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ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ
Ελονοζία ζηην Ελλάδα, περίοδος 2011 (1/01/2011 έως 31/12/2011)
Σο καλοκαίρι του 2011 εμφανίςτθκε ςυρροι περιςτατικϊν ελονοςίασ με ενδείξεισ
«εγχϊριασ μετάδοςθσ» ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ, ενϊ ςποραδικά περιςτατικά χωρίσ
αναφερόμενο ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικζσ χϊρεσ εμφανίςτθκαν ςε άλλεσ 4
περιφερειακζσ ενότθτεσ: Εφβοια, Λάριςα , Ανατολικι Αττικι και Βοιωτία.
Σο τελευταίο περιςτατικό ςε Ζλλθνα, με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ είχε ζναρξθ
ςυμπτωμάτων ςτισ 18 Οκτωβρίου 2011.
Σο ΚΕΕΛΠΝΟ και το ΤΤΚΑ ςε ςυνεργαςία με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, ζχει ιδθ
αναπτφξει τρατθγικό χζδιο Δράςθσ για τον Ζλεγχο τθσ Ελονοςίασ ςτθν Ελλάδα, το οποίο
κακορίηει τισ δράςεισ για τθν επόμενθ περίοδο αυξθμζνθσ κυκλοφορίασ των ανωφελϊν
κουνουπιϊν (άνοιξθ- φκινόπωρο 2012).

Ειςαγωγι
Σο καλοκαίρι του 2011 εμφανίςτθκε ςυρροι περιςτατικϊν ελονοςίασ με ενδείξεισ «εγχϊριασ
μετάδοςθσ» ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ, ενϊ ςποραδικά περιςτατικά χωρίσ αναφερόμενο ιςτορικό
ταξιδιοφ ςε ενδθμικζσ χϊρεσ εμφανίςτθκαν ςε άλλεσ 4 περιφερειακζσ ενότθτεσ: Ευβοίασ, Λαρίςθσ,
Ανατολικισ Αττικισ και Βοιωτίασ. κοπόσ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ είναι θ ςυνοπτικι παρουςίαςθ των
δεδομζνων τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ για τα δθλωκζντα περιςτατικά ελονοςίασ ςε αςκενείσ
χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ.
Η ελονοςία ενδθμεί ςε περιςςότερεσ από 100 χϊρεσ, κυρίωσ τθσ υποςαχάριασ Αφρικισ και τθσ
Αςίασ. τθν Ελλάδα θ νόςοσ εκριηϊκθκε το 1974, μετά από εντατικό και επίπονο πρόγραμμα
καταπολζμθςθσ (1946–1960). Ζκτοτε, καταγράφονται ςτθν Ελλάδα ετθςίωσ περίπου 30-50
περιςτατικά που ςχετίηονται (ςτθ μεγάλθ τουσ πλειοψθφία) με ταξίδι ι παραμονι ςε ενδθμικι για
τθν ελονοςία χϊρα. ποραδικά κροφςματα χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ καταγράφθκαν το 1991, 1999,
2000, 2009 και το 2010.
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Επιδθμιολογικι επιτιρθςθ τθσ νόςου
Σα δεδομζνα τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ προζρχονται από τισ δθλϊςεισ που αποςτζλλουν οι
κεράποντεσ ιατροί ςτο ΚΕΕΛΠΝΟ για τα περιςτατικά με εργαςτθριακι διάγνωςθ ελονοςίασ. Σο
Σμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ του ΚΕΕΛΠΝΟ πραγματοποιεί ςυςτθματικι
επαλικευςθ και διαςταφρωςθ των ςτοιχείων, μζςω επικοινωνίασ με τουσ κεράποντεσ ιατροφσ, τα
γραφεία κίνθςθσ των νοςοκομείων και το εργαςτιριο αναφοράσ ελονοςίασ, που βρίςκεται ςτθν
Ζδρα Παραςιτικϊν και Σροπικϊν Νόςων τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ (ΕΔΤ). Επιπλζον, ςε
περιπτϊςεισ περιςτατικϊν με ενδείξεισ «εγχϊριασ μετάδοςθσ» ι ςε περιοχζσ όπου εμφανίηονται
ςυρροζσ περιςτατικϊν, πραγματοποιοφνται ςυνεντεφξεισ με τουσ αςκενείσ (ι τουσ ςυγγενείσ τουσ)
με τθ χριςθ θμι-δομθμζνου ερωτθματολογίου, για τθ διερεφνθςθ πικανϊν παραγόντων κινδφνου
και τθ λιψθ αναλυτικοφ ιςτορικοφ ταξιδιοφ κατά τα τελευταία 5 ζτθ πριν από τθν ζναρξθ τθσ νόςου.
Επιδθμιολογικά δεδομζνα, 2011
Σο ζτοσ 2011 διαγνϊςκθκαν ςυνολικά 40 κροφςματα ελονοςίασ ςε αςκενείσ που δεν αναφζρουν
ιςτορικό μετακίνθςθσ ςε ενδθμικζσ για τθν ελονοςία περιοχζσ. Δφο επιπλζον κροφςματα που είχαν
ζναρξθ ςυμπτωμάτων το 2012 κεωρείται ότι μολφνκθκαν κατά τθν περίοδο μετάδοςθσ του 2011.
Πρόκειται για ζνα κροφςμα, που διαγνϊςκθκε ςτισ αρχζσ Απριλίου 2012 και αφοροφςε ςε
μετανάςτθ από το Μαρόκο, κάτοικο Διμου Ευρϊτα Λακωνίασ, με αςαφζσ ιςτορικό μετακίνθςθσ, και
ζνα κροφςμα που αφοροφςε ςε κιλυ ελλθνικισ εκνικότθτασ, μόνιμθ κάτοικο νομοφ Αττικισ, με
ζναρξθ ςυμπτωμάτων τον Αφγουςτο του 2012, θ οποία είχε διαμείνει ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ
τον Αφγουςτο του 2011. Ο τόποσ κατοικίασ/ζκκεςθσ των περιςτατικϊν παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα
1. Σριάντα ζξι (36) από τουσ αςκενείσ αυτοφσ κεωρείται ότι προςβλικθκαν ςτο Διμο Ευρϊτα του
νομοφ Λακωνίασ, δφο (2) ςτθν Εφβοια, δφο (2) ςτθν Ανατολικι Αττικι, ζνασ (1) ςτθ Λάριςα και ζνασ
(1) ςτθ Βοιωτία. ε όλουσ τουσ αςκενείσ επιβεβαιϊκθκε εργαςτθριακά λοίμωξθ με Plasmodium
vivax, από τον Σομζα Παραςιτολογίασ, Εντομολογίασ και Σροπικϊν Νοςθμάτων τθσ Εκνικισ χολισ
Δθμόςιασ Τγείασ (ΕΔΤ).
τθν περιφερειακι ενότθτα τθσ Λακωνίασ, το ζτοσ 2011 καταγράφθκαν 28 κροφςματα ελονοςίασ
που αφοροφν ςε Ζλλθνεσ χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ και οκτϊ ςε
αλλοδαποφσ αςκενείσ από μθ ενδθμικζσ χϊρεσ, εκ των οποίων δφο από το Μαρόκο, ζνασ από τθν
Πολωνία και τρεισ από τθ Ρουμανία, ενϊ άλλα δφο περιςτατικά ςε Ρουμάνουσ αςκενείσ, που
ςχετίηονταν με παραμονι και εργαςία ςτθν περιοχι, διαγνϊςκθκαν ςτθ Ρουμανία. Ζχουν επίςθσ
δθλωκεί άλλα 23 περιςτατικά ελονοςίασ ςε αλλοδαποφσ αςκενείσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία
χϊρεσ (21 από το Πακιςτάν και 2 από το Αφγανιςτάν) για τουσ περιςςότερουσ από τουσ οποίουσ δεν
είναι ςαφζσ το ιςτορικό ταξιδιοφ και θ θμερομθνία άφιξθσ τουσ ςτθ χϊρα.
θμειϊνεται ότι ςτθν ίδια περιοχι εκδθλϊκθκε το 2009 ςυρροι 8 περιςτατικϊν, εκ των οποίων τα
ζξι ιταν ςε Ζλλθνεσ χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικι περιοχι. Σρεισ από αυτοφσ τουσ αςκενείσ
ιταν ακίγγανοι, που διζμεναν ςε καταυλιςμό κοντά ςτθ κάλα. τον ίδιο καταυλιςμό, διζμενε το
μοναδικό περιςτατικό ςε Ζλλθνα, χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ, που δθλϊκθκε το 2010 και το πρϊτο
περιςτατικό (παιδί) που δθλϊκθκε το 2011. Σα δφο αυτά κροφςματα είχαν επιδθμιολογικι ςφνδεςθ
(πατζρασ-υιόσ).
τθν Εικόνα 2 παρουςιάηονται τα κροφςματα ελονοςίασ ςτισ «προςβεβλθμζνεσ» περιοχζσ τθσ
Ελλάδασ (Διμοσ Ευρϊτα Λακωνίασ και λοιπζσ περιοχζσ με κροφςματα με ενδείξεισ εγχϊριασ
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μετάδοςθσ), ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων. Σο τελευταίο περιςτατικό εντόσ του 2011 ςε
Ζλλθνα είχε ζναρξθ ςυμπτωμάτων ςτισ 18 Οκτωβρίου.
Οι θλικίεσ των κρουςμάτων χωρίσ αναφερόμενο ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικζσ περιοχζσ,
κυμαίνονται από 19 μινεσ – 79 ζτθ (διάμεςθ θλικία: 44 ζτθ). Σο 62 % ιταν άνδρεσ.

Εικόνα 1. Τόποσ κατοικίασ/ζκκεςθσ αςκενών με ελονοςία χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικι χώρα,
Ελλάδα, 2011
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Εικόνα 2. Κροφςματα ελονοςίασ ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων, «προςβεβλθμζνεσ» περιοχζσ,
Ελλάδα, 2011*
4

*Δφο κροφςματα που είχαν ζναρξθ ςυμπτωμάτων το 2012 δε ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν καμπφλθ

Συηιτθςθ
Ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ ζχει κθρφξει τθν Ελλάδα ελεφκερθ από ελονοςία από το 1974.
Όμωσ, το ενδεχόμενο επανεγκατάςταςθσ τθσ νόςου είναι υπαρκτό, λόγω των παρακάτω
παραγόντων:
α) Η χϊρα αποτελεί τόπο διαμονισ και εργαςίασ μεταναςτϊν από χϊρεσ ςτισ οποίεσ ενδθμεί θ
νόςοσ.
β) ε πολλζσ περιοχζσ κυκλοφοροφν κουνοφπια του γζνουσ «ανωφελζσ» που αποτελεί το μζςο
μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ.
γ) Σα τελευταία χρόνια παρατθρείται μεταβολι των κλιματολογικϊν παραμζτρων (π.χ. αφξθςθ τθσ
κερμοκραςίασ ι/και των κερμϊν θμερϊν/ζτοσ), με ςυνακόλουκθ αφξθςθ του πλθκυςμοφ και τθσ
δραςτθριότθτασ των κουνουπιϊν.
Σο γεγονόσ αυτό υπογραμμίηει τθν αναγκαιότθτα χάραξθσ μιασ ευρφτερθσ ςτρατθγικισ για τθν
καταπολζμθςθ τθσ νόςου, που κα περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τθν εντατικοποίθςθ του
προγράμματοσ καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν, τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ
των ιατρϊν για τθν ανάγκθ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ και κεραπείασ όλων των αςκενϊν με ελονοςία.

Δράςεισ Τομζα Υγείασ
Σο ΚΕΕΛΠΝΟ, μετά από τθ διλωςθ κάκε κροφςματοσ ελονοςίασ χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ ςε
ενδθμικι χϊρα, προχωρεί ςτισ παρακάτω ενζργειεσ:
-

Ενθμζρωςθ τθσ ιεραρχίασ του ΤΤΚΑ

-

Ενθμζρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Τγείασ ςτθν εκάςτοτε Περιφζρεια
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- Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των κλινικϊν γιατρϊν τθσ περιοχισ (Γενικό Νοςοκομείο Κζντρα Τγείασ - ιδιϊτεσ ιατροί) για τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και ενδεικνυόμενθ κεραπεία τθσ
ελονοςίασ.
•

Ενθμζρωςθ του υντονιςτικοφ Κζντρου ΑιμοΕπαγρφπνθςθσ (ΚΑΕ) για τθ λιψθ των
απαραίτθτων μζτρων για τθν αςφάλεια του αίματοσ.

•

Σο ΤΤΚΑ εκδίδει ςε ετιςια βάςθ ειδικι εγκφκλιο με κατευκφνςεισ προσ τθν τοπικι
αυτοδιοίκθςθ για τισ κωνωποκτονίεσ (Μάρτιοσ 2011).

•

Σο ΚΕΕΛΠΝΟ το 2011 χρθματοδότθςε πρόγραμμα χαρτογράφθςθσ κουνουπιϊν με ζμφαςθ
ςτουσ χϊρουσ αναπαραγωγισ τουσ. τα πλαίςια του προγράμματοσ τοποκετικθκαν πάνω από
250 παγίδεσ ςυλλογισ κουνουπιϊν, τα οποία εξετάςκθκαν ςτο Εργαςτιριο Παραςιτολογίασ τθσ
ΕΔΤ. Από τισ περιοχζσ με κροφςματα ελονοςίασ ταυτοποιικθκε μικρόσ αρικμόσ ενιλικων
ανωφελϊν κουνουπιϊν.

•

Σο ΚΕΕΛΠΝΟ επιπλζον προχϊρθςε ςε επείγουςεσ κωνωποκτονίεσ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ
χϊρασ, ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν που διλωςαν κροφςματα ελονοςίασ. Κωνωποκτονίεσ
πραγματοποιικθκαν ςε όλεσ τισ περιοχζσ που ζχουν εμφανιςτεί κροφςματα ελονοςίασ χωρίσ
ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικι χϊρα (κάλα, Ζλοσ και Αγ. Γεϊργιοσ Λακωνίασ, Βακφ και Φφλλα
Χαλκίδασ, Ομόλιο Λάριςασ).

•

Επικοινωνία με τουσ επαγγελματίεσ υγείασ και το κοινό:
o Δθμιουργία ενθμερωτικοφ υλικοφ για τθν προςταςία από τα κουνοφπια ςε ςυνδυαςμό με
τθν καμπάνια για τον Ιό του Δυτικοφ Νείλου. Σο υλικό είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα του
ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr) και ζχει επίςθσ διανεμθκεί ςε Διμουσ, Νοςοκομεία και Κζντρα
Τγείασ, διόδια (Ελευςίνασ και Αφιδνϊν), υποκαταςτιματα ΕΛ.ΣΑ. και εκκλθςίεσ. τα πλαίςια
αυτϊν των δράςεων ζχουν διανεμθκεί πάνω από 1,5 εκατομμφρια φυλλάδια και 50.000
αφίςεσ.
o Κατά τόπουσ ενθμερϊςεισ ζχουν επίςθσ γίνει από προςωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ ςε όλεσ τισ
περιοχζσ που εμφανίςτθκαν κροφςματα ελονοςίασ.

•

Αποςτολι κλιμακίων ιατρϊν και νοςθλευτϊν ςτθ κάλα Λακωνίασ για ενεργθτικι αναηιτθςθ
(«πόρτα-πόρτα») και κεραπεία όλων των αςκενϊν με ελονοςία ςε Ζλλθνεσ και αλλοδαποφσ,
από τα τζλθ επτεμβρίου 2011.
Σο ΤΤΚΑ και το ΚΕΕΛΠΝΟ βρίςκεται ςε ςυνεχι επικοινωνία και ςυνεργαςία με Ευρωπαϊκά και
Διεκνι Κζντρα Δθμόςιασ Τγείασ και τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ (ΠΟΤ) για τθν αξιολόγθςθ
κινδφνου για τθ χϊρα μασ και για τθν Ευρϊπθ γενικότερα.
Σο ΚΕΕΛΠΝΟ και το ΤΤΚΑ ςε ςυνεργαςία με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, ζχει ιδθ
αναπτφξει τρατθγικό χζδιο Δράςθσ για τον Ζλεγχο τθσ Ελονοςίασ ςτθν Ελλάδα, το οποίο
κακορίηει τισ δράςεισ για τθν επόμενθ περίοδο αυξθμζνθσ κυκλοφορίασ των ανωφελϊν
κουνουπιϊν (άνοιξθ- φκινόπωρο 2012).
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