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‘Εκκεςθ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ τθσ λοίμωξθσ  

από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου ςε ανκρϊπουσ, Ελλάδα,  2014 
 

Η αναφορά αυτι ςκοπό ζχει τθ ςυνοπτικι παρουςίαςθ των επιδθμιολογικϊν χαρακτθριςτικϊν των 

κρουςμάτων που διαγνϊςτθκαν  εργαςτθριακά με λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου (ΔΝ)  κατά τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου  μετάδοςθσ 2014 και των δράςεων απόκριςθσ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

Τα δεδομζνα επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ τθσ λοίμωξθσ από τον ιό του ΔΝ ςτθν Ελλάδα, το ζτοσ 2014, που 

παρουςιάηονται ςε αυτιν τθν ζκκεςθ, προιλκαν από τισ δθλϊςεισ που απζςτειλαν οι κεράποντεσ ιατροί 

ςτο ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. για τα περιςτατικά με εργαςτθριακι διάγνωςθ λοίμωξθσ από τον ιό του ΔΝ, κακϊσ και 

από τθν κακθμερινι επικοινωνία με εργαςτιρια που ςυμμετζχουν ςτθ διάγνωςθ του ιοφ του ΔΝ (i. Εκνικό 

Κζντρο Αναφοράσ Αρμποϊϊν και Αιμορραγικϊν Ρυρετϊν, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 

(ΑΡΘ), ii. Εργαςτιριο Μικροβιολογίασ, Ιατρικι Σχολι Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, iii. Διαγνωςτικό Τμιμα, 

Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Pasteur).  

Το Τμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Ραρζμβαςθσ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. πραγματοποίθςε 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. 

Το 2014 διαγνϊςκθκαν και δθλϊκθκαν ςυνολικά δεκαπζντε (15) εγχϊρια κροφςματα λοίμωξθσ από τον ιό 

του Δυτικοφ Νείλου, εκ των οποίων τα 14 παρουςίαςαν εκδθλϊςεισ από το Κεντρικό Νευρικό Σφςτθμα 

(ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ι/και μθνιγγίτιδα ι/και οξεία χαλαρι παράλυςθ) και το ζνα είχε ιπιεσ εκδθλϊςεισ 

(εμπφρετο νόςθμα) (Ρίνακασ 1). Ζχουν καταγραφεί ζξι (6) κάνατοι αςκενϊν (θλικίασ >75 ετϊν) με λοίμωξθ 

από τον ιό και εκδθλϊςεισ από το ΚΝΣ. 

 

Πίνακασ 1: Αρικμόσ δθλωκζντων αςκενϊν με εργαςτθριακι διάγνωςθ λοίμωξθσ από τον ιό του ΔΝ, με 

και χωρίσ εκδθλϊςεισ από το Κεντρικό Νευρικό φςτθμα (ΚΝ), Ελλάδα, 2014. 

1. Ρρόκειται κυρίωσ για εκδθλϊςεισ εγκεφαλίτιδασ , άςθπτθσ μθνιγγίτιδασ ι μθνιγγοεγκεφαλίτιδασ 

2. Ρεριλαμβάνονται και ςτθ ςτιλθ «Σφνολο αςκενϊν» 

 

Αρικμόσ αςκενϊν 

με 

εκδθλϊςεισ από το ΚΝΣ 
[1]

 

Αρικμόσ αςκενϊν 

χωρίσ  

εκδθλϊςεισ από το ΚΝΣ 

φνολο 

αςκενϊν 

Αρικμόσ 

κανάτων 
[2]

 

Κροφςματα λοίμωξθσ από τον 

ιό του ΔΝ που διαγνϊςτθκαν 

εργαςτθριακά 

14 1 15 6 
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Από τουσ 15 αςκενείσ που διαγνϊςκθκαν με λοίμωξθ από τον ιό του ΔΝ το 2014,  οι 6 νοςθλεφκθκαν ςε 

Μονάδα Εντατικισ Θεραπείασ.  

Στθν Εικόνα 1 φαίνεται θ κατανομι των περιςτατικϊν με εκδθλϊςεισ από το Κεντρικό Νευρικό Σφςτθμα 

(ΚΝΣ) ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων. Το πρϊτο καταγεγραμμζνο από το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. περιςτατικό 

τθσ περιόδου μετάδοςθσ 2014 ανζφερε ζναρξθ ςυμπτωμάτων ςτισ 05 Αυγοφςτου 2014 (εβδ.32/2014) και 

το τελευταίο περιςτατικό ςτισ 08 Σεπτεμβρίου 2014 (εβδ.37/2014). 

 

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

Κενηπικό Νεςπικό Σύζηημα (ΚΝΣ) ανά εβδομάδα έναπξηρ ζςμπηωμάηων, Ελλάδα, 2010 - 2014*. 

 

* Η ςτικτι μπλε γραμμι αναπαριςτά τον αρικμό κρουςμάτων με εκδθλϊςεισ από το ΚΝΣ 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.  

 

Στον Ρίνακα 2 και ςτθν Εικόνα 2 φαίνεται θ γεωγραφικι κατανομι των δθλωκζντων αςκενϊν με 

εργαςτθριακά διαγνωςμζνθ λοίμωξθ από τον ιό του ΔΝ, με και χωρίσ εκδθλϊςεισ από το ΚΝΣ. Σθμειϊνεται 

ότι ο εκτιμϊμενοσ τόποσ ζκκεςθσ των ανκρωπίνων κρουςμάτων από τον ιό του ΔΝ αποτελεί αδρό κριτιριο 

για τθν εκτίμθςθ των περιοχϊν κυκλοφορίασ του ιοφ.  

Αξίηει, επίςθσ, να ςθμειωκεί ότι -ςφμφωνα με τα αποτελζςματα οροεπιδθμιολογικισ μελζτθσ που είχε 

διεξαχκεί το 2010 ςτο επίκεντρο τθσ πρϊτθσ επιδθμίασ λοίμωξθσ από ιό του ΔΝ, ςτθν Κ. Μακεδονία- ςε 

κάκε ζνα (1) κροφςμα λοίμωξθσ από τον ιό ΔΝ με προςβολι του ΚΝΣ αντιςτοιχοφν περίπου 140 

μολυνκζντεσ από τον ιό (με ιπια ςυμπτωματολογία ι αςυμπτωματικοί). 
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Πίνακασ 2. Αρικμόσ δθλωκζντων αςκενϊν με εργαςτθριακι διάγνωςθ λοίμωξθσ από τον ιό του ΔΝ, με 

και χωρίσ εκδθλϊςεισ από το ΚΝ ανά εκτιμϊμενο Καλλικρατικό Διμο ζκκεςθσ, Ελλάδα, 2014 (n=15).  

Περιφερειακι 
Ενότθτα  

Εκτιμϊμενοσ Διμοσ 
ζκκεςθσ 

Αρικμόσ αςκενϊν  
ΜΕ εκδθλϊςεισ  

από το ΚΝ 

Αςκενείσ  
ΜΕ εκδθλϊςεισ από το ΚΝ  
ανά 100.000 πλθκυςμοφ

*
 

Αρικμόσ αςκενϊν  
ΧΩΡΙ εκδθλϊςεισ 

 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 - Σαπϊν 1 6,79 0 

Ξάνκθσ Αβδιρων 2 10,52 1 

φνολο χϊρασ 14 0,13 1 
*
 Υπολογίςτθκε με βάςθ ςτοιχεία μόνιμου πλθκυςμοφ τθσ  ΕΛ.ΣΤΑΤ. (απογραφι 2011). 

Εικόνα 2: Χάρτθσ με αποτφπωςθ του εκτιμϊμενου τόπου ζκκεςθσ των δθλωκζντων κρουςμάτων 

λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου, Ελλάδα, 2014 (n=15)*. 

 

πθγι: ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.  

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

Νείλου με εκδθλϊςεισ από το ΚΝΣ, ενϊ κάκε μπλε τρίγωνο αναπαριςτά ζνα εργαςτθριακά διαγνωςμζνο κροφςμα 
λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου χωρίσ εκδθλϊςεισ από το ΚΝΣ. 
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Ππωσ φαίνεται από τα ανωτζρω δεδομζνα, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου μετάδοςθσ του  ιοφ του ΔΝ 

2014 καταγράφθκαν πολφ λίγα ανκρϊπινα κροφςματα τθσ λοίμωξθσ από τον ιό του ΔΝ, ςε ςφγκριςθ με τα 

προθγοφμενα ζτθ (2010-2013). Συγκεκριμζνα, ανκρϊπινα κροφςματα καταγράφθκαν το 2014 ςτθν 

Ρεριφερειακι Ενότθτα (Ρ.Ε.) οδόπθσ (n=8), νζα περιοχι κυκλοφορίασ του ιοφ, κακϊσ και ςε περιοχζσ με 

γνωςτι κυκλοφορία του ιοφ από προθγοφμενα ζτθ, όπωσ ςτθν Ρ.Ε. Ξάνκθσ (n=3), ςτθν Ρ.Ε. Ανατολικισ 

Αττικισ (n=2) και ςτθν Ρ.Ε. Ηλείασ (n=2).  

Η θλικία των αςκενϊν κυμάνκθκε από 44-87 ετϊν. Η διάμεςθ θλικία των αςκενϊν με εκδθλϊςεισ από το 

ΚΝΣ ιταν 80 ετϊν (44-87 ετϊν). Η διάμεςθ θλικία των 6 αςκενϊν που κατζλθξαν ιταν 82 ετϊν (76-85 

ετϊν). 

Από τα 14 κροφςματα με προςβολι του ΚΝΣ, τα 10 (71%) ιταν άνδρεσ και τα 4 (29%) γυναίκεσ. Ο αρικμόσ 

των κρουςμάτων και θ επίπτωςθ τθσ λοίμωξθσ από τον ιό του ΔΝ ανά θλικιακι ομάδα και φφλο 

απεικονίηεται ςτουσ Ρίνακεσ 3 και 4 αντίςτοιχα.   

 

Πίνακασ 3. Αρικμόσ κρουςμάτων και επίπτωςθ τθσ λοίμωξθσ από τον ιό του ΔΝ με εκδθλϊςεισ από το 
ΚΝ ανά θλικιακι ομάδα, Ελλάδα, 2014 (n=14) 

Ηλικιακζσ ομάδεσ (ζτθ) 

 

Αρικμόσ αςκενϊν 

 

Αςκενείσ 

ανά 100.000 πλθκυςμοφ* 

40-59 2 0,07 

60-69 1 0,09 

70-79 4 0,39 

≥80 7 1,20 
                     

* Υπολογίςτθκε με βάςθ ςτοιχεία μόνιμου πλθκυςμοφ τθσ  ΕΛ.ΣΤΑΤ. (απογραφι 2011). 

 

Πίνακασ 4. Αρικμόσ κρουςμάτων και επίπτωςθ τθσ λοίμωξθσ από τον ιό του ΔΝ με εκδθλϊςεισ από το 
ΚΝ ανά φφλο, Ελλάδα, 2014 (n=14) 

Φφλο Αρικμόσ αςκενϊν 
Αςκενείσ 

ανά 100.000 πλθκυςμοφ* 

Άρρεν 10 0,19 

Θιλυ 4 0,07 

                        * Υπολογίςτθκε με βάςθ ςτοιχεία μόνιμου πλθκυςμοφ τθσ  ΕΛ.ΣΤΑΤ. (απογραφι 2011). 

 

Επίςθσ οι 7/14 (50%) αςκενείσ με εκδθλϊςεισ από το ΚΝΣ εμφάνιςαν ςυμπτϊματα εγκεφαλίτιδασ και οι 

7/14 (50%) ςυμπτϊματα μθνιγγοεγκεφαλίτιδασ, ενϊ ζνασ αςκενισ με εγκεφαλίτιδα εμφάνιςε 

επιπρόςκετα οξεία χαλαρι παράλυςθ (πολυνευροπάκεια).  

Σφμφωνα με πλθροφορίεσ από το Εκνικό Κζντρο Αναφοράσ Αρμποϊϊν και Αιμορραγικϊν Ρυρετϊν (ΑΡΘ), 

κατά τθν περίοδο μετάδοςθσ 2014 κυκλοφόρθςε ςτθν Ελλάδα ιόσ ΔΝ lineage 2. Ο ιόσ ανιχνεφτθκε ςε 

αςκενείσ και ιταν γενετικά όμοιοσ με τον ιό Nea Santa-Greece-2010, που είχε κυκλοφοριςει και κατά 

τισ προθγοφμενεσ περιόδουσ μετάδοςθσ 2010-2013. 
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Δράςεισ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου, 2014 

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

περιλαμβάνουν: 

Ι. Ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ τθσ νόςου ςε ανκρϊπουσ και τθσ ενθμζρωςθσ επαγγελματιϊν υγείασ και 

φορζων:  

‐ Ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ των εγκεφαλιτίδων και άλλων φποπτων περιςτατικϊν: Ενθμζρωςθ και 

ευαιςκθτοποίθςθ των επαγγελματιϊν υγείασ, με τθν αποςτολι επικαιροποιθμζνου ενθμερωτικοφ 

υλικοφ ςε όλεσ τισ Μονάδεσ Υγείασ και τουσ Ιατρικοφσ Συλλόγουσ τθσ χϊρασ, ςχετικά με τθ λοίμωξθ 

από τον ιό του ΔΝ και τθν ανάγκθ διερεφνθςθσ όλων των φποπτων κρουςμάτων (π.χ. εγκεφαλιτίδων) 

μζςα ςτθν περίοδο μετάδοςθσ. Στθν ιςτοςελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. υπάρχει ειδικι κεματικι ενότθτα για 

τουσ επαγγελματίεσ υγείασ, όπου αναρτϊνται όλεσ οι επικαιροποιθμζνεσ οδθγίεσ (www.keelpno.gr). 

Κατά το 2014 θμερίδεσ ενθμζρωςθσ πραγματοποιικθκαν ςε Μονάδεσ Υγείασ ςτισ Ρ.Ε. Ανατολικισ 

Αττικισ, Βοιωτίασ, Εφβοιασ, Ξάνκθσ και Ζβρου, ςε ςυνδυαςμό με τισ θμερίδεσ ενθμζρωςθσ για τθν 

ελονοςία. 

‐ Ενεργθτικι εργαςτθριακι επιτιρθςθ - Κακθμερινι επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν με 

εργαςτιρια που διενεργοφςαν ζλεγχο για τον ιό του ΔΝ.  

‐ Ενίςχυςθ των εργαςτθρίων αναφοράσ, για τθ δωρεάν εργαςτθριακι διερεφνθςθ των φποπτων 

περιςτατικϊν. 

‐ Διερεφνθςθ κροφςματοσ: Το Γραφείο Νοςθμάτων που Μεταδίδεται με Διαβιβαςτζσ του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. 

διερευνά -εντόσ 24 ωρϊν- και παρακολουκεί κάκε κροφςμα λοίμωξθσ από τον ιό του ΔΝ (μζςω 

τθλεφωνικϊν ςυνεντεφξεων με τουσ κεράποντεσ ιατροφσ και τουσ αςκενείσ ι ςυγγενείσ τουσ), 

προκειμζνου να κακοριςκοφν ο εκτιμϊμενοσ τόποσ ζκκεςθσ, οι παράγοντεσ κινδφνου και θ βαρφτθτα 

τθσ νόςου. Επιπρόςκετα, υπιρχε ςυνεργαςία με τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ και 

Κοινωνικισ Μζριμνασ (όπωσ π.χ. τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ) για τθ 

διερεφνθςθ των περιςτατικϊν. 

‐ Κακθμερινι ενθμζρωςθ των φορζων, με ζκδοςθ κακθμερινισ αναφοράσ με επικαιροποιθμζνα 

επιδθμιολογικά δεδομζνα, για τθν άμεςθ ενθμζρωςι τουσ ι/και τθ λιψθ των ενδεικνυόμενων μζτρων 

πρόλθψθσ (Υπουργείου Υγείασ (ΥΥ), Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, Ρεριφερειϊν, 

Διευκφνςεων Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ, Διευκφνςεων Υγειονομικοφ Ελζγχου & 

Ρεριβαλλοντικισ Υγιεινισ, Εκνικοφ Κζντρου Αιμοδοςίασ (ΕΚΕΑ), Εκνικοφ Οργανιςμοφ Μεταμοςχεφςεων 

(ΕΟΜ), εργαςτθρίων). 

‐ Άμεςθ ενθμζρωςθ (τθλεφωνικά) των τοπικϊν αρχϊν (Διμων, Διευκφνςεων Δθμόςιασ Τγείασ και 

Κοινωνικισ Μζριμνασ) και ευαιςκθτοποίθςθ των κλινικϊν ιατρϊν τθσ περιοχισ (Γενικό Νοςοκομείο, 

Κζντρα Υγείασ) όπου καταγράφθκε κυκλοφορία του ιοφ από οποιοδιποτε ςφςτθμα επιτιρθςθσ, 

δθλαδι όπου καταγράφθκε κροφςμα ςε άνκρωπο ι ηϊο (ιπποειδζσ  ι πτθνό) ι κουνοφπι, για τθν 

ζγκαιρθ διάγνωςθ των κρουςμάτων και τθ λιψθ των ενδεικνυόμενων μζτρων πρόλθψθσ. 

‐ Ζκδοςθ εβδομαδιαίασ επιδθμιολογικισ ζκκεςθσ με επικαιροποιθμζνα επιδθμιολογικά δεδομζνα για 

τθ λοίμωξθ από τον ιό του ΔΝ, για ενθμζρωςθ του ΥΥ, των επαγγελματιϊν υγείασ και του κοινοφ, 

ανάρτθςι τθσ ςτο διαδικτυακό τόπο του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. και αποςτολι τθσ ςε όλουσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ φορείσ (Διμουσ, Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ 

Ρεριφερειϊν και Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, ΥΥ).  

http://www.keelpno.gr/
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ΙΙ. Ενθμζρωςθ - ευαιςκθτοποίθςθ κοινοφ: Αποςτολι ενθμερωτικοφ υλικοφ (φυλλάδια, αφίςεσ με οδθγίεσ 

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

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

ελλθνικι τθλεόραςθ. Το 2014 το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. απζςτειλε ςτισ Ρεριφζρειεσ 67.500 φυλλάδια για τα μζτρα 

προςταςίασ από τα κουνοφπια, προσ διανομι τουσ ςε 103 Διμουσ και 32 Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ, όπου 

είχε καταγραφεί ανκρϊπινο κροφςμα λοίμωξθσ από τον ιό του ΔΝ τα τελευταία ζτθ (2010-2013).  

Επιπρόςκετα, διενεργικθκε ενθμερωτικι παρζμβαςθ,  ςτισ 7/4/2014,  Ραγκόςμια Ημζρα Υγείασ, θ οποία 

ιταν αφιερωμζνθ ςτα νοςιματα που μεταδίδονται με διαβιβαςτζσ. Η ενθμερωτικι παρζμβαςθ 

περιλάμβανε  τοποκζτθςθ stand και διανομι φυλλαδίων για τθν προςταςία από τα κουνοφπια ςε κεντρικό 

ςθμείο τθσ Ακινασ και τθσ Θεςςαλονίκθσ. 
 
ΙΙΙ. υμμετοχι ςτο χαρακτθριςμό των επθρεαηόμενων περιοχϊν: Το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. ςυντονίηει τθ 

διατομεακι Ομάδασ Εργαςίασ (ΟΕ) για τον κακοριςμό των «επθρεαηόμενων περιοχϊν από νοςιματα που 

μεταδίδονται με διαβιβαςτζσ» - 2014, για τθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων για τθν αςφάλεια του 

αίματοσ από το Εκνικό Κζντρο Αιμοδοςίασ (EKEA). Οι επθρεαηόμενεσ από τον ιό του ΔΝ περιοχζσ τθσ 

χϊρασ δθμοςιεφονταν ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. και ανανεϊνονταν τακτικά με βάςθ τα 

επιδθμιολογικά δεδομζνα. Σθμειϊνεται ότι μερικοί Διμοι χαρακτθρίςκθκαν επθρεαηόμενεσ από τον ιό 

του ΔΝ περιοχζσ όχι λόγω διλωςθσ εργαςτθριακά διαγνωςμζνου κροφςματοσ λοίμωξθσ ςε άνκρωπο, 

αλλά λόγω γεωφυςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ, ςε ςυνδυαςμό με διλωςθ κροφςματοσ ςε όμορο 

Διμο ι  λόγω γνωςτισ κυκλοφορίασ του ιοφ του ΔΝ ςτθν περιοχι κατά τα προθγοφμενα ζτθ.  Επίςθσ, το 

2014 θ ΟΕ προχϊρθςε ςτο χαρακτθριςμό τεςςάρων Διμων ωσ «περιοχϊν με πικανι εγκατάςταςθ τθσ 

κυκλοφορίασ του ιοφ του ΔΝ» (Διμων με εμφάνιςθ ανκρϊπινων κρουςμάτων λοίμωξθσ του ιοφ κατά τισ 4 

τελευταίεσ περιόδουσ μετάδοςθσ (2010-2013) και με κατά μ.ο.≥2 ανκρϊπινα κροφςματα/ζτοσ), ςτισ 

οποίεσ επίςθσ λιφκθκαν μζτρα για τθν αςφάλεια του αίματοσ. Μζτρα για τθν αςφάλεια του αίματοσ προσ 

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

Η Ομάδα Εργαςίασ για τον κακοριςμό των επθρεαηόμενων περιοχϊν από τα νοςιματα που μεταδίδονται 

με διαβιβαςτζσ λαμβάνοντασ υπόψθ διακζςιμα δεδομζνα, κριτιρια χρονικά και εμπειρία από 

προθγοφμενεσ περιόδουσ μετάδοςθσ προςδιόριςε το τζλοσ τθσ περιόδου μετάδοςθσ 2014 ςτισ 

12/11/2014.  

 
ΙV. Δράςεισ για τα προγράμματα καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν - Εντομολογικι επιτιρθςθ  

‐ Ευαιςκθτοποίθςθ Περιφερειϊν (ςυχνζσ επιςτολζσ) για τθν ζγκαιρθ ζναρξθ, οργάνωςθ και υλοποίθςθ 

αποτελεςματικϊν ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν ςτθν περιοχι ευκφνθσ 

τουσ και τθν ανάδειξι τουσ ςε κζμα υψθλισ προτεραιότθτασ, με υπόδειξθ των περιοχϊν υψθλοφ 

κινδφνου και με επικαιροποιθμζνο ςυνοπτικό οδθγό με τα βαςικά βιματα ϊςτε να επιτευχκεί θ 

ζγκαιρθ κατοχφρωςθ και οργάνωςθ των ζργων εντομοκτονίασ. 

‐ Σακτικι (εβδομαδιαία) τθλεφωνικι επικοινωνία με όλεσ τισ Περιφζρειεσ/ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ 

τθσ χϊρασ (Διευκφνςεισ Υγειονομικοφ Ελζγχου και Ρεριβαλλοντικισ Υγιεινισ) και ςυγκζντρωςθ 

ςτοιχείων ςχετικά με το ςτάδιο υλοποίθςθσ των ζργων καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν, ανά Ρεριφζρεια ι 

Ρεριφερειακι Ενότθτα.  

‐ Εντομολογικι επιτιρθςθ: Το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. ςε ςυνεργαςία με το πρόγραμμα ΕΣΡΑ Malwest και τον 

Τομζα Ραραςιτολογίασ, Εντομολογίασ και Τροπικϊν Νοςθμάτων τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Υγείασ 

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

http://www.ekea.gr/
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ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ φορείσ και τισ ανάδοχεσ εταιρείεσ των ζργων καταπολζμθςθσ 

κουνουπιϊν τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Η εντομολογικι επιτιρθςθ περιελάμβανε τθν ταυτοποίθςθ 

του είδουσ των κουνουπιϊν και τον ζλεγχό τουσ για τον ιό του ΔΝ ςτθν ΕΣΔΥ. Η διάρκεια τθσ 

εντομολογικισ επιτιρθςθσ ιταν από τον Ιοφνιο ζωσ τον Οκτϊβριο 2014 και περιλάμβανε τθν 

τοποκζτθςθ -κάκε 15 θμζρεσ- 59 παγίδων ςφλλθψθσ ακμαίων κουνουπιϊν ςε 31 Ρεριφερειακζσ 

Ενότθτεσ, ςε 10 Ρεριφζρειεσ.  

Τα αποτελζςματα τθσ εντομολογικισ επιτιρθςθσ κοινοποιοφνταν άμεςα ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ 

φορείσ (Ρεριφζρειεσ, Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Mζριμνασ, Διευκφνςεισ 

Υγειονομικοφ Ελζγχου Ρεριφερειϊν και Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων), ενϊ για τθν κυκλοφορία του ιοφ ςε 

κουνοφπια (pools κουνουπιϊν κετικά ςτον ιό) ενθμερϊνονταν άμεςα και οι αρμόδιοι Διμοι και οι 

τοπικζσ Μονάδεσ Υγείασ.  

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι μεγαλφτεροι πλθκυςμοί κουνουπιϊν παρατθρθκικαν το πρϊτο 

δεκαπενκιμερο του Αυγοφςτου. Από τισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ διενεργικθκε εντομολογικι επιτιρθςθ 

κατά τθν περίοδο μετάδοςθσ 2014, καταγράφθκε θ κυκλοφορία του ιοφ ςε κουνοφπια ςτθν Κεντρικι 

Μακεδονία (Ρ.Ε. Ημακίασ, Χαλκιδικισ και Ριερίασ), ςτθν Αττικι (Ρ.Ε. Νοτίου Τομζα Ακθνϊν), ςτθ 

Θεςςαλία (Ρ.Ε. Καρδίτςασ) και ςτθν Κριτθ (Ρ.Ε. Ηρακλείου). 

 
V. Το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. ςυνεργάςκθκε με το Ρανεπιςτιμιο 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» ΕΣΡΑ (2007-2013, www.malwest.gr). Στο  πλαίςιο του προαναφερκζντοσ  

προγράμματοσ για τθν περίοδο μετάδοςθσ 2014,  πραγματοποιικθκαν: 

- Συνεργαςία για τθν υλοποίθςθ εντομολογικισ επιτιρθςθσ ςε όλθ τθ χϊρα (βλ. IV).  

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

 
VI. Συνεργαςία του ΥY και του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. με το Υπουργείο Αγροτικισ ανάπτυξθσ και Τροφίμων και 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν για τθν επιτιρθςθ τθσ λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου ςε ιπποειδι.   

 
VII. Επικοινωνία και ςυνεργαςία με Τμιματα Κτθνιατρικισ, που υλοποίθςαν ερευνθτικά προγράμματα 

επιτιρθςθσ τθσ κυκλοφορίασ του ιοφ του ΔΝ ςε πτθνά: i. ςε άγρια πτθνά το Τμιμα Κτθνιατρικισ του 

Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και ii. ςε οικόςιτα πτθνά ςτθν περιοχι τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ το Τμιμα 

Κτθνιατρικισ του Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. 

 

VIII. Το ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. βρίςκεται ςε ςυνεχι επικοινωνία και ςυνεργαςία με φορείσ δθμόςιασ υγείασ του 

εξωτερικοφ και τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ (Π.Ο.Τ.) για τθν ανταλλαγι απόψεων και τεχνογνωςίασ 

και τθν αξιολόγθςθ κινδφνου, ςχετικά με τα νοςιματα που μεταδίδονται με διαβιβαςτζσ. Επιπρόςκετα, 

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 ιό του 

ΔΝ.  

 

 

 

http://www.malwest.gr/
http://www.malwest.gr/
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υμπεράςματα 

Η περίοδοσ μετάδοςθσ 2014 ιταν θ πζμπτθ ςυνεχόμενθ κατά τθν οποία καταγράφθκαν κροφςματα 

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

εγκαταςτακεί ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. Κατά τθν περίοδο μετάδοςθσ 2014, θ διάγνωςθ των 

πρϊτων ανκρϊπινων κρουςμάτων ζγινε ςχετικά αργά (Εβδ. 32/2014) και ο ςυνολικόσ αρικμόσ των 

δθλωκζντων κρουςμάτων ιταν ςθμαντικά μικρότεροσ ςε ςφγκριςθ με τα προθγοφμενα ζτθ.  

Το 2014 ςτθν Ελλάδα καταγράφθκε μικρόσ αρικμόσ κρουςμάτων ςε ανκρϊπουσ ςτισ Ρεριφερειακζσ 

Ενότθτεσ (Ρ.Ε.) Ανατολικισ Αττικισ, Ηλείασ και Ξάνκθσ, περιοχζσ γνωςτισ κυκλοφορίασ του ιοφ ΔΝ από 

προθγοφμενα ζτθ, αλλά και ςτθν Ρ.Ε. οδόπθσ, νζα περιοχι κυκλοφορίασ του ιοφ.   

Στθν Ευρϊπθ και ςε γειτονικζσ τθσ χϊρεσ, κατά τθν περίοδο 2014, κροφςματα λοίμωξθσ από τον ιό 

καταγράφθκαν, εκτόσ από τθ χϊρα μασ, ςτο Ιςραιλ, τθ ωςία, τθ Σερβία, τθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, τθν 

Αυςτρία, τθ ουμανία, τθν Ουγγαρία, τθν Ραλαιςτίνθ 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 

τθν πρόλθψθ  τθσ νόςου.  

 

 


