Επιδημίερ και ζςμβάνηα ζηον κόζμο
Πποληπηικά μέηπα για ηοςρ ηαξιδιώηερ
28 Ιανοςαπίος 2014
1. Νέο ζηέλεσορ ιού γπίπηρ Α (Η7Ν9)
ηηο 31 Μαξηίνπ 2013 νη Τγεηνλνκηθέο Αξρέο ηεο Κίλαο επηβεβαίσζαλ ηα πξώηα θξνύζκαηα
από ην λέν ζηέιερνο ηνύ γξίπεο Α(Η7Ν9). Πξόθεηηαη γηα λέν ηύπν ηνύ γξίπεο ησλ πηελώλ.
Σα θξνύζκαηα εκθάληζαλ ζπκπηώκαηα ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ
εμειίρζεθαλ ζε ζνβαξή πλεπκνλία θαη ζύλδξνκν νμείαο αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο.
Έσο ηηο 27 Ιαλνπαξίνπ 2014, επηβεβαηώζεθαλ εξγαζηεξηαθά 251 θξνύζκαηα ζηελ Κίλα, ζηηο
πεξηνρέο Zhejiang (102), Shanghai (42), Jiangsu (31), Guangdong (32), Fujian (15),
Jiangxi (5), Henan (4), Anhui (4), Hunan (4), Hong Kong (3), Beijing (3), Shandong (2),
Taiwan (2), Hebei (1), Guizhou (1), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 56 ζαλάησλ. 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 Κίλα.
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.
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 (Η7Ν9):
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 γηα 3) ην ηαμίδη.
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2. Νέο ζηέλεσορ κοποναϊού (MERS-CoV)
Από ηνλ επηέκβξην 2012 έσο ηηο 27 Ιαλνπαξίνπ 2014 αλαθέξζεθαλ ζηνλ Παγθόζκην
Οξγαληζκό Τγείαο (ΠΟΤ) 180 εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα κε ινίκσμε από
MERS-CoV, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 77 ζαλάησλ. Δληνπίδνληαη ζηελ Ινξδαλία, ζην Καηάξ,
ζηε ανπδηθή Αξαβία, ζηα Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ζηελ Σπλεζία, ζην Ηλσκέλν
Βαζίιεην, ζηε Γαιιία θαη ζηε Γεξκαλία. Σα θξνύζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ Δπξώπε θαη
ζηελ Σπλεζία είραλ άκεζε ή έκκεζε ζύλδεζε κε ρώξεο ζηε Μέζε Αλαηνιή.
ύκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί, πξνο ην παξόλ, ζε ζρέζε κε ηα ηαμίδηα ή
ην εκπόξην ή ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πύιεο εηζόδνπ.
Οδηγίερ

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.
Σα κέηξα πξνθύιαμεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθώλ θαλόλσλ πγηεηλήο,
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.
o θάιπςε ηνπ ζηόκαηνο θαη ηεο κύηεο κε ραξηνκάληειν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βήρα θαη ηνπ
θηεξλίζκαηνο.
o απνθπγή επαθήο κε αζζελείο πνπ έρνπλ ζπκπηώκαηα ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ.
o απνθπγή ηεο επαθήο κε δώα.
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:
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 θαη γηα 3) ην
ηαμίδη.
3. Πςπεηόρ Chikungunya
Έσο ηηο 20 Ιαλνπαξίνπ 2014 αλαθέξζεθαλ θξνύζκαηα από ππξεηό chikungunya ζε λεζηά
ζηελ Καξατβηθή, ζπγθεθξηκέλα:
o 294 πηζαλά ή επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα ζην Saint Martin (Γαιιία)
o 2 επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα ζην Saint Martin (Οιιαλδία)
o 127 πηζαλά ή επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα ζηε Martinique
o 31 πηζαλά ή επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα ζην Saint Barthélemy
o 27 πηζαλά ή επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα (ζπκπεξηιακβάλεηαη 1 εηζαγόκελν θξνύζκα
από ην Saint Martin) ζηε Guadeloupe
o 1 επηβεβαησκέλν θξνύζκα ζηε Γαιιηθή Γνπηάλα, εηζαγόκελν από ηε Martinique
o 3 επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα ζηα λεζηά Jost Van Dyke (British Virgin Islands).
ύκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πύιεο εηζόδνπ ή πεξηνξηζκνί
ζε ζρέζε κε ην εκπόξην ή ηα ηαμίδηα.
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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.

4. Πολιομςελίηιδα
Έσο ηηο 27 Ννεκβξίνπ 2013, επηβεβαηώζεθαλ 17 θξνύζκαηα WPV1 ζηε πξία. ηηο 19
Οθησβξίνπ 2013, ν ΠΟΤ αλαθνίλσζε 22 θξνύζκαηα κε νμεία ραιαξή παξάιπζε (ΟΥΠ) ζηε
πξία, ζηελ πεξηνρή Deir Al Zour, ν άγξηνο ηόο πνιηνκπειίηηδαο WPV1 απνκνλώζεθε ζε 10
από ηα ππό δηεξεύλεζε θξνύζκαηα. Σα πεξηζζόηεξα θξνύζκαηα αθνξνύλ παηδηά θάησ ησλ
δύν εηώλ πνπ δελ είραλ εκβνιηαζζεί ή είραλ αλεπαξθή εκβνιηαζηηθή θάιπςε. Πξόθεηηαη γηα
ηα πξώηα θξνύζκαηα από άγξην ηό πνιηνκπειίηηδαο πνπ αλαθέξνληαη από ην 1999.
Δπίζεο, έσο ηελ 1ε Οθησβξίνπ αλαθέξζεθαλ 174 θξνύζκαηα WPV1 ζηε νκαιία, 14 ζηελ
Κέλπα, 3 ζηελ Αηζηνπία θαη 3 ζην Νόηην νπδάλ (Northern Bahr el Ghazal θαη Eastern
Equatoria). Σνλ Απξίιην ηνπ 2013 απνκνλώζεθε WPV1 ζε ιύκαηα ζην Ιζξαήι, δελ
αλαθέξζεθε θξνύζκα πνιηνκπειίηηδαο θαη δηελεξγήζεθε εθζηξαηεία εκβνιηαζκνύ ζε παηδηά
έσο ελλέα εηώλ, ώζηε λα απνηξαπεί ην ελδερόκελν επηδεκίαο.
Η λόζνο εμαθνινπζεί λα είλαη ελδεκηθή ζε ρώξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο. πληζηάηαη
αλακλεζηηθή δόζε ηνπ εκβνιίνπ ζηηο ρώξεο: Afghanistan, Algeria, Benin, Burkina Faso,
Cameroon, Central African Republic, Chad, China, India, Iran, Libya, Mali, Niger, Nigeria,
Pakistan, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο πνπ θαηεπζύλνληαη πξνο ή επηζηξέθνπλ από ηελ πξία θαη ηηο αλσηέξσ ρώξεο
ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη έλαληη ηεο πνιηνκπειίηηδαο. Αλ πξόθεηηαη γηα ελήιηθεο
πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί ζύκθσλα κε ην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ, ζπληζηάηαη ε
ρνξήγεζε κίαο αλακλεζηηθήο δόζεο ηνπ ελέζηκνπ εκβνιίνπ (IPV), αλ δελ έρνπλ ιάβεη πνηέ
ζην παξειζόλ αλακλεζηηθή δόζε.
5. Κίηπινορ πςπεηόρ
ηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2013, αλαθέξζεθε επηδεκία θίηξηλνπ ππξεηνύ πνπ πιήηηεη δώδεθα
πεξηνρέο ζηηο πνιηηείεο West Kordofan (Lagawa, Kailak, Muglad Abyei) θαη South Kordofan
(Elreef Alshargi, Abu Gibaiha, Ghadir, Habila, Kadugli, Altadamon, Talodi, Aliri) ζην
νπδάλ. Από ηηο 3 Οθησβξίνπ έσο ηηο 24 Ννεκβξίνπ 2013 αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 44
ύπνπηα θξνύζκαηα θίηξηλνπ ππξεηνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 14 ζαλάησλ.
Η επηδεκία πνπ άξρηζε ηνλ Ινύλην 2013, ζηε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό, είλαη ζε
εμέιημε. Έσο ηα ηέιε Ινπλίνπ αλαθνηλώζεθαλ 82 θξνύζκαηα θαη 21 ζάλαηνη ζηηο πεξηνρέο
Lubao, Kamana θαη Ludimbi Lukula.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη έλαληη ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνύ. Δπίζεο
ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη όηη ε λόζνο κεηαδίδεηαη κέζσ λύγκαηνο κνιπζκέλνπ
θνπλνππηνύ θαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία από ηα έληνκα.
6. Χολέπα
Από ηηο 8 επηεκβξίνπ έσο ηηο 23 Ννεκβξίνπ 2013 ην Τπνπξγείν Τγείαο ζην Μεμηθό
αλαθνίλσζε 184 επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα θαη έλα ζάλαην από Vibrio cholerae O1 Ogawa
(2 ζην Federal District, 160 ζην Hidalgo, 7 ζην Mexico, 2 ζην San Luis Potosi θαη 11 ζην
Veracruz).
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Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηελ Ατηή από ηνλ Οθηώβξην 2010. Έσο ηηο 23 Ννεκβξίνπ
2013 αλαθέξζεθαλ 692098 θξνύζκαηα θαη 8470 ζάλαηνη. ην Port-au-Prince αλαθέξζεθαλ
180439 θξνύζκαηα ζηηο πεξηνρέο: Carrefour, Cite Soleil, Delmas, Kenscoff, Petion Ville,
Port-au-Prince θαη Tabarre.
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηελ Αγθόια. Από ηνλ Ιαλνπάξην έσο ηηο 5 Γεθεκβξίνπ
2013 αλαθέξζεθαλ 5600 θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 190 ζαλάησλ, θπξίσο ζηελ
πεξηνρή Cunene.
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηελ Κνύβα από ηνλ Ινύιην 2012. Έσο ηηο 24 Απγνύζηνπ
2013 αλαθέξζεθαλ 678 θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 3 ζαλάησλ.
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηε Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία από ην Ννέκβξην 2010. Έσο
ηηο
16
Ννεκβξίνπ
2013
αλαθέξζεθαλ
31220
ύπνπηα
θξνύζκαηα
ρνιέξαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 462 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.

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