςμζνα κροφςματα (Τπουργείο Τγείασ, Τπουργείο 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, Περιφζρειεσ, Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Τγείασ και Κοινωνικισ 

Μζριμνασ, Εκνικό Κζντρο Αιμοδοςίασ, Εκνικόσ Οργανιςμόσ Μεταμοςχεφςεων, Εργαςτιρια). 

ΙΙ. Ενθμζρωςθ - ευαιςκθτοποίθςθ κοινοφ: Αποςτολι ενθμερωτικοφ υλικοφ (φυλλάδια, αφίςεσ με οδθγίεσ 

προφφλαξθσ από τα κουνοφπια που απευκφνονται ςτο ευρφ κοινό) ςε Διμουσ και Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ, 

ανάρτθςθ ενθμερωτικοφ υλικοφ για το κοινό ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και ενθμερωτικό ςποτ ςτθν 

ελλθνικι τθλεόραςθ.  

ΙΙΙ. υμμετοχι ςτο χαρακτθριςμό των επθρεαηόμενων περιοχών: υντονιςμόσ τθσ διατομεακισ Ομάδασ 

Εργαςίασ (ΟΕ) για τον Κακοριςμό των Επθρεαηόμενων από Νοςιματα που Μεταδίδονται με Διαβιβαςτζσ-

2014. Οι επθρεαηόμενεσ από τον ιό του ΔΝ περιοχζσ τθσ χϊρασ δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα του και 

http://www.keelpno.gr/
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ανανεϊνονται τακτικά με βάςθ τα επιδθμιολογικά δεδομζνα. Μζτρα για τθν αςφάλεια του αίματοσ προσ 

τισ υπθρεςίεσ αιμοδοςίασ όλθσ τθσ χϊρασ αποφαςίηονται και δθμοςιεφονται από το ΕΚΕΑ (www.ekea.gr). 

ΙV. Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ςυνεργάηεται με το Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ και άλλουσ φορείσ για τθν υλοποίθςθ  

του «Ειδικοφ Προγράμματοσ Ελζγχου για τον Ιό του Δυτικοφ Νείλου και τθν Ελονοςία, Ενίςχυςθ τθσ 

Επιτιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια», ςτο πλαίςιο του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Ανάπτυξθ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» ΕΠΑ (2007-2013): (www.malwest.gr). το  πλαίςιο του προαναφερκζντοσ  

προγράμματοσ για τθν περίοδο μετάδοςθσ 2014,  πραγματοποιικθκαν: 

- υνεργαςία για τθν υλοποίθςθ εντομολογικισ επιτιρθςθσ ςε όλθ τθ χϊρα( Βλ. V.).  

- Επιτιρθςθ άγριων πτθνϊν με τοποκζτθςθ ειδικϊν παγίδων ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, από 

τθν Κτθνιατρικι χολι του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ. 

- Πλατφόρμα θλεκτρονικισ εκπαίδευςθσ επαγγελματιϊν υγείασ (e-learning, www.malwest.gr). 

V. Εντομολογικι επιτιρθςθ: Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ςε ςυνεργαςία με το πρόγραμμα ΕΠΑ Malwest και τον 

Σομζα Παραςιτολογίασ, Εντομολογίασ και Σροπικϊν Νοςθμάτων τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ 

(ΕΔΤ) υλοποιεί για τθν περίοδο μετάδοςθσ 2014 πρόγραμμα εντομολογικισ επιτιρθςθσ ςε ςυνεργαςία 

με τουσ τοπικοφσ φορείσ και τουσ αναδόχουσ των ζργων καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ. Από τισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ διενεργείται εντομολογικι επιτιρθςθ κατά τθ φετινι περίοδο 

μετάδοςθσ, ζχει καταγραφεί πρόςφατα θ κυκλοφορία του ιοφ ςε κουνοφπια ςτθν Κεντρικι Μακεδονία 

(Π.Ε. Ημακίασ, Χαλκιδικισ και Πιερίασ), ςτθν Αττικι (Π.Ε. Νοτίου Σομζα Ακθνϊν), ςτθ Θεςςαλία (Π.Ε. 

Καρδίτςασ) και ςτθν Κριτθ (Π.Ε. Ηρακλείου). 

VI. υνεργαςία του Τπουργείου Τγείασ και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Σροφίμων και ανταλλαγι πλθροφοριϊν για τθν επιτιρθςθ τθσ λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου 

ςε ιπποειδι.   

VII. Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. βρίςκεται ςε εβδομαδιαία επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κζντρο για τθν Πρόλθψθ και 

τον Ζλεγχο Νοςθμάτων (ECDC) για τθν ανταλλαγι πλθροφορίασ ςχετικά με τα κροφςματα λοίμωξθσ από 

τον ΙΔΝ.  

http://www.ekea.gr/
http://www.malwest.gr/
http://www.malwest.gr/

