Επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα
Περίοδος μετάδοσης 2021
7 Δεκεμβρίου 2021
Η «Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που
μεταδίδονται με διαβιβαστές», που ορίσθηκε από το Υπουργείο Υγείας, μετά από διαδικτυακή
σύσκεψη στις 7/12/2021, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
‐

τα δεδομένα επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.) για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου (ΔΝ), σύμφωνα με τα οποία το
τελευταίο δηλωθέν κρούσμα σε άνθρωπο είχε έναρξη συμπτωμάτων στις 25 Οκτωβρίου
2021,

‐

τα διαθέσιμα δεδομένα επιτήρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
τη λοίμωξη από τον ιό του ΔΝ σε ιπποειδή, σύμφωνα με τα οποία το μοναδικό δηλωθέν
κρούσμα σε ιπποειδές είχε ημερομηνία δειγματοληψίας στις 29 Σεπτεμβρίου 2021,

‐

τα δεδομένα εντομολογικής επιτήρησης του Ε.Ο.Δ.Υ., σύμφωνα με τα οποία η τελευταία
ομάδα κουνουπιών θετικών στον ιό του Δυτικού Νείλου είχε συλλεχθεί στις 13 Οκτωβρίου
2021,

‐

την πάροδο χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου από τρεις μέγιστες περιόδους επώασης της
λοίμωξης από ιό ΔΝ (42 ημέρες) από την ημερομηνία έναρξης συμπτωμάτων των τελευταίων
δηλωθέντων κρουσμάτων της λοίμωξης σε άνθρωπο ή ιπποειδές, σε κάθε περιοχή (Δήμο),
με συν-αξιολόγηση της τελευταίας ένδειξης κυκλοφορίας του ιού από άλλα συστήματα
επιτήρησης (π.χ. εντομολογικής επιτήρησης) και των κλιματολογικών παραμέτρων,

‐

τη μέχρι τούδε θετική εμπειρία της χώρας μας (κατά τις περιόδους μετάδοσης 2010 - 2020)
σχετικά με την απόφαση για αποχαρακτηρισμό περιοχών (με συνεπακόλουθη άρση των
μέτρων ασφάλειας του αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας), ανά Δήμο, μετά τη
μεσολάβηση τριών μέγιστων περιόδων επώασης από το τελευταίο κρούσμα σε άνθρωπο ή
ιπποειδές,

‐

τις προηγούμενες περιόδους κυκλοφορίας του ιού ΔΝ 2010 - 2020, κατά τις οποίες δεν
καταγράφηκαν νέα κρούσματα σε ανθρώπους με έναρξη συμπτωμάτων μετά τις αρχές
Νοεμβρίου,

εκτιμά ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις τρέχουσας κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην
Ελλάδα μετά την 7η Δεκεμβρίου 2021.
Ως εκ τούτου, επαναταξινομούνται ως μη - επηρεαζόμενοι από τον ιό ΔΝ όλοι οι Δήμοι της
χώρας.
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Μέτρα για την ασφάλεια του αίματος που αφορούν σε όλες τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της χώρας
αποφασίζονται και κοινοποιούνται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).
Οδηγίες Αιμοεπαγρύπνησης κοινοποιούνται από το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και

Επιτήρησης Μεταγγίσεων - ΣΚΑΕΜ/Ε.Ο.Δ.Υ.
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