Επιδημίερ και ζςμβάνηα ζηον κόζμο
Πποληπηικά μέηπα για ηοςρ ηαξιδιώηερ
19 Μαπηίος 2013

1. Νέο ζηέλεσορ κοποναϊού (coronavirus)
Έωο ηηο 12 Καξηίνπ 2013 επηβεβαηώζεθαλ ζηε ανπδηθή Αξαβία ηξία λέα θξνύζκαηα από
ην λέν ζηέιερνο θνξνλαϊνύ (coronavirus). πλνιηθά, αλαθνηλώζεθαλ 15 θξνύζκαηα κε
ινίκωμε από ην λέν ζηέιερνο θνξνλαϊνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 9 ζαλάηωλ, ηξία εθ ηωλ
νπνίωλ δηαγλώζηεθαλ ζην Ζλωκέλν Βαζίιεην.
Οδηγίερ

Οη θνξνλαϊνί είλαη κία νκάδα ηώλ πνπ ζπλήζωο πξνθαινύλ αλαπλεπζηηθέο ινηκώμεηο κε
πνηθίιε ζνβαξόηεηα ζηνλ άλζξωπν θαη ζηα δώα. Δθηηκάηαη όηη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηωλ
ινηκώμεωλ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ ζηνλ άλζξωπν κπνξεί λα πξνθαιείηαη από θνξνλαϊνύο.
ύκθωλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί, πξνο ην παξόλ, ζε ζρέζε κε ηα ηαμίδηα ή
ην εκπόξην ή ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πύιεο εηζόδνπ.
2. Ιλαπά- Παπωηίηιδα
Από ηνλ Ηαλνπάξην 2012 έωο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 αλαθέξζεθαλ 8230 θξνύζκαηα
ηιαξάο από ηηο 29 ρώξεο ηεο Δπξωπαϊθήο Εώλεο. Σα θξνύζκαηα αλέξρνληαη ζηε Ρνπκαλία
ζε 3843, ζην Ζλωκέλν Βαζίιεην ζε 1902, ζηε Γαιιία ζε 859, ζηελ Ηηαιία ζε 682 θαη ζηελ
Ηζπαλία ζε 446.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο πξνο όιεο ηηο ρώξεο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη έλαληη ηεο ηιαξάο θαη
ηεο παξωηίηηδαο (MMR). Άλνζνη ζεωξνύληαη όζνη έρνπλ ιάβεη 2 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ ή
έρνπλ ηζηνξηθό λόζνπ.
3. Πολιομςελίηιδα
Ζ λόζνο εμαθνινπζεί λα είλαη ελδεκηθή ζε ρώξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο.
πληζηάηαη αλακλεζηηθή δόζε ηνπ εκβνιίνπ ζηηο ρώξεο:
Afghanistan, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic,
Chad, China, Congo, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo (DRC), Djibouti,
Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Iran,
Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Liberia, Mali, Mauritania, Namibia, Niger, Nigeria,
Pakistan, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan and South Sudan, Tajikistan,
Tanzania, Togo, Turkmenistan, Uzbekistan, Uganda, Zambia.
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Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο πξνο ηηο αλωηέξω ρώξεο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη έλαληη ηεο
πνιηνκπειίηηδαο. Αλ πξόθεηηαη γηα ελήιηθεο πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί ζε παηδηθή ειηθία,
ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε κίαο αλακλεζηηθήο δόζεο ηνπ ελέζηκνπ εκβνιίνπ (IPV) πξηλ ηελ
αλαρώξεζε, αλ δελ έρνπλ ιάβεη πνηέ ζην παξειζόλ αλακλεζηηθή δόζε.
4. Κίηπινορ πςπεηόρ
Από ην Λνέκβξην 2012 έωο ηνλ Ηαλνπάξην 2013 επηβεβαηώζεθαλ εξγαζηεξηαθά 6 θξνύζκαηα
θίηξηλνπ ππξεηνύ ζην Σζαλη.
Σν Τπνπξγείν Τγείαο ζην νπδάλ αλαθνίλωζε επηδεκία θίηξηλνπ ππξεηνύ. Έωο ηηο 6
Ηαλνπαξίνπ 2013 πξνζβιήζεθαλ 35 πεξηνρέο ζην Θεληξηθό, ζην Λόηην, ζην Γπηηθό, ζην
Αλαηνιηθό θαη ζην Βόξεην Darfur θαη αλαθέξζεθαλ 849 ύπνπηα θξνύζκαηα
ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 171 ζαλάηωλ.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη έλαληη ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνύ. Δπίζεο
ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξωκέλνη όηη ε λόζνο κεηαδίδεηαη κέζω λύγκαηνο κνιπζκέλνπ
θνπλνππηνύ θαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία από ηα έληνκα.
5. Μηνιγγιηιδοκοκκική μηνιγγίηιδα
ηε Υηιή ηα θξνύζκαηα από ηνλ νξόηππν W135 απμάλνληαη δηαξθώο. Έωο ηηο 8
Φεβξνπαξίνπ 2013 επηβεβαηώζεθαλ 8 λέα θξνύζκαηα θαη 2 ζάλαηνη. Σα θξνύζκαηα
εληνπίδνληαη ζηηο πεξηνρέο: Metropolitan (6 λέα θξνύζκαηα), Atacama (1 θξνύζκα) θαη BioBio (1 θξνύζκα).
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο πξνο ηηο πεξηνρέο κε ηελ πξόζθαηε επηδεκία ζπληζηάηαη λα εκβνιηάδνληαη.
Δπίζεο νη ηαμηδηώηεο πξνο ηηο ρώξεο ηεο Αθξηθήο πνπ βξίζθνληαη ππό ηε αράξα, ζηε «δώλε
ηεο κεληγγίηηδαο» θπξίωο ηελ επνρή ηεο μεξαζίαο (Γεθέκβξην-Ηνύλην), ζπληζηάηαη λα
εκβνιηάδνληαη. Ζ «δώλε ηεο κεληγγίηηδαο» εθηείλεηαη από ηε ελεγάιε (Αλαηνιηθά) έωο ηελ
Αηζηνπία (Γπηηθά) θαη πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ηωλ ρωξώλ: ελεγάιε, Γνπηλέα, Γθάκπηα,
Γνπηλέα Κπηζό, Κάιη, Κπνπξθίλα Φάζν, Θακεξνύλ, Αθηή Διεθαληνζηνύ, Γθάλα, Κπελίλ,
Σόγθν, Ληγεξία, Λίγεξαο, Σζαλη, νπδάλ, Αηζηνπία, Οπγθάληα, Θέλπα θαη Δξπζξαία.
6. Δάγκειορ Πςπεηόρ
Έωο ηηο 6 Ηαλνπαξίνπ 2013 αλαθέξζεθαλ 2144 θξνύζκαηα δάγθεηνπ ππξεηνύ ζηελ Καδέξα,
ζηελ Πνξηνγαιία.
ηελ Απζηξαιία αλαθέξζεθαλ θξνύζκαηα δάγθεηνπ ππξεηνύ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ζην
Cairns (Whitfield, Parramatta Park, Manoora). Από ηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 2013 αλαθέξζεθαλ
ζπλνιηθά 26 θξνύζκαηα.
Σν 2012 αλαθέξζεθαλ θξνύζκαηα από ηε λόζν ζην Βηεηλάκ, ζηελ Ηλδία, ζηελ Θακπόηδε,
ζηελ Καιαηζία, ζηε ηγθαπνύξε, ζηε ξη Ιάλθα, ζηελ Σαϊβάλ, ζηελ Σαϋιάλδε, ζηηο
Φηιηππίλεο, ζην βόξεην Queensland ζηελ Απζηξαιία, ζηε Βξαδηιία, ζηελ Θνύβα, ζηε
Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία, ζην Δθνπαδόξ, ζηελ Αϊηή, ζηε Σδακάηθα, ζην Πνπέξην Ρίθν, ζηε
Κηθξνλεζία. Δπίζεο θξνύζκαηα δάγθεηνπ ππξεηνύ αλαθέξνληαη ζην Παθηζηάλ θαη ζηελ
Τεκέλε.
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Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο πξέπεη λα είλαη ελεκεξωκέλνη όηη ε λόζνο κεηαδίδεηαη κέζω λύγκαηνο
κνιπζκέλνπ θνπλνππηνύ θαη ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία από ηα έληνκα. Ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί κε ηα κέηξα πξνθύιαμεο πξέπεη λα είλαη νη
έγθπνη, ηα παηδηά θαη ηα άηνκα κε ζνβαξέο ππνθείκελεο λόζνπο.

7. Χολέπα
Έωο ηηο 6 Ηαλνπαξίνπ 2013 παξαηεξήζεθε αύμεζε θξνπζκάηωλ από νμύ δηαξξνϊθό
ζύλδξνκν ζηελ πεξηνρή Cerro θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Αβάλα ζηελ Θνύβα, πνπ ζρεηίδεηαη
κε ην ρεηξηζκό ηξνθίκωλ. Έωο ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2013 επηβεβαηώζεθαλ 51 θξνύζκαηα
ρνιέξαο από Vibrio cholerae (ηνμηλνγόλνο νξννκάδα O1, νξόηππνο Ogawa, βηόηππνο El
Tor). Από ηελ έλαξμε ηεο επηδεκίαο ηνλ Ηνύιην 2012 έωο θαη ηνλ Γεθέκβξην 2012
επηβεβαηώζεθαλ πεξίπνπ 500 θξνύζκαηα θαη 3 ζάλαηνη ζηελ Θνύβα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο:
Manzanillo, Santiago de Cuba, Holguin, Guantanamo, Camaguey, Las Tunas, Artemisa,
Pinar del Rio, Havana, Mayabeque, Ciego de Avila.
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηελ Αϊηή από ηνλ Οθηώβξην 2010. Από ηελ αξρή ηεο
επηδεκίαο έωο ηηο 7 Ηαλνπαξίνπ 2013 αλαθέξζεθαλ 638511 θξνύζκαηα θαη 7943 ζάλαηνη.
Έωο ηελ πξώηε επηδεκηνινγηθή εβδνκάδα ηνπ 2013 αλαθέξζεθαλ ζηε Γνκηληθαλή
Γεκνθξαηία 29490 ύπνπηα θξνύζκαηα ρνιέξαο ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη 426
ζάλαηνη.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξωκέλνη γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη λα
γλωξίδνπλ ηα γεληθά πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηελ θαηαλάιωζε θαγεηνύ θαη πνηώλ. Αλ
πξόθεηηαη λα κεηαβνύλ ζε πεξηνρέο κε επηδεκία ζπληζηάηαη λα εκβνιηάδνληαη.

8. Αιμοππαγικόρ πςπεηόρ Marburg
Έωο ηηο 25 Λνεκβξίνπ 2012 αλαθέξζεθαλ ζηελ Οπγθάληα ζηηο πεξηνρέο Kabale θαη Ibanda,
23 θξνύζκαηα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Marburg εθ ηωλ νπνίωλ 15 επηβεβαηώζεθαλ
εξγαζηεξηαθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 15 ζαλάηωλ.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξωκέλνη όηη ε λόζνο κεηαδίδεηαη από άλζξωπν ζε
άλζξωπν κέζω ηεο επαθήο κε κνιπζκέλν αίκα ή άιιεο εθθξίζεηο. Δπνκέλωο πξέπεη λα
απνθεύγεηαη ε άκεζε επαθή κε ζωκαηηθά πγξά αζζελώλ θαη κε εξγαιεία ή αληηθείκελα πνπ
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί από αζζελείο. ύκθωλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε
ζρέζε κε ηα ηαμίδηα θαη ην εκπόξην.

Σα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζηελ αλαζθόπεζε δηθηπαθώλ ηόπωλ ηωλ WHO, CDC, ECDC, NATHNAC
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