Επιδημίερ και ζςμβάνηα ζηον κόζμο
Πποληπηικά μέηπα για ηοςρ ηαξιδιώηερ
28 Φεβποςαπίος 2014

1. Νέο ζηέλεσορ ιού γπίπηρ Α (Η7Ν9)
ηηο 31 Μαξηίνπ 2013 νη Τγεηνλνκηθέο Αξρέο ηεο Κίλαο επηβεβαίσζαλ ηα πξψηα θξνχζκαηα
απφ ην λέν ζηέιερνο ηνχ γξίπεο Α(Η7Ν9). Πξφθεηηαη γηα λέν ηχπν ηνχ γξίπεο ησλ πηελψλ.
Σα θξνχζκαηα εκθάληζαλ ζπκπηψκαηα ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ
εμειίρζεθαλ ζε ζνβαξή πλεπκνλία θαη ζχλδξνκν νμείαο αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο.
Έσο ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 2014, επηβεβαηψζεθαλ εξγαζηεξηαθά 354 θξνχζκαηα ζηηο πεξηνρέο
Zhejiang (135), Guangdong (69), Shanghai (42), Jiangsu (40), Fujian (20), Hunan (13),
Jiangxi (5), Henan (4), Anhui (8), Beijing (4), Shandong (2), Hebei (1), Guangxi (3),
Guizhou (1), Hong Kong (5) θαη Taiwan (2), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 112 ζαλάησλ.
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 Κίλα.
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 (Η7Ν9):
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 γηα 3) ην ηαμίδη.
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2. Νέο ζηέλεσορ κοποναϊού (MERS-CoV)
Απφ ηνλ επηέκβξην 2012 έσο ηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2014 αλαθέξζεθαλ ζηνλ Παγθφζκην
Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ) 182 εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα κε ινίκσμε απφ
MERS-CoV, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 79 ζαλάησλ. Δληνπίδνληαη ζηελ Ινξδαλία, ζην Καηάξ,
ζηε ανπδηθή Αξαβία, ζηα Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ζηελ Σπλεζία, ζην Ηλσκέλν
Βαζίιεην, ζηε Γαιιία θαη ζηε Γεξκαλία. Σα θξνχζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ Δπξψπε θαη
ζηελ Σπλεζία είραλ άκεζε ή έκκεζε ζχλδεζε κε ρψξεο ζηε Μέζε Αλαηνιή.
χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί, πξνο ην παξφλ, ζε ζρέζε κε ηα ηαμίδηα ή
ην εκπφξην ή ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πχιεο εηζφδνπ.
Οδηγίερ

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.
Σα κέηξα πξνθχιαμεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο,
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 επαθήο κε αζζελείο πνπ έρνπλ ζπκπηψκαηα ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ.
o απνθπγή ηεο επαθήο κε δψα.
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:
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 θαη γηα 3) ην
ηαμίδη.
3. Πςπεηόρ από ηον ιό Zika
Δπηδεκία ππξεηνχ Zika είλαη ζε εμέιημε ζηε Γαιιηθή Πνιπλεζία. Απφ ηνλ Οθηψβξην 2013
έσο ηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2014 αλαθέξζεθαλ 8262 χπνπηα θξνχζκαηα θαη επηβεβαηψζεθαλ
εξγαζηεξηαθά 396 θξνχζκαηα ζηα λεζηά Tahiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Bora Bora, Hao,
Huahine, Nuku Hiva, Hiva Oa, Ua Pou, Rangiroa, Fakarava, Tikehau, Takaroa Ahe, Arutua.
Δπηδεκία ππξεηνχ Zika είλαη ζε εμέιημε ζηε Νέα Καιεδνλία. Έσο ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2014
αλαθέξζεθαλ 64 θξνχζκαηα, 30 απφ ηα νπνία είραλ ηζηνξηθφ ηαμηδηνχ ζηε Γαιιηθή
Πνιπλεζία. Δπίζεο, ζηελ Ιαπσλία αλαθέξζεθαλ δχν θξνχζκαηα κε ππξεηφ απφ ηνλ ηφ Zika,
ηα νπνία είραλ ηζηνξηθφ ηαμηδηνχ ζηε Γαιιηθή Πνιπλεζία.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηψηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηε Νέα Καιεδνλία, ηε Γαιιηθή Πνιπλεζία θαζψο θαη
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ζηελ Αθξηθή (Οπγθάληα, Σαλδαλία, Νηγεξία, Αίγππηνο, Γθακπφλ,
Κεληξηθή Αθξηθαληθή Γεκνθξαηία, ελεγάιε, Αθηή Διαθαληνζηνχ), ζηελ Αζία (Ιλδία,
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Μαιαηζία, Φηιηππίλεο, Σαυιάλδε, Βηεηλάκ, Ιλδνλεζία) θαη ζηνλ Γπηηθφ Δηξεληθφ Χθεαλφ
(Νεζηά Yap) ζπληζηάηαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνλ ππξεηφ απφ ηνλ ηφ Zika.
Ο ηφο Zika ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηφ πνπ πξνθαιεί ηνλ δάγθεην ππξεηφ. Μεηαδίδεηαη κε
δηαβηβαζηέο κέζσ λχγκαηνο κνιπζκέλνπ θνπλνππηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο
λχρηαο, ζε εζσηεξηθνχο θαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ηα θνπλνχπηα ζπρλά εληνπίδνληαη
γχξσ απφ ηα θηίξηα ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Σα ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ πεξηιακβάλνπλ ππξεηφ,
πνλνθέθαιν, εξπζξφηεηα ζηα κάηηα, εμάλζεκα, κπαιγίεο θαη αξζξαιγίεο. Ο ρξφλνο
επψαζεο ηεο λφζνπ είλαη 3-12 εκέξεο. Η λφζνο είλαη ζπλήζσο ήπηα θαη δηαξθεί 4-7 εκέξεο.
Οη ηαμηδηψηεο ζπληζηάηαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηα
έληνκα. Γελ ππάξρεη εκβφιην ή θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ πξνθχιαμε απφ ηε λφζν.
Δπηζηξέθνληαο απφ πεξηνρή, φπνπ έρνπλ εκθαληζηεί θξνχζκαηα απφ ηνλ ηφ Zika ζπληζηάηαη
ε παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπ ηαμηδηψηε γηα 12 εκέξεο. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ
εκεξψλ παξνπζηαζηεί ππξεηφο, πνλνθέθαινο, εξπζξφηεηα ζηα κάηηα, εμάλζεκα, κπαιγίεο
θαη αξζξαιγίεο, πξέπεη λα αλαδεηεζεί άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα αθνχ πξνεγνπκέλσο
ελεκεξσζεί ν ηαηξφο γηα ηα ζπκπηψκαηα θαη γηα ην ηαμίδη.
4. Πςπεηόρ Chikungunya
Έσο ηηο 21 Φεβξνπαξίνπ 2014 αλαθέξζεθαλ πεξηζζφηεξα απφ 5900 θξνχζκαηα απφ ππξεηφ
chikungunya ζηελ Καξατβηθή θαη ζηε Νφηηα Ακεξηθή, ζπγθεθξηκέλα:
o 1780 χπνπηα θξνχζκαηα ζην Saint Martin (Γαιιία)
o 65 επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα ζην Sint Maarten (Οιιαλδία)
o 3030 χπνπηα θξνχζκαηα ζηε Martinique
o 350 χπνπηα θξνχζκαηα ζην Saint Barthélemy
o 1380 χπνπηα θξνχζκαηα ζηε Guadeloupe
o 5 επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα ζηα λεζηά Jost Van Dyke (British Virgin Islands).
o 45 επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα ζηε Dominica, ζπκπεξηιακβάλεηαη 1 εηζαγφκελν θξνχζκα
o 1 επηβεβαησκέλν θξνχζκα ζην Saint Kitts & Nevis
o 1 εηζαγφκελν επηβεβαησκέλν θξνχζκα ζην λεζί Aruba
o 7 επηβεβαησκέλα/πηζαλά θξνχζκαηα ζηε Γαιιηθή Γνπηάλα, ζπκπεξηιακβάλνληαη 5
εηζαγφκελα θξνχζκαηα
χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πχιεο εηζφδνπ ή πεξηνξηζκνί
ζε ζρέζε κε ην εκπφξην ή ηα ηαμίδηα.
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.
5. Πολιομςελίηιδα
Έσο ηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2013, επηβεβαηψζεθαλ 23 θξνχζκαηα WPV1 ζηε πξία. Πξφθεηηαη
γηα ηα πξψηα θξνχζκαηα απφ άγξην ηφ πνιηνκπειίηηδαο πνπ αλαθέξνληαη απφ ην 1999.
Η λφζνο εμαθνινπζεί λα είλαη ελδεκηθή ζε ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο. πληζηάηαη
αλακλεζηηθή δφζε ηνπ εκβνιίνπ ζηηο ρψξεο: Afghanistan, Algeria, Benin, Burkina Faso,
Cameroon, Central African Republic, Chad, China, India, Iran, Libya, Mali, Niger, Nigeria,
Pakistan, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.
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Οδηγίερ

Οη ηαμηδηψηεο πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ή επηζηξέθνπλ απφ ηελ πξία θαη ηηο αλσηέξσ ρψξεο
ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη έλαληη ηεο πνιηνκπειίηηδαο. Αλ πξφθεηηαη γηα ελήιηθεο
πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ, ζπληζηάηαη ε
ρνξήγεζε κίαο αλακλεζηηθήο δφζεο ηνπ ελέζηκνπ εκβνιίνπ (IPV), αλ δελ έρνπλ ιάβεη πνηέ
ζην παξειζφλ αλακλεζηηθή δφζε.
6. Χολέπα
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηε Νακίκπηα απφ ην Ννέκβξην 2013. Έσο ηηο 17
Φεβξνπαξίνπ 2014, αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 518 θξνχζκαηα ζηηο πεξηνρέο Kunene,
Omusati, Oshana θαη Ohangwena, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 17 ζαλάησλ.
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε απφ ηνλ Οθηψβξην 2013 ζην Μπελίλ. Έσο ηηο 31
Ιαλνπαξίνπ 2014 αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 681 θξνχζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 6
ζαλάησλ θπξίσο ζηηο πεξηνρέο So-Ava θαη Cotonou (210 θξνχζκαηα, 4 ζάλαηνη).
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ (Κηλζάζα). Έσο ηηο 17
Ιαλνπαξίνπ 2014 αλαθέξζεθαλ 224 θξνχζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 3 ζαλάησλ ζην
λνζνθνκείν Rusizi Sange (South Kivu).
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηελ Αγθφια απφ ηνλ Ιαλνπάξην 2013. Έσο ηηο 6
Γεθεκβξίνπ 2013 αλαθέξζεθαλ 5600 θξνχζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 190 ζαλάησλ,
θπξίσο ζηελ Cunene.
Απφ ηηο 8 επηεκβξίνπ έσο ηηο 23 Ννεκβξίνπ 2013 αλαθνηλψζεθαλ ζην Μεμηθφ 184
επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα θαη έλα ζάλαην απφ Vibrio cholerae O1 Ogawa ζηηο πεξηνρέο
Federal District (2), Hidalgo (160), Mexico (7), San Luis Potosi (2), Veracruz (11).
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηελ Κνχβα απφ ηνλ Ινχιην 2012. Έσο ηηο 25 Ννεκβξίνπ
2013 αλαθέξζεθαλ 678 θξνχζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 3 ζαλάησλ ζηηο πεξηνρέο
Camagüey, Granma, Guantánamo, Havana province, Santiago de Cuba θαη Cienfuegos.
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηε Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία απφ ην Ννέκβξην 2010. Έσο
ηηο 16 Ννεκβξίνπ 2013 αλαθέξζεθαλ 31220 χπνπηα θξνχζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
462 ζαλάησλ, ζηηο πεξηνρέο Distrito Nacional (Santo Domingo), Azua, La Vega, San
Cristóbal, Santiago θαη La Altagracia.
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηελ Ατηή απφ ηνλ Οθηψβξην 2010. Έσο ηηο 23 Ννεκβξίνπ
2013 αλαθέξζεθαλ 692098 θξνχζκαηα θαη 8470 ζάλαηνη. ην Port-au-Prince αλαθέξζεθαλ
180439 θξνχζκαηα ζηηο πεξηνρέο: Carrefour, Cite Soleil, Delmas, Kenscoff, Petion Ville,
Port-au-Prince θαη Tabarre.
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.

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