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14 Αππιλίος 2016

1. Πςπεηόρ από ηον ιό Zika
Σν 2014 αλαθέξζεθαλ θξνχζκαηα απφ ηνλ ηφ Zika ζηελ Αθξηθή, ζηε Λνηηναλαηνιηθή Αζία
θαη ζηα λεζηά ηνπ Δηξεληθνχ Χθεαλνχ. Απφ ηνλ Κάην ηνπ 2015 είλαη επηδεκία ζε εμέιημε ζηε
Βξαδηιία θαη πξφζθαηα αλαθνηλψζεθαλ θξνχζκαηα ζηελ Αηηή, ζηελ Ακεξηθαληθή ακφα,
ζηελ Αξνχκπα, ζην Βαλνπάηνπ, ζηε Βελεδνπέια, ζην Βηεηλάκ, ζηε Βνιηβία, ζηε Γαιιηθή
Γνπηάλα, ζηε Γνπαδεινχπε (Γαιιία), ζηε Γνπαηεκάια, ζηε Γνπηάλα, ζηε Γνκηλίθα, ζηε
Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία, ζην Δθνπαδφξ, ζην Δι αιβαδφξ, ζηελ Θνινκβία, ζηελ Θφζηα
Ρίθα, ζηελ Θνχβα, ζην Θνπξαζάν, ζηηο Καιδίβεο, ζηα λεζηά Κάξζαι, ζηε Καξηηλίθα
(Γαιιία), ζην Κεμηθφ, ζηα Κπαξκπάληνο, ζηε Κπνλαίξ, ζηε Λέα Θαιεδνλία, ζηε
Ληθαξάγνπα, ζηελ Ολδνχξα, ζηνλ Παλακά, ζηελ Παξαγνπάε, ζην Πνπέξην Ρίθν, ζηε ακφα,
ζηα λεζηά νινκψληα, ζην νπξηλάκ, ζηελ Σαυιάλδε, ζηελ Σδακάηθα, ζηελ Σφλγθα, ζηα
λεζηά Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν, ζηηο Φηιηππίλεο, ζηα Φίηδη, ζηε Saint Lucia, ζην Saint Martin
(Γαιιία), στο Sint Maarten (Οιιαλδία), ζηα λεζηά Saint Vincent θαη Grenadines, ζηα λεζηά
Virgin (ΖΠΑ), θαη ζην Πξάζηλν Αθξσηήξη ζηελ Αθξηθή, ελψ αλακέλεηαη πεξαηηέξσ
εμάπισζε ηνπ ηνχ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο.
Έσο ηηο 7 Απξηιίνπ 2016 επηβεβαηψζεθαλ εηζαγφκελα θξνχζκαηα, ζηελ Απζηξία, ζηε
Γαιιία, ζηε Γεξκαλία, ζηε Γαλία, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ Ηξιαλδία, ζηελ Ηζπαλία,
ζηελ Ηηαιία, ζηε Κάιηα, ζηελ Οιιαλδία, ζηελ Πνξηνγαιία, ζηε ινβελία, ζηε νπεδία,
ζηελ Σζερία, ζηε Φηλιαλδία, θαζψο θαη ζηελ Διβεηία θαη ζηνλ Θαλαδά.
Δπηπιένλ, έσο ηηο 6 Απξηιίνπ 2016 αλαθνηλψζεθαλ θξνχζκαηα απφ ηνλ ηφ Zika ζε έμη
ρψξεο, πηζαλφλ κέζσ ζεμνπαιηθήο κεηάδνζεο : Αξγεληηλή, Γαιιία, ΖΠΑ, Ηηαιία, Λέα
Εειαλδία θαη Υηιή.
Ο ηφο Zika κνηάδεη κε ηνλ ηφ πνπ πξνθαιεί ηνλ Γάγθεην ππξεηφ, θαη κεηαδίδεηαη, φπσο θαη ν
δάγθεηνο ππξεηφο, κε δήγκα κνιπζκέλνπ θνπλνππηνχ. Σα ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ
πεξηιακβάλνπλ ππξεηφ, πνλνθέθαιν, εμάλζεκα, επηπεθπθίηηδα, κπαιγίεο θαη αξζξαιγίεο. Ο
ρξφλνο επψαζεο ηεο λφζνπ θπκαίλεηαη απφ 2 σο 7 εκέξεο. Ζ λφζνο είλαη ζπλήζσο ήπηα θαη
δηαξθεί 4-7 εκέξεο. Ζ ζπζρέηηζε ηνπ ηνχ Zika κε ηελ εκθάληζε πεξηζηαηηθψλ κηθξνθεθαιίαο
ζε έκβξπα ζηε Βξαδηιία θαη πεξηπηψζεσλ Guillain Barré ζηε Βελεδνπέια, ζηε Βξαδηιία, ζηε
Γαιιηθή Πνιπλεζία, ζην Δι αιβαδφξ, ζηελ Θνινκβία θαη ζην νπξηλάκ βξίζθεηαη ππφ
δηεξεχλεζε.
Οδηγίερ

Γελ ππάξρεη εκβφιην ή θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ πξνθχιαμε απφ ηε λφζν.
Οη ηαμηδηψηεο, πνπ επηζθέπηνληαη πεξηνρέο κε ηξέρνπζα ηνπηθή κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο
(βιέπε ράξηε), ζπληζηάηαη λα ιακβάλνπλ ζπλερή κέηξα απνθπγήο ησλ δεγκάησλ απφ
θνπλνχπηα, θαζψο ην θνπλνχπη, πνπ κεηαδίδεη ηε λφζν, ηζηκπά θαηά ηε δηάξθεηα εκέξαο θαη
λχρηαο, ζε εμσηεξηθνχο θαη ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο, θαζψο θαη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο.
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Ο ηαμηδηψηεο ζπληζηάηαη:
1. Λα θνξά θαξδηά ειαθξά ξνχρα κε καθξηά καλίθηα, καθξηά παληειφληα, ςειέο θάιηζεο,
θαη, επηπιένλ, ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, θιεηζηά παπνχηζηα θαη θαπέιν.
2. Λα ρξεζηκνπνηεί ζην αθάιππην δέξκα εληνκναπσζεηηθά ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ
δξαζηηθέο νπζίεο εγθεθξηκέλεο ζηελ Δπξψπε φπσο DEET (N-diethyl-m-toluamide) θ.α.
3. Λα ρξεζηκνπνηεί εληνκνθηφλα ζθεπάζκαηα (ζπξέη, θηδάθηα, ηακπιέηεο) ζηνπο ρψξνπο
πνπ πξφθεηηαη λα θαηαιχζεη αθνινπζψληαο πάληα ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπο.
4. Λα ρξεζηκνπνηεί θνπλνππηέξα θαηά ηηο ψξεο ηνπ χπλνπ.
Ηδηαηηέξσο, φζνλ αθνξά άηομα με ζοβαπέρ σπόνιερ νόζοςρ ή ανοζοκαηαζηολή,
εγκύοςρ, νήπια και ηλικιωμένοςρ, ζπληζηάηαη ζπλεθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ λφζεζεο θαη
ησλ ζπληζηψκελσλ κέηξσλ πξνθχιαμεο πξηλ ην ηαμίδη ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο.
Σςγκεκπιμένα, ζηιρ εγκύοςρ και ζηιρ πεπιπηώζειρ επικείμενηρ εγκςμοζύνηρ
ζςζηήνεηαι αναβολή ηος ηαξιδιού ζε πεπιοσέρ όπος αναθέπονηαι κπούζμαηα από
ηον ιό Zika, ή ζε πεπίπηωζη πος ηο ηαξίδι δεν είναι εθικηό να αναβληθεί
ζςζηήνονηαι αςξημένα μέηπα πποζηαζίαρ καηά ηων δηγμάηων από κοςνούπια.
Πξφζθαηα, επηβεβαηψζεθε φηη ν ηφο Zika κπνξεί λα κεηαδνζεί κε ην ζπέξκα θαη ππάξρνπλ
ελδείμεηο φηη κπνξεί λα παξακείλεη ζην ζπέξκα γηα κεξηθέο εβδνκάδεο κεηά ηελ αλάξξσζε
ηνπ άλδξα πνπ λφζεζε κε ινίκσμε απφ ηνλ ηφ Zika. Γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο ηεο
λφζνπ ζπληζηάηαη ζηνπο ηαμηδηψηεο ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο λα ρξεζηκνπνηνχλ πξνθπιαθηηθφ
θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή.

Πεπιοσέρ όπος αναθέπθηκαν επιβεβαιωμένα αςηόσθονα κπούζμαηα από ηον ιό Zika ηοςρ ηελεςηαίοςρ 9
μήνερ, έωρ ηιρ 8 Αππιλίος 2016.ECDC. Σηο: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika
_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx
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Μεηά ηην επιζηποθή απφ πεξηνρή κε ηξέρνπζα ηνπηθή κεηάδνζε ηνπ ηνχ Zika:
1.

Οη ηαμηδηψηεο ζπληζηάηαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πγεία ηνπο γηα 21 εκέξεο. Αλ θαηά
ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ εκεξψλ παξνπζηάζνπλ ππξεηφ, πνλνθέθαιν, εμάλζεκα,
επηπεθπθίηηδα, κπαιγίεο θαη αξζξαιγίεο, ρξεηάδεηαη λα αλαδεηήζνπλ άκεζα ηαηξηθή
βνήζεηα θαη λα ελεκεξψζνπλ ηνλ ηαηξφ γηα ην ηαμηδησηηθφ ηνπο ηζηνξηθφ.

2.

Οη έγθπεο ζπληζηάηαη λα αλαθέξνπλ ην ηαμίδη ζηνλ ηαηξφ ηνπο ψζηε λα εθηηκεζνχλ θαη
λα παξαθνινπζεζνχλ θαηάιιεια.

3.

Όινη νη αζζελείο (άλδξεο θαη γπλαίθεο) κε ινίκσμε απφ ηνλ ηφ Zika θαη νη ζεμνπαιηθνί
ηνπο ζχληξνθνη (ηδηαίηεξα νη έγθπεο γπλαίθεο) ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ
πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ηνπ ηνχ κέζσ ζεμνπαιηθήο επαθήο, γηα ηηο αζθαιείο ζεμνπαιηθέο
πξαθηηθέο θαη ηηο κεζφδνπο αληηζχιιεςεο.

4.

Οη άλδξεο ηαμηδηψηεο πνπ ε ζχληξνθφο ηνπο είλαη έγθπνο ζπληζηάηαη λα απέρνπλ απφ
ηηο ζεμνπαιηθέο επαθέο ή λα εθαξκφδνπλ αζθαιείο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο.

5.

Δπεηδή νη πεξηζζφηεξεο ινηκψμεηο απφ ηνλ ηφ Zika είλαη αζπκπησκαηηθέο, ζπληζηάηαη
ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο ηαμηδηψηεο λα απέρνπλ απφ ηηο ζεμνπαιηθέο επαθέο ή λα
εθαξκφδνπλ αζθαιείο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο γηα ηνπιάρηζηνλ 4 εβδνκάδεο κεηά ηελ
επηζηξνθή ηνπο.

Οι παπαπάνω οδηγίερ για ηον ιό Zika ενδέσεηαι να ηποποποιηθούν ζύμθωνα με ηα
νεόηεπα δεδομένα.

2. Αιμοππαγικόρ πςπεηόρ Ebola
Έσο ηηο 30 Καξηίνπ 2016 αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 28646 επηβεβαησκέλα, πηζαλά θαη
χπνπηα θξνχζκαηα θαη 11323 ζάλαηνη απφ ηνλ αηκνξξαγηθφ ππξεηφ Ebola, ζηηο ρψξεο :
Γνπηλέα, Ιηβεξία, ηέξα Ιεφλε, KAI Ζλσκέλν Βαζίιεην (Γιαζθψβε, θσηία), Κάιη, ΖΠΑ,
Ηζπαλία, Ληγεξία, ελεγάιε, φπνπ επηβεβαηψζεθε αξρηθφ θξνχζκα ή ηνπηθή κεηάδνζε.
Απιθμόρ κποςζμάηων και θανάηων έωρ 30 Μαπηίος 2016
Επιβεβαιωμένα

Πιθανά

Ύποπηα

Σύνολο

Θξνχζκαηα
Θάλαηνη
Θξνχζκαηα
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4
4
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3
3

0
*
*
*
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7
7
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Θάλαηνη

*

*

*

4806§

Θξνχζκαηα

9

*

*

9

Θάλαηνη

3

*

*

3

Θξνχζκαηα

8704

287

5131

14122

Θάλαηνη

3589

208

158

3955

2
1

0
0

0
0

2
1

15217

2619

10767

28603

#

Γοςινέα

Σιέπα Λεόνε§

Θξνχζκαηα
Θάλαηνη
Σύνολο
Θξνχζκαηα
Θάλαηνη

11301
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Τα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζηηο έγθπξεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ηα Υπνπξγεία Υγείαο. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο
ηωλ θξνπζκάηωλ κπνξεί λα αιιάμεη ιόγω επαλαηαμηλόκεζεο, αλαδξνκηθήο δηεξεύλεζεο θαη δηαζεζηκόηεηαο
εξγαζηεξηαθώλ απνηειεζκάηωλ. *Δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα. ** Τα θξνύζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πξηλ ηηο 9 Μαΐνπ
ζθηαγξαθνύληαη κε γθξη ρξώκα.§ Τα θξνύζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πξηλ ηηο 7 Ννεκβξίνπ ζθηαγξαθνύληαη κε γθξη
ρξώκα. # Τα θξνύζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πξηλ ηηο 28 Δεθεκβξίνπ 2015 ζθηαγξαθνύληαη κε γθξη ρξώκα.
World Health Organization (WHO). EBOLA RESPONSE ROADMAP UPDATE 30 March 2016

χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην εκπφξην ή ηα ηαμίδηα, εθηφο
αλ πξφθεηηαη γηα επηβεβαησκέλν ή χπνπην θξνχζκα ή επαθή θξνχζκαηνο (ζηηο επαθέο δελ
πεξηιακβάλνληαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ έιαβε ηα
θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο).
Οδηγίερ

Ο θίλδπλνο γηα ηνπο ηαμηδηψηεο είλαη ρακειφο. Χζηφζν, νη ηαμηδηψηεο πνπ επηζθέπηνληαη
πεξηνρέο ζηε Γπηηθή Αθξηθή ζπληζηάηαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνλ αηκνξξαγηθφ ππξεηφ Ebola.
Γελ ππάξρεη εκβφιην ή θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ πξνθχιαμε απφ ηε λφζν. Ζ πεξίνδνο
επψαζεο δηαξθεί απφ 2 έσο 21 εκέξεο θαη αθνινπζείηαη απφ απφηνκε εκθάληζε πςεινχ
ππξεηνχ, κπαιγίαο, δηάξξνηαο, θεθαιαιγίαο, θφπσζεο θαη θνηιηαθνχ άιγνπο. Κπνξεί επίζεο
λα ππάξρεη εμάλζεκα, πνλφιαηκνο θαη επηπεθπθίηηδα. Ο αζζελήο θαζίζηαηαη κνιπζκαηηθφο
κφιηο εθδεισζεί ν ππξεηφο. Ζ κεηάδνζε απφ άηνκν ζε άηνκν κπνξεί λα γίλεη κε ηελ άκεζε
επαθή εθδνξάο ηνπ δέξκαηνο ή βιελλνγφλνπ κε ην αίκα, ηηο εθθξίζεηο, ηα φξγαλα ή άιια
ζσκαηηθά πγξά ηνπ κνιπζκέλνπ αηφκνπ, θαη κε ηελ έκκεζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ ή ηα
αληηθείκελα πνπ κνιχλζεθαλ απφ απηά ηα πγξά. Ο ηφο κεηαδίδεηαη κέζσ επαθήο κε δσληαλά
ή λεθξά κνιπζκέλα άγξηα δψα (φπσο ρηκπαηδήδεο, κατκνχδεο, γνξίιεο, λπρηεξίδεο, θα). Ζ
λφζνο κπνξεί λα κεηαδνζεί απφ ηνπο άλδξεο κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο ρσξίο
πξνθπιάμεηο έσο θαη 7 εβδνκάδεο κεηά ηελ αλάξξσζε. πζηήλεηαη:
o Ζ απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο κε άηνκα πνπ λνζνχλ ή απεβίσζαλ απφ ηνλ αηκνξξαγηθφ
ππξεηφ Ebola.
o Ζ απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο κε αίκα, ηζηνχο θαη ζσκαηηθά πγξά αζζελψλ ή λεθξψλ.
o Ζ απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο κε ην πεξηβάιινλ ή ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί απφ αζζελείο ή κνιχλζεθαλ κε ηα πγξά αζζελψλ, αθφκα θαη κεηά ην
ζάλαηφ ηνπο.
o Ζ απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο κε δσληαλά ή λεθξά άγξηα δψα, ή κε ην σκφ ή αηειψο
ςεκέλν θξέαο ηνπο.
o Ζ ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο, φπσο πξνζεθηηθφ θαη ζπρλφ πιχζηκν ησλ
ρεξηψλ κε λεξφ θαη ζαπνχλη ή θαζαξηζκφο κε αιθννινχρν δηάιπκα, ηδηαίηεξα πξηλ ηελ
επαθή ησλ ρεξηψλ κε ηα κάηηα, ηε κχηε θαη ην ζηφκα, κεηά ηελ επίζθεςε ζηελ ηνπαιέηα
ή ηελ επαθή κε αληηθείκελα πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ κνιπλζεί.
o ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο ζπκπησκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ή ακέζσο κεηά
ηελ επηζηξνθή, απφ ρψξα φπνπ αλαθέξνληαη θξνχζκαηα αηκνξξαγηθνχ ππξεηνχ Ebola,
πξέπεη λα αλαδεηεζεί άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα, αθνχ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί ν ηαηξφο
γηα ηα ζπκπηψκαηα θαη ην ηαμίδη.
3. MERS-κοποναϊόρ
Απφ ηνλ επηέκβξην 2012 έσο ηηο 14 Απξηιίνπ 2016, αλαθέξζεθαλ 1714 εξγαζηεξηαθά
επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα κε ινίκσμε απφ MERS-CoV, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 618
ζαλάησλ, ζηηο ρψξεο: ανπδηθή Αξαβία, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, Θαηάξ, Ηνξδαλία,
Οκάλ, Θνπβέηη, Αίγππηνο, Τεκέλε, Ιίβαλνο, Ηξάλ, Σνπξθία, Απζηξία, Ζλσκέλν Βαζίιεην,
Γεξκαλία, Γαιιία, Ηηαιία, Διιάδα, Οιιαλδία, Σπλεζία, Αιγεξία, Καιαηζία, Φηιηππίλεο, Λφηηα
Θνξέα, Θίλα, θαη ΖΠΑ. χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πχιεο
εηζφδνπ ή πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην εκπφξην ή ηα ηαμίδηα.
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Οδηγίερ

Ο θίλδπλνο γηα ηνλ ηαμηδηψηε ζεσξείηαη ρακειφο. Οη θνξνλατνί είλαη κία νκάδα ηψλ πνπ
ζπλήζσο πξνθαινχλ αλαπλεπζηηθέο ινηκψμεηο κε πνηθίιε ζνβαξφηεηα ζηνλ άλζξσπν θαη
ζηα δψα. Δθηηκάηαη φηη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ ινηκψμεσλ αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζηνλ
άλζξσπν κπνξεί λα πξνθαιείηαη απφ θνξνλατνχο. Ο αθξηβήο ηξφπνο κεηάδνζεο δελ είλαη
αθφκα γλσζηφο. Τπάξρνπλ πάλησο ζαθείο ελδείμεηο πεξηνξηζκέλεο κεηάδνζεο απφ άλζξσπν
ζε άλζξσπν. Σα κέηξα πξνθχιαμεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ
πγηεηλήο, ζπζηήλεηαη:
• ζπρλφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ κε λεξφ θαη ζαπνχλη, νπσζδήπνηε πξηλ ην θαγεηφ ή ην
θάπληζκα. Αλ δελ ππάξρεη άκεζα δηαζέζηκν λεξφ θαη ζαπνχλη θαη ηα ρέξηα δελ είλαη
εκθαλψο ιεξσκέλα, ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην αιθννινχρν δηάιπκα.
• θάιπςε ηνπ ζηφκαηνο θαη ηεο κχηεο κε ραξηνκάληειν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βήρα θαη ηνπ
θηεξλίζκαηνο.
• απνθπγή επαθήο κε αζζελείο πνπ έρνπλ ζπκπηψκαηα ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ.
• απνθπγή ηεο επαθήο κε παξαγσγηθά, θαηνηθίδηα θαη άγξηα δψα (φπσο νη θακήιεο).
• αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ παξνπζηαζηεί ππξεηφο, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, βήραο
ή άιια ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ, πξέπεη λα αλαδεηεζεί άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα.
πληζηάηαη ε αλαβνιή ηεο επηζηξνθήο κέρξη ηελ πιήξε απνδξνκή ησλ ζπκπησκάησλ.
Κεηά ηελ επηζηξνθή:
• ζπληζηάηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπ ηαμηδηψηε γηα 14 εκέξεο.
• αλ θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ 14 εκεξψλ παξνπζηαζηεί ππξεηφο θαη βήραο ή δπζθνιία
ζηελ αλαπλνή ή άιια ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ, πξέπεη λα αλαδεηεζεί ηαηξηθή
βνήζεηα άκεζα θαη λα ελεκεξσζεί ν ηαηξφο γηα ην πξφζθαην ηαμίδη, ή λα γίλεη επηθνηλσλία
κε ην ΘΔΔΙΠΛΟ.
4.

Κίηπινορ πςπεηόρ

Απφ ηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2015 είλαη ζε εμέιημε επηδεκία θίηξηλνπ ππξεηνχ ζηελ Αλγθφια. Έσο
ηηο 7 Απξηιίνπ 2016, αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 1708 χπνπηα θξνχζκαηα (581 εξγαζηεξηαθά
επηβεβαησκέλα) ζε 16 απφ ηηο 18 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 238
ζαλάησλ. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο θξνπζκάησλ- 1135 θξνχζκαηα (405 εξγαζηεξηαθά
επηβεβαησκέλα), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 165 ζαλάησλ- εληνπίδεηαη ζηε Luanda ελψ
δηαξθψο απμάλνληαη ηα θξνχζκαηα ζηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο. Δπηπιένλ, κεγάινο αξηζκφο
θξνπζκάησλ εληνπίδεηαη ζηηο πεξηνρέο Huambo (73 εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα, 266
χπνπηα, 37 ζάλαηνη), Huila (27 εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα, 95 χπνπηα, 16 ζάλαηνη),
Benguela (22 εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα, 51 χπνπηα, 0 ζάλαηνη) θαη Kuanza Sul (11
εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα). Δπίζεο, έσο ηηο 6 Απξηιίνπ 2016 αλαθέξζεθαλ εηζαγφκελα
θξνχζκαηα θίηξηλνπ ππξεηνχ απφ ηελ Αλγθφια ζηελ Θίλα (9), ζηελ Θέλπα (2) θαη ζηε
Ιατθή Γεκνθξαηία ηνπ Θνλγθφ (3).
Οδηγίερ
Οη ηαμηδηψηεο ζπληζηάηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη φηη ε λφζνο κεηαδίδεηαη κέζσ λχγκαηνο
κνιπζκέλνπ θνπλνππηνχ θαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηα
έληνκα. Σν εκβφιην ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνχ απαηηείηαη απφ φινπο ηνπο ηαμηδηψηεο ≥9 κελψλ
πνπ ζα επηζθεθζνχλ ηελ Αλγθφια. χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε
ζρέζε κε ην εκπφξην ή ηα ηαμίδηα.
5. Πςπεηόρ Lassa
Σελ 1ε Απξηιίνπ 2016 επηβεβαηψζεθε εξγαζηεξηαθά έλα εηζαγφκελν θξνχζκα ππξεηνχ
Lassa, κε ηζηνξηθφ ηαμηδηνχ ζηε Ιηβεξία, ζηε νπεδία.
ΘΔΛΣΡΟ ΔΙΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΙΖΦΖ ΛΟΖΚΑΣΧΛ
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ηηο 9 Καξηίνπ 2016 αλαθνηλψζεθαλ δχν θξνχζκαηα ππξεηνχ Lassa ζε επαγγεικαηίεο
πγείαο ζην Σφγθν. Σν πξψην θξνχζκα αθνξά ζε Γεξκαλφ πνιίηε πνπ κεηαθέξζεθε ζηε
Γεξκαλία φπνπ θαη απεβίσζε θαη ην δεχηεξν θξνχζκα αθνξά ζε Ακεξηθαλφ πνιίηε πνπ
κεηαθέξζεθε ζηηο ΖΠΑ, είλαη ππφ ζεξαπεία θαη ε θαηάζηαζή ηνπ παξακέλεη ζηαζεξή.
Δπηδεκία ππξεηνχ Lassa είλαη ζε εμέιημε ζην Κπελίλ. Απφ ηηο 21 Ηαλνπαξίνπ έσο ηηο 16
Φεβξνπαξίνπ 2016 αλαθέξζεθαλ 71 θξνχζκαηα (6 επηβεβαησκέλα, 10 πηζαλά, 55 χπνπηα)
ζε επηά πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο- Borgou (52), Collines (13), Ouémé (2), Alibori (1),
Atlantique (1), Kouffo (1) θαη Littoral (1). Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν αλαθέξζεθαλ 23
ζάλαηνη (3 επηβεβαησκέλνη, 1 πηζαλφο, 3 χπνπηνη) ζηηο πεξηθέξεηεο Borgou (16), Collines
(4), Atlantique (1), Ouémé (1) θαη Plateau. Δπηπιένλ, επηά απφ ηα αλαθεξφκελα
θξνχζκαηα (3 επηβεβαησκέλα, 1 πηζαλφ, 3 χπνπηα), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 2 ζαλάησλ (1
επηβεβαησκέλνο θαη 1 πηζαλφο) αθνξνχλ ζε επαγγεικαηίεο πγείαο.
Δπηδεκία ππξεηνχ Lassa είλαη ζε εμέιημε ζηε Ληγεξία. Απφ ηνλ Αχγνπζην 2015 έσο ηηο 23
Ηαλνπαξίνπ 2016 αλαθέξζεθαλ ζε 19 πεξηθέξεηεο 159 χπνπηα θξνχζκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 82 ζαλάησλ. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο θξνπζκάησλ θαη ζαλάησλ
(54% ησλ επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ θαη 52% ησλ ζαλάησλ) αλαθέξζεθαλ ζηηο
πεξηθέξεηεο Bauchi, Edo, Oyo θαη Taraba. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν επηβεβαηψζεθαλ
εξγαζηεξηαθά 4 θξνχζκαηα ζε επαγγεικαηίεο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 2 ζαλάησλ.
Οδηγίερ
Ο ππξεηφο Lassa ελδεκεί ζε ρψξεο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο φπσο ε Γνπηλέα, ε Ιηβεξία, ην
Κπελίλ, ε Ληγεξία θαη ε ηέξξα Ιεφλε. Γελ ππάξρεη εκβφιην γηα ηελ πξνθχιαμε απφ ηε
λφζν. Ο θίλδπλνο γηα ηνλ ηαμηδηψηε ζεσξείηαη ρακειφο, ελψ απμάλεηαη γηα ηνπο ηαμηδηψηεο
πνπ επηζθέπηνληαη ζπγγελείο θαη θίινπο πνπ ζα δηακείλνπλ ζε πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο
ρακεινχ επηπέδνπ. Οη ηαμηδηψηεο ζπληζηάηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη φηη ε λφζνο κεηαδίδεηαη
ζηνλ άλζξσπν κε ηελ έθζεζε ζε κνιπζκέλα ηξσθηηθά κέζσ επαθήο κε ηηο εθθξίζεηο ηνπο,
εηζπλνήο κνιπζκέλεο ζθφλεο ή θαηαλάισζεο κνιπζκέλεο ηξνθήο θαη απφ άλζξσπν ζε
άλζξσπν κε ηελ άκεζε επαθή κε ην αίκα, ηηο εθθξίζεηο, ηνπο ηζηνχο ή άιια ζσκαηηθά πγξά
ηνπ κνιπζκέλνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην
εκπφξην ή ηα ηαμίδηα.
6. Πςπεηόρ Chikungunya
Απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηηο 8 Απξηιίνπ 2016, αλαθέξζεθαλ πεξηζζφηεξα απφ 40000 πηζαλά
θαη επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 2 ζαλάησλ.
Νησιά Ειρηνικού Ωκεανού
American Samoa, Cook Islands, French Polynesia, Kiribati, Marshall Islands, Nauru,
Samoa.
Καραϊβική
Aruba, Anguilla, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, British Virgin Islands, Cayman
Islands, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamaica,
Martinique, Montserrat, Puerto Rico, Saint-Barthélemy, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia,
Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Maarten, Trinidad & Tobago, Turks
and Caicos, US Virgin Islands.
Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική
Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, French
Guiana, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Mexico, Panama, Paraguay, Suriname,
United States (US), Venezuela.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηψηεο ζπληζηάηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη φηη ε λφζνο κεηαδίδεηαη κέζσ λχγκαηνο
κνιπζκέλνπ θνπλνππηνχ θαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηα
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έληνκα. Γελ ππάξρεη εκβφιην γηα ηελ πξνθχιαμε απφ ηε λφζν. χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ
ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην εκπφξην ή ηα ηαμίδηα.
7. Δάγκειορ πςπεηόρ
Απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηελ 1ε Απξηιίνπ 2016, αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 694116 πηζαλά θαη
επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα δάγθεηνπ ππξεηνχ ζηελ Θεληξηθή θαη Λφηηα Ακεξηθή θαη ζηελ
Θαξατβηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 204 ζαλάησλ.
Δπηδεκία δάγθεηνπ ππξεηνχ είλαη ζε εμέιημε απφ ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2016 ζηελ
Οπξνπγνπάε, αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 1268 πηζαλά θαη 26 επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηψηεο ζπληζηάηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη φηη ε λφζνο κεηαδίδεηαη κέζσ λχγκαηνο
κνιπζκέλνπ θνπλνππηνχ θαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηα
έληνκα. Γελ ππάξρεη εκβφιην γηα ηελ πξνθχιαμε απφ ηε λφζν. χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ
ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην εκπφξην ή ηα ηαμίδηα.
8. Χολέπα
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηελ Θέλπα. Έσο ηηο 21 Καξηίνπ 2016 αλαθνηλψζεθαλ
13299 θξνχζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 216 ζαλάησλ, ζε 12 πεξηθέξεηεο (Wajir,
Marsabit, Tharaka Nithi, Tana River, Meru, Busia, Nandi, Garissa, Nakuru, Siaya, Migori,
Nairobi) ηεο ρψξαο.
Έσο ηηο 9 Καξηίνπ 2016 αλαθνηλψζεθαλ 68 χπνπηα θξνχζκαηα ρνιέξαο ζηε Γνκηληθαλή
Γεκνθξαηία θαη 7040 χπνπηα θξνχζκαηα ζηελ Αηηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 88 ζαλάησλ.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 36045 θξνχζκαηα ρνιέξαο ζηελ Αηηή,
544 θξνχζκαηα ζηε Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία θαη 65 θξνχζκαηα ζηελ Θνχβα.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηψηεο ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη λα
γλσξίδνπλ ηα γεληθά πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηελ θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηψλ. Αλ
πξφθεηηαη λα κεηαβνχλ ζε πεξηνρέο κε επηδεκία ζπληζηάηαη λα εκβνιηάδνληαη.
9. Πολιομςελίηιδα
ηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 2016 αλαθέξζεθαλ 3 θξνχζκαηα θπθινθνξίαο ηνχ πνιηνκπειίηηδαο
πνπ πξνήιζαλ απφ εκβφιην (VDPV1) ζην Ιάνο (πεξηνρή Phonhoung, Feuang θαη Meun,
επαξρία Vientiane). ηηο 17 Ηαλνπαξίνπ 2016 αλαθέξζεθαλ 2 θξνχζκαηα θπθινθνξίαο ηνχ
πνιηνκπειίηηδαο πνπ πξνήιζαλ απφ εκβφιην (VDPV1) ζην Ιάνο (πεξηνρή Longsane, επαξρία
Xaisomboun).
Σν 2015 αλαθνηλψζεθαλ ζπλνιηθά 66 θξνχζκαηα WPV1, ζην Παθηζηάλ (49) θαη ζην
Αθγαληζηάλ (17). Ζ πνιηνκπειίηηδα εμαθνινπζεί λα είλαη ελδεκηθή ζην Αθγαληζηάλ, ζηε
Ληγεξία θαη ζην Παθηζηάλ. Δπίζεο, ην 2015 αλαθέξζεθαλ 23 επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα
θπθινθνξίαο ηνχ πνιηνκπειίηηδαο πνπ πξνήιζαλ απφ εκβφιην (VDPV1) ζηε Ιατθή
Γεκνθξαηία ηνπ Ιάνο (5), ζηε Κηαλκάξ (2), ζηε Καδαγαζθάξε (10), ζην Παθηζηάλ (2),
ζηελ Οπθξαλία (2), ζηε Ληγεξία (1) θαη ζηε Γνπηλέα (1).
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηψηεο κε πξννξηζκφ ελδεκηθέο ρψξεο θαη πεξηνρέο πνπ αλαθέξνπλ θξνχζκαηα ή
θπθινθνξία ηνπ ηνχ ηεο πνιηνκπειίηηδαο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη. Αλ πξφθεηηαη
γηα ελήιηθεο πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ,
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ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε κίαο εθάπαμ αλακλεζηηθήο δφζεο ηνπ ελέζηκνπ εκβνιίνπ IPV. Αλ
δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί, ζπληζηάηαη λα γίλνπλ 3 δφζεηο εκβνιίνπ IPV.
Οη ηαμηδηψηεο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ή ≥4 εβδνκάδεο ζε ρψξεο ή πεξηνρέο κε ελεξγή
κεηάδνζε ηεο πνιηνκπειίηηδαο ζπληζηάηαη λα ιακβάλνπλ κία εθάπαμ αλακλεζηηθή δφζε OPV
ή IPV 1-12 κήλεο πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε, ε νπνία ρξεηάδεηαη λα θαηαγξάθεηαη ζην
Γηεζλέο Πηζηνπνηεηηθφ Δκβνιηαζκνχ.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε πιήξεο εκβνιηαζηηθή θάιπςε ησλ λαπηηθψλ θαηά ηεο
πνιηνκπειίηηδαο κε αλακλεζηηθή δφζε, ε νπνία πξέπεη λα είλαη θαηαγεγξακκέλε ζην Γηεζλέο
Πηζηνπνηεηηθφ Δκβνιηαζκνχ.
10.

Γπίπη Α(Η7Ν9)

Σνλ Κάξηην ηνπ 2013 νη Τγεηνλνκηθέο Αξρέο ηεο Θίλαο επηβεβαίσζαλ ηα πξψηα θξνχζκαηα
απφ ην λέν ζηέιερνο ηνχ γξίπεο Α(Ζ7Λ9) ησλ πηελψλ. Έσο ηηο 7 Απξηιίνπ 2016,
επηβεβαηψζεθαλ εξγαζηεξηαθά 752 θξνχζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 294 ζαλάησλ, ζηηο
πεξηνρέο: Anhui, Fujian, Guangdong, Shandong, Zhejiang, Jiangsu, Shanghai, Hunan,
Hong Kong, Xinjiang Uygur Zizhiqu, Jiangxi, Beijing, Guangxi, Henan, Taiwan, Jilin,
Guizhou, Hebei, έλα εηζαγφκελν θξνχζκα ζηε Καιαηζία θαη έλα εηζαγφκελν ζηνλ Θαλαδά.
Έσο ζήκεξα δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα κεηάδνζε απφ άηνκν ζε άηνκν.
χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πχιεο εηζφδνπ ή πεξηνξηζκνί
ζε ζρέζε κε ην εκπφξην ή ηα ηαμίδηα ζηελ Θίλα.
Οδηγίερ

Σα κέηξα πξνθχιαμεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη ηελ
απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο κε πνπιεξηθά. Δηδηθφηεξα, ζπζηήλεηαη:
o ζπρλφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ κε λεξφ θαη ζαπνχλη, νπσζδήπνηε πξηλ ην θαγεηφ ή ην
θάπληζκα. Αλ δελ ππάξρεη άκεζα δηαζέζηκν λεξφ θαη ζαπνχλη θαη ηα ρέξηα δελ είλαη νξαηά
ιεξσκέλα, ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην αιθννινχρν δηάιπκα
θαζαξηζκνχ ησλ ρεξηψλ.
o θάιπςε ηνπ ζηφκαηνο θαη ηεο κχηεο κε ραξηνκάληειν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βήρα θαη ηνπ
θηεξλίζκαηνο.
o απνθπγή ηεο επίζθεςεο ζε ππαίζξηεο αγνξέο δψσλ θαη πηελψλ ή ζε πηελνηξνθεία.
o απνθπγή ηεο επαθήο κε δσληαλά ή λεθξά πνπιεξηθά, θαζψο θαη κε άγξηα πηελά.
o απνθπγή ηεο επαθήο κε επηθάλεηεο κνιπζκέλεο απφ θφπξαλα ή εθθξίκαηα πηελψλ.
o απνθπγή θαηαλάισζεο αλεπαξθψο καγεηξεπκέλνπ ή σκνχ θαγεηνχ, πνπ πεξηέρεη θξέαο
πνπιεξηθνχ ή απγφ. Ο ηφο ηεο γξίπεο θαηαζηξέθεηαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο.
o αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ παξνπζηαζηεί ππξεηφο, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, βήραο
ή άιια ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ, πξέπεη λα αλαδεηεζεί άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα.
πληζηάηαη ε αλαβνιή ηεο επηζηξνθήο κέρξη ηελ πιήξε απνδξνκή ησλ ζπκπησκάησλ.
Δπηζηξέθνληαο απφ πεξηνρή, φπνπ έρνπλ εκθαληζηεί θξνχζκαηα γξίπεο Α (Ζ7Λ9):
o ζπληζηάηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπ ηαμηδηψηε γηα 10 εκέξεο.
o αλ θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ 10 εκεξψλ παξνπζηαζηεί ππξεηφο θαη βήραο ή δπζθνιία
ζηελ αλαπλνή ή άιια ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ, πξέπεη λα αλαδεηεζεί ηαηξηθή
βνήζεηα αθνχ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί ν ηαηξφο γηα 1) ηα ζπκπηψκαηα 2) ηελ πηζαλή
άκεζε επαθή κε πνπιεξηθά θαη 3) ην ηαμίδη.

Σα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζηελ αλαζθφπεζε ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ WHO, CDC, ECDC, NATHNAC
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