Επηδεκίεο θαη ζπκβάληα ζηνλ θόζκν
Πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηνπο ηαμηδηώηεο
7 Λαξηίνπ 2018
Θιαξά
Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2017 έσο θαη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 αλαθέξζεθαλ,
πεξηζζφηεξα … ζειίδα 2

Ιίηξηλνο ππξεηόο
Δπηδεκία θίηξηλνπ ππξεηνχ είλαη ζε εμέιημε ζηε Βξαδηιία, πεξηζζφηεξα … ζειίδα 3

Ππξεηόο από ηνλ ηό Zika
Ο ηφο Είθα ηαπηνπνηήζεθε ζηελ Οπγθάληα ην 1947, πεξηζζφηεξα … ζειίδα 4

Δάγθεηνο ππξεηόο
Απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηηο 7 Ηνπιίνπ 2017, αλαθέξζεθαλ, πεξηζζφηεξα … ζειίδα 6

Εινλνζία
ηε Βξαδηιία ζηελ πφιε Wenceslau Guimarães, ζηε Bahia, πεξηζζφηεξα… ζειίδα 7

Τπθνεηδήο ππξεηόο
Δπηδεκία ηπθνεηδνχο ππξεηνχ είλαη ζε εμέιημε, πεξηζζφηεξα … ζειίδα 7

Φνιέξα
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε, πεξηζζφηεξα … ζειίδα 8

MERS-θνξνλαϊόο
Απφ ηνλ επηέκβξην 2012 έσο ηηο 9 Οθησβξίνπ 2017, πεξηζζφηεξα … ζειίδα 9

Γξίπε Α(Η7Μ9)
Σνλ Κάξηην ηνπ 2013 επηβεβαηψζεθαλ ηα πξψηα θξνχζκαηα, πεξηζζφηεξα … ζειίδα 10

Ππξεηόο Lassa
Δπηδεκία ππξεηνχ Lassa είλαη ζε εμέιημε ζηε Ληγεξία, πεξηζζφηεξα …ζειίδα 11

Παλώιε
Δπηδεκία παλψιεο είλαη ζε εμέιημε ζηε Καδαγαζθάξε, πεξηζζφηεξα … ζειίδα 12

Λεληγγηηηδνθνθθηθή λόζνο
Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 έσο ηηο 4 Φεβξνπαξίνπ 2018 αλαθέξζεθαλ, πεξηζζφηεξα
… ζειίδα 13
ΘΔΛΣΡΟ ΔΙΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΙΖΦΖ ΛΟΖΚΑΣΧΛ
Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο
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Θιαξά

Πεγή : https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Monthly%20Measles%20and%20
Rubella%20 monitoring%20report%20%20February%202018.pdf

Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 έσο θαη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 αλαθέξζεθαλ 14451
θξνχζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 30 ζαλάησλ, ζε 30 ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπσο:
Αγγιία, Απζηξία, Βέιγην, Βνπιγαξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Γαλία, Διβεηία, Διιάδα, Ηζιαλδία,
Ηζπαλία, Ηηαιία, Θξναηία, Οπγγαξία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, ινβαθία, νπεδία, θαη
Σζερία. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο θξνπζκάησλ αλαθέξζεθε ζηε Ρνπκαλία (5560 θξνχζκαηα,
19 ζάλαηνη), ζηελ Ηηαιία (5004 θξνχζκαηα, 4 ζάλαηνη), ζηελ Διιάδα (967 θξνχζκαηα, 2
ζάλαηνη) θαη ζηε Γεξκαλία (929 θξνχζκαηα, 1 ζάλαηνο).
Οδεγίεο
Ζ ηιαξά είλαη ηνγελήο ινίκσμε πςειήο κεηαδνηηθφηεηαο. Κεηαδίδεηαη αεξνγελψο θαη κε
ζηαγνλίδηα. Ο ρξφλνο επηβίσζεο ηνπ ηνχ ζηνλ αέξα ή ζε επηθάλεηεο αληηθεηκέλσλ είλαη
κηθξφηεξνο ησλ 2 σξψλ. Ο ρξφλνο επψαζεο είλαη πεξίπνπ 10 εκέξεο (θπκαίλεηαη απφ 7-18
εκέξεο). Σα ζπκπηψκαηα ηεο ηιαξάο εκθαλίδνληαη 7 κε 14 εκέξεο κεηά ηελ έθζεζε ζηνλ ηφ
θαη πεξηιακβάλνπλ ππξεηφ, βήρα, θαηαξξνή, επηπεθπθίηηδα θαη εμάλζεκα. Ζ κεηάδνζε
γίλεηαη 4 εκέξεο πξηλ ηελ έθζπζε ηνπ εμαλζήκαηνο θαη έσο 4 εκέξεο κεηά.
Οη Έιιελεο ηαμηδηψηεο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη κε ην εκβφιην MMR, ζχκθσλα κε
ην Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ. πζηήλεηαη ν εκβνιηαζκφο κε ην ζπλδπαζκέλν
εκβφιην ηιαξάο-εξπζξάο-παξσηίηηδαο (MMR) ησλ παηδηψλ, ησλ εθήβσλ θαη ησλ ελειίθσλ
πνπ δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί κε ηηο απαξαίηεηεο δφζεηο. χκθσλα κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα
Δκβνιηαζκψλ, παηδηά, έθεβνη θαη ελήιηθεο πνπ έρνπλ γελλεζεί κεηά ην 1970 θαη δελ έρνπλ
ηζηνξηθφ λφζνπ πξέπεη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη κε 2 δφζεηο εκβνιίνπ γηα ηελ ηιαξά.
ε πεξίπησζε ηαμηδηνχ ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο ή ζε πεξηνρέο κε επηδεκία ζε εμέιημε, φπνπ
είλαη απμεκέλνο ν θίλδπλνο έθζεζεο ζηνλ ηφ ηεο ηιαξάο, κπνξεί λα ρνξεγεζεί κία δφζε ηνπ
εκβνιίνπ (MMR) ζε βξέθε 6 έσο 12 κελψλ. Θαζψο ε αλνζνινγηθή απάληεζε ζε βξέθε
θάησ ησλ 12 κελψλ είλαη κεησκέλε, ζπληζηάηαη εκβνιηαζκφο κε δχν επηπιένλ δφζεηο ηνπ
MMR, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ.
Δπίζεο, ηδηαίηεξν θίλδπλν δηαηξέρνπλ νη ηαμηδηψηεο πνπ επηζθέπηνληαη ζπγγελείο θαη
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θίινπο (VFR’s), πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθδειψζεηο καδηθήο εζηίαζεο (φπσο αζιεηηθέο
δηνξγαλψζεηο, θεζηηβάι, πξνζθχλεκα).
Θα πξέπεη λα επηθνηλωλήζεηε κε ηνλ γηαηξό ζαο ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ:
αλ έρεηε εζείο ή ην παηδί ζαο χπνπηα ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε ηελ ηιαξά φπσο ππξεηφ
θαη εμάλζεκα. πζηήλεηαη λα ηειεθσλήζεηε πξηλ ηελ επίζθεςή ζαο, ψζηε λα γίλνπλ
ξπζκίζεηο ησλ ξαληεβνχ κε ζθνπφ λα κεησζεί ν θίλδπλνο κεηάδνζεο ηεο ηιαξάο.
αλ έρεηε έξζεη ζε ζηελή επαθή κε άηνκν πνπ πάζρεη απφ ηιαξά αθφκα θαη αλ δελ έρεηε
νπνηνδήπνηε ζχκπησκα.

Ιίηξηλνο ππξεηόο
Δπηδεκία θίηξηλνπ ππξεηνχ είλαη ζε εμέιημε ζηε Βξαδηιία. Απφ ηνλ Ηνπιίν 2017 έσο ηα ηέιε
Φεβξνπαξίνπ 2018 αλαθνηλψζεθαλ 723 επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα ζηηο πεξηνρέο São
Paolo (307), Minas Gerais (314), Rio de Janeiro (96), Espirito Santo (5) θαη Distrito
Federal (1), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 237 ζαλάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ ν Παγθφζκηνο
Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ) ζπληζηά ηνλ εκβνιηαζκφ γηα ηνλ θίηξηλν ππξεηφ ζε πεξηζζφηεξεο
πεξηνρέο ζηε Βξαδηιία : http://www.who.int/ith/updates/20180116/en/.
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Απφ ηηο 14 επηεκβξίνπ έσο ηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2018 αλαθέξζεθαλ ζηε Ληγεξία 845
χπνπηα θξνχζκαηα (35 εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα), ζηηο πεξηνρέο Abia, Anambra,
Bayelsa, Borno, Cross Rivers, Edo, Enugu, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Kogi, Kwara,
Lagos, Nasarawa, Niger, Oyo, Plateau, Rivers, Sokoto θαη Zamfara.
Οδεγίεο
Οη ηαμηδηψηεο ζπληζηάηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη φηη ε λφζνο κεηαδίδεηαη κέζσ δήγκαηνο
κνιπζκέλνπ θνπλνππηνχ θαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ - Προστασία από τα
έντομα. Σν εκβφιην ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνχ ζπζηήλεηαη ζε φινπο ηνπο ηαμηδηψηεο ≥9 κελψλ,
ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε, πνπ ζα επηζθεθζνχλ ρψξεο θαη πεξηνρέο κε
θίλδπλν κεηάδνζεο ηνπ ηνχ ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνχ. χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ
πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην εκπφξην ή ηα ηαμίδηα.

Ππξεηόο από ηνλ ηό Zika
Ο ηφο Είθα ηαπηνπνηήζεθε ζηελ Οπγθάληα ην 1947. Κφλν 14 θξνχζκαηα είραλ αλαθεξζεί
έσο ην 2007 φπνπ θαηαγξάθεθε γηα πξψηε θνξά επηδεκία ηεο λφζνπ ζηε λήζν Γηαπ, ζηηο
Οκφζπνλδεο Πνιηηείεο ηεο Κηθξνλεζίαο. Απφ ην 2013 αλαθέξνληαη θξνχζκαηα θαη
επηδεκίεο ηεο λφζνπ ζην Γπηηθφ Δηξεληθφ Χθεαλφ (Γαιιηθή Πνιπλεζία, Λεζί ηνπ Πάζρα,
Λεζηά Θνπθ, Λέα Θαιεδνλία) ελψ απφ ην 2015 θαηαγξάθνληαη κεγάιεο επηδεκίεο γηα
πξψηε θνξά ζηε Βξαδηιία θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Θεληξηθήο θαη ηεο Λφηηαο Ακεξηθήο. Οη
πεξηνρέο φπνπ παξαηεξείηαη ελεξγή κεηάδνζε ηνπ ηνχ Είθα αλαλεψλνληαη ζπλερψο ιφγσ
ηεο ηαρείαο γεσγξαθηθήο εμάπισζεο ηνπ ηνχ.
Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2017 έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 αλαθέξζεθαλ 178 θξνχζκαηα
ζρεηηδφκελα κε ηαμίδηα ζε 14 ρψξεο ζηελ Δπξψπε (Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Γαλία,
Διιάδα, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηξιαλδία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Οιιαλδία, Λνξβεγία, νπεδία,
Σζερία, Φηλιαλδία) θαη 20 θξνχζκαηα ζε έγθπεο ζε 8 ρψξεο (Γαιιία, Ηξιαλδία, Ηζπαλία,
Ηηαιία, Λνξβεγία, Οιιαλδία, νπεδία, Σζερία).
Ο ηφο Zika είλαη έλαο θιαβν-ηφο πνπ κεηαδίδεηαη ζηνλ άλζξσπν:
θπξίσο κέζσ λπγκνχ κνιπζκέλνπ θνπλνππηνχ. Σα θνπλνχπηα ηνπ γέλνπο Aedes
(θπξίσο Aedes aegypti αιιά θαη Aedes albopictus) ζεσξνχληαη νη θχξηνη δηαβηβαζηέο
ηνπ ηνχ, πνπ κεηαδίδνπλ ηνπο ηνχο ηνπ Γάγθεηνπ ππξεηνχ, ηνπ ππξεηνχ Chikungunya
θαη ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνχ.
κέζσ ζεμνπαιηθήο επαθήο πξηλ ηελ έλαξμε, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ησλ
ζπκπησκάησλ. Ζ κεηάδνζε ηνπ ηνχ κπνξεί λα γίλεη αθφκε θαη αλ ην άηνκν δελ έρεη
εκθαλίζεη ζπκπηψκαηα. Ο ηφο έρεη αληρλεπζεί ζην ζάιην, ζην ζπέξκα θαη ζηα θνιπηθά
πγξά. Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο πξνο ην παξφλ φηη κπνξεί λα κεηαδνζεί κέζσ θηιηνχ.
απφ ηελ έγθπν ζην έκβξπν κέζσ ηνπ πιαθνχληα θαηά ηελ θχεζε ή θαηά ηνλ ηνθεηφ.
Δλψ έρεη αληρλεπζεί ζην κεηξηθφ γάια, πξνο ην παξφλ δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο
κεηάδνζεο κέζσ ηνπ ζειαζκνχ. Ζ ινίκσμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο κπνξεί λα
πξνθαιέζεη βιάβεο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (φπσο κηθξνθεθαιία) ζην
έκβξπν.
κέζσ κεηάγγηζεο αίκαηνο.
Ο ρξφλνο επψαζεο ηεο λφζνπ δελ είλαη ζαθήο, αιιά πηζαλφλ είλαη ιίγεο εκέξεο. Σα
ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ πεξηιακβάλνπλ ππξεηφ, πνλνθέθαιν, εμάλζεκα, επηπεθπθίηηδα,
κπαιγίεο θαη αξζξαιγίεο. Δίλαη ήπηα θαη ζπλήζσο δηαξθνχλ 2-7 εκέξεο. Γελ ρξεηάδεηαη
ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία. Γελ ππάξρεη εκβφιην ή θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ πξνθχιαμε
απφ ηε λφζν.
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WHO-Ιαηεγνξηνπνίεζε ρωξώλ γηα ηε κεηάδνζε ηνύ Ζίθα έωο 15 Θαλνπαξίνπ 2018
Αθξηθή
Ιαηεγνξία 1: Πεξηνρή
κε λέα εηζαγωγή ή
επαλαεηζαγωγή κε
ζπλερηδόκελε κεηάδνζε

Ακεξηθή

Δπηηθόο Εηξεληθόο
Ωθεαλόο
Υπνζύλνιν
Ιαηεγνξία 2 : Πεξηνρέο
όπνπ ππάξρεη έλδεημε
θπθινθνξίαο ηνπ ηνύ
πξηλ ην 2015 ή πεξηνρή
κε ζπλερηδόκελε
κεηάδνζε πνπ δελ
αλήθεη πιένλ ζηελ
θαηεγνξία λέαο
εηζαγωγήο ή
επαλαεηζαγωγήο, αιιά
δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία
δηαθνπήο
Υπνζύλνιν
Ιαηεγνξία 3: Πεξηνρή
όπνπ έρεη δηαθνπεί ε
κεηάδνζε θαη ππάξρεη
πηζαλόηεηα κειινληηθήο
κεηάδνζεο
Υπνζύλνιν

Λεζηά νινκψληα, ακφα, ηγθαπνχξε, Σφλγθα

2

23

4
29

Αθξηθή

Ακεξηθή
Μνηηναλαηνιηθή Αζία
Δπηηθόο Εηξεληθόο
Ωθεαλόο

Αθηή Διεθαληνζηνχ, Γθακπφλ, Θακεξνχλ,
Θεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία, Κπνπξθίλα Φάζν,
Κπνπξνχληη, Ληγεξία, Οπγθάληα, Πξάζηλν Αθξσηήξη,
ελεγάιε
Αηηή, Βελεδνπέια, Βξαδηιία, Βνιηβία, Γαιιηθή Γνπηάλα,
Γνπαηεκάια, Γνπηάλα, Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία, Δθνπαδφξ,
Δι αιβαδφξ, Θνινκβία, Θφζηα Ρίθα, Κεμηθφ, Ληθαξάγνπα,
Ολδνχξα, Παλακά, Παξαγνπάε, Πνπέξην Ρίθν, νπξηλάκ,
Σδακάηθα
Ηλδία, Ηλδνλεζία, Καιδίβεο, Κπαγθιαληέο, Σαυιάλδε
Βηεηλάκ, Θακπφηδε, Ιάνο, Καιαηζία, Παπνχα Λέα Γνπηλέα,
Φηιηππίλεο, Φηηδί

10

20
5
7
42

Ακεξηθή
Δπηηθόο Εηξεληθόο
Ωθεαλόο

Κπαράκεο, Λεζί ηνπ Πάζρα-Υηιή, λεζηά Θέηκαλ,
Γνπαδεινχπε, Καξηηλίθα, Άγηνο Βαξζνινκαίνο
Ακεξηθαληθή ακφα, Βαλνπάηνπ, Γαιιηθή Πνιπλεζία,
Κηθξνλεζία, Λεζηά Θνπθ, Λεζηά Κάξζαι,
Λέα Θαιεδνλία, Παιανχ

6
8
14

Αθξηθή
Ιαηεγνξία 4: Πεξηνρή
όπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν
δηαβηβαζηήο αιιά δελ
ππάξρεη επηβεβαηωκέλε
κεηάδνζε πξόζθαηε ή
ζην παξειζόλ

Αγθφια, Γνπηλέα Κπηζζάνπ
Αγία Ινπθία, Άγηνο Βηθέληηνο θαη Γξελαδίλεο, Άγηνο
Καξηίλνο, Άγηνο Υξηζηφθνξνο θαη Λέβηο, Άγηνο Δπζηξάηηνο
θαη άκπα, Αλγθνπίια, Αληίγθνπα θαη Κπαξκπνχληα,
Αξγεληηλή, Αξνχκπα, Βξεηαληθέο Παξζέλνη Λήζνη,
Γξελάδα, Γνκηλίθα, ΖΠΑ, Θνχβα, Θνπξαζάν, Κπαξκπάληνο,
Κπειίδ, Κπνλαίξ, Κνλζεξάη, λεζηά Σεξθο θαη Θέηθνο,
Παξζέλνη Λήζνη ΖΠΑ, Πεξνχ, Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν

Ακεξηθή
Λεζόγεηνο
Επξώπε
Μνηηναλαηνιηθή Αζία
Δπηηθόο Εηξεληθόο
Ωθεαλόο

Αηζηνπία, Γθάκπηα, Γθάλα, Γνπηλέα, Δξπζξαία, Ηζεκεξηλή
Γνπηλέα, Θέλπα, Θνκφξνο, Θνλγθφ, Ιατθή Γεκνθξαηία ηνπ
Θνλγθφ, Ιηβεξία, Κπελίλ, Κπνηζνπάλα, Καδαγαζθάξε,
Καιάνπη, Κάιη, Καπξίθηνο, Καγηφη, Κνδακβίθε, Λακίκπηα,
Λίγεξαο, Λφηηα Αθξηθή, Λφηην νπδάλ, Ρευληφλ, Ρνπάληα,
άν Σφκε θαη Πξίλζηπε, επρέιιεο, ηέξα Ιεφλε, Σφγθν,
Σαλδαλία, Σζαλη, Εάκπηα, Εηκπάκπνπε
Οπξνπγνπάε
Αίγππηνο, Οκάλ, Παθηζηάλ, ανπδηθή Αξαβία, νκαιία,
νπδάλ, Σδηκπνπηί, Τεκέλε
Γεσξγία, Καδέξα-Πνξηνγαιία, Ρσζία, Σνπξθία
Κπνπηάλ, Κηαλκάξ, Λεπάι, ξη Ιάλθα, Σηκφξ Ιέζηε
Απζηξαιία, Γθνπάκ, Θίλα, Θηξηκπάηη, Κπξνπλέη, Λανχξνπ,
Ληνχε, λεζί ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, λεζηά Βφξεηεο Καξηάλεο,
Οπαιίο θαη Φνπηνπλά, Σνθειάνπ, Σνπβαινχ

Υπνζύλνιν
ΣΥΜΟΚΟ
Πεγή : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259957/1/zika-classification-15Jan18-eng.pdf?ua=1

1
8
4
5
12
63
148

Οδεγίεο
Όινη νη ηαμηδηψηεο ζπληζηάηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ ηξέρνπζα επηδεκία, λα
εθαξκφδνπλ απμεκέλα κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ησλ δεγκάησλ ησλ θνπλνππηψλ-Πξνζηαζία
απφ ηα έληνκα θαη αζθαιείο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο ή απνρή απφ ηε ζεμνπαιηθή
δξαζηεξηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ.
Εγκυμοσύνη
ηηο εγθχνπο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο επηθείκελεο εγθπκνζχλεο ζπζηήλεηαη αθχξσζε ηνπ
ηαμηδηνχ ζε πεξηνρέο φπνπ αλαθέξνληαη θξνχζκαηα απφ ηνλ ηφ Zika.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην ηαμίδη δελ είλαη εθηθηφ λα αλαβιεζεί, ζπζηήλεηαη ε έγθπνο λα
ην ζπδεηήζεη κε ηνλ γηαηξφ ηεο.
Δάλ ν ζχληξνθνο ηεο εγθχνπ ηαμηδεχεη ζε πεξηνρή κε θξνχζκαηα απφ ηνλ ηφ Είθα,
ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή αζθαιψλ ζεμνπαιηθψλ πξαθηηθψλ ή απνρή απφ ηε ζεμνπαιηθή
δξαζηεξηφηεηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, αθφκε θαη αλ ν ζχληξνθνο δελ
ΘΔΛΣΡΟ ΔΙΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΙΖΦΖ ΛΟΖΚΑΣΧΛ
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εκθαλίζεη ζπκπηψκαηα.
ηα δεπγάξηα πνπ πξνγξακκαηίδνπλ εγθπκνζχλε ζπληζηάηαη λα εθαξκφδνπλ αζθαιείο
ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο αληηζχιιεςεο γηα 6 κήλεο κεηά ην ηαμίδη ζε
πεξηνρή κε θξνχζκαηα απφ ηνλ ηφ Είθα ή κεηά ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ.
Λεηά ηελ επηζηξνθή
Οη ηαμηδηψηεο ζπληζηάηαη λα θάλνπλ ρξήζε εληνκναπσζεηηθψλ γηα ηξεηο εβδνκάδεο θαη λα
παξαθνινπζήζνπλ ηελ πγεία ηνπο γηα 21 εκέξεο. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ εκεξψλ
παξνπζηάζνπλ ππξεηφ, πνλνθέθαιν, εμάλζεκα, επηπεθπθίηηδα, κπαιγίεο θαη αξζξαιγίεο,
ρξεηάδεηαη λα αλαδεηήζνπλ άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα θαη λα ελεκεξψζνπλ ηνλ ηαηξφ γηα ην
ηαμηδησηηθφ ηνπο ηζηνξηθφ.
Δπεηδή νη πεξηζζφηεξεο ινηκψμεηο απφ ηνλ ηφ Zika είλαη αζπκπησκαηηθέο, ζπληζηάηαη ζηνπο
άλδξεο ηαμηδηψηεο λα απέρνπλ απφ ηηο ζεμνπαιηθέο επαθέο ή λα εθαξκφδνπλ αζθαιείο
ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο θαη ζηηο γπλαίθεο γηα ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο
κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο.

Δάγθεηνο ππξεηόο
ηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Θαξατβηθή, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2017, αλαθέξζεθαλ
πεξηζζφηεξα απφ 5780000 πηζαλά θαη επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
364 ζαλάησλ. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο θξνπζκάησλ εληνπίδεηαη ζηηο ρψξεο: Βξαδηιία
(251783), Κεμηθφ (89518), Πεξνχ (75842) θαη Ληθαξάγνπα (64712). Απφ ηηο αξρέο
Ηαλνπαξίνπ έσο ηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2018 αλαθέξζεθαλ 2494 χπνπηα θαη επηβεβαησκέλα
θξνχζκαηα δάγθεηνπ ππξεηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 3 ζαλάησλ.
ηελ Αζία, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2017, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο θξνπζκάησλ
δάγθεηνπ ππξεηνχ αλαθέξζεθε ζηε ξη Ιάλθα (185000), ζην Βηεηλάκ (πεξηζζφηεξα απφ
184000) θαη ζηελ Ηλδία (πεξηζζφηεξα απφ 157000) θαη ζηελ Σαυιάλδε (51000).
ηελ Αθξηθή, ην 2017, αλαθέξζεθαλ θξνχζκαηα δάγθεηνπ ππξεηνχ ζηε ελεγάιε, ζηελ
Αθηή Διεθαληνζηνχ, ζηηο ευρέιιεο, ζην νπδάλ, ζηε Καπξηηαλία, ζηε Κπνπξθίλα Φάζν
θαη ζην Κάιη.
Δπίζεο, ην 2017 θξνχζκαηα δάγθεηνπ ππξεηνχ αλαθέξζεθαλ ζηελ Απζηξαιία, ζηε Γαιιηθή
Πνιπλεζία, ζηε Λέα Θαιεδνλία, ζην Παιανχ, ζηε ακφα θαη ζηα Wallis θαη Futuna.

ΘΔΛΣΡΟ ΔΙΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΙΖΦΖ ΛΟΖΚΑΣΧΛ
Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο
Γξαθείν Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο
www.keelpno.gr, 210 5212000

6/14

Οδεγίεο

Οη ηαμηδηψηεο ζπληζηάηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη φηη ε λφζνο ελδεκεί ζε ηξνπηθέο θαη
ππνηξνπηθέο πεξηνρέο, φηη κεηαδίδεηαη κέζσ λχγκαηνο κνιπζκέλνπ θνπλνππηνχ θαη λα
ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ Προστασία από τα έντομα. Γελ ππάξρεη εκβφιην γηα
ηελ πξνθχιαμε απφ ηε λφζν. χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε
κε ην εκπφξην ή ηα ηαμίδηα.

Εινλνζία
ηε Βξαδηιία ζηελ πφιε Wenceslau Guimarães, ζηε Bahia, απφ ηηο 16 έσο ηηο 22
Ηαλνπαξίνπ 2018 αλαθέξζεθαλ 21 θξνχζκαηα εινλνζίαο εγρψξηαο κεηάδνζεο. Γελ έρνπλ
αλαθεξζεί θξνχζκαηα εινλνζίαο ζην παξειζφλ ζηε Bahia, παξφιν πνπ ππάξρεη ν
δηαβηβαζηήο. Ζ επηδεκία ζεσξείηαη φηη μεθίλεζε απφ κνιπζκέλν άηνκν πνπ ηαμίδεςε ζηε
Bahia απφ ηελ πεξηνρή Pará, φπνπ κεηαδίδεηαη ε εινλνζία.
Οδεγίεο
Ο θίλδπλνο γηα ηνπο ηαμηδηψηεο ζεσξείηαη ρακειφο. Οη ηαμηδηψηεο ζπληζηάηαη λα είλαη
ελεκεξσκέλνη γηα ηελ ηξέρνπζα επηδεκία θαη φηη ε λφζνο κεηαδίδεηαη κέζσ λχγκαηνο
κνιπζκέλνπ θνπλνππηνχ θαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ Πξνζηαζία απφ
ηα έληνκα. ηνπο ηαμηδηψηεο πνπ ζα επηζθεθζνχλ ηε Bahia θαη ηδηαίηεξα ζε εθείλνπο πνπ
δηαηξέρνπλ πςειφηεξν θίλδπλν, φπσο εθείλνη πνπ ζα κείλνπλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα,
πνπ επηζθέπηνληαη ζπγγελείο θαη θίινπο (VFRs’), νη αλνζνθαηεζηαικέλνη θαη εθείλνη πνπ
δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα επηπινθέο απφ ηελ εινλνζία πρ έγθπεο, παηδηά,
ειηθησκέλνη, ζπληζηάηαη λα ιάβνπλ πξνθπιαθηηθή αγσγή γηα ηελ εινλνζία κε
αηνβαθφλε/πξνγνπαλίιε, κεθινθίλε ή δνμπθπθιίλε.

Τπθνεηδήο ππξεηόο
Δπηδεκία ηπθνεηδνχο ππξεηνχ είλαη ζε εμέιημε ζηε Εηκπάκπνπε. Απφ ηηο 13 Οθησβξίνπ
2017 έσο ηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2018 αλαθέξζεθαλ 3187 θξνχζκαηα (191 επηβεβαησκέλα).
Ζ επηδεκία εληνπίδεηαη θπξίσο ζηηο δπηηθέο θαη λφηηεο πεξηνρέο ζηε Harare, κε ηηο πεξηνρέο
Mbare θαη Kuwadzana λα έρνπλ πιεγεί πεξηζζφηεξν.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259942/1/OEW4-202612018.pdf
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Οδεγίεο
Οη ηαμηδηψηεο ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη λα
γλσξίδνπλ ηα Πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Αλ πξφθεηηαη
λα κεηαβνχλ ζε πεξηνρέο κε επηδεκία ζπληζηάηαη λα εκβνιηάδνληαη.

Φνιέξα
Ακεξηθή
Αηηή: Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2017 έσο ηηο 6 Ηαλνπαξίνπ 2018 αλαθέξζεθαλ 13838 θξνχζκαηα
ρνιέξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 159 ζαλάησλ, ζε 10 ηκήκαηα ηεο ρψξαο.
Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία: Έσο ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2017 αλαθέξζεθαλ 122 θξνχζκαηα
ρνιέξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 4 ζαλάησλ γηα ην 2017.
Αθξηθή
Αγθφια: Δπηδεκία ρνιέξαο εληνπίζηεθε ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2017 ζηελ Αγθφια φηαλ δχν
χπνπηα θξνχζκαηα κε ηζηνξηθφ ηαμηδηνχ ζηελ πεξηνρή Kimpangu, ζηε Γεκνθξαηία ηνπ
Θνλγθφ απεπζχλζεθαλ ζε κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ πεξηνρή Uíge, ζηελ
Αγθφια. Ο αξηζκφο ησλ θξνπζκάησλ απμήζεθε γξήγνξα απφ ηελ αξρή ηεο επηδεκίαο θαη
έσο ηηο 17 Ηαλνπαξίνπ 2018 αλαθέξζεθαλ 411 θξνχζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 9
ζαλάησλ.
Αηζηνπία: Έσο ηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2017 αλαθέξζεθαλ 48617 θξνχζκαηα απφ νμχ δηαξξντθφ
ζχλδξνκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 880 ζαλάησλ ζε 9 πεξηνρέο.
Γεκνθξαηία ηνπ Θνλγθφ: Απφ ηηο 25 Λνεκβξίνπ 2017 έσο ηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 2018
αλαθνηλψζεθαλ 1065 θξνχζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 43 ζαλάησλ, ζε 32 απφ ηηο 35
πεξηνρέο ζηελ Kinshasa.
Εάκπηα: Απφ ηηο 4 Οθησβξίνπ 2017 έσο ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2018 αλαθνηλψζεθαλ 3334
θξνχζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 70 ζαλάησλ.
Εηκπάκπνπε: Έσο ηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 2018 αλαθέξζεθαλ 81 θξνχζκαηα (4 επηβεβαησκέλα,
3 πηζαλά, 74 χπνπηα), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 4 ζαλάησλ.
Θέλπα:
Έσο
ηηο
31
Γεθεκβξίνπ
2017
αλαθνηλψζεθαλ
4278
θξνχζκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 79 ζαλάησλ, γηα ην 2017.
Καιάνπη: Απφ ηηο 24 Λνεκβξίνπ 2017 έσο ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2018 αλαθέξζεθαλ 642
θξνχζκαηα ρνιέξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 13 ζαλάησλ.
Κνδακβίθε: Απφ ηηο 14 Απγνχζηνπ 2017 έσο ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2018 αλαθέξζεθαλ
1799 θξνχζκαηα θαη 1 ζάλαηνο ζηηο πεξηνρέο Nampula (1580 θξνχζκαηα) θαη Cabo
Delgado (219 θξνχζκαηα).
Κπνπξνχληη: Έσο ηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2017 αλαθέξζεθαλ 167 θξνχζκαηα ρνιέξαο ζε 6
πεξηνρέο ηεο ρψξαο.
Ληγεξία: Έσο ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2017 αλαθέξζεθαλ 9079 χπνπηα θξνχζκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 145 ζαλάησλ.
Λφηην νπδάλ: Απφ ηελ έλαξμε ηεο επηδεκίαο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016 έσο ηηο 29 Γεθεκβξίνπ
2017 αλαθέξζεθαλ 20438 χπνπηα θξνχζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 436 ζαλάησλ.
Οπγθάληα: Απφ ηηο 15 έσο ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2018 αλαθέξζεθαλ 1151 θξνχζκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 31 ζαλάησλ, ζε θαηαπιηζκφ πξνζθχγσλ ζηελ επαξρία Hoima.
νκαιία: Έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 αλαθέξζεθαλ 79172 χπνπηα θξνχζκαηα ρνιέξαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 1159 ζαλάησλ, γηα ην 2017.
Σαλδαλία:
Έσο
ηηο
14
Ηαλνπαξίνπ
2018
αλαθέξζεθαλ
4803
θξνχζκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 100 ζαλάησλ.
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Αζία
Τεκέλε: Απφ ηελ έλαξμε ηεο επηδεκίαο ηνλ Απξίιην ηνπ 2017 έσο ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ
2018 αλαθέξζεθαλ 1059970 χπνπηα θξνχζκαηα ρνιέξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 2258
ζαλάησλ. Σα πεξηζζφηεξα θξνχζκαηα εληνπίδνληαη ζηηο επαξρίεο Amanat Al Asima, Al
Hudaydah, Hajjah, Amran θαη Dhamar.

Οδεγίεο
Οη ηαμηδηψηεο ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη λα
γλσξίδνπλ ηα Πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Αλ πξφθεηηαη
λα κεηαβνχλ ζε πεξηνρέο κε επηδεκία ζπληζηάηαη λα εκβνιηάδνληαη.

MERS-θνξνλαϊόο (MERS-CoV)
Απφ ηνλ Απξίιην 2012 έσο ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2018, αλαθέξζεθαλ 2182 εξγαζηεξηαθά
επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα κε ινίκσμε απφ MERS-CoV, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 823
ζαλάησλ, ζηηο ρψξεο: ανπδηθή Αξαβία, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, Θαηάξ, Ηνξδαλία,
Οκάλ, Θνπβέηη, Αίγππηνο, Τεκέλε, Ιίβαλνο, Ηξάλ, Σνπξθία, Απζηξία, Ζλσκέλν Βαζίιεην,
Γεξκαλία, Γαιιία, Ηηαιία, Διιάδα, Οιιαλδία, Σπλεζία, Αιγεξία, Καιαηζία, Φηιηππίλεο,
Λφηηα Θνξέα, Θίλα, θαη ΖΠΑ. χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ ζπζηάζεηο γηα έιεγρν
ζηηο πχιεο εηζφδνπ ή πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην εκπφξην ή ηα ηαμίδηα.
Επηβεβαηωκέλα θξνύζκαηα MERS-CoV Λάξηηνο 2012-27 Φεβξνπαξίνπ 2018

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-diseasethreats-report-3-feb-2018.pdf

Οδεγίεο
Ο θίλδπλνο γηα ηνλ ηαμηδηψηε ζεσξείηαη ρακειφο. 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. Ο αθξηβήο ηξφπνο κεηάδνζεο δελ
είλαη αθφκα γλσζηφο. Τπάξρνπλ πάλησο ζαθείο ελδείμεηο πεξηνξηζκέλεο κεηάδνζεο απφ
άλζξσπν ζε άλζξσπν. Σα κέηξα πξνθχιαμεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθψλ
θαλφλσλ πγηεηλήο, ζπζηήλεηαη:
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
ΘΔΛΣΡΟ ΔΙΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΙΖΦΖ ΛΟΖΚΑΣΧΛ
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εκθαλψο ιεξσκέλα, ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην αιθννινχρν
δηάιπκα.
θάιπςε ηνπ ζηφκαηνο θαη ηεο κχηεο κε ραξηνκάληηιν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βήρα θαη
ηνπ θηεξλίζκαηνο.
απνθπγή επαθήο κε αζζελείο πνπ έρνπλ ζπκπηψκαηα ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ.
απνθπγή ηεο επαθήο κε παξαγσγηθά, θαηνηθίδηα θαη άγξηα δψα (φπσο νη θακήιεο).
αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ παξνπζηαζηεί ππξεηφο, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, βήραο
ή άιια ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ, πξέπεη λα αλαδεηεζεί άκεζα ηαηξηθή
βνήζεηα.
αλαβνιή ηεο επηζηξνθήο κέρξη ηελ πιήξε απνδξνκή ησλ ζπκπησκάησλ.
Λεηά ηελ επηζηξνθή
πληζηάηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπ ηαμηδηψηε γηα 14 εκέξεο. Αλ θαηά ηε
δηάξθεηα απηψλ ησλ 14 εκεξψλ παξνπζηαζηεί ππξεηφο θαη βήραο ή δπζθνιία ζηελ
αλαπλνή ή άιια ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ, πξέπεη λα αλαδεηεζεί ηαηξηθή
βνήζεηα άκεζα θαη λα ελεκεξσζεί ν ηαηξφο γηα ην πξφζθαην ηαμίδη, ή λα γίλεη
επηθνηλσλία κε ην ΘΔΔΙΠΛΟ.

Γξίπε Α(Η7Μ9)

Πεγή: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-diseasethreats-report-3-mar-2018.pdf

Σνλ Κάξηην ηνπ 2013 επηβεβαηψζεθαλ ηα πξψηα θξνχζκαηα απφ ην λέν ζηέιερνο ηνχ
γξίπεο Α(Ζ7Λ9) ησλ πηελψλ. Έσο ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2018, επηβεβαηψζεθαλ
εξγαζηεξηαθά 1567 θξνχζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 567 ζαλάησλ, ζηηο πεξηνρέο:
Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Fujian, Anhui, Hunan, Shanghai, Jiangxi, Sichuan,
Beijing, Guangxi, Hubei, Hebei, Henan, Shandong, Hong Kong, Guizhou, Xinjiang,
Chongqing, Gansu, Shaanxi, Yunnan, Taiwan, Tianjin, Liaoning, Jilin, Tibet, Shanxi,
Inner Mongolia, Macau, έλα εηζαγφκελν θξνχζκα ζηε Καιαηζία θαη δχν εηζαγφκελα
θξνχζκαηα ζηνλ Θαλαδά. 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 Θίλα.
ΘΔΛΣΡΟ ΔΙΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΙΖΦΖ ΛΟΖΚΑΣΧΛ
Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο
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Οδεγίεο

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 (Ζ7Λ9):
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 3) ην ηαμίδη.

Ππξεηόο Lassa
Δπηδεκία ππξεηνχ Lassa είλαη ζε εμέιημε ζηε Ληγεξία. Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 έσο ηηο
25 Φεβξνπαξίνπ 2018 αλαθέξζεθαλ 1081 χπνπηα θξνχζκαηα (ζε 325 θξνχζκαηα πνπ
δηεξεπλήζεθαλ εξγαζηεξηαθά - 317 επηβεβαησκέλα θαη 8 πηζαλά), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
90 ζαλάησλ, ζε 18 πεξηθέξεηεο (Anambra, Bauchi, Benue, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti,
Gombe, Imo, Kogi, Lagos, Nasarawa, Ondo, Osun, Plateau, Rivers, Taraba θαη Federal
Capital Territory).

Πεγή: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/260412/3/OEW9-24022032018.pdf
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Οδεγίεο
Ο ππξεηφο Lassa ελδεκεί ζε ρψξεο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο φπσο ε Ληγεξία, ε Γνπηλέα, ε
Ιηβεξία, ην Κπελίλ θαη ε ηέξξα Ιεφλε. Γελ ππάξρεη εκβφιην γηα ηελ πξνθχιαμε απφ ηε
λφζν. Ο θίλδπλνο γηα ηνλ ηαμηδηψηε ζεσξείηαη ρακειφο, ελψ απμάλεηαη γηα ηνπο ηαμηδηψηεο
πνπ επηζθέπηνληαη ζπγγελείο θαη θίινπο πνπ ζα δηακείλνπλ ζε πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο
ρακεινχ επηπέδνπ. Οη ηαμηδηψηεο ζπληζηάηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη φηη ε λφζνο
κεηαδίδεηαη ζηνλ άλζξσπν κε ηελ έθζεζε ζε κνιπζκέλα ηξσθηηθά κέζσ επαθήο κε ηηο
εθθξίζεηο ηνπο, εηζπλνήο κνιπζκέλεο ζθφλεο ή θαηαλάισζεο κνιπζκέλεο ηξνθήο θαη απφ
άλζξσπν ζε άλζξσπν κε ηελ άκεζε επαθή κε ην αίκα, ηηο εθθξίζεηο, ηνπο ηζηνχο ή άιια
ζσκαηηθά πγξά ηνπ κνιπζκέλνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί
ζε ζρέζε κε ην εκπφξην ή ηα ηαμίδηα.

Παλώιε
Δπηδεκία παλψιεο είλαη ζε εμέιημε ζηε Καδαγαζθάξε. Απφ ηελ 1ε Απγνχζηνπ 2017 έσο ηηο
22 Φεβξνπαξίνπ 2018 αλαθέξζεθαλ 2655 θξνχζκαηα παλψιεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
237 ζαλάησλ. Πξφθεηηαη γηα 2025 θξνχζκαηα πλεπκνληθήο παλψιεο, 424 θξνχζκαηα
βνπβσληθήο παλψιεο, έλα θξνχζκα ζεςαηκηθήο παλψιεο ελψ ηα ππφινηπα θξνχζκαηα δελ
έρνπλ ηαπηνπνηεζεί. Σνπιάρηζηνλ 81 επαγγεικαηίεο πγείαο έρνπλ κνιπλζεί απφ ηελ αξρή
ηεο επηδεκίαο. Κεγάινο αξηζκφο θξνπζκάησλ εληνπίδεηαη ζε αζηηθά θέληξα φπσο ε
πξσηεχνπζα Antananarivo θαη ε πφιε Toamasina.

Πεγή: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259556/1/Ex-PlagueMadagascar04122017.pdf

Ζ παλψιε είλαη δσνλφζνο ησλ ηξσθηηθψλ θαη ησλ ςχιισλ ηνπο, πνπ πξνθαιείηαη απφ ην
βαθηήξην Yersinia pestis. Κεηαδίδεηαη ζηα δψα θαη ζηνλ άλζξσπν κεηά απφ δήγκα
κνιπζκέλνπ ςχιινπ, κέζσ άκεζεο επαθήο κε άξξσζηα δψα ή ην θξέαο ηνπο θαη ηελ
εηζπλνή ζηαγνληδίσλ. Ζ λφζνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ππξεηφ, ξίγε, θεθαιαιγία, θαθνπρία,
βαξηά γεληθή θαηάζηαζε, ιεπθνθπηηάξσζε θαη εθδειψλεηαη κε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
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αθφινπζεο θχξηεο θιηληθέο κνξθέο: ηνπηθή ιεκθαδελίηηδα (βνπβσληθή παλψιε), ζεςαηκία
ρσξίο εκθαλή ιεκθαδελίηηδα (ζεςαηκηθή παλψιε) θαη πλεπκνληθή παλψιε. Ο ρξφλνο
επψαζεο είλαη 1-7 εκέξεο, αλάινγα κε ηελ κνξθή ηεο παλψιεο. Ηδηαίηεξα γηα ηελ
πλεπκνληθή παλψιε ζπκπηψκαηα κπνξεί λα εκθαληζηνχλ απφ ην πξψην 24σξν κεηά ηελ
έθζεζε.
Οδεγίεο
χκθσλα κε ηα έσο ηψξα δεδνκέλα ν θίλδπλνο γηα ηνπο ηαμηδηψηεο ζηε Καδαγαζθάξε
ζεσξείηαη πνιχ ρακειφο. Χζηφζν, νη ηαμηδηψηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηε Καδαγαζθάξε
ζπληζηάηαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ ηξέρνπζα επηδεκία θαη λα γλσξίδνπλ φηη ε παλψιε
ελδεκεί ζηε Καδαγαζθάξε. Οη ηαμηδηψηεο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο φπνπ ελδεκεί ε παλψιε
δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν αλ ζπκκεηέρνπλ ζε θπλήγη, θαηαζθελψλνπλ ή δελ είλαη
εθηθηφ λα απνθχγνπλ ηελ επαθή κε ηα ηξσθηηθά. Γελ ππάξρεη εκβφιην γηα ηελ πξφιεςε
ηεο λφζνπ. Οη ηαμηδηψηεο ζπληζηάηαη:
o Λα εθαξκφδνπλ ηα αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο απφ ηα έληνκα θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ
ζην αθάιππην δέξκα εληνκναπσζεηηθά ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ δξαζηηθέο νπζίεο
εγθεθξηκέλεο ζηελ Δπξψπε φπσο DEET (N-diethyl-m-toluamide) θ.α.
o Λα απνθεχγνπλ ηελ επαθή κε άξξσζηα ή λεθξά δψα.
o Λα απνθεχγνπλ ηε ζηελή επαθή κε άηνκα πνπ έρνπλ εκθαλίζεη ζπκπηψκαηα ή έρνπλ
δηαγλσζηεί κε πλεπκνληθή παλψιε.
o Λα απνθεχγνπλ ρψξνπο κε ζπλσζηηζκφ φπνπ πξφζθαηα αλαθέξζεθαλ θξνχζκαηα
πλεπκνληθήο παλψιεο.
Πξνθπιαθηηθή αγσγή ζπληζηάηαη κφλν ζε άηνκα πνπ ήξζαλ ζε ζηελή επαθή κε θξνχζκαηα
παλψιεο ή ήξζαλ ζε επαθή κε άξξσζηα δψα ή ηζηκπήζεθαλ απφ κνιπζκέλνπο ςχιινπο.
Οη ηαμηδηψηεο ζπληζηάηαη λα απνθεχγνπλ ηελ απηνρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ σο πξνθχιαμε,
εθηφο θαη αλ ζπζηαζεί απφ επαγγεικαηία πγείαο.
Λεηά ηελ επηζηξνθή
Οη ηαμηδηψηεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηελ πγεία ηνπο γηα 10 εκέξεο θαη αλ
παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε ηε λφζν θαη είραλ έξζεη ζε επαθή κε ηξσθηηθά ή
ςχιινπο ή άηνκν πνπ εκθάληζε ζπκπηψκαηα ή δηαγλψζηεθε κε πλεπκνληθή παλψιε
πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα θαη λα αλαθέξνπλ ην ηζηνξηθφ ηνπ ηαμηδηνχ
ηνπο.

Λεληγγηηηδνθνθθηθή λόζνο
Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 έσο ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 2018 αλαθέξζεθαλ 3813
θξνχζκαηα κεληγγηηηδνθνθθηθήο λφζνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 263 ζαλάησλ, ζε ρψξεο
ηεο Αθξηθήο φπσο ε Ιατθή Γεκνθξαηία ηνπ Θνλγθφ (1622), ε Ληγεξία (475), ε Κπνπξθίλα
Φάζν (440), ε Γθάλα (350), ην Θακεξνχλ (210), ν Λίγεξαο (133), ην Σφγθν (121), ην
Κάιη (88), ην Κπελίλ (75), ε Αθηή Διεθαληνζηνχ (58), ε Γνπηλέα (56), ην Σζαλη (52), ε
Θεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία (49), ε ελεγάιε (40), ε Οπγθάληα (25), ην Λφηην νπδάλ
(12), ην νπδάλ (4) θαη ε Γθάκπηα (3).
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Πεγή: http://www.who.int/emergencies/diseases/meningitis/meningitis-bulletin-7-2018.pdf?ua=1

Οδεγίεο

ηελ Τπνζαράξην Αθξηθή, ζηε Εψλε ηεο κεληγγίηηδαο, ε νπνία εθηείλεηαη απφ ηε ελεγάιε
δπηηθά έσο ηελ Αηζηνπία αλαηνιηθά, πξνθαινχληαη θάζε ρξφλν επηδεκίεο ηελ πεξίνδν ηεο
μεξαζίαο (Γεθέκβξην έσο Ηνχλην). Οη ηαμηδηψηεο ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ
ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη λα γλσξίδνπλ φηη ε λφζνο κεηαδίδεηαη κε άκεζε επαθή απφ
άηνκν ζε άηνκν κε ζηαγνλίδηα ησλ αλαπλεπζηηθψλ εθθξίζεσλ. Αλ πξφθεηηαη λα κεηαβνχλ
ζε πεξηνρέο κε επηδεκία ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη. χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ
ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην εκπφξην ή ηα ηαμίδηα.

Σα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζηελ αλαζθφπεζε ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ
WHO, ECDC, CDC, NATHNAC, TRAVAX, FIT FOR TRAVEL
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