Επιδημίερ και ζςμβάνηα ζηον κόζμο
Πποληπηικά μέηπα για ηοςρ ηαξιδιώηερ
22 Ιανοςαπίος 2016

1. Αιμοππαγικόρ πςπεηόρ Ebola
Έσο ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2016 αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 28638 επηβεβαησκέλα, πηζαλά θαη
ύπνπηα θξνύζκαηα θαη 11316 ζάλαηνη από ηνλ αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola, ζηηο ρώξεο :
Γνπηλέα, Ιηβεξία, ηέξα Ιεόλε, KAI Ζλσκέλν Βαζίιεην (Γιαζθώβε, θσηία), Κάιη, ΖΠΑ,
Ηζπαλία, Ληγεξία, ελεγάιε, όπνπ επηβεβαηώζεθε αξρηθό θξνύζκα ή ηνπηθή κεηάδνζε.
Απιθμόρ κποςζμάηων και θανάηων έωρ 20 Ιανοςαπίος 2016
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Τα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζηηο έγθπξεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ηα Υπνπξγεία Υγείαο. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο
ησλ θξνπζκάησλ κπνξεί λα αιιάμεη ιόγσ επαλαηαμηλόκεζεο, αλαδξνκηθήο δηεξεύλεζεο θαη δηαζεζηκόηεηαο
εξγαζηεξηαθώλ απνηειεζκάησλ. *Δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα. ** Τα θξνύζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πξηλ ηηο 9 Μαΐνπ
ζθηαγξαθνύληαη κε γθξη ρξώκα.§ Σηηο 7 Ννεκβξίνπ 2015 αλαθνηλώζεθε ε ιήμε ηεο επηδεκίαο ζηε Σηέξξα Λεόλε
θαη ηώξα βξίζθεηαη ζηελ πεξίνδν πςειήο επηηήξεζεο ησλ 90 εκεξώλ. Τα θξνύζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πξηλ ηηο
7 Ννεκβξίνπ ζθηαγξαθνύληαη κε γθξη ρξώκα. # Σηηο 29 Δεθεκβξίνπ 2015 αλαθνηλώζεθε ε ιήμε ηεο επηδεκίαο ζηε
Γνπηλέα θαη ηώξα είλαη ζηελ πεξίνδν πςειήο επηηήξεζεο ησλ 90 εκεξώλ.
World Health Organization (WHO). EBOLA RESPONSE ROADMAP UPDATE 20 January 2016

ύκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην εκπόξην ή ηα ηαμίδηα,
εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα επηβεβαησκέλν ή ύπνπην θξνύζκα ή επαθή θξνύζκαηνο (ζηηο
επαθέο δελ πεξηιακβάλνληαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ εξγαζηεξίνπ
πνπ έιαβε ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο).
Σςζηήνεηαι ζε όζοςρ έσοςν ππογπαμμαηίζει ή επιθςμούν να επιζκεθθούν σώπερ
ηηρ Δςηικήρ Αθπικήρ, όπωρ Γοςινέα, Λιβεπία, και Σιέπα Λεόνε να ακολοςθήζοςν
ηιρ κάηωθι οδηγίερ.
ΘΔΛΣΡΟ ΔΙΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΙΖΦΖ ΛΟΖΚΑΣΧΛ
Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζε Υώξνπο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο, Γξαθείν Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο
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Οδηγίερ

Ο θίλδπλνο γηα ηνπο ηαμηδηώηεο είλαη ρακειόο. Χζηόζν, νη ηαμηδηώηεο πνπ επηζθέπηνληαη
πεξηνρέο ζηε Γπηηθή Αθξηθή ζπληζηάηαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ αηκνξξαγηθό ππξεηό
Ebola. Γελ ππάξρεη εκβόιην ή θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ πξνθύιαμε από ηε λόζν. Ζ
πεξίνδνο επώαζεο δηαξθεί από 2 έσο 21 εκέξεο θαη αθνινπζείηαη από απόηνκε εκθάληζε
πςεινύ ππξεηνύ, κπαιγίαο, δηάξξνηαο, θεθαιαιγίαο, θόπσζεο θαη θνηιηαθνύ άιγνπο.
Κπνξεί επίζεο λα ππάξρεη εμάλζεκα, πνλόιαηκνο θαη επηπεθπθίηηδα. Ο αζζελήο θαζίζηαηαη
κνιπζκαηηθόο κόιηο εθδεισζεί ν ππξεηόο. Ζ κεηάδνζε από άηνκν ζε άηνκν κπνξεί λα
γίλεη κε ηελ άκεζε επαθή εθδνξάο ηνπ δέξκαηνο ή βιελλνγόλνπ κε ην αίκα, ηηο εθθξίζεηο,
ηα όξγαλα ή άιια ζσκαηηθά πγξά ηνπ κνιπζκέλνπ αηόκνπ, θαη κε ηελ έκκεζε επαθή κε
ην πεξηβάιινλ ή ηα αληηθείκελα πνπ κνιύλζεθαλ από απηά ηα πγξά. Ο ηόο κεηαδίδεηαη
κέζσ επαθήο κε δσληαλά ή λεθξά κνιπζκέλα άγξηα δώα (όπσο ρηκπαηδήδεο, κατκνύδεο,
γνξίιεο, λπρηεξίδεο, θα). Ζ λόζνο κπνξεί λα κεηαδνζεί από 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 λνζνύλ ή απεβίσζαλ από ηνλ
αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola.
o Ζ απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο κε αίκα, ηζηνύο θαη ζσκαηηθά πγξά αζζελώλ ή λεθξώλ.
o Ζ απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο κε ην πεξηβάιινλ ή ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί από αζζελείο ή κνιύλζεθαλ κε ηα πγξά αζζελώλ, αθόκα θαη κεηά ην
ζάλαηό ηνπο.
o Ζ απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο κε δσληαλά ή λεθξά άγξηα δώα, ή κε ην σκό ή αηειώο
ςεκέλν θξέαο ηνπο.
o Ζ ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο, όπσο πξνζεθηηθό θαη ζπρλό πιύζηκν ησλ
ρεξηώλ κε λεξό θαη ζαπνύλη ή θαζαξηζκόο κε αιθννινύρν δηάιπκα, ηδηαίηεξα πξηλ ηελ
επαθή ησλ ρεξηώλ κε ηα κάηηα, ηε κύηε θαη ην ζηόκα, κεηά ηελ επίζθεςε ζηελ
ηνπαιέηα ή ηελ επαθή κε αληηθείκελα πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ κνιπλζεί.
o ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο ζπκπησκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ή ακέζσο κεηά
ηελ επηζηξνθή, από ρώξα όπνπ αλαθέξνληαη θξνύζκαηα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola,
πξέπεη λα αλαδεηεζεί άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα, αθνύ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί ν ηαηξόο
γηα ηα ζπκπηώκαηα θαη ην ηαμίδη.
2. MERS-κοποναϊόρ
Από ηνλ επηέκβξην 2012 έσο ηηο 7 Ηαλνπαξίνπ 2016, αλαθέξζεθαλ 1626 εξγαζηεξηαθά
επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα κε ινίκσμε από MERS-CoV, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 586
ζαλάησλ, ζηηο ρώξεο: 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,
Λόηηα Θνξέα, Θίλα, θαη ΖΠΑ. ύκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ ζπζηάζεηο γηα έιεγρν
ζηηο πύιεο εηζόδνπ ή πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην εκπόξην ή ηα ηαμίδηα.
Οδηγίερ

Ο θίλδπλνο γηα ηνλ ηαμηδηώηε ζεσξείηαη ρακειόο. Οη θνξνλατνί είλαη κία νκάδα ηώλ πνπ
ζπλήζσο πξνθαινύλ αλαπλεπζηηθέο ινηκώμεηο κε πνηθίιε ζνβαξόηεηα ζηνλ άλζξσπν θαη
ζηα δώα. Δθηηκάηαη όηη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ ινηκώμεσλ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ
ζηνλ άλζξσπν κπνξεί λα πξνθαιείηαη από θνξνλατνύο. Ο αθξηβήο ηξόπνο κεηάδνζεο δελ
είλαη αθόκα γλσζηόο. Τπάξρνπλ πάλησο ζαθείο ελδείμεηο πεξηνξηζκέλεο κεηάδνζεο από
άλζξσπν ζε άλζξσπν. Σα κέηξα πξνθύιαμεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθώλ
θαλόλσλ πγηεηλήο, ζπζηήλεηαη:
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• ζπρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε λεξό θαη ζαπνύλη, νπσζδήπνηε πξηλ ην θαγεηό ή ην
θάπληζκα. Αλ δελ ππάξρεη άκεζα δηαζέζηκν λεξό θαη ζαπνύλη θαη ηα ρέξηα δελ είλαη
εκθαλώο ιεξσκέλα, ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην αιθννινύρν δηάιπκα.
• θάιπςε ηνπ ζηόκαηνο θαη ηεο κύηεο κε ραξηνκάληειν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βήρα θαη
ηνπ θηεξλίζκαηνο.
• απνθπγή επαθήο κε αζζελείο πνπ έρνπλ ζπκπηώκαηα ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ.
• απνθπγή ηεο επαθήο κε παξαγσγηθά, θαηνηθίδηα θαη άγξηα δώα (όπσο νη θακήιεο).
• αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ παξνπζηαζηεί ππξεηόο, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, βήραο
ή άιια ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, πξέπεη λα αλαδεηεζεί άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα.
πληζηάηαη ε αλαβνιή ηεο επηζηξνθήο κέρξη ηελ πιήξε απνδξνκή ησλ ζπκπησκάησλ.
Κεηά ηελ επηζηξνθή:
• ζπληζηάηαη ε παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο ηνπ ηαμηδηώηε γηα 14 εκέξεο.
• αλ θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ 14 εκεξώλ παξνπζηαζηεί ππξεηόο θαη βήραο ή δπζθνιία
ζηελ αλαπλνή ή άιια ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, πξέπεη λα αλαδεηεζεί ηαηξηθή
βνήζεηα άκεζα θαη λα ελεκεξσζεί ν ηαηξόο γηα ην πξόζθαην ηαμίδη, ή λα γίλεη επηθνηλσλία
κε ην ΘΔΔΙΠΛΟ.
3. Πςπεηόρ από ηον ιό Zika
ηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2016 αλαθνηλώζεθαλ 5 εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα ζηελ
Αηηή (4 θξνύζκαηα ζηελ πεξηνρή Delmas, 1 θξνύζκα ζηελ πεξηνρή Pétion-Ville). Δπίζεο,
από ηηο 4 έσο ηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2016, επηβεβαηώζεθαλ εξγαζηεξηαθά 2 θξνύζκαηα από
ηνλ ηό Zika ζε Γεξκαλνύο πνπ ηαμίδεςαλ ζηελ Αηηή ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ.
ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 2016 αλαθνηλώζεθε ην πξώην εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλν απηόρζσλ
θξνύζκα ζηε Βνιηβία.
ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ αλαθέξζεθαλ 2 εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα ζην
Δθνπαδόξ. Έσο ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ αλαθνηλώζεθαλ ζπλνιηθά 6 θξνύζκαηα από ηνλ ηό Zika,
2 απηόρζνλα θαη 4 εηζαγόκελα (3 από ηελ Θνινκβία θαη 1 από ηε Βελεδνπέια).
ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ αλαθέξζεθαλ 3 εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα απηόρζνλα θξνύζκαηα
ζηα Barbados.
ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ αλαθνηλώζεθε ην πξώην εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλν απηόρζσλ
θξνύζκα ζηε Γνπηάλα.
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 επηβεβαηώζεθε εξγαζηεξηαθά ην πξώην απηόρζσλ θξνύζκα από
ηνλ ηό Zika ζην Πνπέξην Ρίθν.
ηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2015 επηβεβαηώζεθαλ εξγαζηεξηαθά 2 θξνύζκαηα από ηνλ ηό Zika
ζηελ πεξηνρή Remire-Montjoly, ζηε Γαιιηθή Γνπηάλα θαη ζηελ πεξηνρή Schœlcher, ζηε
Καξηηλίθα. Έθηνηε, αλαθνηλώζεθαλ 2 επηπιένλ θξνύζκαηα ζηελ πεξηνρή Saint Laurent du
Maroni, ζηε Γαιιηθή Γνπηάλα θαη ζηελ πεξηνρή Fort de France, ζηε Καξηηλίθα.
Έσο ηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2015 επηβεβαηώζεθαλ εξγαζηεξηαθά 4 θξνύζκαηα ζηνλ Παλακά.
ηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2015 αλαθέξζεθαλ δύν απηόρζνλα θξνύζκαηα ζηελ Ολδνύξα.
ηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2015 επηβεβαηώζεθαλ εξγαζηεξηαθά 4 θξνύζκαηα ζηελ Βελεδνπέια, ζε
πεξηνρέο ζηα ζύλνξα κε ηελ Βξαδηιία.
ηηο 27 Λνεκβξίνπ 2015 επηβεβαηώζεθε εξγαζηεξηαθά έλα θξνύζκα ζηε Γνπαηεκάια θαη 6
θξνύζκαηα ζηελ Παξαγνπάε, ζηελ πόιε Pedro Caballero, ζηα ζύλνξα κε ηελ Βξαδηιία.
ηηο 26 Λνεκβξίνπ 2015 επηβεβαηώζεθαλ εξγαζηεξηαθά 3 θξνύζκαηα ζην Κεμηθό, δύν
απηόρζνλα (Nuevo Leon, Chiapas) θαη έλα εηζαγόκελν κε ηζηνξηθό ηαμηδηνύ ζηελ
Θνινκβία.
ηηο 24 Λνεκβξίνπ 2015 επηβεβαηώζεθαλ εξγαζηεξηαθά 3 θξνύζκαηα ζην Δι αιβαδόξ.
ηηο 2 Λνεκβξίνπ 2015 αλαθνηλώζεθαλ ζην νπξηλάκ 2 απηόρζνλα θξνύζκαηα. Έσο ηηο 13
Λνεκβξίνπ επηβεβαηώζεθαλ εξγαζηεξηαθά ζπλνιηθά 6 θξνύζκαηα.
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ηηο 21 Οθησβξίνπ 2015 αλαθνηλώζεθε επηδεκία από ηνλ ηό Zika ζε εμέιημε ζην Πξάζηλν
Αθξσηήξη, ζην λεζί Santiago (Praia, Santa Catarina, Santa Cruz, São Domingos, Tarrafal)
θαη ζε άιια λεζηά- Maio, Fogo θαη Boa Vista. Από ηα ηέιε επηεκβξίνπ έσο ηηο 6
Γεθεκβξίνπ αλαθνηλώζεθαλ 4744 ύπνπηα θξνύζκαηα.
Έσο ηηο 16 Οθησβξίνπ επηβεβαηώζεθαλ 9 θξνύζκαηα εξγαζηεξηαθά ζηελ Θνινκβία, ζηελ
πεξηνρή Bolívar (13 ζηελ Cartagena θαη 85 ζην Turbaco).
Από ηηο 14 Καΐνπ 2015 έσο ηηο 30 Λνεκβξίνπ αλαθνηλώζεθαλ εξγαζηεξηαθά
επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα θαη 3 ζάλαηνη ζηελ Βξαδηιία, ζε 18 πνιηηείεο: Amazonas, Para,
Rondonia, Roraima, Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraná,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Rio Grande do Norte θαη São
Paulo.
Οδηγίερ

Ο ηόο Zika ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηό πνπ πξνθαιεί ηνλ δάγθεην ππξεηό. Κεηαδίδεηαη κε
δηαβηβαζηέο κέζσ λύγκαηνο κνιπζκέλνπ θνπλνππηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο
λύρηαο, ζε εζσηεξηθνύο θαη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαη ηα θνπλνύπηα ζπρλά εληνπίδνληαη
γύξσ από ηα θηίξηα ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Σα ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ πεξηιακβάλνπλ
ππξεηό, πνλνθέθαιν, εξπζξόηεηα ζηα κάηηα, εμάλζεκα, κπαιγίεο θαη αξζξαιγίεο. Ο
ρξόλνο επώαζεο ηεο λόζνπ είλαη 3-12 εκέξεο. Ζ λόζνο είλαη ζπλήζσο ήπηα θαη δηαξθεί 4-7
εκέξεο. Γελ ππάξρεη εκβόιην ή θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ πξνθύιαμε από ηε λόζν. Οη
ηαμηδηώηεο ζπληζηάηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη θαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα
ηελ πξνζηαζία από ηα έληνκα.
Δπηζηξέθνληαο από πεξηνρή, όπνπ έρνπλ εκθαληζηεί θξνύζκαηα από ηνλ ηό Zika
ζπληζηάηαη ε παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο ηνπ ηαμηδηώηε γηα 12 εκέξεο. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα
απηώλ ησλ εκεξώλ παξνπζηαζηεί ππξεηόο, πνλνθέθαινο, εξπζξόηεηα ζηα κάηηα,
εμάλζεκα, κπαιγίεο θαη αξζξαιγίεο, πξέπεη λα αλαδεηεζεί άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα αθνύ
πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί ν ηαηξόο γηα ηα ζπκπηώκαηα θαη γηα ην ηαμίδη.
4. Πςπεηόρ Chikungunya
Από ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2015, αλαθέξζεθαλ πεξηζζόηεξα από 600000
πηζαλά θαη επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 77 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
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 ηαμηδηώηεο ζπληζηάηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη όηη ε λόζνο κεηαδίδεηαη κέζσ λύγκαηνο
κνιπζκέλνπ θνπλνππηνύ θαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία από ηα
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έληνκα. Γελ ππάξρεη εκβόιην γηα ηελ πξνθύιαμε από ηε λόζν. ύκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ
ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην εκπόξην ή ηα ηαμίδηα.
5. Δάγκειορ πςπεηόρ
Από ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2015, αλαθέξζεθαλ ζηε Βξαδηιία πεξηζζόηεξα
από 1.950.000 πηζαλά θαη επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 811
ζαλάησλ. Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο θξνπζκάησλ εληνπίδεηαη ζηηο πεξηνρέο Sao Paulo, Minas
Gerais, Goias, Pernambuco, Paraná, Ceará, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte,
Mato Grosso do Sul, Paraíba, Espírito Santo, Mato Grosso.
Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά πεξηζζόηεξα από 2.500.000 πηζαλά θαη
επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα δάγθεηνπ ππξεηνύ ζηελ Θεληξηθή θαη Λόηηα Ακεξηθή θαη ζηελ
Θαξατβηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 1084 ζαλάησλ.
Από ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηηο 24 Λνεκβξίνπ 2015, αλαθέξζεθαλ ζηελ Σαηβάλ 37224
θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 174 ζαλάησλ. Παξαηεξείηαη αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ
ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ην 2014.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015, αλαθέξζεθαλ ζηε ξη Ιάλθα 27426 ύπνπηα θξνύζκαηα
δάγθεηνπ ππξεηνύ.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο ζπληζηάηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη όηη ε λόζνο κεηαδίδεηαη κέζσ λύγκαηνο
κνιπζκέλνπ θνπλνππηνύ θαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία από ηα
έληνκα. Γελ ππάξρεη εκβόιην γηα ηελ πξνθύιαμε από ηε λόζν. ύκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ
ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην εκπόξην ή ηα ηαμίδηα.
7. Χολέπα
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε από ηηο 15 επηεκβξίνπ ζην Ηξάθ. Έσο ηηο 22 Λνεκβξίνπ
αλαθνηλώζεθαλ 2810 εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 2
ζαλάησλ, ζε 17 από ηνπο 19 λνκνύο ηεο ρώξαο: Baghdad (940), Babylon (675),
Qadisiyyah (442), Muthanna (287), Karbala (157), Basra (102), Wassit (68), Najaf (46),
Thyqar (20), Missan (21), Dahuk (16), Kirkuk (19), Erbil (10), Diyala (3), Salaheddine
(2), Sulaimanneya (1) θαη Ninewa (1).
Αυρική
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 αλαθνηλώζεθαλ ζηε Ιατθή Γεκνθξαηία ηνπ Θνλγθό 19705
θξνύζκαηα ρνιέξαο, ζηηο πεξηνρέο South Kivu (4906), ex-Katanga (4565), Maniema
(3971), North Kivu (3294) θαη ex-Oriental (2969).
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε από ηηο 15 Απγνύζηνπ 2015 ζηελ Σαλδαλία. Έσο ηηο 8
Γεθεκβξίνπ αλαθνηλώζεθαλ 10412 θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 159 ζαλάησλ, ζε
21 από ηνπο 30 λνκνύο ηεο ρώξαο. ηε Εαλδηβάξε αλαθέξζεθαλ 572 θξνύζκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 6 ζαλάησλ.
Από ηηο αξρέο επηεκβξίνπ έσο ηηο 30 Οθησβξίνπ 2015 αλαθέξζεθαλ πεξηζζόηεξα από
479 θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 3 ζαλάησλ ζηε Κνδακβίθε (Nampula, Malema).
Από ηηο 26 Γεθεκβξίνπ 2014 έσο ηηο 20 Οθησβξίνπ αλαθνηλώζεθαλ ζηελ Θέλπα 7000
θξνύζκαηα ζπλνιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 100 ζαλάησλ.
Κεντρική και Νότια Αμερική
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε από ην Λνέκβξην 2010 ζηε Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία. Έσο
ηηο 9 Οθησβξίνπ 2015 αλαθνηλώζεθαλ 33180 ύπνπηα θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
491 ζαλάησλ.
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Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010 ζηελ Αηηή. Έσο ηηο 9
Οθησβξίνπ 2015 αλαθνηλώζεθαλ 747166 θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 8840
ζαλάησλ.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη λα
γλσξίδνπλ ηα γεληθά πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηελ θαηαλάισζε θαγεηνύ θαη πνηώλ. Αλ
πξόθεηηαη λα κεηαβνύλ ζε πεξηνρέο κε επηδεκία ζπληζηάηαη λα εκβνιηάδνληαη.
8. Πολιομςελίηιδα
ύκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ, ην 2015 αλαθνηλώζεθαλ ζπλνιηθά 66 θξνύζκαηα 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 θξνύζκαηα θπθινθνξίαο ηνύ πνιηνκπειίηηδαο πνπ πξνήιζαλ από εκβόιην
(cVDPV1) 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 ηαμηδηώηεο κε πξννξηζκό ελδεκηθέο ρώξεο θαη πεξηνρέο πνπ αλαθέξνπλ θξνύζκαηα ή
θπθινθνξία ηνπ ηνύ ηεο πνιηνκπειίηηδαο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη. Αλ πξόθεηηαη
γηα ελήιηθεο πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί ζύκθσλα κε ην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ,
ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε κίαο εθάπαμ αλακλεζηηθήο δόζεο ηνπ ελέζηκνπ εκβνιίνπ IPV. Αλ
δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί, ζπληζηάηαη λα γίλνπλ 3 δόζεηο εκβνιίνπ IPV.
Οη ηαμηδηώηεο πνπ δηακέλνπλ κόληκα ή ≥4 εβδνκάδεο ζε ρώξεο ή πεξηνρέο κε ελεξγή
κεηάδνζε ηεο πνιηνκπειίηηδαο ζπληζηάηαη λα ιακβάλνπλ κία εθάπαμ αλακλεζηηθή δόζε
OPV ή IPV 1-12 κήλεο πξηλ από ηελ αλαρώξεζε, ε νπνία ρξεηάδεηαη λα θαηαγξάθεηαη ζην
Γηεζλέο Πηζηνπνηεηηθό Δκβνιηαζκνύ.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε πιήξεο εκβνιηαζηηθή θάιπςε ησλ λαπηηθώλ θαηά ηεο
πνιηνκπειίηηδαο κε αλακλεζηηθή δόζε, ε νπνία πξέπεη λα είλαη θαηαγεγξακκέλε ζην
Γηεζλέο Πηζηνπνηεηηθό Δκβνιηαζκνύ.
9.

Γπίπη Α(Η7Ν9)

Σνλ Κάξηην ηνπ 2013 νη Τγεηνλνκηθέο Αξρέο ηεο Θίλαο επηβεβαίσζαλ ηα πξώηα θξνύζκαηα
από ην λέν ζηέιερνο ηνύ γξίπεο Α(Ζ7Λ9) ησλ πηελώλ. Έσο ηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 2016,
επηβεβαηώζεθαλ εξγαζηεξηαθά 697 θξνύζκαηα, ζηηο πεξηνρέο: Anhui, Fujian, Guangdong,
Shandong, Zhejiang, Jiangsu, Shanghai, Hunan, Hong Kong, Xinjiang Uygur Zizhiqu,
Jiangxi, Beijing, Guangxi, Henan, Taiwan, Jilin, Guizhou, Hebei, έλα εηζαγόκελν θξνύζκα
ζηε Καιαηζία θαη έλα εηζαγόκελν ζηνλ Θαλαδά. Έσο ζήκεξα δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα
κεηάδνζε από άηνκν ζε άηνκν.
ύκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πύιεο εηζόδνπ ή
πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην εκπόξην ή ηα ηαμίδηα ζηελ Θίλα.
Οδηγίερ

Σα κέηξα πξνθύιαμεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθώλ θαλόλσλ πγηεηλήο θαη ηελ
απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο κε πνπιεξηθά. Δηδηθόηεξα, ζπζηήλεηαη:
o ζπρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε λεξό θαη ζαπνύλη, νπσζδήπνηε πξηλ ην θαγεηό ή ην
θάπληζκα. Αλ δελ ππάξρεη άκεζα δηαζέζηκν λεξό θαη ζαπνύλη θαη ηα ρέξηα δελ είλαη
νξαηά ιεξσκέλα, ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην αιθννινύρν δηάιπκα
θαζαξηζκνύ ησλ ρεξηώλ.
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o θάιπςε ηνπ ζηόκαηνο θαη ηεο κύηεο κε ραξηνκάληειν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βήρα θαη
ηνπ θηεξλίζκαηνο.
o απνθπγή ηεο επίζθεςεο ζε ππαίζξηεο αγνξέο δώσλ θαη πηελώλ ή ζε πηελνηξνθεία.
o απνθπγή ηεο επαθήο κε δσληαλά ή λεθξά πνπιεξηθά, θαζώο θαη κε άγξηα πηελά.
o απνθπγή ηεο επαθήο κε επηθάλεηεο κνιπζκέλεο από θόπξαλα ή εθθξίκαηα πηελώλ.
o απνθπγή θαηαλάισζεο αλεπαξθώο καγεηξεπκέλνπ ή σκνύ θαγεηνύ, πνπ πεξηέρεη
θξέαο πνπιεξηθνύ ή απγό. Ο ηόο ηεο γξίπεο θαηαζηξέθεηαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο.
o αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ παξνπζηαζηεί ππξεηόο, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, βήραο
ή άιια ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, πξέπεη λα αλαδεηεζεί άκεζα ηαηξηθή
βνήζεηα. πληζηάηαη ε αλαβνιή ηεο επηζηξνθήο κέρξη ηελ πιήξε απνδξνκή ησλ
ζπκπησκάησλ.
Δπηζηξέθνληαο από πεξηνρή, όπνπ έρνπλ εκθαληζηεί θξνύζκαηα γξίπεο Α (Ζ7Λ9):
o ζπληζηάηαη ε παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο ηνπ ηαμηδηώηε γηα 10 εκέξεο.
o αλ θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ 10 εκεξώλ παξνπζηαζηεί ππξεηόο θαη βήραο ή δπζθνιία
ζηελ αλαπλνή ή άιια ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, πξέπεη λα αλαδεηεζεί ηαηξηθή
βνήζεηα αθνύ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί ν ηαηξόο γηα 1) ηα ζπκπηώκαηα 2) ηελ πηζαλή
άκεζε επαθή κε πνπιεξηθά θαη 3) ην ηαμίδη.

Σα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζηελ αλαζθόπεζε ησλ δηθηπαθώλ ηόπσλ WHO, CDC, ECDC, NATHNAC
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