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Εβδομαδιαία ζκκεςθ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ τθσ λοίμωξθσ από ιό του 

Δυτικοφ Νείλου ςε ανκρϊπουσ, Ελλάδα,  02 Αυγοφςτου 2018 
 

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 2018. 

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

ιατροί ςτο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 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 ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 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 2018 μζχρι τισ 02/08/2018 (ϊρα 11.00), ζχουν διαγνωςτεί ςαράντα τρία (43) 

κροφςματα λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου, εκ των οποίων τα τριάντα πζντε (35) παρουςίαςαν 

εκδθλϊςεισ από το Κεντρικό Νευρικό φςτθμα (ΚΝ, εγκεφαλίτιδα ι/και μθνιγγίτιδα ι/και οξεία χαλαρι 

παράλυςθ) και οκτϊ (8) είχαν ιπιεσ εκδθλϊςεισ (εμπφρετο νόςθμα) (Πίνακασ 1). Δεν ζχουν καταγραφεί 

κάνατοι αςκενϊν με λοίμωξθ από τον ιό. 

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

Νείλου, με και χωρίσ εκδθλϊςεισ από το Κεντρικό Νευρικό φςτθμα (ΚΝ), Ελλάδα, 2018, ζωσ 

02/08/2018 (ϊρα 11.00) 

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

2. Περιλαμβάνονται και ςτθ ςτιλθ «φνολο αςκενϊν» 

 

τον Πίνακα 2 αναγράφεται θ τρζχουςα κατάςταςθ των περιςτατικϊν λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ 

Νείλου, 2018. 

 

 

Αρικμόσ αςκενϊν 

με 

εκδθλϊςεισ από το ΚΝ 
[1]

 

Αρικμόσ αςκενϊν 

χωρίσ  

εκδθλϊςεισ από το ΚΝ 

φνολο 

αςκενϊν 

Αρικμόσ 

  κανάτων 
[2]

 

Αρικμόσ αςκενϊν και κανάτων 35 8 43 0 
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Πίνακασ 2. Σρζχουςα κατάςταςθ αςκενϊν με εργαςτθριακι διάγνωςθ λοίμωξθσ από ιό Δυτικοφ Νείλου, 

2018, ζωσ 02/08/2018 (ϊρα 11.00) 

Σρζχουςα κατάςταςθ αςκενϊν   Αρικμόσ κρουςμάτων 

υνολικόσ αρικμόσ δθλωκζντων κρουςμάτων 43 

υνολικόσ αρικμόσ αςκενϊν που νοςθλεφονται 16 

i.  Νοςθλεφονται ςε κλινικζσ (εκτόσ ΜΕΘ)  15 

ii. Νοςθλεφονται ςε Μονάδα Εντατικισ Θεραπείασ (ΜΕΘ) 1 

Δεν νοςθλεφκθκαν 2 

Θάνατοι ςε αςκενείσ με λοίμωξθ από ιό ΔΝ 0 

Ζλαβαν εξιτιριο από το νοςοκομείο 25 

 

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

ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων. Για το πρϊτο καταγεγραμμζνο από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. περιςτατικό 

αναφζρεται ζναρξθ ςυμπτωμάτων ςτισ 31 Μαΐου 2018 (εβδ.22/2018).  

Εικόνα 1. Αρικμόσ δθλωκζντων αςκενϊν με λοίμωξθ από ιό ΔΝ και εκδθλϊςεισ από το Κεντρικό 

Νευρικό φςτθμα (ΚΝ) ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων, Ελλάδα, 2018, ζωσ 02/08/2018, ϊρα 

11.00 (n=35).* 

 

* Οι ςτικτζσ γραμμζσ αναπαριςτοφν τον αρικμό κρουςμάτων με εκδθλϊςεισ από το ΚΝ που είχαν δθλωκεί τα ζτθ 2010-2017, και 

κάκε μπλε τετράγωνο αναπαριςτά ζνα κροφςμα με εκδθλϊςεισ από το ΚΝ κατά τθν περίοδο 2018.  
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Η διάμεςθ θλικία των αςκενϊν με εκδθλϊςεισ από το ΚΝ είναι τα 68 ζτθ (εφροσ: 13 – 89 ετϊν). 

τον Πίνακα 3 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 ΚΝ  

αντιςτοιχοφν περίπου 140 μολυνκζντεσ από τον ιό (με ιπια ςυμπτωματολογία ι αςυμπτωματικοί). 

Πίνακασ 3. Αρικμόσ δθλωκζντων αςκενϊν με εργαςτθριακι διάγνωςθ λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ 

Νείλου, με και χωρίσ εκδθλϊςεισ από το Κεντρικό Νευρικό φςτθμα (ΚΝ), ανά πικανό Καλλικρατικό 

Διμο ζκκεςθσ, Ελλάδα, 2018, ζωσ 02/08/2018 (ϊρα 11.00) 

Περιφερειακι/ 

Μθτροπολιτικι 

Ενότθτα  

Εκτιμϊμενοσ Διμοσ ζκκεςθσ 

Αρικμόσ 
αςκενϊν 

ΜΕ 
εκδθλϊςεισ 

από το ΚΝ 

Αςκενείσ 

ΜΕ 
εκδθλϊςεισ 
από το ΚΝ 

ανά 100.000   
πλθκυςμοφ [1] 

Αρικμόσ 
αςκενϊν 

ΧΩΡΙ 
εκδθλϊςεισ 

από το ΚΝ 

Δυτικισ Αττικισ 

Μεγαρζων 12 32,50 2 

Ελευςίνασ 5 16,72 2 

Αςπροπφργου 1 3,31 1 

Κεντρικοφ Σομζα 

Ακθνϊν 
Ηλιουπόλεωσ 1 1,28 0 

Βοιωτίασ 
Σανάγρασ 1 5,15 1 

Αλιάρτου- Θεςπιζων 1 9,19 0 

Θεςςαλονίκθσ 

Χαλκθδόνοσ 1 2,97 0 

Ωραιοκάςτρου 1 2,61 0 

Βόλβθσ 1 4,26 0 

Κορδελιοφ-Ευόςμου 3 2,95 0 

Θεςςαλονίκθσ 1 0,31 0 

Εφβοιασ Χαλκιδζων 1 0,98 0 

Ημακίασ 
Αλεξάνδρειασ 2 4,81 1 

Βζροιασ 1 1,50 0 

Πειραιϊσ & Νιςων αλαμίνασ 2 5,10 0 

Κορινκίασ 
Λουτρακίου−Περαχϊρασ−Αγίων 

Θεοδϊρων 
1 4,71 0 



ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Ζκκεςθ  02.08.2018 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

Γραφείο Νοςθμάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαςτζσ 

Σμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ 

Σθλζφωνα επικοινωνίασ: 210 8899 052, 210 8899 072 

4 

Πζλλασ Πζλλασ 0 0,00 1 

φνολο χϊρασ 35 0,32 8 

1. Τπολογίςτθκε με βάςθ ςτοιχεία πλθκυςμοφ τθσ  ΕΛ.ΣΑΣ. (απογραφι 2011) 

 

Δράςεισ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου, 2018 

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 ανκρϊπουσ:  

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

ευαιςκθτοποίθςθ των επαγγελματιϊν υγείασ ςχετικά με τθ λοίμωξθ από ιό ΔΝ 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. Για τθν περίοδο 2018, 

ζχει ςταλεί ενθμερωτικι επιςτολι ςε όλεσ τισ Μονάδεσ Τγείασ και τουσ Ιατρικοφσ υλλόγουσ τθσ χϊρασ,  

για τθν ανάγκθ ενιςχυμζνθσ επιτιρθςθ τθσ λοίμωξθσ από τον ιό ΔΝ, ςτα τζλθ Μαΐου 2018, ενϊ ςε 

περιοχζσ με πρόςφατθ καταγραφι κρουςμάτων ενθμερϊνονται εκτάκτωσ οι τοπικζσ Μονάδεσ Τγείασ 

για τθν ανάγκθ διερεφνθςθσ φποπτων περιςτατικϊν.   

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

ιό του Δυτικοφ Νείλου, για τθν ζγκαιρθ διερεφνθςθ των διαγνωςκζντων κρουςμάτων.  

‐ Τποςτιριξθ εργαςτθριακισ διερεφνθςθσ φποπτων περιςτατικϊν. 

‐ Διερεφνθςθ κρουςμάτων: Σο Γραφείο Νοςθμάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαςτζσ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

διενεργεί -εντόσ 24 ωρϊν- διερεφνθςθ κάκε κροφςματοσ λοίμωξθσ από ιό ΔΝ (τθλεφωνικι 

ςυνζντευξθ), προκειμζνου να κακοριςκοφν ο πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ, οι παράγοντεσ κινδφνου και θ 

βαρφτθτα τθσ νόςου. Παρακολουκείται, επίςθσ, κακθμερινά θ πορεία και ζκβαςθ των νοςθλευόμενων 

αςκενϊν. 

‐ Άμεςθ ενθμζρωςθ των φορζων, ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο, για τα διαγνωςμζνα κροφςματα 

(Τπουργείο Τγείασ, Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, Εκνικό Κζντρο Αιμοδοςίασ, 

Περιφζρειεσ/ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Τγείασ, Διμοι). Οι τοπικζσ αρχζσ δθμόςιασ υγείασ και οι αρχζσ 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Περιφζρειεσ, Διμοι) των περιοχϊν όπου καταγράφονται περιςτατικά τθσ 

λοίμωξθσ ενθμερϊνονται (και εγγράφωσ) άμεςα και εκτάκτωσ, για τα ενδεικνυόμενα μζτρα απόκριςθσ 

και πρόλθψθσ. 

II. Ενθμζρωςθ - ευαιςκθτοποίθςθ κοινοφ: Eνθμερωτικό υλικό για τθ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ 

Νείλου και τα μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια και οι παρουςιάςεισ που ζχει δθμιουργιςει το 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα του (www.keelpno.gr). Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προςπακεί να 

ανταποκρίνεται ςε κάκε αίτθμα ενθμζρωςθσ κοινοφ ι φορζων για τα νοςιματα που μεταδίδονται από 

κουνοφπια και τα μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια (ενθμερωτικζσ θμερίδεσ, διάκεςθ ζντυπου 

υλικοφ - φυλλαδίων, αφιςϊν). Σο 2018 ζχει διανεμθκεί ζντυπο ενθμερωτικό υλικό (αφίςεσ, φυλλάδια) 

ςε Περιφζρειεσ και Διμουσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ (κατόπιν αιτιματοσ). Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διακζτει 

άμεςα φυλλάδια και αφίςεσ ςχετικά με τθν προςταςία από τα κουνοφπια ςτισ περιοχζσ όπου 

καταγράφονται κροφςματα τθσ λοίμωξθσ, προσ ενθμζρωςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. 

III. Κακοριςμόσ των επθρεαηόμενων περιοχϊν - Μζτρα για τθν αςφάλεια του αίματοσ: Λειτουργεί 

διατομεακι Ομάδα Εργαςίασ για τον κακοριςμό των «επθρεαηόμενων περιοχϊν από νοςιματα που 

https://bit.ly/2oBw68i
https://bit.ly/2oBw68i
http://bit.ly/1hDry7S
http://www.keelpno.gr/
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μεταδίδονται με διαβιβαςτζσ» (υπό τθν Επιτροπι για τθν Πρόλθψθ και Αντιμετϊπιςθ Σροπικϊν 

Νοςθμάτων του Τπουργείου Τγείασ), ςτισ οποίεσ λαμβάνονται τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφάλεια 

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

χϊρασ (Διμοι με τουλάχιςτον ζνα ανκρϊπινο κροφςμα ι και όμοροι Διμοι) δθμοςιεφονται ςτθν 

ιςτοςελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και 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 Εκνικό Κζντρο Αιμοδοςίασ - ΕΚΕΑ (www.ekea.gr). Επιπρόςκετα, το υντονιςτικό 

Κζντρο Αιμοεπαγρφπνθςθσ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. αποςτζλλει ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ οδθγίεσ 

αιμοεπαγρφπνθςθσ για τον ιό του ΔΝ.   

IV. υνεργαςία με το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (ΤΠΑΑΣ) και ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ τθσ λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου ςε 

ιπποειδι από το ΤΠΑΑΣ.  

V. Δράςεισ επιτιρθςθσ και ελζγχου των κουνουπιϊν:  

 Ευαιςκθτοποίθςθ Περιφερειϊν και Διμων για τθν ζγκαιρθ ζναρξθ, οργάνωςθ και υλοποίθςθ 

αποτελεςματικϊν ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν ςτθν περιοχι 

ευκφνθσ τουσ και τθν ανάδειξι τουσ ςε κζμα υψθλισ προτεραιότθτασ. Για το 2018, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

απζςτειλε ςχετικζσ επιςτολζσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςτισ αρχζσ Φεβρουαρίου 2018 (με ςυνοπτικό 

οδθγό με τα βαςικά βιματα ϊςτε να επιτευχκεί θ ζγκαιρθ υλοποίθςθ των ζργων καταπολζμθςθσ) 

και αποςτζλλει εκτάκτωσ επιςτολζσ ευαιςκθτοποίθςθσ (με τα ςυνιςτϊμενα μζτρα πρόλθψθσ και 

απόκριςθσ) ςτισ τοπικζσ αρχζσ των περιοχϊν όπου καταγράφθκαν κροφςματα τθσ λοίμωξθσ κατά 

τθν τρζχουςα περίοδο. 

 Παρακολοφκθςθ πορείασ των ζργων διαχείριςθσ κουνουπιϊν – Σακτικι επικοινωνία με όλεσ τισ 

Περιφζρειεσ/ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ χϊρασ (Διευκφνςεισ Τγειονομικοφ Ελζγχου και 

Περιβαλλοντικισ Τγιεινισ, οριςμζνουσ Διμουσ) και ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων ςχετικά με το ςτάδιο 

υλοποίθςθσ των ζργων καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν, ανά Περιφζρεια ι Περιφερειακι Ενότθτα.  

 Εντομολογικι επιτιρθςθ: Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ςε ςυνεργαςία με τον Σομζα Παραςιτολογίασ, 

Εντομολογίασ και Σροπικϊν Νοςθμάτων τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ (ΕΔΤ), πρόγραμμα 

ΕΠΑ (MALWEST) τα ζτθ 2012-2014, το Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο, Πανεπιςτιμια, 

Περιφζρειεσ, τοπικοφσ φορείσ, τοπικζσ αρχζσ δθμόςιασ υγείασ και ανάδοχεσ εταιρείεσ των ζργων 

καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, διενεργοφςε, ςυμμετείχε ι/και ςυντόνιηε 

-από το 2010 ζωσ το 2015- πρόγραμμα ενεργθτικισ εντομολογικισ επιτιρθςθσ ςε διάφορεσ 

περιοχζσ τθσ χϊρασ. Για το 2018, οργανϊνεται θ ςυνζχιςθ προγράμματοσ ενεργθτικισ 

εντομολογικισ επιτιρθςθσ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ςυςτινει ςτισ τοπικζσ 

αρχζσ τθ διενζργεια εντομολογικισ επιτιρθςθσ, τθν εντατικοποίθςι τθσ ςτισ επθρεαηόμενεσ 

περιοχζσ και ςυνεχίηει τθν προςπάκεια ςυλλογισ εντομολογικϊν δεδομζνων από τισ περιοχζσ 

αυτζσ.  

VI. Επικοινωνία με φορείσ δθμόςιασ υγείασ του εξωτερικοφ: Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. βρίςκεται ςε ςυνεχι 

επικοινωνία και ανταλλαγι απόψεων και τεχνογνωςίασ με το Ευρωπαϊκό Κζντρο για τθν Πρόλθψθ και 

τον Ζλεγχο Νοςθμάτων (ECDC) και δθλϊνει τα περιςτατικά ςτο ECDC, ςε εβδομαδιαία βάςθ, βάςει του 

πρωτοκόλλου του ECDC.   

 

υμπεράςματα 

Σα ζτθ 2010-2014 και 2017 (Ιοφνιο – Οκτϊβριο) καταγράφθκαν κροφςματα λοίμωξθσ από τον ιό του 

Δυτικοφ Νείλου ςε ανκρϊπουσ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ, ενϊ κυκλοφορία του ιοφ είχε 

http://www.ekea.gr/


ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Ζκκεςθ  02.08.2018 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

Γραφείο Νοςθμάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαςτζσ 

Σμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ 

Σθλζφωνα επικοινωνίασ: 210 8899 052, 210 8899 072 
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καταγραφεί ςε όλεσ ςχεδόν τισ Περιφζρειεσ. Δεδομζνθσ τθσ ςφνκετθσ επιδθμιολογίασ και τθσ 

απρόβλεπτθσ κυκλοφορίασ του ιοφ, κεωροφνταν πικανι και αναμενόμενθ θ επανεμφάνιςθ περιςτατικϊν 

λοίμωξθσ από τον ιό  ςτθ χϊρα.   

Μζχρι τισ 02/08/2018 ςτθν Ελλάδα ζχουν καταγραφεί κροφςματα ςε ανκρϊπουσ, ςε οικιςμοφσ ςτισ 

Περιφερειακζσ Ενότθτεσ Δυτικισ Αττικισ, Βοιωτίασ, Θεςςαλονίκθσ, Κεντρικοφ Σομζα Ακθνϊν, Εφβοιασ, 

Ημακίασ, Πειραιϊσ & Νιςων και Πζλλασ. Αναμζνεται θ διάγνωςθ περαιτζρω κρουςμάτων το ερχόμενο 

διάςτθμα (και ενόψει τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των επαγγελματιϊν υγείασ) και κεωρείται πικανι θ 

εμφάνιςθ κρουςμάτων τθσ λοίμωξθσ από ιό ΔΝ και ςε άλλεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ.  

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςε γειτονικζσ χϊρεσ, κατά τθν περίοδο 2018 (ζωσ 27/07/2018), κροφςματα 

λοίμωξθσ από τον ιό ΔΝ ζχουν καταγραφεί -εκτόσ από τθ χϊρα μασ- και ςτθν Ιταλία, ςτθ ερβία, ςτθ 

Ρουμανία και ςτθν Ουγγαρία (πθγι: ECDC, Disease Data from ECDC Surveillance Atlas-West Nile Fever).  

Η επιδθμιολογικι επιτιρθςθ τθσ νόςου, θ ζγκαιρθ εφαρμογι κατάλλθλων ολοκλθρωμζνων 

προγραμμάτων καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν και θ λιψθ μζτρων ατομικισ προςταςίασ από τα 

κουνοφπια αποτελοφν τα πλζον ενδεδειγμζνα μζτρα για τον ζλεγχο τθσ νόςου.  

το πλαίςιο αυτό, κρίνεται αναγκαία αφενόσ θ εγριγορςθ των επαγγελματιϊν υγείασ και αφετζρου θ 

ςυνεχιηόμενθ εγριγορςθ των τοπικϊν και εκνικϊν αρχϊν.  

Κακϊσ οι περιοχζσ κυκλοφορίασ του ιοφ κατά τθν τρζχουςα περίοδο δεν μποροφν να προβλεφκοφν με 

αςφάλεια, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. τονίηει τθν ανάγκθ τιρθςθσ ατομικϊν μζτρων προςταςίασ από τα κουνοφπια 

(φυλλάδιο, παρουςίαςθ), ςε όλθ τθν επικράτεια. 

 

http://bit.ly/2uiVFv9
http://bit.ly/PlV33y
http://bit.ly/PlV33y
http://bit.ly/PlV33y
http://bit.ly/1hDry7S

