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ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

Ελονοςία ςτθν Ελλάδα, ζτοσ 2017, ζωσ 21/07/2017 
 

Ειςαγωγι 

Η Ελλάδα κεωρείται «χϊρα ελεφκερθ ελονοςίασ» από το 1974. Ζκτοτε και μζχρι και το 2016 

καταγράφονται πανελλαδικά ετθςίωσ 20-110 ειςαγόμενα κροφςματα ελονοςίασ ςτθν 
Ελλάδα, δθλαδι κροφςματα που προςβλικθκαν ςε χϊρα του εξωτερικοφ (επιςτρζφοντεσ 
ταξιδιϊτεσ ι μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ). Η καταγραφι ειςαγόμενων κρουςμάτων 

ελονοςίασ, δθλαδι περιςτατικϊν που προςβλικθκαν ςε χϊρα του εξωτερικοφ, είναι απολφτωσ 

αναμενόμενθ, με τθν αφξθςθ των ταξιδιϊν και μετακινιςεων πλθκυςμϊν παγκοςμίωσ, και 

παρατθρείται ςε όλεσ τισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ. 

Επιπρόςκετα, τα τελευταία ζτθ, από το 2009 και μετά, καταγράφθκαν -ςχεδόν κάκε ζτοσ- ςε 

διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ κροφςματα P.vivax ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ (ςε 

αςκενείσ που δεν ανζφεραν ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικζσ χϊρεσ), κυρίωσ ωσ ςποραδικά 

κροφςματα, αλλά και ςε ςυρροζσ (ιδίωσ τα ζτθ 2011-2012).  

Αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα επιδθμιολογικά δεδομζνα ελονοςίασ των 

τελευταίων ετϊν μπορείτε να βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ςτισ ετιςιεσ και 
ζκτακτεσ εκκζςεισ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ ελονοςίασ.  

 

Επιδθμιολογικά δεδομζνα ελονοςίασ ςτθν Ελλάδα, 2017, ζωσ 21/07/2017 

υνολικά, τo 2017 -ζωσ τισ 21/07/2017- ςτθν Ελλάδα ζχουν δθλωκεί ςτο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. πενιντα-επτά 

(57) κροφςματα ελονοςίασ, εκ των οποίων τα 53 ζχουν χαρακτθριςκεί ειςαγόμενα (δθλαδι 

προςβλικθκαν ςε χϊρα του εξωτερικοφ).  

Από τα 53 ειςαγόμενα κροφςματα ελονοςίασ, τα 47 αφοροφςαν ςε μετανάςτεσ που ιρκαν από 

ενδθμικζσ χϊρεσ (36 από χϊρεσ τθσ Ινδικισ χερςονιςου και 11 από χϊρεσ τθσ Αφρικισ) και τα ζξι 

κροφςματα αφοροφςαν ςε ταξιδιϊτεσ που επζςτρεψαν από ενδθμικζσ χϊρεσ τθσ Αφρικισ. 

Για τζςςερεισ (4) αςκενείσ με ελονοςία P.vivax υπάρχουν ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ (Εικόνα 1), 

και ςυγκεκριμζνα για: 

- ζναν αςκενι με πικανό τόπο ζκκεςθσ οικιςμό ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Λαριςςοφ του Διμου 

Δυτικισ Αχαΐασ Π.Ε. Αχαΐασ, όπου είχε καταγραφεί ζνα εγχϊριο κροφςμα ελονοςίασ και το 2016 

(με ζναρξθ ςυμπτωμάτων τθν εβδομάδα 18/2017 (01-07/05/2017)), 

- δφο αςκενείσ με πικανό τόπο ζκκεςθσ οικιςμό ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Βουπραςίασ του Διμου 

Ανδραβίδασ-Κυλλινθσ Π.Ε. Ηλείασ (με ζναρξθ ςυμπτωμάτων τισ εβδομάδεσ 18/2017 (01-

07/05/2017) και 29/2017 (17-23/07/2017)), 

- ζναν αςκενι με πικανό τόπο ζκκεςθσ οικιςμό ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Πλαταιϊν του Διμου 

Θθβαίων Π.Ε. Βοιωτίασ (με ζναρξθ ςυμπτωμάτων τθν εβδομάδα 28/2017 (10-16/07/2017)). 

http://bit.ly/2bySlXW
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Κανζνα κροφςμα ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ δεν εκτιμάται ότι ςχετίηεται άμεςα με 

τθν παρουςία κζντρου φιλοξενίασ μεταναςτϊν/ προςφφγων ςτθν ευρφτερθ περιοχι.   

Ο παρακάτω Πίνακασ 1 παρουςιάηει τα κροφςματα ανά επιδθμιολογικι κατάταξθ (ειςαγόμενο/με 

ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ), ιδιότθτα (μετανάςτθσ/ταξιδιϊτθσ) και είδοσ πλαςμωδίου 

ελονοςίασ.  

Πίνακασ 1. Κροφςματα ελονοςίασ ανά επιδθμιολογικι κατάταξθ, ιδιότθτα και είδοσ πλαςμωδίου, 

Ελλάδα, 2017, ζωσ 21/07/2017 (n=57) 

Επιδθμιολογικι κατάταξθ και ιδιότθτα 

Είδοσ πλαςμωδίου 

φνολο 

P. vivax P. falciparum P.ovale 

Ειςαγόμενα 

κροφςματα 

Μετανάςτεσ 36 9 2 47 

Σαξιδιϊτεσ 0 6 0 6 

Με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ 4 0 0 4 

 

 

Εικόνα 1. Εκτιμϊμενθ Περιφερειακι Ενότθτα (Π.Ε.) ζκκεςθσ κρουςμάτων ελονοςίασ με ενδείξεισ 

εγχϊριασ μετάδοςθσ, Ελλάδα, 2017, ζωσ 21/07/2017 (n=4) 
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ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΕΛΟΝΟΙΑ 

Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ανζπτυξε ιδθ από το 2012 και εφαρμόηει ςυςτθματικά και αδιαλείπτωσ χζδιο 
Δράςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ελονοςίασ, ενϊ το καλοκαίρι του 2015 δθμοςιεφκθκε το χζδιο 
Δράςθσ για τθν Αντιμετϊπιςθ τθσ Ελονοςίασ «ΜΕΡΟΠΗ» του Τπουργείου Τγείασ. Για τθν περίοδο 
2017, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ζχει εκπονιςει επικαιροποιθμζνο χζδιο Δράςθσγια τθν πρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ τθσ ελονοςίασ2017 και ζχει ιδθ ξεκινιςει τθν εντατικοποίθςθ των δράςεων 
πρόλθψθσ.  

Βάςει αυτϊν των χεδίων, υλοποιοφνται -ςε πανελλαδικό επίπεδο- μία ςειρά δράςεων για τθν 
αντιμετϊπιςθ και πρόλθψθ τθσ ελονοςίασ, οι οποίεσ εφαρμόηονται τα τελευταία ζτθ, με τθ 
ςυνεργαςία πολλϊν φορζων ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ςυςτθματικά και 
εκτάκτωσ, κατόπιν εκτίμθςθσ κινδφνου. Οι ςυςτθματικζσ δράςεισ αντιμετϊπιςθσ περιλαμβάνουν: 

I. Εκτίμθςθ κινδφνου: Όλεσ οι περιοχζσ (Περιφερειακζσ Ενότθτεσ, Διμοι) τθσ Ελλθνικισ 

επικράτειασ κατατάςςονται ςε τζςςερα επίπεδα επικινδυνότθτασ (0-3), μετά από αρχικι 

εκτίμθςθ κινδφνου, λαμβάνοντασ υπόψθ τα κροφςματα που ζχουν καταγραφεί τα τελευταία 

ζτθ (από το 2009 και μετά) ςε κάκε περιοχι και τουσ παράγοντεσ κινδφνου που 

ςυγκεντρϊνονται ςε τοπικό επίπεδο (εντομολογικά, περιβαλλοντικά και δθμογραφικά 

δεδομζνα). Ανάλογα με το επίπεδο επικινδυνότθτασ κάκε περιοχισ κακορίηονται και οι 

ςυνιςτϊμενεσ δράςεισ πρόλθψθσ.  

II. Δράςεισ ενιςχυμζνθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ και παρζμβαςθσ: 

 Ανίχνευςθ κρουςμάτων ελονοςίασ: Με ςτόχο τθν ζγκαιρθ ανίχνευςθ των κρουςμάτων 

ελονοςίασ, πραγματοποιοφνται δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ του ιατρονοςθλευτικοφ 

προςωπικοφ πανελλαδικά, αναηθτοφνται ενεργθτικά κροφςματα ςε περιοχζσ υψθλοφ κινδφνου 

και υποςτθρίηεται θ εργαςτθριακι διερεφνθςθ των φποπτων περιςτατικϊν.  

 Διερεφνθςθ κροφςματοσ: Κάκε κροφςμα ελονοςίασ που δθλϊνεται ςτο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

διερευνάται (επικοινωνία με το κεράποντα ιατρό), ϊςτε να διευκρινιςκεί εάν πρόκειται για 

ειςαγόμενο κροφςμα ι εάν υπάρχουν ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ. ε περίπτωςθ 

κροφςματοσ με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ πραγματοποιείται ςυνζντευξθ με τον αςκενι, με 

τθ χριςθ δομθμζνου αναλυτικοφ ερωτθματολογίου, ϊςτε να εντοπιςκεί ο πικανόσ τόποσ 

προςβολισ από τθ νόςο και να εκτιμθκεί ο κίνδυνοσ περαιτζρω μετάδοςθσ.  

 Άμεςθ ενθμζρωςθ φορζων και επαγγελματιϊν υγείασ ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο, μετά από 

τθ διλωςθ κάκε κροφςματοσ ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ:  

i. ιεραρχίασ του Τπουργείου Τγείασ, 

ii. των αντίςτοιχων Διευκφνςεων Δθμόςιασ Τγείασ Περιφερειϊν &Περιφερειακϊν Ενοτιτων,  

iii. του αντίςτοιχου Διμου/Διμων, 

iv. τθσ Επιτροπισ για τθν Πρόλθψθ &Αντιμετϊπιςθ των Σροπικϊν Νοςθμάτων του Τπουργείου 

Τγείασ,  

v. τθσ Ομάδασ Εργαςίασ για τον κακοριςμό των επθρεαηόμενων περιοχϊν από νοςιματα που 

μεταδίδονται με διαβιβαςτζσ, 

vi. του Εκνικοφ Κζντρου Αιμοδοςίασ (ΕΚΕΑ) για τθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων για τθν 

αςφάλεια του αίματοσ (ςτισ περιπτϊςεισ διάγνωςθσ εγχϊριων κρουςμάτων), 

vii. επαγγελματιϊν υγείασ τθσ περιοχισ για τθν ενίςχυςθ τθσ εγριγορςισ τουσ για τθν ζγκαιρθ 

διάγνωςθ των κρουςμάτων ελονοςίασ.  

 Διερεφνθςθ εςτίασ κροφςματοσ (focusinvestigation) - Ενεργθτικι αναηιτθςθ άλλων 

κρουςμάτων ςτο περιβάλλον του κροφςματοσ: Μετά τθ διλωςθ κάκε κροφςματοσ ελονοςίασ 

με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ, κλιμάκιο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προβαίνει -όςο πιο γριγορα 
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γίνεται (ιδανικά εντόσ 72 ωρϊν από τθ διλωςθ και τον κακοριςμό του πικανοφ τόπου 

ζκκεςθσ)- ςε άμεςθ διερεφνθςθ τθσ «εςτίασ» του κροφςματοσ (focus investigation), δθλαδι 

διενεργεί ζλεγχο για ελονοςία ςε όλα τα άτομα που διαμζνουν ςτθν περιοχι, ςε ζκταςθ που 

κακορίηεται μετά από επιδθμιολογικι, εντομολογικι και περιβαλλοντικι διερεφνθςθ, βάςει 

ςχετικοφ πρωτοκόλλου διερεφνθςθσ, ςφμφωνα με ςχετικζσ οδθγίεσ του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου 

Πρόλθψθσ και Ελζγχου Νοςθμάτων (ECDC) και του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ (Π.Ο.Τ.). 

υγκεκριμζνα, διενεργείται ζλεγχοσ για ςυμπτϊματα ελονοςίασ και εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ για 

ελονοςία ςε ςυμπτωματικά άτομα και ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ που κατοικοφν ςτθν 

περιοχι διερεφνθςθσ και ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν ελονοςία και τα ενδεικνυόμενα μζτρα 

προςταςίασ. 

Μετά τθ διλωςθ των κρουςμάτων με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ το 2017, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, ςε 

ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ αρχζσ δθμόςιασ υγείασ, οργάνωςε και διενιργθςε διερεφνθςθ τθσ 

εςτίασ των κρουςμάτων, κακϊσ και ενθμζρωςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ για τθν ελονοςία και 

τα μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια.     

 Διερεφνθςθ περιβάλλοντοσ - διαβιβαςτϊν:Μετά τθ διλωςθ κάκε κροφςματοσ ελονοςίασ με 

ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ ι ειςαγόμενου κροφςματοσ ελονοςίασ ςε περιοχζσ με 

επιβεβαιωμζνθ ι πικανι παρουςία του ικανοφ διαβιβαςτι (Ανωφελϊν κουνουπιϊν), το 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ςυνιςτά ι διενεργεί -ςε ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ αρχζσ, τισ ανάδοχεσ εταιρείεσ 

καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν και άλλουσ φορείσ με εξειδίκευςθ ςτθν εντομολογία (π.χ. 

Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο)- διερεφνθςθ περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν και 

εντομολογικι διερεφνθςθ ςτθν περιοχι, για τον εντοπιςμό πικανϊν εςτιϊν αναπαραγωγισ 

Ανωφελϊν κουνουπιϊν και τθν καταγραφι του πλθκυςμοφ τουσ. Επίςθσ, γίνεται επιτόπια 

αναηιτθςθ ευπακϊν πλθκυςμιακϊν ομάδων ςτθν περιοχι και εκτίμθςθ κινδφνου για 

περαιτζρω τοπικι μετάδοςθ τθσ νόςου.   

 Ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ: Κλιμάκιο του 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., προγράμματοσ ΕΠΑ (www.malwest.gr) και του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, με τθν 

υποςτιριξθ των τοπικϊν αρχϊν, δραςτθριοποιικθκε -από το 2011 και ςε κάκε περίοδο 

μετάδοςθσ ζκτοτε- ςτθν περιοχι του Διμου Ευρϊτα Λακωνίασ για τθν ενεργθτικι αναηιτθςθ 

κρουςμάτων ελονοςίασ ςτθν περιοχι, με ςτόχο τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και κεραπεία τουσ. Από 

τθν περίοδο 2015 και μετά, θ δράςθ αυτι υλοποιείται πλζον με τθν υποςτιριξθ τθσ 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου, από κλιμάκιο επαγγελματιϊν υγείασ του Πανεπιςτθμίου 

Θεςςαλίασ με ςυντονιςμό από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., που ςυνεχίηει -κατά τθν περίοδο μετάδοςθσ- 

τθν ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ ςτθν περιοχι, κακϊσ και τθ διερεφνθςθ και 

αντιμετϊπιςθ όλων των κρουςμάτων ελονοςίασ (άμεςα εποπτευόμενθ κεραπεία). τθν 

περιοχι του Διμου Ευρϊτα διαβιοφν και εργάηονται ςθμαντικόσ αρικμόσ μεταναςτϊν από 

ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ, κατά τθ κερινι περίοδο. Κατά τθ διάρκεια των περιοδικϊν 

επιςκζψεων πόρτα-πόρτα γίνεται καταγραφι των οικιϊν και των μεταναςτϊν, ζλεγχόσ τουσ για 

ςυμπτϊματα ςυμβατά με ελονοςία, εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ για ελονοςία ςτα ςυμπτωματικά 

άτομα, ενθμζρωςι τουσ για τθν ελονοςία και τα μζτρα προςταςίασ. τα πλαίςια αυτισ τθσ 

δράςθσ, από τον Απρίλιο 2017, γίνονται επιςκζψεισ ςε όλεσ τισ οικίεσ μεταναςτϊν από 

ενδθμικζσ χϊρεσ και άλλων ευπακϊν πλθκυςμιακϊν ομάδων, ανά 7- 15 θμζρεσ. 

 Ενίςχυςθ τθσ εργαςτθριακισ διάγνωςθσ τθσ ελονοςίασ: Από το 2012 το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

προμθκεφει με Δοκιμαςίεσ Σαχείασ Διάγνωςθσ ελονοςίασ (Rapid Diagnostic Tests-RDTs) τισ 

Μονάδεσ Τγείασ περιοχϊν με καταγεγραμμζνθ εγχϊρια μετάδοςθ τθσ νόςου τα τελευταία ζτθ, 

κακϊσ και περιοχϊν όπου διαμζνουν μεγάλοι πλθκυςμοί μεταναςτϊν από ενδθμικζσ χϊρεσ, με 

ςτόχο τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και κεραπεία κρουςμάτων ελονοςίασ.   

http://www.malwest.gr/
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Σο 2017, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ςυνζχιςε τθ διάκεςθ Δοκιμαςιϊν Tαχείασ Διάγνωςθσ ςε όλεσ τισ 

Μονάδεσ Τγείασ ςτισ περιοχζσ όπου καταγράφθκε εγχϊρια μετάδοςθ ελονοςίασ τα τελευταία 

ζτθ, ςε μεγάλα αςτικά κζντρα, ςε περιοχζσ με μεγάλουσ πλθκυςμοφσ μεταναςτϊν, ςε κζντρα 

πρϊτθσ υποδοχισ, ταυτοποίθςθσ και φιλοξενίασ μεταναςτϊν/ προςφφγων και ςτισ 

παρακείμενεσ ςε αυτά Μονάδεσ Τγείασ. Από το 2016 και μετά, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διζκεςε 

Δοκιμαςίεσ ταχείασ διάγνωςθσ ςυνολικά ςε περίπου 180 Μονάδεσ/ δομζσ υγείασ, 

πανελλαδικά. Η χριςθ των RDTs ζχει ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ των 

κρουςμάτων ελονοςίασ και θ εμπειρία μασ δείχνει ότι οι δοκιμαςίεσ αυτζσ είναι πολφτιμα 

εργαλεία ςτο πεδίο.  

Επιπρόςκετα, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ςυςτινει και υποςτθρίηει τθν αποςτολι δειγμάτων από 

οποιοδιποτε εργαςτιριο πανελλαδικά ςτο εργαςτιριο αναφοράσ (Σομζα Παραςιτολογίασ, 

Εντομολογίασ και Σροπικϊν Νοςθμάτων τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ), για επιβεβαίωςθ 

τθσ διάγνωςθσ ι/και περαιτζρω τυποποίθςθ του πλαςμωδίου.  

II. Διαχείριςθ - Αντιμετϊπιςθ κρουςμάτων ελονοςίασ - υςτθματοποίθςθ τθσ κεραπείαστθσ 

ελονοςίασ ςφμφωνα με τισ επικαιροποιθμζνεσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.. Σο 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υποςτθρίηει τισ Μονάδεσ Τγείασ ςτθν ορκι διαχείριςθ των περιςτατικϊν 

(διάγνωςθ, κεραπεία, παρακολοφκθςθ). Οι λοιμωξιολόγοι του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. είναι άμεςα 

διακζςιμοι για επικοινωνία με τουσ κεράποντεσ ιατροφσ. Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διατθρεί, επίςθσ, 

απόκεμα ςυγκεκριμζνων ανκελονοςιακϊν φαρμάκων (π.χ. αρτεςουνικοφ οξζοσ για 

παρεντερικι χριςθ, πριμακίνθσ, χλωροκίνθσ κ.α.), ϊςτε να εξαςφαλίηεται -ςε ζκτακτεσ 

περιπτϊςεισ- θ άμεςθ διάκεςθ τθσ κατάλλθλθσ αγωγισ ςε Μονάδεσ Τγείασ για τθ κεραπεία 

κρουςμάτων.   

III. Ενθμζρωςθ - ευαιςκθτοποίθςθ κλινικϊν και εργαςτθριακϊν ιατρϊν για τθ διάγνωςθ τθσ 

ελονοςίασ, με αποςτολι ενθμερωτικοφ υλικοφ (ςε ετιςια βάςθ) προσ όλεσ τισ Μονάδεσ Τγείασ 

και τουσ Ιατρικοφσ υλλόγουσ τθσ χϊρασ, με ςτόχο τθν εγριγορςθ των επαγγελματιϊν υγείασ, 

δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα, για τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και κατάλλθλθ αντιμετϊπιςθ των 

κρουςμάτων. Επιπρόςκετα, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ενθμερϊνει εκτάκτωσ τουσ επαγγελματίεσ υγείασ 

ςτισ περιοχζσ με πρόςφατθ καταγραφι εγχϊριασ μετάδοςθσ ελονοςίασ και πραγματοποιεί -

όπου κρίνεται ςκόπιμο- ςυναντιςεισ ενθμζρωςθσ του ιατρονοςθλευτικοφ προςωπικοφ για τθν 

ελονοςία ςε Μονάδεσ Τγείασ των περιοχϊν αυτϊν.   

IV. Ενθμζρωςθ κοινοφ για τθν ελονοςία και τα ατομικά μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια:  

 Σο ενθμερωτικό υλικό για τθν ελονοςία και μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια και οι 

παρουςιάςεισ που ζχει δθμιουργιςει το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα 

(www.keelpno.gr). Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προςπακεί να ανταποκρίνεται ςε κάκε αίτθμα 

ενθμζρωςθσ κοινοφ ι φορζων για τα νοςιματα που μεταδίδονται από κουνοφπια  και τα 

μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια (ενθμερωτικζσ θμερίδεσ, διάκεςθ ζντυπου υλικοφ - 

φυλλαδίων, αφιςϊν). Σο 2017 ζχει δθμιουργθκεί και διανεμθκεί ζντυπο ενθμερωτικό υλικό 

(αφίςεσ, φυλλάδια) ςε Περιφζρειεσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ (κατόπιν αιτιματοσ). 

 τισ περιοχζσ όπου καταγράφονται κροφςματα εγχϊριασ μετάδοςθσ ελονοςίασ, κατά τθ 

διάρκεια τθσ διερεφνθςθσ εςτίασ των κρουςμάτων, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. -ςε ςυνεργαςία με τισ 

τοπικζσ αρχζσ-  ενθμερϊνει πόρτα-πόρτα τον τοπικό πλθκυςμό (ςυγκατοίκουσ και γείτονεσ) 

ςχετικά με τθ νόςο τθσ ελονοςίασ και τα ενδεικνυόμενα μζτρα προςταςίασ από τα 

κουνοφπια, και επιπρόςκετα πραγματοποιεί τοπικζσ ςυναντιςεισ ενθμζρωςθσ του κοινοφ, 

όπου κρίνεται ςκόπιμο.  

V. Κακοριςμόσ των επθρεαηόμενων περιοχϊν - Μζτρα για τθν αςφάλεια του αίματοσ: 

Λειτουργεί διατομεακι Ομάδα Εργαςίασ για τον κακοριςμό των «επθρεαηόμενων περιοχϊν 

http://bit.ly/1Wg2mGm
http://bit.ly/1L3Mq5B
http://bit.ly/PlV33y
http://bit.ly/1mHDfc1
http://bit.ly/1hDry7S
http://www.keelpno.gr/
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από νοςιματα που μεταδίδονται με διαβιβαςτζσ» (υπό τθν Επιτροπι για τθν Πρόλθψθ και 

Αντιμετϊπιςθ Σροπικϊν Νοςθμάτων του Τπουργείου Τγείασ), ςτισ οποίεσ λαμβάνονται τα 

απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφάλεια του αίματοσ από το Εκνικό Κζντρο Αιμοδοςίασ. Οι 

επθρεαηόμενεσ από τθν ελονοςία περιοχζσ τθσ χϊρασ δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα του 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και ανανεϊνονται με βάςθ τα επιδθμιολογικά δεδομζνα.  

VI. Δράςεισ επιτιρθςθσ και ελζγχου των κουνουπιϊν:  

 Ευαιςκθτοποίθςθ Περιφερειϊν και Διμων για τθν ζγκαιρθ ζναρξθ, οργάνωςθ και 

υλοποίθςθ αποτελεςματικϊν ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν 

ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ και τθν ανάδειξι τουσ ςε κζμα υψθλισ προτεραιότθτασ. Για το 

2017, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. απζςτειλε ςχετικζσ επιςτολζσ ευαιςκθτοποίθςθσ τον Ιανουάριο του 

2017 (με υπόδειξθ των περιοχϊν υψθλοφ κινδφνου, με ςυνοπτικό οδθγό με τα βαςικά 

βιματα ϊςτε να επιτευχκεί θ ζγκαιρθ υλοποίθςθ των ζργων καταπολζμθςθσ και με 

ςφςταςθ για εντατικοποίθςθ των προγραμμάτων ςε περιοχζσ με παράγοντεσ κινδφνου για 

τοπικι μετάδοςθ ελονοςίασ). Επιπρόςκετα, με πρωτοβουλία τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Δθμόςιασ Τγείασ του Τπουργείου Τγείασ και τθσ Ζνωςθσ Περιφερειϊν Ελλάδασ, ζχουν γίνει 

ςυναντιςεισ εργαςίασ των Εκνικϊν και Περιφερειακϊν αρχϊν δθμόςιασ υγείασ, ςχετικά με 

τισ δράςεισ πρόλθψθσ νοςθμάτων που μεταδίδονται με κουνοφπια. 

 Παρακολοφκθςθ πορείασ των ζργων διαχείριςθσ κουνουπιϊν– Σακτικι επικοινωνίαμε 

όλεσ τισ Περιφζρειεσ/ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ χϊρασ (Διευκφνςεισ Τγειονομικοφ 

Ελζγχου και Περιβαλλοντικισ Τγιεινισ, οριςμζνουσ Διμουσ) και ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων 

ςχετικά με το ςτάδιο υλοποίθςθσ των ζργων καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν, ανά Περιφζρεια 

ι Περιφερειακι Ενότθτα.  

 Διανομι και τοποκζτθςθ κουνουπιζρων εμποτιςμζνων με μακράσ διάρκειασ εντομοκτόνο 

ςτα καταλφματα μεταναςτϊν ςτο Δ. Ευρϊτα: φμφωνα με τισ ςυςτάςεισ του Παγκόςμιου 

Οργανιςμοφ Τγείασ (Π.Ο.Τ.) και του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου Πρόλθψθσ και Ελζγχου 

Νοςθμάτων (ECDC) και με ςκοπό τθ μείωςθ τθσ ζκκεςθσ ςτα κουνοφπια μεταναςτϊν από 

ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. πραγματοποιεί (από το 2013 και ςε κάκε 

περίοδο μετάδοςθσ ζκτοτε) διανομι και τοποκζτθςθ κουνουπιζρων εμποτιςμζνων με 

μακράσ διάρκειασ εντομοκτόνο ςτα καταλφματα μεταναςτϊν ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ. Η 

διάκεςθ, τοποκζτθςθ και παρακολοφκθςθ του τρόπου χριςθσ των κουνουπιζρων γίνεται 

από το κλιμάκιο των επαγγελματιϊν υγείασ που διενεργεί ενεργθτικι αναηιτθςθ 

κρουςμάτων ελονοςίασ ςτθν περιοχι.  

 υμμετοχι ςτθν εφαρμογι υπολειμματικϊν ψεκαςμϊν εςωτερικϊν χϊρων (υπόδειξθ 

καταλυμάτων μεταναςτϊν) ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ: Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ςυνεχίηει να 

ςυςτινει ςτισ τοπικζσ αρχζσ τθν εφαρμογι αυτισ τθσ μεκόδου ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι. 

Με ευκφνθ τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου πραγματοποιοφνται κάκε καλοκαίρι 

υπολειμματικοί ψεκαςμοί εςωτερικϊν χϊρων ςτα καταλφματα των μεταναςτϊν ςτθν 

περιοχι του Δ. Ευρϊτα.  

 Εντομολογικι επιτιρθςθ: Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ςε ςυνεργαςία με τον Σομζα Παραςιτολογίασ, 

Εντομολογίασ και Σροπικϊν Νοςθμάτων τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ (ΕΔΤ), 

πρόγραμμα ΕΠΑ (MALWEST) τα ζτθ 2012-2014, το Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο, 

Πανεπιςτιμια, Περιφζρειεσ, τοπικοφσ φορείσ, τοπικζσ αρχζσ δθμόςιασ υγείασ και ανάδοχεσ 

εταιρείεσ των ζργων καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, διενεργοφςε, 

ςυμμετείχε ι/και ςυντόνιηε -από το 2010 ζωσ το 2015- πρόγραμμα ενεργθτικισ 

εντομολογικισ επιτιρθςθσ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. Για το 2017, οργανϊνεται θ 
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ςυνζχιςθ προγράμματοσ εντομολογικισ επιτιρθςθσ ςε περιοχζσ με παράγοντεσ κινδφνου 

για τοπικι μετάδοςθ τθσ νόςου.  

Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ςυςτινει ςτισ τοπικζσ αρχζσ τθ διενζργεια εντομολογικισ επιτιρθςθσ (για 

τθν καταγραφι τθσ παρουςίασ και του πλθκυςμοφ του ικανοφ διαβιβαςτι τθσ ελονοςίασ-

Ανωφελοφσ κουνουπιοφ), ειδικά ςε περιοχζσ που ςυγκεντρϊνουν παράγοντεσ κινδφνου για 

τοπικι μετάδοςθ τθσ νόςου και ςυνεχίηει τθν προςπάκεια ςυλλογισ εντομολογικϊν 

δεδομζνων ςτισ περιοχζσ αυτζσ και ςε περιοχζσ με πρόςφατθ καταγραφι εγχϊριασ 

μετάδοςθσ.  

VII. Επικοινωνία με φορείσ δθμόςιασ υγείασ του εξωτερικοφ: Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. βρίςκεται ςε ςυνεχι 

επικοινωνία και ανταλλαγι απόψεων και τεχνογνωςίασ με Ευρωπαϊκοφσ (ECDC) και Διεκνείσ 

οργανιςμοφσ δθμόςιασ υγείασ (Π.Ο.Τ., CDC ΗΠΑ), κακϊσ και με ειδικοφσ ςτα κζματα ελονοςίασ 

και εντομολογίασ.  

Επιπρόςκετα, λόγω των αυξθμζνων πλθκυςμϊν μεταναςτϊν/ προςφφγων που διαμζνουν ςτθ χϊρα 

ςε κζντρα πρϊτθσ υποδοχισ, ταυτοποίθςθσ και φιλοξενίασ, ζχουν οργανωκεί μία ςειρά 

ςτοχευμζνων δράςεων ςτα κζντρα αυτά, που περιλαμβάνουν: ενίςχυςθ επιτιρθςθσ και διάγνωςθσ 

ελονοςίασ,διάκεςθ δοκιμαςιϊν ταχείασ διάγνωςθσ ςτα κζντρα και ςε παρακείμενεσ Μονάδεσ 

Τγείασ, ςφςταςθ για ςυςτθματικι εντομολογικι επιτιρθςθ, εκτίμθςθ κινδφνου (ςυλλογι 

διακζςιμων εντομολογικϊν, περιβαλλοντικϊν και δθμογραφικϊν δεδομζνων) και αναλόγωσ 

εντατικοποίθςθ των ζργων καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν, μζτρα ατομικισ προςταςίασ από 

κουνοφπια (διάκεςθ εντομοαπωκθτικϊν).  

 

υμπεράςματα 

Όπωσ καταδεικνφουν τα πρόςφατα επιδθμιολογικά δεδομζνα, παρά τθν εξάλειψθ τθσ ελονοςίασ 

από τθ χϊρα μασ το 1974, το ενδεχόμενο επανεγκατάςταςθσ τθσ νόςου είναι υπαρκτό ςε ευάλωτεσ 

περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, όπου ςυνδυάηεται θ παρουςία ικανοφ πλθκυςμοφ του κατάλλθλου 

διαβιβαςτι (Ανωφελοφσ κουνουπιοφ) με τθν παρουςία αςκενϊν με ελονοςία που ζρχονται από 

ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ.   

Μετά τθν πρόςφατθ κορφφωςθ εγχϊριασ μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ το 2011-2012, ο αρικμόσ των 

καταγεγραμμζνων κρουςμάτων με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ ακολοφκθςε πτωτικι πορεία τα 

επόμενα ζτθ, με τθν καταγραφι κυρίωσ ςποραδικϊν εγχϊριων κρουςμάτων. ε αυτό ςυνζβαλε μία 

ςειρά επίπονων και δαπανθρϊν δράςεων δθμόςιασ υγείασ και πρόλθψθσ, τα οποία εφαρμόςκθκαν 

με τθ ςυνεργαςία πολλϊν φορζων ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που ςυνειςζφεραν 

ςτθν επιτυχι πρόλθψθ τθσ επανεγκατάςταςθσ τθσ ελονοςίασ ςτθ χϊρα.  

Ωςτόςο, ςποραδικά εγχϊρια κροφςματα ελονοςίασ εξακολουκοφν να καταγράφονται τα τελευταία 

ζτθ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, επιςθμαίνοντασ τθν ανάγκθ για ςυνεχιηόμενεσ δράςεισ 

πρόλθψθσ τθσ νόςου, ωσ βαςικισ προτεραιότθτασ των αρχϊν δθμόςιασ υγείασ.  

Η ζγκαιρθ ανίχνευςθ και κατάλλθλθ κεραπεία των κρουςμάτων ελονοςίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν 

προςταςία από τα κουνοφπια και τθν ζγκαιρθ εφαρμογι κατάλλθλων ολοκλθρωμζνων 

προγραμμάτων καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν  αποτελοφν τουσ βαςικοφσ πυλϊνεσ τθσ ςτρατθγικισ 

τθσ Δθμόςιασ Τγείασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ελονοςίασ και τθν αποτροπι τθσ περαιτζρω 

διαςποράσ και επανεγκατάςταςθσ τθσ νόςου ςτθν Ελλάδα. το πλαίςιο αυτό, κρίνεται αναγκαία 

αφενόσ θ εγριγορςθ των επαγγελματιϊν υγείασκαι αφετζρου θ ςυνεχιηόμενθ εγριγορςθ 

τωντοπικϊν και εκνικϊν αρχϊν. Επιπρόςκετα, κακοριςτικό παράγοντα ςτθν πρόλθψθ μετάδοςθσ 

τθσ νόςου αποτελεί θ φροντίδα τθσ υγείασ των μεταναςτϊν και τθσ πρόςβαςισ τουσ ςτισ 

υπθρεςίεσ υγείασ, θ ενθμζρωςι τουσ για τα μζτρα προςταςίασ και θ εξαςφάλιςθικανοποιθτικϊν 

ςυνκθκϊν διαβίωςισ τουσ. 
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ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Έκθεση 21/07/2017 

        ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ &ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕ 

Σθλ. 210 8899052, 210 8899072,www.keelpno.gr 

 

Προτεινόμενεσ οδθγίεσ προσ ταξιδιϊτεσ ςτθν Ελλάδα: 

Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., βάςει τθσ επιδθμιολογικισ εικόνασ του νοςιματοσ και των εφαρμοηόμενων μζτρων 

πρόλθψθσ, κεωρεί ότι ο κίνδυνοσ μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ ςε ταξιδιϊτεσ ςτθν Ελλάδα είναι 

εξαιρετικά χαμθλόσ. Για το λόγο αυτό, δεν ςυνιςτά λιψθ προλθπτικισ φαρμακευτικισ αγωγισ 

ζναντι τθσ ελονοςίασ, ςε άτομα που ςκοπεφουν να επιςκεφτοφν οποιαδιποτε περιοχι τθσ χϊρασ, 

ςτθν οποία ζχουν εμφανιςτεί ωσ ςιμερα κροφςματα με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ τθσ νόςου. 

Παρόλα αυτά, τονίηεται θ ανάγκθ λιψθσ όλων των προτεινόμενων μζτρων για τθν ατομικι 

προςταςία από τα κουνοφπια, κατά τθν περίοδο κυκλοφορίασ τουσ. 

http://bit.ly/PlV33y
http://bit.ly/PlV33y

