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ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ – ΕΣΟ 2011 

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΙΟ ΣΟΤ ΔΤΣΙΚΟΤ ΝΕΙΛΟΤ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Η αναφορά αυτι ζχει ςκοπό τθ ςυνοπτικι παρουςίαςθ των κρουςμάτων που διαγνώςτθκαν εργαςτθριακά 

με λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου (ΔΝ) το 2011. 

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

ιατροί ςτο ΚΕΕΛΠΝΟ για τα περιςτατικά με εργαςτθριακι διάγνωςθ λοίμωξθσ από τον ιό του ΔΝ. Σα 

ςτοιχεία αυτά εμπλουτίηονται με τα δεδομζνα των Εργαςτθρίων που ςυμμετζχουν ςτθ διάγνωςθ του ΔΝ  

(i. Εργ. Αναφοράσ Αρμποϊών, ΑΠΘ,  ii. Εργ. Μικροβιολογίασ Ιατρικισ χολισ Ακινασ, iii. Εργ. 

Μικροβιολογίασ Νοςοκομείου Ειδικών Πακιςεων Θεςςαλονίκθσ).  

Σο Σμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ του ΚΕΕΛΠΝΟ πραγματοποιεί ςυςτθματικι 

επαλικευςθ και διαςταφρωςθ των ςτοιχείων κατά περίπτωςθ, μζςω επικοινωνίασ με τουσ κεράποντεσ 

ιατροφσ και τα γραφεία κίνθςθσ των νοςοκομείων ι ςυνεντεφξεων με τουσ αςκενείσ.   

Σο 2011 διαγνώςτθκαν ςυνολικά 100 εγχώρια κροφςματα λοίμωξθσ από τον ιό του ΔΝ, από τα οποία 75 

εμφάνιςαν εκδθλώςεισ από το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα (εγκεφαλίτιδα ι/και μθνιγγίτιδα ι/και οξεία 

χαλαρι παράλυςθ) και 25 κροφςματα ιπιεσ εκδθλώςεισ (εμπφρετο νόςθμα). Καταγράφθκαν εννζα (9) 

κάνατοι ςε αςκενείσ άνω των 65 ετών και με υποκείμενα νοςιματα (Πίνακασ 1). Ζνα από τα 75 

περιςτατικά με εκδθλώςεισ από το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα αφορά Γάλλο υπικοο, του οποίου θ 

διάγνωςθ ζγινε ςτθ Γαλλία, αλλά ο αςκενισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου επώαςθσ βριςκόταν ςτθν 

Ελλάδα. Επιπλζον, ζχει καταγραφεί ζνα ειςαγόμενο κροφςμα από τθν Αλβανία, που διαγνώςτθκε ςτθν 

Ελλάδα το επτζμβριο του 2011, το οποίο δε ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ανάλυςθ που ακολουκεί. 

Σο τελευταίο περιςτατικό λοίμωξησ από ΙΔΝ για τη περίοδο μετάδοςησ 2011 εμφάνιςε ςυμπτώματα 

ςτισ 18 Οκτωβρίου 2011.  

 
 
 

Σο 2011 διαγνώςτθκαν ςυνολικά 100 εγχώρια κροφςματα λοίμωξθσ από  τον ιό του Δυτικοφ 

Νείλου, από τα οποία 75 εμφάνιςαν εκδθλώςεισ από το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα 

(εγκεφαλίτιδα ι/και μθνιγγίτιδα ι/και οξεία χαλαρι παράλυςθ) και 25 κροφςματα ιπιεσ 

εκδθλώςεισ (εμπφρετο νόςθμα). Καταγράφθκαν 9 κάνατοι ςε αςκενείσ άνω των 65 ετών και 

με υποκείμενα νοςιματα. Σο τελευταίο περιςτατικό εμφάνιςε ςυμπτώματα ςτισ 18 

Οκτωβρίου 2011. Ζκτοτε δεν ζχει δθλωκεί κανζνα νζο περιςτατικό.  
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Πίνακασ 1: Αριθμόσ εγχώριων κρουςμάτων με εργαςτηριακή διάγνωςη λοίμωξησ από τον ιό του 
Δυτικοφ Νείλου και αριθμόσ δηλωθζντων θανάτων, Ελλάδα, 2011  
 

 

Αρικμόσ 
αςκενών 

με προςβολι 
κεντρικοφ 
νευρικοφ 

ςυςτιματοσ 

Αρικμόσ 
αςκενών 

χωρίσ 
προςβολι 
κεντρικοφ 
νευρικοφ 

ςυςτιματοσ 

φνολο 
αςθενών 

Αριθμόσ 
θανάτων 

[1]
 

Κροφςματα που διαγνώςτθκαν 
εργαςτθριακά και κάνατοι  

75 25 100 9 

     1 Περιλαμβάνονται και στη στήλη «Σύνολο ασθενών» 

 

Η περαιτζρω ανάλυςθ αφορά ςτα 75 περιςτατικά με εκδθλώςεισ από το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα, για τα 

οποία ζχουν γίνει οι απαραίτθτεσ επαλθκεφςεισ και διαςταυρώςεισ ςτοιχείων και δεν αναφζρεται 

ιςτορικό ταξιδιοφ ςε άλλθ χώρα κατά τθν περίοδο επώαςθσ. 

τθν Εικόνα 1 φαίνεται θ κατανομι των περιςτατικών ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων. Σο πρώτο 

περιςτατικό αναφζρει ζναρξθ ςυμπτωμάτων τθν εβδομάδα  28/2011 (11 - 17/7/2011). 

 

Εικόνα 1. Αριθμόσ αςθενών με εργαςτηριακή διάγνωςη λοίμωξησ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου και 
εκδηλώςεισ από το κεντρικό νευρικό ςφςτημα ανά εβδομάδα ζναρξησ ςυμπτωμάτων, Ελλάδα, 2011  

 

* Η ςτικτι γραμμι αναπαριςτά τον αρικμό κρουςμάτων με εκδθλώςεισ από το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα, που είχαν δθλωκεί  

κατά τθν περίοδο 2010. Κάκε μπλε τετραγωνίδιο αναπαριςτά ζνα κροφςμα που δθλώκθκε κατά τθν περίοδο  2011.  

Οι θλικίεσ των αςκενών κυμαίνονται από 2 – 89 ζτθ (διάμεςθ θλικία: 70 ζτθ).   
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τον Πίνακα 2 αναγράφονται ο αρικμόσ και θ ετιςια επίπτωςθ των αςκενών με εργαςτθριακι διάγνωςθ 

λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου με εκδθλώςεισ από το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα ανά 

Περιφερειακι Ενότθτα κατοικίασ/ζκκεςθσ. θμειώνεται ότι θ περιοχι κατοικίασ/ζκκεςθσ είναι αδρό 

κριτιριο για τθν εκτίμθςθ των περιοχών κυκλοφορίασ του ιοφ. 

 

Πίνακασ 2. Αριθμόσ και ετήςια επίπτωςη αςθενών με εργαςτηριακή διάγνωςη λοίμωξησ από τον ιό του 
Δυτικοφ Νείλου με εκδηλώςεισ από το κεντρικό νευρικό ςφςτημα ανά τόπο ζκθεςησ, Ελλάδα, 2011  

 

Περιφερειακή Ενότητα κατοικίασ Αριθμόσ αςθενών Αςθενείσ ανά 100.000 πληθυςμοφ
* 

Καρδίτςασ  8 7,05 

Βοιωτίασ 5 4,24 

Λάριςασ  12 4,22 

Σρικάλων 5 3,81 

Πζλλασ 5 3,58 

Ανατολικισ Αττικισ  15 2,99 

ερρών  5 2,83 

Ημακίασ  3 2,13 

Χαλκιδικισ 2 1,89 

Δυτικισ Αττικισ 2 1,24 

Κοηάνθσ 1 0,67 

Θεςςαλονίκθσ 6 0,54 

Εφβοιασ 1 0,47 

Αιτωλοακαρνανίασ 1 0,47 

Δυτικοφ Σομζα Αττικισ 1 0,20 

Νοτίου Σομζα Αττικισ 1 0,19 

Βόρειου Σομζα Αττικισ 1 0,17 

Κεντρικοφ Σομζα Αττικισ 1 0,10 

φνολο χώρασ 75 0,69 

 

        * Τπολογίςτθκε με βάςθ ςτοιχεία πλθκυςμοφ από τθν  Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (απογραφι 2011).  

 
 

τισ Εικόνεσ 2 και 3 απεικονίηονται οι χάρτεσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Αττικισ, αντίςτοιχα, ςτουσ οποίουσ 

αποτυπώνεται ο τόποσ κατοικίασ/ζκκεςθσ των αςκενών με εργαςτθριακι διάγνωςθ λοίμωξθσ από ιό του 

Δυτικοφ Νείλου με εκδθλώςεισ από το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα.
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Εικόνα 2:  Χάρτησ με αποτφπωςη του τόπου κατοικίασ/ζκθεςησ των αςθενών με εργαςτηριακή 

διάγνωςη λοίμωξησ από ιό του Δυτικοφ Νείλου με εκδηλώςεισ από το κεντρικό νευρικό ςφςτημα, 

Ελλάδα, 2011  

 

 

 

 
πθγι: ΚΕΕΛΠΝΟ  

 
 

* Κάθε κόκκινη κοςκίδα αναπαπιζηά ένα επγαζηηπιακά διαγνωζμένο κπούζμα λοίμωξηρ από ιό ηος Δςηικού Νείλος. 
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Εικόνα 3: Χάρτησ με αποτφπωςη του τόπου κατοικίασ/ζκθεςησ των αςθενών με εργαςτηριακή 
διάγνωςη λοίμωξησ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου με εκδηλώςεισ από το κεντρικό νευρικό ςφςτημα 
ςτην περιοχή τησ Αττικήσ, Ελλάδα, 2011  

 

 

                                                                                         πθγι: ΚΕΕΛΠΝΟ  

 
 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

Μετά το καλοκαίρι του 2010 που εμφανίςκθκε για πρώτθ φορά ςτθν Ελλάδα (κυρίωσ ςτθ Κεντρικι 

Μακεδονία) επιδθμία λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου, αναμενόταν ςυνζχιςθ τθσ κυκλοφορίασ  

του Ιοφ ςτθν Ελλάδα, τόςο ςτισ ίδιεσ περιοχζσ, όςο και ςε περιοχζσ που δεν είχαν προςβλθκεί κατά τθν 

περίοδο 2010.  

Σο 2011 εμφανίςτθκαν κροφςματα τόςο ςτθν Κεντρικι και Δυτικι Μακεδονία, ςτθν Αιτωλοακαρνανία και 

Θεςςαλία, περιοχζσ που είχαν προςβλθκεί κατά τθν περίοδο 2010, όςο και ςτθν Αττικι, ςτθν Εφβοια και 

τθ Βοιωτία. Κατά τθν περίοδο 2011, κροφςματα τθσ νόςου εμφανίςτθκαν και ςε άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χώρεσ 

(Ρουμανία, Ρωςία, Αλβανία, FYROM, Ιςραιλ και Ιταλία).  

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

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

τον ζλεγχο τθσ νόςου.  

Μζγαρα 

Μαρακώνασ 

Αρτζμιδα 

 

Δροςιά 
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ΜΕΣΡΑ ΠΟΤ ΕΛΗΦΘΗΑΝ ΑΠΟ ΣΟ ΚΕΕΛΠΝΟ  –  ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 

1. Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των επαγγελματιών υγείασ με τθ παροχι ειδικών οδθγιών για τθν 

επιτιρθςθ των εγκεφαλιτίδων. τθν ιςτοςελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ δθμιουργικθκε ειδικι κεματικι ενότθτα 

για τον ιό του Δυτικοφ Νείλου όπου αναρτώνται όλεσ οι επικαιροποιθμζνεσ οδθγίεσ για τθ νόςο και τθν 

αντιμετώπιςι τθσ. (Οδθγίεσ για τουσ επαγγελματίεσ υγείασ, Οδθγίεσ για τθν αποςτολι δείγματοσ, 

υνοδευτικό Δελτίο για τθν αποςτολι Δείγματοσ, Δελτίο Διλωςθσ Κροφςματοσ, Ενθμερωτικό Τλικό για 

το κοινό)  www.keelpno.gr     

2. Εκπόνθςθ οδθγιών προφφλαξθσ από τα κουνοφπια που απευκφνονται ςτο ευρφ κοινό (φυλλάδια, 

αφίςεσ). 

3. Εκπόνθςθ  μελζτθσ  χαρτογράφθςθσ εςτιών αναπαραγωγισ κουνουπιών ςε περιοχζσ τθσ χώρασ, που 

διενεργείται από τθν «Οικοανάπτυξθ, ΑΕ».  

4. Οργάνωςθ επιτιρθςθσ ςε διαβιβαςτζσ (κουνοφπια) ςε ςυνεργαςία με τθν ζδρα Παραςιτολογίασ, ΕΔΤ.  

5. Οργάνωςθ οροεπιδθμιολογικισ μελζτθσ για τον ιό ΔΝ ςε οικόςιτα πτθνά ςε ςυνεργαςία με τθν 

Κτθνιατρικι χολι, ΑΠΘ.    

6. υνεργαςία του ΤΤΚΑ και του ΚΕΕΛΠΝΟ με το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων και 

ανταλλαγι πλθροφοριών για τθν επιτιρθςθ τθσ λοίμωξθσ από ιό ΔΝ ςε ιπποειδι.   

7. Εφαρμογι από το υντονιςτικό Κζντρο Αιμοεπαγρφπνθςθσ (ΚΑΕ-ΚΕΕΛΠΝΟ)  των κατάλλθλων μζτρων 

αιμοεπαγρφπνθςθσ για τθν αςφάλεια του αίματοσ ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ ευρωπαϊκι οδθγία. 

8. Εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ  του κοινοφ (ςχολεία, τοπικοί φορείσ) και των επαγγελματιών υγείασ ςε 

διάφορεσ περιοχζσ τθσ χώρασ (Μακεδονία, Θράκθ, Θεςςαλία, Ανατολικι Αττικι).  Επίςθσ διανομι 

ενθμερωτικοφ υλικοφ ςε ΚΣΕΛ, ναοφσ, διόδια (Ελευςίνασ και Αφιδνών). Σζλοσ ςτο ίδιο πλαίςιο 

εντάςςεται θ εκπομπι τθλεοπτικοφ μθνφματοσ (ςποτ) με τα μζτρα προφφλαξθσ από τα κουνοφπια, ςε 

κανάλια ευρείασ τθλεκζαςθσ.  

 

http://www.keelpno.gr/

