Επηρεαζόμενες περιοχές από την ελονοσία στην Ελλάδα
Περίοδος Μετάδοσης 2021
23 Σεπτεμβρίου 2021
Η «Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που
μεταδίδονται με διαβιβαστές» του Υπουργείου Υγείας (ΥΥ) συνεδρίασε στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 και
γνωμοδότησε για τον καθορισμό της επηρεαζόμενης περιοχής λόγω της πρόσφατης καταγραφής
κρούσματος ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης (μετάδοση 1ης γενιάς) τον Σεπτέμβριο 2021.
Η ΟΕ των εμπειρογνωμόνων εξέτασε με προσοχή τα παρακάτω δεδομένα:
‐

τα συνολικά επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με την ελονοσία στην Ελλάδα τα τελευταία έτη (μετά
το 2009), τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των κρουσμάτων που έχουν δηλωθεί στον Εθνικό
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) μέχρι τον Σεπτέμβριο 2021, τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού
στον οποίο ανήκουν, καθώς και τα γεωμορφολογικά και οικιστικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων
περιοχών,

‐

τα διαθέσιμα εντομολογικά δεδομένα για τα έτη 2011-2021, ειδικότερα όσα αφορούν στην περιοχή
πιθανής έκθεσης του κρούσματος με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης και

‐

τη βιβλιογραφία σχετικά με το εύρος πτήσης των ανωφελών κουνουπιών και ειδικότερα του
Anopheles sacharovi, που θεωρείται ο κύριος διαβιβαστής της ελονοσίας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση εμπειρογνωμόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως «επηρεαζόμενη» ορίζεται η
περιοχή (οικισμοί) σε ακτίνα 2-6 χλμ από τον πιθανό τόπο έκθεσης των εγχώριων κρουσμάτων. Η ακριβής
οριοθέτηση της επηρεαζόμενης περιοχής καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από την ΟΕ, κατόπιν
συνεκτίμησης όλων των δεδομένων και εκτίμησης κινδύνου.
Με βάση τα ανωτέρω, η ΟΕ γνωμοδότησε ότι:
Στην επηρεαζόμενη από ελονοσία περιοχή, με βάση το κρούσμα ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας
μετάδοσης (μετάδοση 1ης γενιάς) που διαγνώστηκε το 2021 (μέχρι τις 23/9/2021) εντάσσονται οι
παρακάτω κοινότητες και οικισμοί της Μητροπολιτικής Ενότητας (Μ.Ε.) Θεσσαλονίκης:
i. Από τον Δήμο Δέλτα, Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου:
• Δημοτική Κοινότητα Διαβατών (Διαβατά και Αγία Σοφία)
• Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας (Νέα Μαγνησία)
Μέτρα για την ασφάλεια του αίματος που αφορούν σε όλες τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της χώρας, για όλες
τις προαναφερόμενες περιοχές και για την επικράτεια γενικότερα, αποφασίζονται και επικοινωνούνται
από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ, www.ekea.gr).
Μέτρα Αιμοεπαγρύπνησης (ΣΚΑΕΜ - Ε.Ο.Δ.Υ.)
• Οδηγίες προς τους αιμοδότες, εάν εμφανίσουν πυρετό αδιάγνωστης αιτιολογίας μετά την αιμοδοσία,
να ενημερώσουν την Υπηρεσία Αιμοδοσίας στην οποία αιμοδότησαν, ανεξαρτήτως περιοχής.
• Σε περίπτωση μετάδοσης ελονοσίας μετά από μετάγγιση αίματος/συμπυκνωμένων ερυθρών
εφαρμόζεται από το ΣΚΑΕΜ, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες αιμοδοσίας, αναδρομικός
έλεγχος και μελέτη ανιχνευσιμότητας για την αναζήτηση και επανεξέταση των αιμοδοτών που
εμπλέκονται στη μετάγγιση των ληπτών.
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