Επιδημίερ και ζςμβάνηα ζηον κόζμο
Πποληπηικά μέηπα για ηοςρ ηαξιδιώηερ
11 Αππιλίος 2013

1. Νέο ζηέλεσορ ιού γπίπηρ Α (Η7Ν9)
ηηο 31 Καξηίνπ 2013 νη Τγεηνλνκηθέο Αξρέο ηεο Θίλαο επηβεβαίσζαλ ηξία θξνχζκαηα απφ
ην λέν ζηέιερνο ηνχ γξίπεο Α(Ζ7Λ9). Πξφθεηηαη γηα λέν ηχπν ηνχ γξίπεο ησλ πηελψλ. Σα
ηξία θξνχζκαηα εκθάληζαλ ζπκπηψκαηα ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ
εμειίρζεθαλ ζε ζνβαξή πλεπκνλία θαη ζχλδξνκν νμείαο αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο.
Έσο ηηο 10 Απξηιίνπ 2013 επηβεβαηψζεθαλ εξγαζηεξηαθά 33 θξνχζκαηα απφ ην λέν
ζηέιερνο ηνχ γξίπεο Α (Ζ7Λ9), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 9 ζαλάησλ, 30 ζνβαξψλ θαη 3 ήπησλ
πεξηζηαηηθψλ, ζηηο πεξηνρέο Shanghai (15), Jiangsu (10), Zhejiang (6) θαη Anhui (2). Γελ
έρεη ηεθκεξησζεί επηδεκηνινγηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θξνπζκάησλ. Ζ πεγή ηεο ινίκσμεο
θαη ν ηξφπνο κεηάδνζεο είλαη ππφ δηεξεχλεζε. Έσο ζήκεξα δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα
κεηάδνζε απφ άηνκν ζε άηνκν.
χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ) δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί, πξνο ην
παξφλ, ζε ζρέζε κε ηαμίδηα ή ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πχιεο εηζφδνπ. Σν ΘΔΔΙΠΛΟ δελ
ζπζηήλεη απνθπγή ή αλαβνιή ηνπ ηαμηδηνχ πξνο πεξηνρέο, φπνπ έρνπλ εκθαληζηεί
θξνχζκαηα ηνχ γξίπεο Α(Ζ7Λ9).
Οδηγίερ

Σα κέηξα πξνθχιαμεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη ηελ
απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο κε πνπιεξηθά. Δηδηθφηεξα, 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 νξαηά
ιεξσκέλα, ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην αιθννινχρν δηάιπκα
θαζαξηζκνχ ησλ ρεξηψλ.
θάιπςε ηνπ ζηφκαηνο θαη ηεο κχηεο κε ραξηνκάληειν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βήρα θαη ηνπ
θηεξλίζκαηνο.
απνθπγή ηεο επίζθεςεο ζε ππαίζξηεο αγνξέο δψσλ θαη πηελψλ ή ζε πηελνηξνθεία.
απνθπγή ηεο επαθήο κε δσληαλά ή λεθξά πνπιεξηθά, θαζψο θαη κε άγξηα πηελά.
απνθπγή ηεο επαθήο κε επηθάλεηεο κνιπζκέλεο απφ θφπξαλα ή εθθξίκαηα πηελψλ.
απνθπγή θαηαλάισζεο αλεπαξθψο καγεηξεπκέλνπ ή σκνχ θαγεηνχ, πνπ πεξηέρεη θξέαο
πνπιεξηθνχ ή απγφ. Ο ηφο ηεο γξίπεο θαηαζηξέθεηαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο.
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):
ζπληζηάηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπ ηαμηδηψηε γηα 10 εκέξεο.
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
ΘΔΛΣΡΟ ΔΙΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΙΖΦΖ ΛΟΖΚΑΣΧΛ
Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο
Γξαθείν Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο
www.keelpno.gr, 210 5212000

1

βνήζεηα αθνχ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί ην λνζνθνκείν ή ν ηαηξφο γηα 1) ηα
ζπκπηψκαηα 2) ηελ πηζαλή άκεζε επαθή κε πνπιεξηθά θαη γηα 3) ην ηαμίδη.

2. Νέο ζηέλεσορ κοποναϊού (coronavirus)
Έσο ηηο 26 Καξηίνπ 2013 επηβεβαηψζεθαλ δχν λέα θξνχζκαηα απφ ην λέν ζηέιερνο
θνξνλατνχ (coronavirus). πλνιηθά, αλαθνηλψζεθαλ 17 θξνχζκαηα κε ινίκσμε απφ ην λέν
ζηέιερνο θνξνλατνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 11 ζαλάησλ, ηξία εθ ησλ νπνίσλ
δηαγλψζηεθαλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην.
Οδηγίερ

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.
χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί, πξνο ην παξφλ, ζε ζρέζε κε ηα ηαμίδηα ή
ην εκπφξην ή ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πχιεο εηζφδνπ.
3. Ιλαπά- Παπωηίηιδα
Απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2012 έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 αλαθέξζεθαλ 8230 θξνχζκαηα
ηιαξάο απφ ηηο 29 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Εψλεο. Σα θξνχζκαηα αλέξρνληαη ζηε Ρνπκαλία
ζε 3843, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζε 1902, ζηε Γαιιία ζε 859, ζηελ Ηηαιία ζε 682 θαη ζηελ
Ηζπαλία ζε 446.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηψηεο πξνο φιεο ηηο ρψξεο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη έλαληη ηεο ηιαξάο θαη
ηεο παξσηίηηδαο (MMR). Άλνζνη ζεσξνχληαη φζνη έρνπλ ιάβεη 2 δφζεηο ηνπ εκβνιίνπ ή
έρνπλ ηζηνξηθφ λφζνπ.
4. Πολιομςελίηιδα
Ζ λφζνο εμαθνινπζεί λα είλαη ελδεκηθή ζε ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο.
πληζηάηαη αλακλεζηηθή δφζε ηνπ εκβνιίνπ ζηηο ρψξεο:
Afghanistan, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic,
Chad, China, Congo, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo (DRC), Djibouti,
Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Iran,
Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Liberia, Mali, Mauritania, Namibia, Niger, Nigeria,
Pakistan, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, South Sudan, Tajikistan,
Tanzania, Togo, Turkmenistan, Uzbekistan, Uganda, Zambia.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηψηεο πξνο ηηο αλσηέξσ ρψξεο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη έλαληη ηεο
πνιηνκπειίηηδαο. Αλ πξφθεηηαη γηα ελήιηθεο πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί ζε παηδηθή ειηθία,
ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε κίαο αλακλεζηηθήο δφζεο ηνπ ελέζηκνπ εκβνιίνπ (IPV) πξηλ ηελ
αλαρψξεζε, αλ δελ έρνπλ ιάβεη πνηέ ζην παξειζφλ αλακλεζηηθή δφζε.
5. Κίηπινορ πςπεηόρ
Απφ ην Λνέκβξην 2012 έσο ηνλ Ηαλνπάξην 2013 επηβεβαηψζεθαλ εξγαζηεξηαθά 6 θξνχζκαηα
θίηξηλνπ ππξεηνχ ζην Σζαλη.
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Σν Τπνπξγείν Τγείαο ζην νπδάλ αλαθνίλσζε επηδεκία θίηξηλνπ ππξεηνχ. Έσο ηηο 6
Ηαλνπαξίνπ 2013 πξνζβιήζεθαλ 35 πεξηνρέο ζην Θεληξηθφ, ζην Λφηην, ζην Γπηηθφ, ζην
Αλαηνιηθφ θαη ζην Βφξεην Darfur θαη αλαθέξζεθαλ 849 χπνπηα θξνχζκαηα
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 171 ζαλάησλ.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηψηεο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη έλαληη ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνχ. Δπίζεο
ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη φηη ε λφζνο κεηαδίδεηαη κέζσ λχγκαηνο κνιπζκέλνπ
θνπλνππηνχ θαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηα έληνκα.
6. Μηνιγγιηιδοκοκκική μηνιγγίηιδα
Έσο ηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 2013 επηβεβαηψζεθαλ ζηε Υηιή 8 λέα θξνχζκαηα θαη 2 ζάλαηνη. Σα
θξνχζκαηα εληνπίδνληαη ζηηο πεξηνρέο: Metropolitan (6), Atacama (1) θαη Bio-Bio (1).
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηψηεο πξνο ηηο πεξηνρέο κε ηελ πξφζθαηε επηδεκία ζπληζηάηαη λα εκβνιηάδνληαη.
Δπίζεο νη ηαμηδηψηεο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηε αράξα, ζηε «δψλε
ηεο κεληγγίηηδαο» θπξίσο ηελ επνρή ηεο μεξαζίαο (Γεθέκβξην-Ηνχλην), ζπληζηάηαη λα
εκβνιηάδνληαη. Ζ «δψλε ηεο κεληγγίηηδαο» εθηείλεηαη απφ ηε ελεγάιε (Αλαηνιηθά) έσο ηελ
Αηζηνπία (Γπηηθά) θαη πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ησλ ρσξψλ: ελεγάιε, Γνπηλέα, Γθάκπηα,
Γνπηλέα Κπηζφ, Κάιη, Κπνπξθίλα Φάζν, Θακεξνχλ, Αθηή Διεθαληνζηνχ, Γθάλα, Κπελίλ,
Σφγθν, Ληγεξία, Λίγεξαο, Σζαλη, νπδάλ, Αηζηνπία, Οπγθάληα, Θέλπα θαη Δξπζξαία.
7. Δάγκειορ Πςπεηόρ
Έσο ηηο 2 Απξηιίνπ 2013 αλαθέξζεθαλ 5615 θξνχζκαηα δάγθεηνπ ππξεηνχ ζηε Θφζηα Ρίθα.
Πξφθεηηαη γηα ηνλ πςειφηεξν αξηζκφ θξνπζκάησλ ζηελ πεξίνδν μεξαζίαο, ηελ ηειεπηαία
δεθαεηία. Σνπιάρηζηνλ 12 θξνχζκαηα αλαθέξζεθαλ σο δάγθεηνο αηκνξξαγηθφο ππξεηφο.
Έσο ηηο 6 Ηαλνπαξίνπ 2013 αλαθέξζεθαλ 2144 θξνχζκαηα δάγθεηνπ ππξεηνχ ζηελ Καδέξα,
ζηελ Πνξηνγαιία.
Απφ ηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 2013 αλαθέξζεθαλ 26 θξνχζκαηα δάγθεηνπ ππξεηνχ ζηελ Απζηξαιία
ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ζην Cairns (Whitfield, Parramatta Park, Manoora).
Σν 2012 αλαθέξζεθαλ θξνχζκαηα απφ ηε λφζν ζην Βηεηλάκ, ζηελ Ηλδία, ζηελ Θακπφηδε,
ζηελ Καιαηζία, ζηε ηγθαπνχξε, ζηε ξη Ιάλθα, ζηελ Σατβάλ, ζηελ Σαυιάλδε, ζηηο
Φηιηππίλεο, ζην βφξεην Queensland ζηελ Απζηξαιία, ζηε Βξαδηιία, ζηελ Θνχβα, ζηε
Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία, ζην Δθνπαδφξ, ζηελ Ατηή, ζηε Σδακάηθα, ζην Πνπέξην Ρίθν, ζηε
Κηθξνλεζία, ζην Παθηζηάλ θαη ζηελ Τεκέλε.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηψηεο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη φηη ε λφζνο κεηαδίδεηαη κέζσ λχγκαηνο
κνιπζκέλνπ θνπλνππηνχ θαη ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία απφ ηα έληνκα. Ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί κε ηα κέηξα πξνθχιαμεο πξέπεη λα είλαη νη
έγθπνη, ηα παηδηά θαη ηα άηνκα κε ζνβαξέο ππνθείκελεο λφζνπο.

8. Χολέπα
Έσο ηηο 6 Ηαλνπαξίνπ 2013 παξαηεξήζεθε αχμεζε θξνπζκάησλ απφ νμχ δηαξξντθφ
ζχλδξνκν ζηελ πεξηνρή Cerro θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Αβάλα ζηελ Θνχβα. Έσο ηηο 14
Ηαλνπαξίνπ 2013 επηβεβαηψζεθαλ 51 θξνχζκαηα ρνιέξαο απφ Vibrio cholerae (ηνμηλνγφλνο
νξννκάδα O1, νξφηππνο Ogawa, βηφηππνο El Tor). Απφ ηελ έλαξμε ηεο επηδεκίαο ηνλ Ηνχιην
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2012 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην 2012 επηβεβαηψζεθαλ πεξίπνπ 500 θξνχζκαηα θαη 3 ζάλαηνη
ζηελ Θνχβα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο: Manzanillo, Santiago de Cuba, Holguin, Guantanamo,
Camaguey, Las Tunas, Artemisa, Pinar del Rio, Havana, Mayabeque, Ciego de Avila.
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηελ Ατηή απφ ηνλ Οθηψβξην 2010. Απφ ηελ αξρή ηεο
επηδεκίαο έσο ηηο 4 Καξηίνπ 2013 αλαθέξζεθαλ 649449 θξνχζκαηα θαη 8057 ζάλαηνη. ην
Port-au-Prince αλαθέξζεθαλ 175748 θξνχζκαηα ζηηο πεξηνρέο: Carrefour, Cite Soleil,
Delmas, Kenscoff, Petion Ville, Port-au-Prince θαη Tabarre.
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηε Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία απφ ην Λνέκβξην 2010. Σν
2012 αλαθέξζεθαλ 7860 χπνπηα θξνχζκαηα ρνιέξαο θαη 66 ζάλαηνη. Απφ ηελ αξρή ηνπ
2013 έσο ηηο 16 Φεβξνπαξίνπ αλαθέξζεθαλ 708 χπνπηα θξνχζκαηα ρνιέξαο θαη 10
ζάλαηνη.
Οδηγίερ

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

Σα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζηελ αλαζθφπεζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ WHO, CDC, ECDC, NATHNAC
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