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Επιδημιολογικά και Ενηομολογικά Δεδομένα 

Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ 2011-2012 

 

Ι. Ειζαγωγή 

Σα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο θαη εηδηθόηεξα από θνπλνύπηα απνηεινύλ 

παγθνζκίσο, κία πνιύ ζεκαληηθή θαηεγνξία λνζεκάησλ πνπ πιήηηεη εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο 

θάζε ρξόλν. ηελ Δπξώπε, ε εκθάληζε λνζεκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη κε θνπλνύπηα, έρεη απμεζεί 

ιόγσ δηαθόξσλ πεξηβαιινληηθώλ θαη θιηκαηηθώλ παξακέηξσλ όπσο απνδεηθλύνπλ δηάθνξεο 

κειέηεο. ύκθσλα κε ην Δπξσπατθό Κέληξν Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ECDC) από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο θαηαγεγξακκέλεο επηδεκίεο ζε επξσπατθέο ρώξεο από λνζήκαηα πνπ 

κεηαδίδνληαη κε θνπλνύπηα ήηαλ ε εκθάληζε επηδεκίαο θξνπζκάησλ ηνύ ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ (ΓΝ) 

ζηε Ρνπκαλία ην 1996-97, ζην Ιζξαήι ην 2000 θαη ζηελ Διιάδα ην 2010.  

 

Ι.1. Ιόρ ηος Δςηικού Νείλος ζηην Ελλάδα 

Σν 2010 θαηαγξάθεθε ε πξώηε επηδεκία ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ ζηελ Διιάδα, ε νπνία ήηαλ 

ε δεύηεξε κεγαιύηεξε επηδεκία από ηνλ απηόλ ηνλ ηό ζηελ Δπξώπε, κεηά ηελ επηδεκία ζηε 

Ρνπκαλία ην 1996. Σν 2010 δηαγλώζζεθαλ παλειιαδηθά 262 θξνύζκαηα ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ 

ΓΝ (εθ ησλ νπνίσλ ηα 197 κε εθδειώζεηο από ην Κεληξηθό Νεπξηθό ύζηεκα), θπξίσο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ελώ ζεκεηώζεθαλ ζπλνιηθά 35 ζάλαηνη, όινη ζε ππεξήιηθα 

άηνκα κε ππνθείκελα λνζήκαηα.  

 

Σν 2011 θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 100 απηόρζνλα θξνύζκαηα (εθ ησλ νπνίσλ 75 κε εθδειώζεηο 

από ην Κεληξηθό Νεπξηθό ύζηεκα), ηόζν από πεξηνρέο πνπ είραλ πξνζβιεζεί θαηά ηελ πεξίνδν 

2010 όζν θαη από άιιεο πεξηνρέο, όπσο είλαη ε Αηηηθή θαη ε ηεξεά Διιάδα, ελώ θαηαγξάθεθαλ 9 

ζάλαηνη, ζε αζζελείο άλσ ησλ 65 εηώλ. Σελ ίδηα πεξίνδν, θξνύζκαηα ηεο λόζνπ εκθαλίζηεθαλ θαη 

ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρώξεο, όπσο ζηε Ρνπκαλία, ζηε Ρσζία, ηελ Αιβαλία, ηε FYROM, ην Ιζξαήι 

θαη ηελ Ιηαιία.  

 

Σν 2012 θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 161 θξνύζκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 109 κε εθδειώζεηο από ην 

Κεληξηθό Νεπξηθό ύζηεκα θαη 52 κε ήπηεο θιηληθέο εθδειώζεηο (εκπύξεην), ελώ έρνπλ θαηαγξαθεί 

18 ζάλαηνη, ζε άηνκα άλσ ησλ 70 εηώλ κε ππνθείκελα λνζήκαηα.  
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ ΓΝ 2012, θαηαγξάθεθαλ δύν επίθεληξα ηεο 

επηδεκίαο: ηα αζηηθά λόηηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο, θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ινπιίνπ 2012 θαη νη 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ΠΑΜΘ (θπξίσο γύξσ από πγξνηόπνπο ησλ Π.Δ. Ξάλζεο θαη Καβάιαο), ηνλ 

Αύγνπζην θαη επηέκβξην ηνπ 2012. ηελ Δπξώπε θαη ζε γεηηνληθέο ρώξεο, θαηά ηελ πεξίνδν 

2012, θξνύζκαηα ηεο λόζνπ εκθαλίζζεθαλ ζηελ Ιηαιία, ζην Ιζξαήι, ζηε Ρσζία, ζηε F.Y.R.O.M., 

ζηελ Παιαηζηίλε, ζηελ Σπλεζία, ζηε εξβία, ζηε Ρνπκαλία, ηελ Κξναηία, ην Κόζζνβν, ην 

Μαπξνβνύλην, ηελ Οπθξαλία, ζηελ Αιγεξία θαη ζηελ Οπγγαξία.  

 

Ο κύκλορ μεηάδοζηρ ηος Ιού ηος Δςηικού Νείλος 

Οη θύξηνη μεληζηέο ηνπ ηνύ είλαη ηα πηελά, ελδηάκεζνη ηα θνπλνύπηα θαη πεξηζηαζηαθνί νη άλζξσπνη 

θαη ηα άινγα. Σα θνπλνύπηα κνιύλνληαη θαηά ηε λύμε πηελώλ θαη κπνξνύλ λα κείλνπλ κνιπζκέλα 

γηα όιε ηνπο ηε δσή κεηαδίδνληαο ηνλ ηό ζε πνιιαπινύο μεληζηέο. Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί 

όηη κόλν ηα είδε ηνπ γέλνπο Culex έρνπλ ζεσξεζεί σο απνηειεζκαηηθνί θνξείο ηεο αζζέλεηαο.  

 

Ι.2. Κπούζμαηα Ελονοζίαρ ζηην Ελλάδα 

ηελ Διιάδα ε εινλνζία εθξηδώζεθε ην 1974, κεηά από εληαηηθό θαη επίπνλν πξόγξακκα 

θαηαπνιέκεζεο (1946–1960). Έθηνηε, θαηαγξάθνληαη ζηελ Διιάδα εηεζίσο πεξίπνπ 20-50 

εηζαγόκελα θξνύζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη (ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία) κε ηαμίδη ή παξακνλή ζε 

ελδεκηθή γηα ηελ εινλνζία ρώξα.  

Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε ρώξα καο θξνύζκαηα εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρώξηαο 

κεηάδνζεο, δειαδή θξνύζκαηα ρσξίο ηζηνξηθό ηαμηδηνύ ζε ελδεκηθή ρώξα. πγθεθξηκέλα, ην 2009 

δειώζεθαλ παλειιαδηθά επηά θξνύζκαηα εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρώξηαο κεηάδνζεο, ηα έμη εθ 

ησλ νπνίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Δπξώηα Λαθσλίαο θαη ην έλα ζηε Νέα Μάθξε Αηηηθήο. Σν 

2010 δειώζεθαλ ηέζζεξα θξνύζκαηα εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρώξηαο κεηάδνζεο, ελώ ην 2011 

εκθαλίζηεθε ζπξξνή 36 θξνπζκάησλ εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρώξηαο κεηάδνζεο ζην Γήκν 

Δπξώηα Λαθσλίαο θαη άιια έμη ζπνξαδηθά θξνύζκαηα ρσξίο ηζηνξηθό ηαμηδηνύ θαηαγξάθεθαλ ζε 

άιιεο 4 Π.Δ.: Λαξίζεο, Δπβνίαο, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη Βνησηίαο. Σν 2012 θαηαγξάθεθαλ 

παλειιαδηθά 19 θξνύζκαηα εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρώξηαο κεηάδνζεο, από ηα νπνία ηα δέθα 

ζην Γήκν Δπξώηα Λαθσλίαο, ηέζζεξα ζηελ ΠΔ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, έλα ζηελ ΠΔ Ξάλζεο, δύν 

ζηελ ΠΔ Βνησηίαο θαη δύν ζηελ ΠΔ Καξδίηζαο.   

 

Ο κύκλορ μεηάδοζηρ ηηρ ελονοζίαρ 

Ο θύξηνο ηξόπνο κεηάδνζεο είλαη ην ηζίκπεκα από κνιπζκέλν ζειπθό θνπλνύπη ηνπ γέλνπο ησλ 

αλσθειώλ, ην νπνίν έρεη πξσηύηεξα ηζηκπήζεη έλα άηνκν κε παξαζηηαηκία.  

 

ΙΙ. Σηοισεία Μελεηών Ενηομολογικήρ Επιηήπηζηρ (ΚΕΕΛΠΝΟ 2011-2012) 

Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ ζηα πιαίζηα ηεο επηηήξεζεο ηεο εινλνζίαο θαη ηνπ ηνύ ηνπ ΓΝ ζηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα, πξαγκαηνπνίεζε ην 2011, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία «Οηθναλάπηπμε» Α.Δ. κειέηε 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θνπλνππηώλ ζηελ Διιάδα. Δπηπξνζζέησο, ην 2012 πξνρώξεζε ζηελ 



 

3 | Σ ε λ ί δ α  

 

εθπόλεζε κειεηώλ θαη πινπνίεζε δξάζεσλ κε αληηθείκελν ηελ εληνκνινγηθή επηηήξεζε γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ θνπλνππηώλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, 

ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο Θεζζαιίαο, ηεο ηεξεάο Διιάδαο, ηεο Αηηηθήο, ηεο Ηπείξνπ θαη ηεο 

Πεινπνλλήζνπ.  

 

ΙΙ.1. Σηοισεία Μελέηηρ Ολοκληπωμένηρ Διασείπιζηρ Κοςνοςπιών 2011 για ηη Πεπιθέπεια 
Δςηικήρ Ελλάδαρ  

ην πιαίζην ηεο Μειέηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Κνπλνππηώλ 2011 γηα ηελ Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Διιάδαο, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί νηθνινγηθή ραξηνγξάθεζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ εζηηώλ 

αλαπαξαγσγήο ησλ ηξηώλ ζεκαληηθόηεξσλ γελώλ θνπλνππηώλ (Aedes spp., Anopheles spp. θαη 

Culex spp.) ζην θπζηθό ζύζηεκα από ηελ νπνία πξνέθπςαλ ράξηεο επηθηλδπλόηεηαο παξαγσγήο 

θνπλνππηώλ γηα ηηο πεξηνρέο ηεο ιηκλνζάιαζζαο Αηησιηθνύ, ιηκλνζάιαζζαο Κιείζνβα, 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ, ιηκλνζάιαζζαο Κνηπρίνπ, ιίκλε Πξνθόπνπ, έινο Λάκηαο, 

ιηκλνζάιαζζα Αξάμνπ, δέιηα Αρειώνπ, εθβνιέο Δύελνπ. 

Αναλςηικά: ηε λιμνοθάλαζζα Αιηυλικού, ππάξρεη κηθξή πηζαλόηεηα ζεκαληηθώλ εθθνιάςεσλ 

Culex spp., Anopheles spp. θαη Aedes caspius/Aedes detritus. 

Όζνλ αθνξά ηε λιμνοθάλαζζα Κλείζοβα από ηνπο ράξηεο πξνθύπηεη όηη ππάξρεη κηθξή 

πηζαλόηεηα ζεκαληηθώλ εθθνιάςεσλ Aedes caspius/Aedes detritus, Anopheles spp. θαη Culex 

spp. ελώ κόλν ζην λόηην θνκκάηη ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα ζεκαληηθώλ εθθνιάςεσλ Aedes 

caspius/Aedes detritus. 

ηε λιμνοθάλαζζα Μεζολογγίος παξνπζηάδεηαη μεγάλη πιθανόηηηα ζημανηικών 

εκκολάτευν Aedes caspius/Aedes detritus, ελώ κηθξή πηζαλόηεηα ζεκαληηθώλ εθθνιάςεσλ 

Anopheles spp. θαη Culex spp., θπξίσο ζηηο παξαιίκληεο πεξηνρέο. 

Η λιμνοθάλαζζα Κοηςσίος ηόζν ζην βόξεην όζν θαη ζην λνηηόηεξν θνκκάηη ηεο έρεη μεγάλη 

πιθανόηηηα ζημανηικών εκκολάτευν Aedes caspius/Aedes detritus θαη κηθξή πηζαλόηεηα 

ζεκαληηθώλ εθθνιάςεσλ Anopheles spp. θαη Culex spp. 

ην έλορ Λάμιαρ δηαθαίλεηαη κηθξή πηζαλόηεηα ζεκαληηθώλ εθθνιάςεσλ θαη γηα ηα ηξία γέλε 

θνπλνππηώλ (Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp.) εθηόο από εληνπηζκέλα ζεκείν 

θεληξναλαηνιηθά ηεο ιίκλεο όπνπ ζεσξείηαη πσο ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα ζεκαληηθώλ 

εθθνιάςεσλ. 

Η λίμνη Πποκόπος παξνπζηάδεη κηθξή πηζαλόηεηα ζεκαληηθώλ εθθνιάςεσλ  Aedes 

caspius/Aedes detritus, Anopheles spp. θαη Culex spp. θπξίσο ζην αλαηνιηθό ηεο θνκκάηη.  

Η λιμνοθάλαζζα Απάξος εκθαλίδεη μεγάλη πιθανόηηηα ζημανηικών εκκολάτευν Aedes 

caspius/Aedes detritus, θπξίσο ζηελ αλαηνιηθή ηεο πεξηνρή θαη κηθξή πηζαλόηεηα ζεκαληηθώλ 

εθθνιάςεσλ Anopheles spp. θαη Culex spp. 

ην Δέληα Ασελώος ππάξρεη μεγάλη πιθανόηηηα ζημανηικών εκκολάτευν Aedes 

caspius/Aedes detritus, θαη κηθξόηεξε πηζαλόηεηα ζεκαληηθώλ εθθνιάςεσλ Anopheles spp. θαη 

Culex spp. 
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ηηο εκβολέρ ηος Εύηνος, ππάξρεη μεγάλη πιθανόηηηα ζημανηικών εκκολάτευν Aedes 

caspius/Aedes detritus θαη κηθξή πηζαλόηεηα ζεκαληηθώλ εθθνιάςεσλ Anopheles spp. θαη Culex 

spp. 

 

ΙΙ.2. Σηοισεία ενηομολογικήρ επιηήπηζηρ 2012 για ηη Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ 

ηα πιαίζηα ηεο εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην ΚΔΔΛΠΝΟ ηε πεξίνδν 

Μάην – Οθηώβξην 2012, κέζσ ηεο ζύκπξαμεο εηαηξηώλ «ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΗ – AXIVEN PEST 

CONTROL», ηνπνζεηήζεθαλ παγίδεο ζύιιεςεο ελήιηθσλ θνπλνππηώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο 

Γπηηθήο Διιάδαο. πλνιηθά ηνπνζεηήζεθαλ 15 παγίδεο: 5 ζηελ ΠΔ Αηησιναθαξλαλίαο, 5 ζηελ ΠΔ 

Αραΐαο, 5 ζηελ ΠΔ Ηιείαο. ην Υάξηε 1 θαίλνληαη ηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ παγίδσλ.  Σα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνγξάκκαηνο εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο  αλαθέξνληαη αλαιπηηθά  παξαθάησ:  

 

Χάπηηρ 1: Σημεία Τοποθέηηζηρ Παγίδων ζηην Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ  πεπίοδορ 
Μάιορ – Οκηώβπιορ 2012. 

 

 

ην δηάζηεκα Μάηνο – Οθηώβξηνο 2012 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 12 δεηγκαηνιεςίεο ελήιηθσλ 

θνπλνππηώλ ησλ ηξηώλ γελώλ Aedes spp., Culex spp. θαη Anopheles spp., αλά 15 εκέξεο.  Σα 

ζπιιερζέληα θνπλνύπηα απνζηέιινληαλ ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζην εξγαζηήξην ηεο Δζληθήο 

ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο θαη ζην Δξγ.  Μηθξνβηνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο κνιπζκαηηθόηεηαο ηνπο από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ. ην Γξάθεκα 1 παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε 

ζπλνιηθή δηαθύκαλζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ θνπλνππηώλ ζηηο παγίδοε πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, θαζώο θαη ε πνζνζηηαία δηαθύκαλζε ησλ ηξηώλ γελώλ θνπλνππηώλ. 

Όπσο θαίλεηαη από ην γξάθεκα, θπξίαξρα ζπιιερζέληα γέλε είλαη ηα Culex spp., θαη ηα Aedes 

spp., ελώ ηε ρακειόηεξε πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ζεκεηώλεη ην Anopheles spp. 
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Γπάθημα 1: Ποζοζηιαία πληθςζμιακή διακύμανζη κοςνοςπιών ζηην Πεπιθέπεια Δςηικήρ 
Ελλάδαρ, Μάιορ- Οκηώβπιορ 2012 

 

 

Σα απνηειέζκαηα από ηελ εξγαζηεξηαθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ ησλ θνπλνππηώλ, δεν 

ανέδειξαν ηη παποςζία ηος ιού ηος Δςηικού Νείλος ζηην Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ ζε 

θνπλνύπηα ηνπ γέλνπο Culex spp. Σν άλσζελ εύξεκα, δεν αποκλείει ηην κςκλοθοπία ηος ιού 

ζηνπο δηαβηβαζηέο ησλ δηαθόξσλ πεξηνρώλ, ηδηαίηεξα ελόςεη ηεο εκθάληζεο θξνπζκάησλ 

ινίκσμεο από ηό ΓΝ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηγηαιείαο. Καηά ζπλέπεηα, είναι άκπυρ ζημανηική η 

ζςνέσιζη ηηρ ενηομολογικήρ επιηήπηζηρ ζηην Πεπιθέπειά ζαρ καηά ηη θεπινή πεπίοδο ηος 

2013. 

 

Οη ζπιιήςεηο ησλ θνπλνππηώλ ηνπ γέλνπο Anopheles, θπκαίλνληαη ζε ρακειά επίπεδα, παξόια 

απηά απνδεηθλύνπλ ηελ παποςζία διαβιβαζηών ελονοζίαρ ζηην πεπιοσή (Υάξηεο 2).  

Χάπηηρ 2: Σημεία Εύπεζηρ Ενήλικων Αnopheles  ζηην Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ 
πεπίοδορ Μάιορ – Οκηώβπιορ 2012 (ηα ζημεία σποδηλώνονηαι με μαύρες πινέζες)  
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ΙΙΙ. Δεδομένα ΚΕΕΛΠΝΟ ζσεηικά με νοζήμαηα πος μεηαδίδονηαι με διαβιβαζηέρ 

ζηη Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ 

 

ΙΙΙ.1. Επιδημιολογικά δεδομένα λοίμωξηρ από ηον ιό ηος ΔΝ ζηη Πεπιθέπεια Δςηικήρ 

Ελλάδαρ, 2010 – 2012 

ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ην 2012 έρνπλ δηαγλσζηεί ζπλνιηθά 8 θξνύζκαηα ινίκσμεο 

από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ (κε εκεξνκελίεο έλαξμεο ζπκπησκάησλ από 25/07/2012 έσο 10/09/2012) θαη 

έρνπλ θαηαγξαθεί ηξεηο ζάλαηνη (δύν ζην Γήκν Αηγηαιείαο Π.Δ. Αραΐαο θαη έλαο ζην Γήκν Ιεξάο 

Πόιεο Μεζνινγγίνπ Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο).  

 

Από ηα 8 θξνύζκαηα, ηα 7 εκθάληζαλ εθδειώζεηο από ην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα (εγθεθαιίηηδα 

ή/θαη κεληγγίηηδα ή/θαη νμεία ραιαξή παξάιπζε) θαη έλα θξνύζκα ήπηεο εθδειώζεηο (εκπύξεην 

λόζεκα).  

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα νξνεπηδεκηνινγηθήο κειέηεο πνπ είρε δηεμαρζεί ην 2010 - ζε θάζε 

έλα (1) θξνύζκα ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ κε πξνζβνιή ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο αληηζηνηρνύλ πεξίπνπ 140 κνιπλζέληεο από ηνλ ηό (κε ήπηα ζπκπησκαηνινγία ή 

αζπκπησκαηηθνί).  

ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί, θαηαγξάθνληαη ηα θξνύζκαηα ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ 

Νείινπ κε εθδειώζεηο από ην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα, πνπ εθηέζεθαλ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Διιάδαο ην 2012, αλά Γήκν. 

 

Πίνακαρ 1. Πιθανόρ ηόπορ έκθεζηρ αζθενών με επγαζηηπιακή διάγνυζη λοίμυξηρ από ηον ιό ηος 

Δςηικού Νείλος με εκδηλώζειρ από ηο κενηπικό νεςπικό ζύζηημα, Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ, 

2012* 

Περιφερειακή 
Ενότητα (Π.Ε.) 

Καλλικρατικόσ 
Δήμοσ 

Αριθμόσ 
αςθενών 

Αςθενείσ ανά 
100.000 

πληθυςμοφ 

Αχαΐασ 

 

Αιγιαλείας 5 10,03 

Σφνολο 5 1,61 

Αιτωλοακαρνανίασ 

 

Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου 

1 2,91 

Αγρινίου 1 1,06 

Σφνολο 2 0,95 

Σφνολο Περιφέρειασ 7 1,03 

*ύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο κόληκνπ πιεζπζκνύ 2011 (πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ.) 
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Έλα θξνύζκα ινίκσμεο από ηό ηνπ ΓΝ είρε θαηαγξαθεί ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ην 2011, 

ζηελ Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο (Γ. Αθηίνπ Βόληηζαο) θαη έλα θξνύζκα είρε επίζεο θαηαγξαθεί ην 

2010, ζηελ Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο (Γ. Αγξηλίνπ). 

 

ΙΙΙ.2. Επιδημιολογικά δεδομένα ελονοζίαρ ζηη Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ, 2009 – 2012 

ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ηελ 4εηία 2009 - 2012 θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά ηέζζεξα 

εηζαγόκελα θξνύζκαηα εινλνζίαο, εθ ησλ νπνίσλ: 

- Γύν εηζαγόκελα θξνύζκαηα (ζε κεηαλάζηεο από ελδεκηθέο ρώξεο) ην 2012 ζηελ Π.Δ. 

Αηησιναθαξλαλίαο, έλα ζηo Γ. Ναππάθηνπ θαη έλα ζην Γ. Ηξσηθήο Πόιεο Μεζνινγγίνπ. 

- Γύν εηζαγόκελα θξνύζκαηα ην 2009, έλα ζην Γ. Ναππάθηνπ  Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο 

(αιινδαπόο ηαμηδηώηεο ζε ελδεκηθή ρώξα) θαη έλα ζηελ Πάηξα Π.Δ. Αραΐαο (κεηαλάζηεο 

από ελδεκηθή ρώξα). 

 

IV. Σςμπεπάζμαηα  

Η ζύιιεςε ελήιηθσλ Culex spp. θαζώο θαη Αnopheles spp. ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο 

Διιάδαο, θαηαδεηθλύεη ηελ παξνπζία δηαβηβαζηώλ κεηάδνζεο ηόζν ηνπ Ινύ ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ 

όζν θαη ηεο εινλνζίαο, θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θξνπζκάησλ. Σα παξαπάλσ 

επξήκαηα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εκθάληζε θξνπζκάησλ ζε αλζξώπνπο, θαζηζηνύλ επηηαθηηθή ηελ 

ανάγκη έγκαιπος ππογπαμμαηιζμού εκηέλεζηρ ολοκληπυμένυν ππογπαμμάηυν 

καηαπολέμηζηρ κοςνοςπιών ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζα 

πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα δηελεξγνύληαη ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή εηήζηα εγθύθιην ηεο 

Γηεύζπλζεο Γεκόζηαο Τγηεηλήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 


