Επιδημίερ και ζςμβάνηα ζηον κόζμο
Πποληπηικά μέηπα για ηοςρ ηαξιδιώηερ
30 Σεπηεμβπίος 2013

1. Νέο ζηέλεσορ ιού γπίπηρ Α(Η7Ν9)
ηηο 31 Καξηίνπ 2013 νη Τγεηνλνκηθέο Αξρέο ηεο Θίλαο επηβεβαίσζαλ ηα πξώηα θξνύζκαηα
από ην λέν ζηέιερνο ηνύ γξίπεο Α(Ζ7Λ9). Πξόθεηηαη γηα λέν ηύπν ηνύ γξίπεο ησλ πηελώλ.
Σα θξνύζκαηα εκθάληζαλ ζπκπηώκαηα ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ
εμειίρζεθαλ ζε ζνβαξή πλεπκνλία θαη ζύλδξνκν νμείαο αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο.
Έσο ηηο 12 Απγνύζηνπ 2013 επηβεβαηώζεθαλ εξγαζηεξηαθά 135 θξνύζκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 44 ζαλάησλ. Έσο ζήκεξα δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα κεηάδνζε από
άηνκν ζε άηνκν. ύκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πύιεο
εηζόδνπ ή πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην εκπόξην ή ηα ηαμίδηα.
Οδηγίερ

Σα κέηξα πξνθύιαμεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθώλ θαλόλσλ πγηεηλήο θαη ηελ
απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο κε πνπιεξηθά. Δηδηθόηεξα, ζπζηήλεηαη:
ζπρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε λεξό θαη ζαπνύλη, νπσζδήπνηε πξηλ ην θαγεηό ή ην
θάπληζκα. Αλ δελ ππάξρεη άκεζα δηαζέζηκν λεξό θαη ζαπνύλη θαη ηα ρέξηα δελ είλαη νξαηά
ιεξσκέλα, ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην αιθννινύρν δηάιπκα
θαζαξηζκνύ ησλ ρεξηώλ.
θάιπςε ηνπ ζηόκαηνο θαη ηεο κύηεο κε ραξηνκάληειν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βήρα θαη ηνπ
θηεξλίζκαηνο.
απνθπγή ηεο επίζθεςεο ζε ππαίζξηεο αγνξέο δώσλ θαη πηελώλ ή ζε πηελνηξνθεία.
απνθπγή ηεο επαθήο κε δσληαλά ή λεθξά πνπιεξηθά, θαζώο θαη κε άγξηα πηελά.
απνθπγή ηεο επαθήο κε επηθάλεηεο κνιπζκέλεο από θόπξαλα ή εθθξίκαηα πηελώλ.
απνθπγή θαηαλάισζεο αλεπαξθώο καγεηξεπκέλνπ ή σκνύ θαγεηνύ, πνπ πεξηέρεη θξέαο
πνπιεξηθνύ ή απγό. Ο ηόο ηεο γξίπεο θαηαζηξέθεηαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο.
αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ παξνπζηαζηεί ππξεηόο, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, βήραο
ή άιια ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, πξέπεη λα αλαδεηεζεί άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα.
πληζηάηαη ε αλαβνιή ηεο επηζηξνθήο κέρξη ηελ πιήξε απνδξνκή ησλ ζπκπησκάησλ.
Δπηζηξέθνληαο από πεξηνρή, όπνπ έρνπλ εκθαληζηεί θξνύζκαηα γξίπεο Α (Ζ7Λ9):
ζπληζηάηαη ε παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο ηνπ ηαμηδηώηε γηα 10 εκέξεο.
αλ θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ 10 εκεξώλ παξνπζηαζηεί ππξεηόο θαη βήραο ή δπζθνιία
ζηελ αλαπλνή ή άιια ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, πξέπεη λα αλαδεηεζεί ηαηξηθή
βνήζεηα αθνύ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί ν ηαηξόο γηα 1) ηα ζπκπηώκαηα 2) ηελ πηζαλή
άκεζε επαθή κε πνπιεξηθά θαη γηα 3) ην ηαμίδη.
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2. Νέο ζηέλεσορ κοποναϊού (MERS-CoV)
Από ηνλ επηέκβξην 2012 έσο ηηο 20 επηεκβξίνπ 2013 έρνπλ αλαθεξζεί ζηνλ ΠΟΤ 130
εξγαζηεξηαθά
επηβεβαησκέλα
θξνύζκαηα
κε
ινίκσμε
από
MERS-CoV,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 58 ζαλάησλ. Δληνπίδνληαη ζηελ Ηνξδαλία, ζην Θαηάξ, ζηε ανπδηθή
Αξαβία, ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ζηελ Σπλεζία, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηε Γαιιία
θαη ζηε Γεξκαλία. Σα θξνύζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ Δπξώπε θαη ζηελ Σπλεζία είραλ
άκεζε ή έκκεζε ζύλδεζε κε ρώξεο ζηε Κέζε Αλαηνιή.
ύκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί, πξνο ην παξόλ, ζε ζρέζε κε ηα ηαμίδηα ή
ην εκπόξην ή ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πύιεο εηζόδνπ.
Οδηγίερ

Οη θνξνλατνί είλαη κία νκάδα ηώλ πνπ ζπλήζσο πξνθαινύλ αλαπλεπζηηθέο ινηκώμεηο κε
πνηθίιε ζνβαξόηεηα ζηνλ άλζξσπν θαη ζηα δώα. Δθηηκάηαη όηη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ
ινηκώμεσλ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ ζηνλ άλζξσπν κπνξεί λα πξνθαιείηαη από θνξνλατνύο.
Σα κέηξα πξνθύιαμεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθώλ θαλόλσλ πγηεηλήο,
ζπζηήλεηαη:
ζπρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε λεξό θαη ζαπνύλη, νπσζδήπνηε πξηλ ην θαγεηό ή ην
θάπληζκα. Αλ δελ ππάξρεη άκεζα δηαζέζηκν λεξό θαη ζαπνύλη θαη ηα ρέξηα δελ είλαη νξαηά
ιεξσκέλα, ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην αιθννινύρν δηάιπκα
θαζαξηζκνύ ησλ ρεξηώλ.
θάιπςε ηνπ ζηόκαηνο θαη ηεο κύηεο κε ραξηνκάληειν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βήρα θαη ηνπ
θηεξλίζκαηνο.
απνθπγή επαθήο κε αζζελείο πνπ έρνπλ ζπκπηώκαηα ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ.
απνθπγή ηεο επαθήο κε δώα.
αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ παξνπζηαζηεί ππξεηόο, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, βήραο
ή άιια ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, πξέπεη λα αλαδεηεζεί άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα.
πληζηάηαη ε αλαβνιή ηεο επηζηξνθήο κέρξη ηελ πιήξε απνδξνκή ησλ ζπκπησκάησλ.
Δπηζηξέθνληαο από πεξηνρή όπνπ έρνπλ εκθαληζηεί θξνύζκαηα:
ζπληζηάηαη ε παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο ηνπ ηαμηδηώηε γηα 10 εκέξεο.
αλ θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ 10 εκεξώλ παξνπζηαζηεί ππξεηόο θαη βήραο ή δπζθνιία
ζηελ αλαπλνή ή άιια ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, πξέπεη λα αλαδεηεζεί ηαηξηθή
βνήζεηα αθνύ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί ν ηαηξόο γηα 1) ηα ζπκπηώκαηα θαη γηα 3) ην
ηαμίδη.
3. Ιλαπά- Παπωηίηιδα
Από ηηο αξρέο Καΐνπ 2012 έσο ην ηέινο Απξηιίνπ 2013 αλαθέξζεθαλ 8586 θξνύζκαηα
ηιαξάο από ηηο 30 ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Εώλεο. Σα θξνύζκαηα αλέξρνληαη ζηε Ρνπκαλία
ζε 3658, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζε 3013, ζηε Γαιιία ζε 497, ζηελ Ηηαιία ζε 423 θαη ζηελ
Ηζπαλία ζε 255.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο πξνο όιεο ηηο ρώξεο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη έλαληη ηεο ηιαξάο θαη
ηεο παξσηίηηδαο (MMR). Άλνζνη ζεσξνύληαη όζνη έρνπλ ιάβεη 2 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ ή
έρνπλ ηζηνξηθό λόζνπ.
4. Πολιομςελίηιδα
Από ηνλ Απξίιην 2013 έσο ηηο 4 επηεκβξίνπ αλαθέξζεθαλ ζηε νκαιία 160 θξνύζκαηα
πνιηνκπειίηηδαο. Πξόθεηηαη γηα ηα πξώηα θξνύζκαηα από άγξην ηό πνιηνκπειίηηδαο πνπ
αλαθέξνληαη από ην 2007.
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Δπίζεο, 13 θξνύζκαηα αλαθνηλώζεθαλ ζηελ Θέλπα. Δίλαη ηα πξώηα θξνύζκαηα από άγξην ηό
πνιηνκπειίηηδαο πνπ αλαθέξνληαη από ηνλ Ηνύιην 2011.
Έλα από ηα θξνύζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ηνλ Ηνύιην εληνπίζηεθε ζηελ πεξηνρή Somali
Region ηεο Αηζηνπίαο. Πξόθεηηαη γηα ην πξώην θξνύζκα από άγξην ηό πνιηνκπειίηηδαο πνπ
αλαθέξζεθε ζηελ Αηζηνπία από ην 2008.
Ζ λόζνο εμαθνινπζεί λα είλαη ελδεκηθή ζε ρώξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο. πληζηάηαη
αλακλεζηηθή δόζε ηνπ εκβνιίνπ ζηηο ρώξεο:
Afghanistan, Algeria, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad,
China, India, Iran, Libya, Mali, Niger, Nigeria, Pakistan, South Sudan, Sudan, Tajikistan,
Turkmenistan, Uzbekistan.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο πξνο ηηο αλσηέξσ ρώξεο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη έλαληη ηεο
πνιηνκπειίηηδαο. Αλ πξόθεηηαη γηα ελήιηθεο πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί ζε παηδηθή ειηθία,
ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε κίαο αλακλεζηηθήο δόζεο ηνπ ελέζηκνπ εκβνιίνπ (IPV) πξηλ ηελ
αλαρώξεζε, αλ δελ έρνπλ ιάβεη πνηέ ζην παξειζόλ αλακλεζηηθή δόζε.
5. Κίηπινορ πςπεηόρ
Ζ επηδεκία πνπ άξρηζε ζηηο 21 Ηνπλίνπ 2013, ζηε Ιατθή Γεκνθξαηία ηνπ Θνλγθό, είλαη ζε
εμέιημε. Έσο ηελ 1ε Ηνπιίνπ αλαθνηλώζεθαλ 62 θξνύζκαηα θαη 19 ζάλαηνη ζηελ πεξηνρή
Kabinda, Kasai Oriental.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη έλαληη ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνύ. Δπίζεο
ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη όηη ε λόζνο κεηαδίδεηαη κέζσ λύγκαηνο κνιπζκέλνπ
θνπλνππηνύ θαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία από ηα έληνκα.
6. Μηνιγγιηιδοκοκκική μηνιγγίηιδα
Από ηνλ Ηαλνπάξην 2013 έσο ηηο 31 Καΐνπ 2013 επηβεβαηώζεθαλ ζηε Υηιή 21 θξνύζκαηα
κεληγγίηηδαο W135 θαη 6 ζάλαηνη. Σα θξνύζκαηα εληνπίδνληαη ζηηο πεξηνρέο: Metropolitan
(15), Bio-Bio (3), Valparaiso (1) Los Lagos (1) θαη Atacama (1).
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο πξνο ηηο πεξηνρέο κε ηελ πξόζθαηε επηδεκία ζπληζηάηαη λα εκβνιηάδνληαη.
Δπίζεο νη ηαμηδηώηεο πξνο ηηο ρώξεο ηεο Αθξηθήο πνπ βξίζθνληαη ππό ηε αράξα, ζηε «δώλε
ηεο κεληγγίηηδαο» θπξίσο ηελ επνρή ηεο μεξαζίαο (Γεθέκβξην-Ηνύλην), ζπληζηάηαη λα
εκβνιηάδνληαη. Ζ «δώλε ηεο κεληγγίηηδαο» εθηείλεηαη από ηε ελεγάιε (Αλαηνιηθά) έσο ηελ
Αηζηνπία (Γπηηθά) θαη πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ησλ ρσξώλ: ελεγάιε, Γνπηλέα, Γθάκπηα,
Γνπηλέα Κπηζό, Κάιη, Κπνπξθίλα Φάζν, Θακεξνύλ, Αθηή Διεθαληνζηνύ, Γθάλα, Κπελίλ,
Σόγθν, Ληγεξία, Λίγεξαο, Σζαλη, νπδάλ, Αηζηνπία, Οπγθάληα, Θέλπα θαη Δξπζξαία.
7. Δάγκειορ Πςπεηόρ
Δπηδεκία δάγθεηνπ ππξεηνύ είλαη ζε εμέιημε ζηελ Αγθόια, ζηελ πεξηνρή Ινπάληα. Έσο ηηο 5
επηεκβξίνπ 2013 αλαθέξζεθαλ πεξηζζόηεξα από 1200 θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
11 ζαλάησλ.
Έσο ηηο 2 Απξηιίνπ 2013 αλαθέξζεθαλ 5615 θξνύζκαηα δάγθεηνπ ππξεηνύ ζηε Θόζηα Ρίθα.
Πξόθεηηαη γηα ηνλ πςειόηεξν αξηζκό θξνπζκάησλ ζηελ πεξίνδν μεξαζίαο, ηελ ηειεπηαία
δεθαεηία. Σνπιάρηζηνλ 12 θξνύζκαηα αλαθέξζεθαλ σο δάγθεηνο αηκνξξαγηθόο ππξεηόο.
ΘΔΛΣΡΟ ΔΙΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΙΖΦΖ ΛΟΖΚΑΣΧΛ
Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζε Υώξνπο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο
Γξαθείν Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο
www.keelpno.gr, 210 5212000

3

Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη όηη ε λόζνο κεηαδίδεηαη κέζσ λύγκαηνο
κνιπζκέλνπ θνπλνππηνύ θαη ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία από ηα έληνκα. Ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί κε ηα κέηξα πξνθύιαμεο πξέπεη λα είλαη νη
έγθπνη, ηα παηδηά θαη ηα άηνκα κε ζνβαξέο ππνθείκελεο λόζνπο.
8. Χολέπα
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηελ Ατηή από ηνλ Οθηώβξην 2010. Από ηελ αξρή ηεο
επηδεκίαο έσο ηηο 4 Απγνύζηνπ 2013 αλαθέξζεθαλ 669396 θξνύζκαηα θαη 8217 ζάλαηνη.
ην Port-au-Prince αλαθέξζεθαλ 180439 θξνύζκαηα ζηηο πεξηνρέο: Carrefour, Cite Soleil,
Delmas, Kenscoff, Petion Ville, Port-au-Prince θαη Tabarre.
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε από ηνλ Απξίιην 2013 ζηελ Αγθόια, ζηηο πεξηνρέο
Cabinda θαη Luanda. Αλαθέξζεθαλ ζηηο πεξηνρέο Huila, Cunane θαη Benguela 1571
θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 62 ζαλάησλ.
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηελ Θνύβα από ηνλ Ηνύιην 2012. Έσο ηηο 23 Απγνύζηνπ
αλαθέξζεθαλ 163 θξνύζκαηα ζε όιεο ηηο επαξρίεο εθηόο από ηηο πεξηνρέο Isle of Youth θαη
Sancti Spiritus.
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηε Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία από ην Λνέκβξην 2010. Σν
2012 αλαθέξζεθαλ 7860 ύπνπηα θξνύζκαηα θαη 66 ζάλαηνη. Έσο ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2013
αλαθέξζεθαλ 1016 ύπνπηα θξνύζκαηα ρνιέξαο θαη 14 ζάλαηνη.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη λα
γλσξίδνπλ ηα γεληθά πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηελ θαηαλάισζε θαγεηνύ θαη πνηώλ. Αλ
πξόθεηηαη λα κεηαβνύλ ζε πεξηνρέο κε επηδεκία ζπληζηάηαη λα εκβνιηάδνληαη.
9. Επςθπά
Από ηελ αξρή ηνπ 2013 έσο ηηο 21 Απγνύζηνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ Ηαπσλία 13747
θξνύζκαηα εξπζξάο. Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο θξνπζκάησλ εληνπίδεηαη ζηηο πεξηνρέο Osaka,
Tokyo Metropolis θαη Kanagawa. ηελ Ηαπσλία ε επίπησζε ηεο λόζνπ είλαη κεγαιύηεξε ηελ
άλνημε θαη ην θαινθαίξη.
Από ηελ αξρή ηνπ 2013 έσο ηηο 31 Απγνύζηνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ Πνισλία 36440
θξνύζκαηα εξπζξάο. Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο θξνπζκάησλ εληνπίδεηαη ζηηο δπηηθέο πεξηνρέο
Malopolskie θαη Wielkopolskie. Δπίζεο, πεξηνρέο όπνπ αλαθέξζεθαλ πνιιά θξνύζκαηα είλαη
νη
Lublin,
Lubusz,
Kuyavian-Pomeranian,
Podkarpackie,
Pomeranian
θαη
Zachodniopomorskie (West Pomeranian).
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο πξνο ηηο αλσηέξσ ρώξεο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη έλαληη ηεο
εξπζξάο κε ην εκβόιην MMR. Άλνζνη ζεσξνύληαη όζνη έρνπλ ιάβεη 1 δόζε ηνπ εκβνιίνπ ή
έρνπλ ηζηνξηθό λόζνπ.

Σα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζηελ αλαζθόπεζε δηθηπαθώλ ηόπσλ ησλ WHO, CDC, ECDC, NATHNAC
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Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζε Υώξνπο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο
Γξαθείν Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο
www.keelpno.gr, 210 5212000
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