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Κίτρινοσ πυρετόσ
Επιδθμία κίτρινου πυρετοφ είναι ςε εξζλιξθ ςτθ Βραηιλία. Από τον Ιοφλιο 2017 ζωσ τισ 23 Μαρτίου
2018 ανακοινϊκθκαν 1098 επιβεβαιωμζνα κροφςματα ςτισ περιοχζσ Minas Gerais (453), São Paolo
(451), Rio de Janeiro (188), Espirito Santo (5) και Distrito Federal (1), ςυμπεριλαμβανομζνων 340
κανάτων. Για το λόγο αυτό ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ (ΠΟΤ) ςυνιςτά τον εμβολιαςμό για τον
κίτρινο πυρετό ςε περιςςότερεσ περιοχζσ ςτθ Βραηιλία: http://www.who.int/ith/updates/
20180116/en/.
Επιπλζον, ςτθν πολιτεία του São Paolo, δεδομζνθσ τθσ αυξθμζνθσ δραςτθριότθτασ του ιοφ του
κίτρινου πυρετοφ, ο ΠΟΤ ςυνιςτά τον εμβολιαςμό ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ πολιτείασ.
Επιπρόςκετα, αναφζρκθκαν επιβεβαιωμζνα κροφςματα κίτρινου πυρετοφ ςε μθ εμβολιαςμζνουσ
ταξιδιϊτεσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο (1), ςτθ Γαλλία (1), ςτθν Ολλανδία (1), ςτθν Αργεντινι (4), ςτθ
Χιλι (3), ςτθ Ρουμανία (1) και ςτθν Ελβετία (1). Οι περιοχζσ μετάδοςθσ του νοςιματοσ είναι υπό
διερεφνθςθ και πικανόν είναι οι : Mairiporã/Atibaia, São Paolo (1 κροφςμα), Ilha Grande/Angra do
Reis, Rio de Janeiro (8 κροφςματα), Brumadinho, Minas Gerais (1 κροφςμα).
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Από τισ 14 επτεμβρίου ζωσ τισ 11 Μαρτίου 2018 αναφζρκθκαν ςτθ Νιγθρία 1449 κροφςματα (96
εργαςτθριακά επιβεβαιωμζνα), ςτισ περιοχζσ Abia, Borno, Kogi, Kwara, Kebbi, Plateau, Zamfara,
Enugu, Oyo, Anambra, Edo, Lagos, Kano, Nasarawa, Katsina, Niger, Bayelsa, Rivers, Cross Rivers,
Kaduna, Sokoto, Jigawa Imo, Delta State, Akwa Ibom, Ebonyi, Ekiti, FCT Abuja, Ogun, Ondo και Osun
State.
Οδθγίεσ
Οι ταξιδιϊτεσ ςυνιςτάται να είναι ενθμερωμζνοι ότι θ νόςοσ μεταδίδεται μζςω διγματοσ
μολυςμζνου κουνουπιοφ και να λαμβάνουν τα απαραίτθτα μζτρα για τθν - Προςταςία από τα
ζντομα.
Σο εμβόλιο του κίτρινου πυρετοφ ςυςτινεται ςε όλουσ τουσ ταξιδιϊτεσ ≥9 μθνϊν, τουλάχιςτον 10
θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ, που κα επιςκεφκοφν περιοχζσ με κίνδυνο μετάδοςθσ του ιοφ του
κίτρινου πυρετοφ. Μία δόςθ εμβολίου κίτρινου πυρετοφ εγκεκριμζνου από τον ΠΟΤ παρζχει επαρκι
προςταςία εφ’ όρου ηωισ και δεν χρειάηεται αναμνθςτικι δόςθ.
Επίςθσ, οι ταξιδιϊτεσ ςυνιςτάται να είναι ενθμερωμζνοι για τα ςθμεία και τα ςυμπτϊματα του
κίτρινου πυρετοφ και να αναηθτιςουν άμεςα ιατρικι φροντίδα κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ και
επιςτρζφοντασ από περιοχι με κίνδυνο μετάδοςθσ του ιοφ του κίτρινου πυρετοφ.
φμφωνα με τον ΠΟΤ δεν υπάρχουν περιοριςμοί ςε ςχζςθ με το εμπόριο ι τα ταξίδια.

Ιλαρά

Πθγι : https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Monthly%20Measles%20and%20
Rubella%20 monitoring%20report%20%20February%202018.pdf

Από τθν 1θ Ιανουαρίου 2017 ζωσ και τισ 31 Δεκεμβρίου 2017 αναφζρκθκαν 14600 κροφςματα,
ςυμπεριλαμβανομζνων 37 κανάτων, ςε 30 χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, όπωσ: Αγγλία, Αυςτρία, Βζλγιο,
Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ιςλανδία, Ιςπανία, Ιταλία, Κροατία,
Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, λοβακία, ουθδία, και Σςεχία. Ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ
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κρουςμάτων αναφζρκθκε ςτισ χϊρεσ : Ρουμανία (5608 κροφςματα, 26 κάνατοι), Ιταλία (5098
κροφςματα, 4 κάνατοι), Ελλάδα (967 κροφςματα, 2 κάνατοι), Γερμανία (929 κροφςματα, 1 κάνατοσ)
και Γαλλία (518 κροφςματα, 1 κάνατοσ).
Από τισ αρχζσ του ζτουσ 2018 επιδθμίεσ ιλαράσ ςυνεχίηουν να αναφζρονται ςτισ χϊρεσ : Ελλάδα
(1131), Ρουμανία (757), Γαλλία (429), Ιταλία (168), Πορτογαλία (145), Ιρλανδία (44) Θνωμζνο
Βαςίλειο (42), Γερμανία (33), ουθδία (28), Σςεχία (23), Πολωνία (17), Λετονία (9), Βζλγιο (5),
Νορβθγία (4).
Οδθγίεσ
Θ ιλαρά είναι ιογενισ λοίμωξθ υψθλισ μεταδοτικότθτασ. Μεταδίδεται αερογενϊσ και με
ςταγονίδια. Ο χρόνοσ επιβίωςθσ του ιοφ ςτον αζρα ι ςε επιφάνειεσ αντικειμζνων είναι μικρότεροσ
των 2 ωρϊν. Ο χρόνοσ επϊαςθσ είναι περίπου 10 θμζρεσ (κυμαίνεται από 7-18 θμζρεσ). Σα
ςυμπτϊματα τθσ ιλαράσ εμφανίηονται 7 με 14 θμζρεσ μετά τθν ζκκεςθ ςτον ιό και περιλαμβάνουν
πυρετό, βιχα, καταρροι, επιπεφυκίτιδα και εξάνκθμα. Θ μετάδοςθ γίνεται 4 θμζρεσ πριν τθν
ζκκυςθ του εξανκιματοσ και ζωσ 4 θμζρεσ μετά.
Οι Ζλλθνεσ ταξιδιϊτεσ ςυνιςτάται να είναι εμβολιαςμζνοι με το εμβόλιο MMR, ςφμφωνα με το
Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν. υςτινεται ο εμβολιαςμόσ με το ςυνδυαςμζνο εμβόλιο ιλαράσερυκράσ-παρωτίτιδασ (MMR) των παιδιϊν, των εφιβων και των ενθλίκων που δεν ζχουν
εμβολιαςτεί με τισ απαραίτθτεσ δόςεισ. φμφωνα με το Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν, παιδιά,
ζφθβοι και ενιλικεσ που ζχουν γεννθκεί μετά το 1970 και δεν ζχουν ιςτορικό νόςου πρζπει να είναι
εμβολιαςμζνοι με 2 δόςεισ εμβολίου για τθν ιλαρά.
ε περίπτωςθ ταξιδιοφ ςε ενδθμικζσ περιοχζσ ι ςε περιοχζσ με επιδθμία ςε εξζλιξθ, όπου είναι
αυξθμζνοσ ο κίνδυνοσ ζκκεςθσ ςτον ιό τθσ ιλαράσ, μπορεί να χορθγθκεί μία δόςθ του εμβολίου
(MMR) ςε βρζφθ 6 ζωσ 12 μθνϊν. Κακϊσ θ ανοςολογικι απάντθςθ ςε βρζφθ κάτω των 12 μθνϊν
είναι μειωμζνθ, ςυνιςτάται εμβολιαςμόσ με δφο επιπλζον δόςεισ του MMR, ςφμφωνα με το Εκνικό
Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν.
Επίςθσ, ιδιαίτερο κίνδυνο διατρζχουν οι ταξιδιϊτεσ που επιςκζπτονται ςυγγενείσ και φίλουσ (VFR’s),
που ςυμμετζχουν ςε εκδθλϊςεισ μαηικισ εςτίαςθσ (όπωσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ, φεςτιβάλ,
προςκφνθμα).
Θα πρζπει να επικοινωνιςετε με τον γιατρό ςασ το ςυντομότερο δυνατόν:
αν ζχετε εςείσ ι το παιδί ςασ φποπτα ςυμπτϊματα ςυμβατά με τθν ιλαρά όπωσ πυρετό και
εξάνκθμα. υςτινεται να τθλεφωνιςετε πριν τθν επίςκεψι ςασ, ϊςτε να γίνουν ρυκμίςεισ των
ραντεβοφ με ςκοπό να μειωκεί ο κίνδυνοσ μετάδοςθσ τθσ ιλαράσ.
αν ζχετε ζρκει ςε ςτενι επαφι με άτομο που πάςχει από ιλαρά ακόμα και αν δεν ζχετε
οποιοδιποτε ςφμπτωμα.

Πυρετόσ από τον ιό Zika
Ο ιόσ Ηίκα ταυτοποιικθκε ςτθν Ουγκάντα το 1947. Μόνο 14 κροφςματα είχαν αναφερκεί ζωσ το
2007 όπου καταγράφθκε για πρϊτθ φορά επιδθμία τθσ νόςου ςτθ νιςο Γιαπ, ςτισ Ομόςπονδεσ
Πολιτείεσ τθσ Μικρονθςίασ. Από το 2013 αναφζρονται κροφςματα και επιδθμίεσ τθσ νόςου ςτο
Δυτικό Ειρθνικό Ωκεανό (Γαλλικι Πολυνθςία, Νθςί του Πάςχα, Νθςιά Κουκ, Νζα Καλθδονία) ενϊ
από το 2015 καταγράφονται μεγάλεσ επιδθμίεσ για πρϊτθ φορά ςτθ Βραηιλία και ςε άλλεσ χϊρεσ
τθσ Κεντρικισ και τθσ Νότιασ Αμερικισ. Οι περιοχζσ όπου παρατθρείται ενεργι μετάδοςθ του ιοφ
Ηίκα ανανεϊνονται ςυνεχϊσ λόγω τθσ ταχείασ γεωγραφικισ εξάπλωςθσ του ιοφ.
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WHO-Κατθγοριοποίθςθ χωρών για τθ μετάδοςθ ιοφ Ζίκα ζωσ 15 Φεβρουαρίου 2018
Αφρικι

Κατθγορία 1: Περιοχι
με νζα ειςαγωγι ι
επαναειςαγωγι με
ςυνεχιηόμενθ μετάδοςθ

Αμερικι

Δυτικόσ Ειρθνικόσ
Ωκεανόσ

Αγκόλα, Γουινζα Μπιςςάου
Αγία Λουκία, Άγιοσ Βικζντιοσ και Γρεναδίνεσ, Άγιοσ
Μαρτίνοσ, Άγιοσ Χριςτόφοροσ και Νζβισ, Άγιοσ Ευςτάτιοσ
και άμπα, Ανγκουίλα, Αντίγκουα και Μπαρμποφντα,
Αργεντινι, Αροφμπα, Βρετανικζσ Παρκζνοι Νιςοι,
Γρενάδα, Δομινίκα, Κοφβα, Κουραςάο, Μπαρμπάντοσ,
Μπελίη, Μποναίρ, Μονςεράτ, νθςιά Σερκσ και Κζικοσ,
Παρκζνοι Νιςοι ΘΠΑ, Σρινιντάντ και Σομπάγκο
Νθςιά ολομϊντα, αμόα, ιγκαποφρθ, Σόνγκα

Υποςφνολο
Κατθγορία 3: Περιοχι
όπου ζχει διακοπεί θ
μετάδοςθ και υπάρχει
πικανότθτα
μελλοντικισ μετάδοςθσ
Υποςφνολο

27
Αφρικι

Αμερικι

Νοτιοανατολικι Αςία
Δυτικόσ Ειρθνικόσ
Ωκεανόσ

Ακτι Ελεφαντοςτοφ, Γκαμπόν, Καμεροφν,
Κεντροαφρικανικι Δθμοκρατία, Μπουρκίνα Φάςο,
Μπουροφντι, Νιγθρία, Ουγκάντα, Πράςινο Ακρωτιρι,
ενεγάλθ
Αιτι, Βενεηουζλα, Βραηιλία, Βολιβία, Γαλλικι Γουιάνα,
Γουατεμάλα, Γουιάνα, Δομινικανι Δθμοκρατία,
Εκουαδόρ, Ελ αλβαδόρ, Κολομβία, Κόςτα Ρίκα, Μεξικό,
Νικαράγουα, Ονδοφρα, Παναμά, Παραγουάθ, Περοφ,
Πουζρτο Ρίκο, ουρινάμ, Σηαμάικα
Ινδία, Ινδονθςία, Μαλδίβεσ, Μιανμάρ, Μπαγκλαντζσ,
Σαχλάνδθ
Βιετνάμ, Καμπότηθ, Λάοσ, Μαλαιςία, Παποφα Νζα
Γουινζα, Φιλιππίνεσ, Φιτηί

10

21

6
7
44

Αμερικι
Δυτικόσ Ειρθνικόσ
Ωκεανόσ

ΘΠΑ, Μπαχάμεσ, Νθςί του Πάςχα-Χιλι, νθςιά Κζιμαν,
Γουαδελοφπθ, Μαρτινίκα, Άγιοσ Βαρκολομαίοσ
Αμερικανικι αμόα, Βανουάτου, Γαλλικι Πολυνθςία,
Μικρονθςία, Νθςιά Κουκ, Νθςιά Μάρςαλ,
Νζα Καλθδονία, Παλαοφ

7
8
15

Αφρικι
Κατθγορία 4: Περιοχι
όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο
διαβιβαςτισ αλλά δεν
υπάρχει επιβεβαιωμζνθ
μετάδοςθ πρόςφατθ ι
ςτο παρελκόν

21

4

Υποςφνολο
Κατθγορία 2 : Περιοχζσ
όπου υπάρχει ζνδειξθ
κυκλοφορίασ του ιοφ
πριν το 2015 ι περιοχι
με ςυνεχιηόμενθ
μετάδοςθ που δεν
ανικει πλζον ςτθν
κατθγορία νζασ
ειςαγωγισ ι
επαναειςαγωγισ, αλλά
δεν υπάρχουν ςτοιχεία
διακοπισ

2

Αμερικι
Μεςόγειοσ
Ευρώπθ
Νοτιοανατολικι Αςία
Δυτικόσ Ειρθνικόσ
Ωκεανόσ

Αικιοπία, Γκάμπια, Γκάνα, Γουινζα, Ερυκραία, Ιςθμερινι
Γουινζα, Κζνυα, Κομόροσ, Κονγκό, Λαϊκι Δθμοκρατία του
Κονγκό, Λιβερία, Μπενίν, Μποτςουάνα, Μαδαγαςκάρθ,
Μαλάουι, Μάλι, Μαυρίκιοσ, Μαγιότ, Μοηαμβίκθ,
Ναμίμπια, Νίγθρασ, Νότια Αφρικι, Νότιο ουδάν,
Ρεχνιόν, Ρουάντα, άο Σόμε και Πρίνςιπε, ευχζλλεσ,
ιζρα Λεόνε, Σόγκο, Σανηανία, Σςαντ, Ηάμπια,
Ηιμπάμπουε
Ουρουγουάθ
Αίγυπτοσ, Ομάν, Πακιςτάν, αουδικι Αραβία, ομαλία,
ουδάν, Σηιμπουτί, Τεμζνθ
Γεωργία, Μαδζρα-Πορτογαλία, Ρωςία, Σουρκία
Μπουτάν, Νεπάλ, ρι Λάνκα, Σιμόρ Λζςτε
Αυςτραλία, Γκουάμ, Κίνα, Κιριμπάτι, Μπρουνζι,
Ναοφρου, Νιοφε, νθςί των Χριςτουγζννων, νθςιά Βόρειεσ
Μαριάνεσ, Ουαλίσ και Φουτουνά, Σοκελάου, Σουβαλοφ

Υποςφνολο
ΣΥΝΟΛΟ
Πθγι : http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260419/zika-classification-15Feb18 eng.pdf
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Από τον Ιανουάριο του 2017 ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2017 αναφζρκθκαν 178 κροφςματα ςχετιηόμενα
με ταξίδια ςε 14 χϊρεσ ςτθν Ευρϊπθ (Αυςτρία, Βζλγιο, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Θνωμζνο Βαςίλειο,
Ιρλανδία, Ιςπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβθγία, ουθδία, Σςεχία, Φινλανδία) και 20 κροφςματα ςε
ζγκυεσ ςε 8 χϊρεσ (Γαλλία, Ιρλανδία, Ιςπανία, Ιταλία, Νορβθγία, Ολλανδία, ουθδία, Σςεχία).
Ο ιόσ Zika είναι ζνασ φλαβο-ιόσ που μεταδίδεται ςτον άνκρωπο:
κυρίωσ μζςω νυγμοφ μολυςμζνου κουνουπιοφ. Σα κουνοφπια του γζνουσ Aedes (κυρίωσ Aedes
aegypti αλλά και Aedes albopictus) κεωροφνται οι κφριοι διαβιβαςτζσ του ιοφ, που μεταδίδουν
τουσ ιοφσ του Δάγκειου πυρετοφ, του πυρετοφ Chikungunya και του κίτρινου πυρετοφ.
μζςω ςεξουαλικισ επαφισ πριν τθν ζναρξθ, κατά τθ διάρκεια και μετά το πζρασ των
ςυμπτωμάτων. Θ μετάδοςθ του ιοφ μπορεί να γίνει ακόμθ και αν το άτομο δεν ζχει εμφανίςει
ςυμπτϊματα. Ο ιόσ ζχει ανιχνευκεί ςτο ςάλιο, ςτο ςπζρμα και ςτα κολπικά υγρά. Δεν υπάρχουν
ενδείξεισ προσ το παρόν ότι μπορεί να μεταδοκεί μζςω φιλιοφ.
από τθν ζγκυο ςτο ζμβρυο μζςω του πλακοφντα κατά τθν κφθςθ ι κατά τον τοκετό. Ενϊ ζχει
ανιχνευκεί ςτο μθτρικό γάλα, προσ το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεισ μετάδοςθσ μζςω του
κθλαςμοφ. Θ λοίμωξθ κατά τθ διάρκεια τθσ κφθςθσ μπορεί να προκαλζςει βλάβεσ του κεντρικοφ
νευρικοφ ςυςτιματοσ (όπωσ μικροκεφαλία) ςτο ζμβρυο.
μζςω μετάγγιςθσ αίματοσ.
Ο χρόνοσ επϊαςθσ τθσ νόςου δεν είναι ςαφισ, αλλά πικανόν είναι λίγεσ θμζρεσ. Σα ςυμπτϊματα
τθσ νόςου περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκζφαλο, εξάνκθμα, επιπεφυκίτιδα, μυαλγίεσ και
αρκραλγίεσ. Είναι ιπια και ςυνικωσ διαρκοφν 2-7 θμζρεσ. Δεν χρειάηεται ςυγκεκριμζνθ κεραπεία.
Δεν υπάρχει εμβόλιο ι φαρμακευτικι αγωγι για τθν προφφλαξθ από τθ νόςο.
Οδθγίεσ
Όλοι οι ταξιδιϊτεσ ςυνιςτάται να είναι ενθμερωμζνοι για τθν τρζχουςα επιδθμία, να εφαρμόηουν
αυξθμζνα μζτρα προςταςίασ κατά των δθγμάτων των κουνουπιϊν-Προςταςία από τα ζντομα και
αςφαλείσ ςεξουαλικζσ πρακτικζσ ι αποχι από τθ ςεξουαλικι δραςτθριότθτα κατά τθ διάρκεια του
ταξιδιοφ.
Εγκυμοσύνη
τισ εγκφουσ και ςτισ περιπτϊςεισ επικείμενθσ εγκυμοςφνθσ ςυςτινεται ακφρωςθ του ταξιδιοφ
ςε περιοχζσ όπου αναφζρονται κροφςματα από τον ιό Zika.
τθν περίπτωςθ που το ταξίδι δεν είναι εφικτό να αναβλθκεί, ςυςτινεται θ ζγκυοσ να το
ςυηθτιςει με τον γιατρό τθσ.
Εάν ο ςφντροφοσ τθσ εγκφου ταξιδεφει ςε περιοχι με κροφςματα από τον ιό Ηίκα, ςυνιςτάται θ
εφαρμογι αςφαλϊν ςεξουαλικϊν πρακτικϊν ι αποχι από τθ ςεξουαλικι δραςτθριότθτα ςε
όλθ τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ, ακόμθ και αν ο ςφντροφοσ δεν εμφανίςει ςυμπτϊματα.
τα ηευγάρια που προγραμματίηουν εγκυμοςφνθ ςυνιςτάται να εφαρμόηουν αςφαλείσ
ςεξουαλικζσ πρακτικζσ και μεκόδουσ αντιςφλλθψθσ για 6 μινεσ μετά το ταξίδι ςε περιοχι με
κροφςματα από τον ιό Ηίκα ι μετά τθν εμφάνιςθ των ςυμπτωμάτων.
Μετά τθν επιςτροφι
Οι ταξιδιϊτεσ ςυνιςτάται να κάνουν χριςθ εντομοαπωκθτικϊν για τρεισ εβδομάδεσ και να
παρακολουκιςουν τθν υγεία τουσ για 21 θμζρεσ. Αν κατά τθ διάρκεια αυτϊν των θμερϊν
παρουςιάςουν πυρετό, πονοκζφαλο, εξάνκθμα, επιπεφυκίτιδα, μυαλγίεσ και αρκραλγίεσ,
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χρειάηεται να αναηθτιςουν άμεςα ιατρικι βοικεια και να ενθμερϊςουν τον ιατρό για το
ταξιδιωτικό τουσ ιςτορικό.
Επειδι οι περιςςότερεσ λοιμϊξεισ από τον ιό Zika είναι αςυμπτωματικζσ, ςυνιςτάται ςτουσ άνδρεσ
ταξιδιϊτεσ να απζχουν από τισ ςεξουαλικζσ επαφζσ ι να εφαρμόηουν αςφαλείσ ςεξουαλικζσ
πρακτικζσ για τουλάχιςτον 6 μινεσ και ςτισ γυναίκεσ για τουλάχιςτον 2 μινεσ μετά τθν επιςτροφι
τουσ.

Δάγκειοσ πυρετόσ
Από τθν αρχι του 2018 ζωσ τισ 27 Μαρτίου 2018 αναφζρκθκαν 588 επιβεβαιωμζνα αυτόχκονα
κροφςματα δάγκειου πυρετοφ ςτθ Réunion. Ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ κρουςμάτων αναφζρκθκε ςτθν
πόλθ Saint Paul.
τθν Αμερικι και ςτθν Καραϊβικι, κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2017, αναφζρκθκαν περιςςότερα από
5780000 πικανά και επιβεβαιωμζνα κροφςματα, ςυμπεριλαμβανομζνων 364 κανάτων. Ο
μεγαλφτεροσ αρικμόσ κρουςμάτων εντοπίηεται ςτισ χϊρεσ: Βραηιλία (251783), Μεξικό (89518),
Περοφ (75842) και Νικαράγουα (64712). Από τισ αρχζσ Ιανουαρίου ζωσ τισ 23 Ιανουαρίου 2018
αναφζρκθκαν 2494 φποπτα και επιβεβαιωμζνα κροφςματα δάγκειου πυρετοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνων 3 κανάτων.
τθν Αςία, κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2017, ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ κρουςμάτων δάγκειου
πυρετοφ αναφζρκθκε ςτθ ρι Λάνκα (185000), ςτο Βιετνάμ (περιςςότερα από 184000) και ςτθν
Ινδία (περιςςότερα από 157000) και ςτθν Σαχλάνδθ (51000).
τθν Αφρικι, το 2017, αναφζρκθκαν κροφςματα δάγκειου πυρετοφ ςτθ ενεγάλθ, ςτθν Ακτι
Ελεφαντοςτοφ, ςτισ εχχζλλεσ, ςτο ουδάν, ςτθ Μαυριτανία, ςτθ Μπουρκίνα Φάςο και ςτο Μάλι.
Επίςθσ, το 2017 κροφςματα δάγκειου πυρετοφ αναφζρκθκαν ςτθν Αυςτραλία, ςτθ Γαλλικι
Πολυνθςία, ςτθ Νζα Καλθδονία, ςτο Παλαοφ, ςτθ αμόα και ςτα Wallis και Futuna.

Οδθγίεσ
Οι ταξιδιϊτεσ ςυνιςτάται να είναι ενθμερωμζνοι ότι θ νόςοσ ενδθμεί ςε τροπικζσ και υποτροπικζσ
περιοχζσ, ότι μεταδίδεται μζςω νφγματοσ μολυςμζνου κουνουπιοφ και να λαμβάνουν τα
απαραίτθτα μζτρα για τθν Προςταςία από τα ζντομα. Δεν υπάρχει εμβόλιο για τθν προφφλαξθ από
τθ νόςο. φμφωνα με τον ΠΟΤ δεν υπάρχουν περιοριςμοί ςε ςχζςθ με το εμπόριο ι τα ταξίδια.
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Ελονοςία
τθ Νότια Αφρικι, από τον Μάιο του 2017, αναφζρκθκε αφξθςθ των αυτόχκονων κρουςμάτων
ελονοςίασ ςτθν περιοχι Limpopo (ςυμπεριλαμβανομζνων μερικϊν κρουςμάτων ςτθν περιοχι του
ποταμοφ Lephalala, ςτο Waterberg) και ςτθν περιοχι Mpumalanga, με μζτρια αφξθςθ
επιβεβαιωμζνων κρουςμάτων ελονοςίασ να παρατθρείται ςτο Kruger National Park και ςε ιδιωτικά
κζρετρα. Ζωσ τισ 9 Μαρτίου 2018 αναφζρκθκαν 2 κροφςματα ελονοςίασ (P. falciparum) ςε
ταξιδιϊτεσ από το Θνωμζνο Βαςίλειο που επιςκζφκθκαν το Nsele Private Game Reserve, κοντά ςτο
Vaalwater, ςτθν περιοχι Waterberg, ςτο Limpopo. Επίςθσ, οι ταξιδιϊτεσ επιςκζφκθκαν το Ants
Hill/Nest Reserve, κοντά ςτο Vaalwater. Οι ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ κεωροφνται ελεφκερεσ
ελονοςίασ.
τθ Βραηιλία ςτθν πόλθ Wenceslau Guimarães, ςτθ Bahia, από τισ 16 ζωσ τισ 22 Ιανουαρίου 2018
αναφζρκθκαν 21 κροφςματα ελονοςίασ εγχϊριασ μετάδοςθσ. Δεν ζχουν αναφερκεί κροφςματα
ελονοςίασ ςτο παρελκόν ςτθ Bahia, παρόλο που υπάρχει ο διαβιβαςτισ. Θ επιδθμία κεωρείται ότι
ξεκίνθςε από μολυςμζνο άτομο που ταξίδεψε ςτθ Bahia από τθν περιοχι Pará, όπου μεταδίδεται θ
ελονοςία.
Οδθγίεσ
Οι ταξιδιϊτεσ ςυνιςτάται να είναι ενθμερωμζνοι ότι ςτισ περιοχζσ που αναφζρονται υπάρχει
κίνδυνοσ μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ, ότι θ νόςοσ μεταδίδεται μζςω νφγματοσ μολυςμζνου
κουνουπιοφ και να λαμβάνουν τα απαραίτθτα μζτρα για τθν Προςταςία από τα ζντομα.
τουσ ταξιδιϊτεσ που κα επιςκεφκοφν τισ περιοχζσ Mpumalanga, Limpopo και το Kruger National
Park ςτθ Νότια Αφρικι ςυνιςτάται να λάβουν προφυλακτικι αγωγι για τθν ελονοςία με
ατοβακόνθ/προγουανίλθ, μεφλοκίνθ ι δοξυκυκλίνθ.
τουσ ταξιδιϊτεσ που κα επιςκεφκοφν τθ Bahia και ιδιαίτερα ςε εκείνουσ που διατρζχουν
υψθλότερο κίνδυνο, όπωσ εκείνοι που κα μείνουν μεγάλο χρονικό διάςτθμα, που επιςκζπτονται
ςυγγενείσ και φίλουσ (VFRs’), οι ανοςοκατεςταλμζνοι και εκείνοι που διατρζχουν μεγαλφτερο
κίνδυνο για επιπλοκζσ από τθν ελονοςία πχ ζγκυεσ, παιδιά, θλικιωμζνοι, ςυνιςτάται να λάβουν
προφυλακτικι αγωγι για τθν ελονοςία με ατοβακόνθ/προγουανίλθ, μεφλοκίνθ ι δοξυκυκλίνθ.

Χολζρα
Αμερικι
Αιτι: Από τισ αρχζσ του 2018 ζωσ τισ 10 Μαρτίου 2018 αναφζρκθκαν 773 κροφςματα χολζρασ,
ςυμπεριλαμβανομζνων 8 κανάτων, ςτα 10 τμιματα τθσ χϊρασ.
Δομινικανι Δθμοκρατία: Από τισ αρχζσ του 2018 ζωσ τισ 3 Μαρτίου 2018 αναφζρκθκαν 6
κροφςματα χολζρασ.
Αφρικι
Αγκόλα: Από τισ 21 Δεκεμβρίου 2017 ζωσ τισ 25 Μαρτίου 2018 αναφζρκθκαν 819 φποπτα
κροφςματα, ςυμπεριλαμβανομζνων 13 κανάτων, ςτισ περιοχζσ Uíge (805 κροφςματα, 12 κάνατοι)
και Songo (14 κροφςματα, 1 κάνατοσ).
Αικιοπία: Από τον Ιανουάριο του 2017 ζωσ τισ 21 Φεβρουαρίου 2018 αναφζρκθκαν 48912
κροφςματα από οξφ διαρροϊκό ςφνδρομο, ςυμπεριλαμβανομζνων 880 κανάτων.
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Δθμοκρατία του Κονγκό: Από τισ αρχζσ του 2018 ζωσ τισ 4 Μαρτίου 2018 ανακοινϊκθκαν 6080
κροφςματα, ςυμπεριλαμβανομζνων 140 κανάτων.
Ηάμπια: Από τισ 4 Οκτωβρίου 2017 ζωσ τισ 25 Μαρτίου 2018 ανακοινϊκθκαν 5190 κροφςματα,
ςυμπεριλαμβανομζνων 103 κανάτων.
Κζνυα: Από τον Ιανουάριο του 2017 ζωσ τισ 26 Φεβρουαρίου 2018 ανακοινϊκθκαν 5555
κροφςματα.
Μαλάουι: Από τισ αρχζσ του 2018 ζωσ τισ 14 Μαρτίου 2018 αναφζρκθκαν 759 κροφςματα χολζρασ,
ςυμπεριλαμβανομζνων 23 κανάτων, ςε 13 από τισ 29 περιοχζσ τθσ χϊρασ.
Μοηαμβίκθ: Από τισ 14 Αυγοφςτου 2017 ζωσ τισ 25 Μαρτίου 2018 αναφζρκθκαν 2285 κροφςματα
και 1 κάνατοσ ςτισ περιοχζσ Nampula (1642 κροφςματα, 2 κάνατοι) και Cabo Delgado (643
κροφςματα, 3 κάνατοι).
Νιγθρία: Από τισ 13 Φεβρουαρίου 2018 ζωσ τισ 20 Μαρτίου αναφζρκθκαν 627 φποπτα κροφςματα
χολζρασ, ςυμπεριλαμβανομζνων 3 κανάτων, ςτισ περιοχζσ Doro, Baga και Kukawa.
Ουγκάντα: Από τισ 15 Φεβρουαρίου ζωσ τισ 25 Μαρτίου 2018 αναφζρκθκαν 1901 κροφςματα,
ςυμπεριλαμβανομζνων 39 κανάτων, ςε καταυλιςμό προςφφγων ςτθν επαρχία Hoima.
Σανηανία: Από τισ αρχζσ του 2018 ζωσ τισ 25 Μαρτίου 2018 αναφζρκθκαν 1445 κροφςματα,
ςυμπεριλαμβανομζνων 27 κανάτων.
Αςία
Τεμζνθ: Από τθν ζναρξθ τθσ επιδθμίασ τον Οκτϊβριο του 2016 ζωσ τισ 18 Μαρτίου 2018
αναφζρκθκαν 1080878 φποπτα κροφςματα χολζρασ, ςυμπεριλαμβανομζνων 2266 κανάτων. Σα
περιςςότερα κροφςματα εντοπίηονται ςτισ επαρχίεσ Amanat Al Asima, Al Hudaydah, Hajjah, Amran
και Dhamar.
Οδθγίεσ
Οι ταξιδιϊτεσ χρειάηεται να είναι ενθμερωμζνοι για τθν τρζχουςα κατάςταςθ και να γνωρίηουν τα
Προλθπτικά μζτρα κατά τθν κατανάλωςθ τροφίμων και ποτϊν. Αν πρόκειται να μεταβοφν ςε
περιοχζσ με επιδθμία ςυνιςτάται να εμβολιάηονται.

Τυφοειδισ πυρετόσ
Επιδθμία τυφοειδοφσ πυρετοφ είναι ςε εξζλιξθ ςτθ Ηιμπάμπουε. Από τισ 13 Οκτωβρίου 2017 ζωσ τισ
24 Φεβρουαρίου 2018 αναφζρκθκαν 3187 κροφςματα (191 επιβεβαιωμζνα). Θ επιδθμία εντοπίηεται
κυρίωσ ςτισ δυτικζσ και νότιεσ περιοχζσ ςτθ Harare, με τισ περιοχζσ Mbare και Kuwadzana να ζχουν
πλθγεί περιςςότερο.
Οδθγίεσ
Οι ταξιδιϊτεσ χρειάηεται να είναι ενθμερωμζνοι για τθν τρζχουςα κατάςταςθ και να γνωρίηουν τα
Προλθπτικά μζτρα κατά τθν κατανάλωςθ τροφίμων και ποτϊν. Αν πρόκειται να μεταβοφν ςε
περιοχζσ με επιδθμία ςυνιςτάται να εμβολιάηονται.

MERS-κοροναϊόσ (MERS-CoV)
Από τον Απρίλιο 2012 ζωσ τισ 28 Φεβρουαρίου 2018, αναφζρκθκαν 2182 εργαςτθριακά
επιβεβαιωμζνα κροφςματα με λοίμωξθ από MERS-CoV, ςυμπεριλαμβανομζνων 823 κανάτων, ςτισ
χϊρεσ: αουδικι Αραβία, Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Ιορδανία, Ομάν, Κουβζιτ, Αίγυπτοσ,
Τεμζνθ, Λίβανοσ, Ιράν, Σουρκία, Αυςτρία, Θνωμζνο Βαςίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα,
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Ολλανδία, Συνθςία, Αλγερία, Μαλαιςία, Φιλιππίνεσ, Νότια Κορζα, Κίνα, και ΘΠΑ. φμφωνα με τον
ΠΟΤ δεν υπάρχουν ςυςτάςεισ για ζλεγχο ςτισ πφλεσ ειςόδου ι περιοριςμοί ςε ςχζςθ με το εμπόριο
ι τα ταξίδια.
Επιβεβαιωμζνα κροφςματα MERS-CoV Μάρτιοσ 2012-27 Φεβρουαρίου 2018

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-diseasethreats-report-3-feb-2018.pdf

Οδθγίεσ
Ο κίνδυνοσ για τον ταξιδιϊτθ κεωρείται χαμθλόσ. Οι κοροναϊοί είναι μία ομάδα ιϊν που ςυνικωσ
προκαλοφν αναπνευςτικζσ λοιμϊξεισ με ποικίλθ ςοβαρότθτα ςτον άνκρωπο και ςτα ηϊα.
Εκτιμάται ότι περίπου το ζνα τρίτο των λοιμϊξεων ανϊτερου αναπνευςτικοφ ςτον άνκρωπο
μπορεί να προκαλείται από κοροναϊοφσ. Ο ακριβισ τρόποσ μετάδοςθσ δεν είναι ακόμα γνωςτόσ.
Τπάρχουν πάντωσ ςαφείσ ενδείξεισ περιοριςμζνθσ μετάδοςθσ από άνκρωπο ςε άνκρωπο. Σα
μζτρα προφφλαξθσ περιλαμβάνουν τθν τιρθςθ των βαςικϊν κανόνων υγιεινισ, ςυςτινεται:
ςυχνό πλφςιμο των χεριϊν με νερό και ςαποφνι, οπωςδιποτε πριν το φαγθτό ι το κάπνιςμα. Αν
δεν υπάρχει άμεςα διακζςιμο νερό και ςαποφνι και τα χζρια δεν είναι εμφανϊσ λερωμζνα,
εναλλακτικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κάποιο αλκοολοφχο διάλυμα.
κάλυψθ του ςτόματοσ και τθσ μφτθσ με χαρτομάντιλο κατά τθ διάρκεια του βιχα και του
φτερνίςματοσ.
αποφυγι επαφισ με αςκενείσ που ζχουν ςυμπτϊματα λοίμωξθσ του αναπνευςτικοφ.
αποφυγι τθσ επαφισ με παραγωγικά, κατοικίδια και άγρια ηϊα (όπωσ οι καμιλεσ).
αν κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ παρουςιαςτεί πυρετόσ, δυςκολία ςτθν αναπνοι, βιχασ ι άλλα
ςυμπτϊματα από το αναπνευςτικό, πρζπει να αναηθτθκεί άμεςα ιατρικι βοικεια.
αναβολι τθσ επιςτροφισ μζχρι τθν πλιρθ αποδρομι των ςυμπτωμάτων.
Μετά τθν επιςτροφι
υνιςτάται θ παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ του ταξιδιϊτθ για 14 θμζρεσ. Αν κατά τθ διάρκεια αυτϊν
των 14 θμερϊν παρουςιαςτεί πυρετόσ και βιχασ ι δυςκολία ςτθν αναπνοι ι άλλα ςυμπτϊματα
από το αναπνευςτικό, πρζπει να αναηθτθκεί ιατρικι βοικεια άμεςα και να ενθμερωκεί ο ιατρόσ
για το πρόςφατο ταξίδι, ι να γίνει επικοινωνία με το ΚΕΕΛΠΝΟ.
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Γρίπθ Α(Η7Ν9)

Πθγι: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicabledisease-threats-report-3-mar-2018.pdf

Σον Μάρτιο του 2013 επιβεβαιϊκθκαν τα πρϊτα κροφςματα από το νζο ςτζλεχοσ ιοφ γρίπθσ
Α(Θ7Ν9) των πτθνϊν. Ζωσ τισ 27 Φεβρουαρίου 2018, επιβεβαιϊκθκαν εργαςτθριακά 1567
κροφςματα, ςυμπεριλαμβανομζνων 567 κανάτων, ςτισ περιοχζσ: Zhejiang, Guangdong, Jiangsu,
Fujian, Anhui, Hunan, Shanghai, Jiangxi, Sichuan, Beijing, Guangxi, Hubei, Hebei, Henan, Shandong,
Hong Kong, Guizhou, Xinjiang, Chongqing, Gansu, Shaanxi, Yunnan, Taiwan, Tianjin, Liaoning, Jilin,
Tibet, Shanxi, Inner Mongolia, Macau, ζνα ειςαγόμενο κροφςμα ςτθ Μαλαιςία και δφο ειςαγόμενα
κροφςματα ςτον Καναδά. Ζωσ ςιμερα δεν υπάρχουν ενδείξεισ για μετάδοςθ από άτομο ςε άτομο.
φμφωνα με τον ΠΟΤ δεν υπάρχουν ςυςτάςεισ για ζλεγχο ςτισ πφλεσ ειςόδου ι περιοριςμοί ςε
ςχζςθ με το εμπόριο ι τα ταξίδια ςτθν Κίνα.
Οδθγίεσ
Σα μζτρα προφφλαξθσ περιλαμβάνουν τθν τιρθςθ των βαςικϊν κανόνων υγιεινισ και τθν
αποφυγι τθσ άμεςθσ επαφισ με πουλερικά. Ειδικότερα, ςυςτινεται:
o ςυχνό πλφςιμο των χεριϊν με νερό και ςαποφνι, οπωςδιποτε πριν το φαγθτό ι το κάπνιςμα. Αν
δεν υπάρχει άμεςα διακζςιμο νερό και ςαποφνι και τα χζρια δεν είναι ορατά λερωμζνα,
εναλλακτικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κάποιο αλκοολοφχο διάλυμα κακαριςμοφ των χεριϊν.
o κάλυψθ του ςτόματοσ και τθσ μφτθσ με χαρτομάντθλο κατά τθ διάρκεια του βιχα και του
φτερνίςματοσ.
o αποφυγι τθσ επίςκεψθσ ςε υπαίκριεσ αγορζσ ηϊων και πτθνϊν ι ςε πτθνοτροφεία.
o αποφυγι τθσ επαφισ με ηωντανά ι νεκρά πουλερικά, κακϊσ και με άγρια πτθνά.
o αποφυγι τθσ επαφισ με επιφάνειεσ μολυςμζνεσ από κόπρανα ι εκκρίματα πτθνϊν.
o αποφυγι κατανάλωςθσ ανεπαρκϊσ μαγειρευμζνου ι ωμοφ φαγθτοφ, που περιζχει κρζασ
πουλερικοφ ι αυγό. Ο ιόσ τθσ γρίπθσ καταςτρζφεται ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ.
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o αν κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ παρουςιαςτεί πυρετόσ, δυςκολία ςτθν αναπνοι, βιχασ ι άλλα
ςυμπτϊματα από το αναπνευςτικό, πρζπει να αναηθτθκεί άμεςα ιατρικι βοικεια. υνιςτάται θ
αναβολι τθσ επιςτροφισ μζχρι τθν πλιρθ αποδρομι των ςυμπτωμάτων.
Επιςτρζφοντασ από περιοχι, όπου ζχουν εμφανιςτεί κροφςματα γρίπθσ Α (Θ7Ν9):
o ςυνιςτάται θ παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ του ταξιδιϊτθ για 10 θμζρεσ.
o αν κατά τθ διάρκεια αυτϊν των 10 θμερϊν παρουςιαςτεί πυρετόσ και βιχασ ι δυςκολία ςτθν
αναπνοι ι άλλα ςυμπτϊματα από το αναπνευςτικό, πρζπει να αναηθτθκεί ιατρικι βοικεια
αφοφ προθγουμζνωσ ενθμερωκεί ο ιατρόσ για 1) τα ςυμπτϊματα 2) τθν πικανι άμεςθ επαφι
με πουλερικά και 3) το ταξίδι.

Πανώλθ
Επιδθμία πανϊλθσ είναι ςε εξζλιξθ ςτθ Μαδαγαςκάρθ. Από τθν 1θ Αυγοφςτου 2017 ζωσ τισ 22
Φεβρουαρίου 2018 αναφζρκθκαν 2655 κροφςματα πανϊλθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 237 κανάτων.
Πρόκειται για 2025 κροφςματα πνευμονικισ πανϊλθσ, 424 κροφςματα βουβωνικισ πανϊλθσ, ζνα
κροφςμα ςθψαιμικισ πανϊλθσ ενϊ τα υπόλοιπα κροφςματα δεν ζχουν ταυτοποιθκεί. Σουλάχιςτον
81 επαγγελματίεσ υγείασ ζχουν μολυνκεί από τθν αρχι τθσ επιδθμίασ. Μεγάλοσ αρικμόσ
κρουςμάτων εντοπίηεται ςε αςτικά κζντρα όπωσ θ πρωτεφουςα Antananarivo και θ πόλθ
Toamasina.

Πθγι: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259556/1/Ex-PlagueMadagascar04122017.pdf

Θ πανϊλθ είναι ηωονόςοσ των τρωκτικϊν και των ψφλλων τουσ, που προκαλείται από το βακτιριο
Yersinia pestis. Μεταδίδεται ςτα ηϊα και ςτον άνκρωπο μετά από διγμα μολυςμζνου ψφλλου, μζςω
άμεςθσ επαφισ με άρρωςτα ηϊα ι το κρζασ τουσ και τθν ειςπνοι ςταγονιδίων. Θ νόςοσ
χαρακτθρίηεται από πυρετό, ρίγθ, κεφαλαλγία, κακουχία, βαριά γενικι κατάςταςθ,
λευκοκυττάρωςθ και εκδθλϊνεται με μία ι περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ κφριεσ κλινικζσ
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μορφζσ: τοπικι λεμφαδενίτιδα (βουβωνικι πανϊλθ), ςθψαιμία χωρίσ εμφανι λεμφαδενίτιδα
(ςθψαιμικι πανϊλθ) και πνευμονικι πανϊλθ. Ο χρόνοσ επϊαςθσ είναι 1-7 θμζρεσ, ανάλογα με τθν
μορφι τθσ πανϊλθσ. Ιδιαίτερα για τθν πνευμονικι πανϊλθ ςυμπτϊματα μπορεί να εμφανιςτοφν
από το πρϊτο 24ωρο μετά τθν ζκκεςθ.
Οδθγίεσ
φμφωνα με τα ζωσ τϊρα δεδομζνα ο κίνδυνοσ για τουσ ταξιδιϊτεσ ςτθ Μαδαγαςκάρθ κεωρείται
πολφ χαμθλόσ. Ωςτόςο, οι ταξιδιϊτεσ που επιςκζπτονται τθ Μαδαγαςκάρθ ςυνιςτάται να
ενθμερωκοφν για τθν τρζχουςα επιδθμία και να γνωρίηουν ότι θ πανϊλθ ενδθμεί ςτθ
Μαδαγαςκάρθ. Οι ταξιδιϊτεσ ςε αγροτικζσ περιοχζσ όπου ενδθμεί θ πανϊλθ διατρζχουν
μεγαλφτερο κίνδυνο αν ςυμμετζχουν ςε κυνιγι, καταςκθνϊνουν ι δεν είναι εφικτό να αποφφγουν
τθν επαφι με τα τρωκτικά. Δεν υπάρχει εμβόλιο για τθν πρόλθψθ τθσ νόςου. Οι ταξιδιϊτεσ
ςυνιςτάται:
o Να εφαρμόηουν τα ατομικά μζτρα προςταςίασ από τα ζντομα και να χρθςιμοποιοφν ςτο
ακάλυπτο δζρμα εντομοαπωκθτικά ςκευάςματα που περιζχουν δραςτικζσ ουςίεσ εγκεκριμζνεσ
ςτθν Ευρϊπθ όπωσ DEET (N-diethyl-m-toluamide) κ.α.
o Να αποφεφγουν τθν επαφι με άρρωςτα ι νεκρά ηϊα.
o Να αποφεφγουν τθ ςτενι επαφι με άτομα που ζχουν εμφανίςει ςυμπτϊματα ι ζχουν
διαγνωςτεί με πνευμονικι πανϊλθ.
o Να αποφεφγουν χϊρουσ με ςυνωςτιςμό όπου πρόςφατα αναφζρκθκαν κροφςματα
πνευμονικισ πανϊλθσ.
Προφυλακτικι αγωγι ςυνιςτάται μόνο ςε άτομα που ιρκαν ςε ςτενι επαφι με κροφςματα
πανϊλθσ ι ιρκαν ςε επαφι με άρρωςτα ηϊα ι τςιμπικθκαν από μολυςμζνουσ ψφλλουσ. Οι
ταξιδιϊτεσ ςυνιςτάται να αποφεφγουν τθν αυτοχοριγθςθ αντιβιοτικϊν ωσ προφφλαξθ, εκτόσ και αν
ςυςτακεί από επαγγελματία υγείασ.
Μετά τθν επιςτροφι
Οι ταξιδιϊτεσ κα πρζπει να παρακολουκοφν τθν υγεία τουσ για 10 θμζρεσ και αν παρουςιάςουν
ςυμπτϊματα ςυμβατά με τθ νόςο και είχαν ζρκει ςε επαφι με τρωκτικά ι ψφλλουσ ι άτομο που
εμφάνιςε ςυμπτϊματα ι διαγνϊςτθκε με πνευμονικι πανϊλθ πρζπει να αναηθτιςουν άμεςα
ιατρικι βοικεια και να αναφζρουν το ιςτορικό του ταξιδιοφ τουσ.

Πυρετόσ Lassa
Επιδθμία πυρετοφ Lassa είναι ςε εξζλιξθ ςτθ Νιγθρία. Από τθν 1θ Ιανουαρίου 2018 ζωσ τισ 25
Μαρτίου 2018 αναφζρκθκαν 1386 φποπτα κροφςματα, ςυμπεριλαμβανομζνων 114 κανάτων, ςε 19
περιφζρειεσ (Anambra, Bauchi, Benue, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Gombe, Imo, Kaduna, Kogi, Lagos,
Nasarawa, Ondo, Osun, Plateau, Rivers, Taraba και Federal Capital Territory).
Από τισ αρχζσ του 2018 ζωσ τισ 12 Μαρτίου 2018 αναφζρκθκαν 7 επιβεβαιωμζνα κροφςματα
πυρετοφ Lassa ςτισ περιοχζσ Nimba (4), Montserrado (2) και Bong (1).
Οδθγίεσ
Ο πυρετόσ Lassa ενδθμεί ςε χϊρεσ τθσ Δυτικισ Αφρικισ όπωσ θ Νιγθρία, θ Γουινζα, θ Λιβερία, το
Μπενίν και θ ιζρρα Λεόνε. Δεν υπάρχει εμβόλιο για τθν προφφλαξθ από τθ νόςο. Ο κίνδυνοσ για
τον ταξιδιϊτθ κεωρείται χαμθλόσ, ενϊ αυξάνεται για τουσ ταξιδιϊτεσ που επιςκζπτονται ςυγγενείσ
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και φίλουσ που κα διαμείνουν ςε υγειονομικζσ ςυνκικεσ χαμθλοφ επιπζδου. Οι ταξιδιϊτεσ
ςυνιςτάται να είναι ενθμερωμζνοι ότι θ νόςοσ μεταδίδεται ςτον άνκρωπο με τθν ζκκεςθ ςε
μολυςμζνα τρωκτικά μζςω επαφισ με τισ εκκρίςεισ τουσ, ειςπνοισ μολυςμζνθσ ςκόνθσ ι
κατανάλωςθσ μολυςμζνθσ τροφισ και από άνκρωπο ςε άνκρωπο με τθν άμεςθ επαφι με το αίμα,
τισ εκκρίςεισ, τουσ ιςτοφσ ι άλλα ςωματικά υγρά του μολυςμζνου ατόμου. φμφωνα με τον ΠΟΤ δεν
υπάρχουν περιοριςμοί ςε ςχζςθ με το εμπόριο ι τα ταξίδια.

Μθνιγγιτιδοκοκκικι νόςοσ
Από τθν 1θ Ιανουαρίου 2018 ζωσ τισ 18 Μαρτίου 2018 αναφζρκθκαν 6163 κροφςματα
μθνιγγιτιδοκοκκικισ νόςου, ςυμπεριλαμβανομζνων 485 κανάτων, ςε χϊρεσ τθσ Αφρικισ όπωσ θ
Λαϊκι Δθμοκρατία του Κονγκό (1929 κροφςματα, 164 κάνατοι), θ Νιγθρία (1322 κροφςματα, 91
κάνατοι), θ Μπουρκίνα Φάςο (678 κροφςματα, 42 κάνατοι), θ Γκάνα (575 κροφςματα, 48 κάνατοι),
το Καμεροφν (253 κροφςματα, 17 κάνατοι), ο Νίγθρασ (213 κροφςματα, 18 κάνατοι), θ
Κεντροαφρικανικι Δθμοκρατία (197 κροφςματα, 20 κάνατοι), το Νότιο ουδάν (146 κροφςματα, 28
κάνατοι), το Σόγκο (143 κροφςματα, 11 κάνατοι), το Μάλι (150 κροφςματα, 1 κάνατοσ), το Μπενίν
(118 κροφςματα, 9 κάνατοι), θ Ουγκάντα (96 κροφςματα, 1 κάνατοσ), το Σςαντ (106 κροφςματα, 22
κάνατοι), θ Ακτι Ελεφαντοςτοφ (83 κροφςματα, 1 κάνατοσ), θ Γουινζα (78 κροφςματα, 9 κάνατοι), θ
ενεγάλθ (51 κροφςματα, 3 κάνατοι), το ουδάν (13) και θ Γκάμπια (5).

Πθγι: http://www.who.int/emergencies/diseases/meningitis/meningitis-bulletin-11-2018.pdf?ua=1

Οδθγίεσ
τθν Τποςαχάριο Αφρικι, ςτθ Ηϊνθ τθσ μθνιγγίτιδασ, θ οποία εκτείνεται από τθ ενεγάλθ δυτικά
ζωσ τθν Αικιοπία ανατολικά, προκαλοφνται κάκε χρόνο επιδθμίεσ τθν περίοδο τθσ ξθραςίασ
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(Δεκζμβριο ζωσ Ιοφνιο). Οι ταξιδιϊτεσ χρειάηεται να είναι ενθμερωμζνοι για τθν τρζχουςα
κατάςταςθ και να γνωρίηουν ότι θ νόςοσ μεταδίδεται με άμεςθ επαφι από άτομο ςε άτομο με
ςταγονίδια των αναπνευςτικϊν εκκρίςεων. Αν πρόκειται να μεταβοφν ςε περιοχζσ με επιδθμία
ςυνιςτάται να είναι εμβολιαςμζνοι. φμφωνα με τον ΠΟΤ δεν υπάρχουν περιοριςμοί ςε ςχζςθ με το
εμπόριο ι τα ταξίδια.

Σα ζηοησεία βαζίδονηαη ζηεν αναζθόπεζε ηων δηθηςαθών ηόπων
WHO, ECDC, CDC, NATHNAC, TRAVAX, FIT FOR TRAVEL
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