Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα
Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012

Ι.

Ειζαγωγή

Σα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο θαη εηδηθόηεξα από θνπλνύπηα απνηεινύλ
παγθνζκίσο, κία πνιύ ζεκαληηθή θαηεγνξία λνζεκάησλ πνπ πιήηηεη εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο
θάζε ρξόλν. ηελ Δπξώπε, ε εκθάληζε λνζεκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη κε θνπλνύπηα, έρεη απμεζεί
ιόγσ δηαθόξσλ πεξηβαιινληηθώλ θαη θιηκαηηθώλ παξακέηξσλ όπσο απνδεηθλύνπλ δηάθνξεο
κειέηεο. ύκθσλα κε ην Δπξσπατθό Κέληξν Πξόιεςεο Ννζεκάησλ από ηηο ζεκαληηθόηεξεο
θαηαγεγξακκέλεο επηδεκίεο ζε επξσπατθέο ρώξεο από λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε θνπλνύπηα
ήηαλ ε εκθάληζε επηδεκίαο θξνπζκάησλ ηνύ ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ (ΓΝ) ζηε Ρνπκαλία ην 1996-97,
ζην Ηζξαήι ην 2000 θαη ζηελ Διιάδα ην 2010.

Ι.1.

Ιόρ ηος Δςηικού Νείλος ζηην Ελλάδα

Σν 2010 θαηαγξάθεθε ε πξώηε επηδεκία ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ ζηελ Διιάδα, ε νπνία ήηαλ
ε δεύηεξε κεγαιύηεξε επηδεκία από ηνλ απηόλ ηνλ ηό ζηελ Δπξώπε, κεηά ηελ επηδεκία ζηε
Ρνπκαλία ην 1996. Σν 2010 δηαγλώζζεθαλ παλειιαδηθά 262 θξνύζκαηα ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ
ΓΝ (εθ ησλ νπνίσλ ηα 197 κε εθδειώζεηο από ην Κεληξηθό Νεπξηθό ύζηεκα), θπξίσο ζηελ
πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ελώ ζεκεηώζεθαλ ζπλνιηθά 35 ζάλαηνη, όινη ζε ππεξήιηθα
άηνκα κε ππνθείκελα λνζήκαηα.
Σν 2011 θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 100 απηόρζνλα θξνύζκαηα (εθ ησλ νπνίσλ 75 κε εθδειώζεηο
από ην Κεληξηθό Νεπξηθό ύζηεκα), ηόζν από πεξηνρέο πνπ είραλ πξνζβιεζεί θαηά ηελ πεξίνδν
2010 όζν θαη από άιιεο πεξηνρέο, όπσο είλαη ε Αηηηθή θαη ε ηεξεά Διιάδα, ελώ θαηαγξάθεθαλ 9
ζάλαηνη, ζε αζζελείο άλσ ησλ 65 εηώλ. Σελ ίδηα πεξίνδν, θξνύζκαηα ηεο λόζνπ εκθαλίζηεθαλ θαη
ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρώξεο, όπσο ζηε Ρνπκαλία, ζηε Ρσζία, ηελ Αιβαλία, ηε FYROM, ην Ηζξαήι
θαη ηελ Ηηαιία.
Σν 2012 θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 161 θξνύζκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 109 κε εθδειώζεηο από ην
Κεληξηθό Νεπξηθό ύζηεκα θαη 52 κε ήπηεο θιηληθέο εθδειώζεηο (εκπύξεην), ελώ έρνπλ θαηαγξαθεί
18 ζάλαηνη, ζε άηνκα άλσ ησλ 70 εηώλ κε ππνθείκελα λνζήκαηα.
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ ΓΝ 2012, θαηαγξάθεθαλ δύν επίθεληξα ηεο
επηδεκίαο: ηα αζηηθά λόηηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο, θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ 2012 θαη νη
αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ΠΑΜΘ (θπξίσο γύξσ από πγξνηόπνπο ησλ Π.Δ. Ξάλζεο θαη Καβάιαο), ηνλ
Αύγνπζην θαη επηέκβξην ηνπ 2012. ηελ Δπξώπε θαη ζε γεηηνληθέο ρώξεο, θαηά ηελ πεξίνδν
2012, θξνύζκαηα ηεο λόζνπ εκθαλίζζεθαλ ζηελ Ηηαιία, ζην Ηζξαήι, ζηε Ρσζία, ζην F.Y.R.O.M.,
ζηελ Παιαηζηίλε, ζηελ Σπλεζία, ζηε εξβία, ζηε Ρνπκαλία, ηελ Κξναηία, ην Κόζζνβν, ην
Μαπξνβνύλην, ηελ Οπθξαλία, ζηελ Αιγεξία θαη ζηελ Οπγγαξία.
Ο κύκλορ μεηάδοζηρ ηος Ιού ηος Δςηικού Νείλος
Οη θύξηνη μεληζηέο ηνπ ηνύ είλαη ηα πηελά, ελδηάκεζνη ηα θνπλνύπηα θαη πεξηζηαζηαθνί νη άλζξσπνη
θαη ηα άινγα. Σα θνπλνύπηα κνιύλνληαη θαηά ηε λύμε πηελώλ θαη κπνξνύλ λα κείλνπλ κνιπζκέλα
γηα όιε ηνπο ηε δσή κεηαδίδνληαο ηνλ ηό ζε πνιιαπινύο μεληζηέο. Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί
όηη κόλν ηα είδε ηνπ γέλνπο Culex έρνπλ ζεσξεζεί σο απνηειεζκαηηθνί θνξείο ηεο αζζέλεηαο.

Ι.2.

Κπούζμαηα Ελονοζίαρ ζηην Ελλάδα

ηελ Διιάδα ε εινλνζία εθξηδώζεθε ην 1974, κεηά από εληαηηθό θαη επίπνλν πξόγξακκα
θαηαπνιέκεζεο (1946–1960). Έθηνηε, θαηαγξάθνληαη ζηελ Διιάδα εηεζίσο πεξίπνπ 20-50
εηζαγόκελα θξνύζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη (ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία) κε ηαμίδη ή παξακνλή ζε
ελδεκηθή γηα ηελ εινλνζία ρώξα.
Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε ρώξα καο θξνύζκαηα εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρώξηαο
κεηάδνζεο, δειαδή θξνύζκαηα ρσξίο ηζηνξηθό ηαμηδηνύ ζε ελδεκηθή ρώξα. πγθεθξηκέλα, ην 2009
δειώζεθαλ παλειιαδηθά επηά θξνύζκαηα εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρώξηαο κεηάδνζεο, ηα έμη εθ
ησλ νπνίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Δπξώηα Λαθσλίαο θαη ην έλα ζηε Νέα Μάθξε Αηηηθήο. Σν
2010 δειώζεθαλ ηέζζεξα θξνύζκαηα εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρώξηαο κεηάδνζεο, ελώ ην 2011
εκθαλίζηεθε ζπξξνή 36 θξνπζκάησλ εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρώξηαο κεηάδνζεο ζην Γήκν
Δπξώηα Λαθσλίαο θαη άιια έμη ζπνξαδηθά θξνύζκαηα ρσξίο ηζηνξηθό ηαμηδηνύ θαηαγξάθεθαλ ζε
άιιεο 4 Π.Δ.: Λαξίζεο, Δπβνίαο, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη Βνησηίαο. Σν 2012 θαηαγξάθεθαλ
παλειιαδηθά 18 θξνύζκαηα εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρώξηαο κεηάδνζεο, από ηα νπνία ηα δέθα
ζην Γήκν Δπξώηα Λαθσλίαο, ηέζζεξα ζηελ ΠΔ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, έλα ζηελ ΠΔ Ξάλζεο, έλα
ζηελ ΠΔ Βνησηίαο θαη δύν ζηελ ΠΔ Καξδίηζαο.
Ο κύκλορ μεηάδοζηρ ηηρ ελονοζίαρ
Ο θύξηνο ηξόπνο κεηάδνζεο είλαη ην ηζίκπεκα από κνιπζκέλν ζειπθό θνπλνύπη ηνπ γέλνπο ησλ
αλσθειώλ, ην νπνίν έρεη πξσηύηεξα ηζηκπήζεη έλα άηνκν κε παξαζηηαηκία.

ΙΙ.

Σηοισεία Μελεηών Ενηομολογικήρ Επιηήπηζηρ (ΚΕΕΛΠΝΟ 2011-2012)
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Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ ζηα πιαίζηα ηεο επηηήξεζεο ηεο εινλνζίαο θαη ηνπ ηνύ ηνπ ΓΝ ζηελ Διιεληθή
Δπηθξάηεηα, πξαγκαηνπνίεζε ην 2011, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία «Οηθναλάπηπμε» Α.Δ. κειέηε
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θνπλνππηώλ ζηελ Διιάδα. Δπηπξνζζέησο, ην 2012 πξνρώξεζε ζηελ
εθπόλεζε κειεηώλ θαη πινπνίεζε δξάζεσλ κε αληηθείκελν ηελ εληνκνινγηθή επηηήξεζε γηα ηελ
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ θνπλνππηώλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο,
ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο Θεζζαιίαο, ηεο ηεξεάο Διιάδαο, ηεο Αηηηθήο, ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο
Πεινπνλλήζνπ. Σα απνηειέζκαηα από ηηο δύν απηέο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά
παξαθάησ.
ΙΙ.1.

Σηοισεία Μελέηηρ Ολοκληπωμένηρ Διασείπιζηρ Κοςνοςπιών 2011 για ηη ΠΑΜΘ

ηα πιαίζηα ηεο Μειέηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Κνπλνππηώλ 2011 γηα ηελ ΠΑΜΘ έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί νηθνινγηθή ραξηνγξάθεζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ εζηηώλ αλαπαξαγσγήο ησλ
ηξηώλ ζεκαληηθόηεξσλ γελώλ θνπλνππηώλ (Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp.) ζην θπζηθό
ζύζηεκα, από ηελ νπνία πξνέθπςαλ ράξηεο επηθηλδπλόηεηαο παξαγσγήο θνπλνππηώλ γηα ηηο
πεξηνρέο ηεο Λίκλεο Βηζησλίδαο, ησλ Ληκλνζαιαζζώλ Ρνδόπεο (πεξηνρή από ην Φαλάξη
Ρνδόπεο κέρξη ηνλ πνηακό Λίζζν), ηνπ Γέιηα ηνπ Νέζηνπ (όιν ην κήθνο ηεο παξαιηαθήο ηνπ
Γήκνπ Νέζηνπ), ηεο Ληκλνζάιαζζαο Πόξην Λάγνο θαη ηεο Λίκλεο Ηζκαξίδαο.

Αναλςηικά: Γηα ηε Λίμνη Βιζηωνίδα, ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα ζεκαληηθώλ εθθνιάςεσλ
Aedes caspius/Aedes detritus. ην αλαηνιηθό θνκκάηη ηεο Λίκλεο Βηζησλίδαο ππάξρεη κεγάιε
πηζαλόηεηα ζεκαληηθώλ εθθνιάςεσλ Anopheles spp.θαη Culex spp.
Όζνλ αθνξά ζηηο Λιμνοθάλαζζερ Ροδόπηρ, από ηνπο ράξηεο πξνθύπηεη όηη ζην κεγαιύηεξν
κέξνο ηεο πεξηνρήο ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα ζεκαληηθώλ εθθνιάςεσλ Aedes caspius/Aedes
detritus θαη εληνπηζκέλα ζε πνιύ κηθξή έθηαζε, ζην δπηηθό θνκκάηη ηεο Ληκλνζάιαζζαο κεγάιε
πηζαλόηεηα εθθνιάςεσλ Anopheles spp. θαη Culex spp..
Σν Γέληα ηος Νέζηος θαζώο θαη ε Λίμνη Ιζμαπίδα είλαη πεξηνρέο πνπ, όπσο πξνθύπηεη από
ηνπο ράξηεο, ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα εθθνιάςεσλ θαη γηα ηα ηξία γέλε θνπλνππηώλ.
ηε Λιμνοθάλαζζα ηος Πόπηο Λάγορ ππάξρεη πνιύ κεγάιε πηζαλόηεηα ζεκαληηθώλ
εθθνιάςεσλ Aedes caspius/Aedes detritus, πνιύ κηθξή πηζαλόηεηα ζεκαληηθώλ
Culex spp.θαη πνιύ κηθξή πηζαλόηεηα ζεκαληηθώλ εθθνιάςεσλ Anopheles spp..
ΙΙ.2.

Σηοισεία ενηομολογικήρ επιηήπηζηρ 2012 για ηη ΠΑΜΘ
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εθθόιαςεσλ

ηα πιαίζηα ηεο εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηε πεξίνδν Μάην – Οθηώβξην
2012 από ηελ εηαηξία «Οηθναλάπηπμε» ΑΔ, ηνπνζεηήζεθαλ παγίδεο ζύιιεςεο ελήιηθσλ
θνπλνππηώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο ΠΑΜΘ. πλνιηθά ηνπνζεηήζεθαλ 25 παγίδεο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα 5 ζηνλ Έβξν, 7 ζηε πεξηνρή ηεο Ρνδόπεο, 8 ζηε πεξηνρή ηεο Καβάιαο θαη 5 ζηε
πεξηνρή ηεο Ξάλζεο. ην Υάξηε 1 θαίλνληαη ηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ παγίδσλ. Σα
απνηειέζκαηα ηεο πξνγξάκκαηνο εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ:
Χάπηηρ 1: Σημεία Τοποθέηηζηρ Παγίδων ζηη ΠΑΜΘ, Μάιορ – Οκηώβπιορ 2012.

ην δηάζηεκα Μάηνο – Οθηώβξηνο 2012 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 15 δεηγκαηνιεςίεο ελήιηθσλ
θνπλνππηώλ ησλ ηξηώλ γελώλ Aedes spp., Culex spp. και Anopheles spp. αλά 10 εκέξεο. Σα
ζπιιεθζέληα θνπλνύπηα απνζηέιινληαλ ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζε εξγαζηήξηα ηεο Δζληθήο
ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο (ΔΓΤ) γηα έιεγρν ηεο κνιπζκαηηθόηεηάο ηνπο από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ. ην
Γξάθεκα 1 παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε δηαθύκαλζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ θνπλνππηώλ, θαζώο θαη ε
πνζνζηηαία δηαθύκαλζε ησλ ηξηώλ γελώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ Μαΐνπ-Οθησβξίνπ 2012.
Όπσο θαίλεηαη από ην γξάθεκα, θπξίαξρν ζπιιεθζέλ γέλνο είλαη ην Culex spp., αθνινπζνύκελν
από ην Aedes spp. ελώ ηε ρακειόηεξε πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ζεκεηώλεη ην Anopheles spp.
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Γπάθημα 1: Ποζοζηιαία πληθςζμιακή διακύμανζη κοςνοςπιών ζηην ΠΑΜΘ, Μάιορ- Οκηώβπιορ 2012

Σα απνηειέζκαηα από ηελ εξγαζηεξηαθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ ησλ θνπλνππηώλ, αλέδεημαλ ηε
παξνπζία ηνπ ΓΝ ζηελ ΠΑΜΘ ζε θνπλνύπηα ηνπ γέλνπο Culex spp. Σν άλσζελ εύξεκα, απιά
επηβεβαηώλεη ηελ θπθινθνξία ηνπ ηνύ ζηνπο δηαβηβαζηέο ηεο πεξηνρήο, όπσο ήηαλ αλακελόκελν
από ηελ πξώηε εκθάληζε αλζξσπίλσλ θξνπζκάησλ ην 2011. Από ηηο αξρέο Ηνπιίνπ έσο ηα κέζα
Απγνύζηνπ 2012 παξαηεξείηαη ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο ζεηηθώλ δεηγκάησλ, ζηα ηέιε Απγνύζηνπ
εκθαλίδεηαη ζεκαληηθή πηώζε, ε νπνία κεδελίδεηαη από ηηο αξρέο επηεκβξίνπ θαη κεηά.
Οη ζπιιήςεηο ησλ θνπλνππηώλ ηνπ γέλνπο Anopheles spp., θπκαίλνληαη ζε ρακειά επίπεδα,
παξόια απηά απνδεηθλύνπλ ηελ παξνπζία δηαβηβαζηώλ εινλνζίαο ζηελ πεξηνρή (Xάξηεο 2).

Χάπηηρ 2: Σημεία Εύπεζηρ Ενήλικων Αnopheles spp. ζηη ΠΑΜΘ, πεπίοδορ Μάιορ – Οκηώβπιορ 2012.
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ΙΙΙ.

Δεδομένα ΚΕΕΛΠΝΟ ζσεηικά με νοζήμαηα πος μεηαδίδονηαι με διαβιβαζηέρ

ζηη ΠΑΜΘ
ΙΙΙ.1.

Επιδημιολογικά δεδομένα λοίμωξηρ από ηον ιό ηος ΔΝ ζηη ΠΑΜΘ, 2010 – 2012

ηε ΠΑΜΘ ην 2012 έρνπλ δηαγλσζηεί ζπλνιηθά 76 θξνύζκαηα ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ (κε
εκεξνκελίεο έλαξμεο ζπκπησκάησλ από 30/07/2012 έσο 28/09/2012) θαη έρνπλ θαηαγξαθεί
ηέζζεξεηο ζάλαηνη (ηξεηο ζην Γήκν Καβάιαο θαη έλαο ζην Γήκν Αβδήξσλ Ξάλζεο).
Από ηα 76 θξνύζκαηα, ηα 46 εκθάληζαλ εθδειώζεηο από ην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα
(εγθεθαιίηηδα ή/θαη κεληγγίηηδα ή/θαη νμεία ραιαξή παξάιπζε) θαη 30 θξνύζκαηα ήπηεο εθδειώζεηο
(εκπύξεην λόζεκα).
ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα νξνεπηδεκηνινγηθήο κειέηεο πνπ είρε δηεμαρζεί ην 2010 ζηε
Κεληξηθή Μαθεδνλία, ζε θάζε έλα θξνύζκα ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ κε πξνζβνιή ηνπ
θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο αληηζηνηρνύλ πεξίπνπ 140 κνιπλζέληεο από ηνλ ηό (κε ήπηα
ζπκπησκαηνινγία ή ρσξίο ζπκπηώκαηα). ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη ηα
θξνύζκαηα ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ κε εθδειώζεηο από ην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα, πνπ
εθηέζεθαλ ζηε ΠΑΜΘ ην 2012, αλά Γήκν πηζαλήο έθζεζεο.
Πίνακαρ. Πιθανόρ ηόπορ έκθεζηρ αζθενών με επγαζηηπιακή διάγνωζη λοίμωξηρ από ηον ιό ηος
Γςηικού Νείλος με εκδηλώζειρ από ηο κενηπικό νεςπικό ζύζηημα, ΠΑΜΘ, 2012*

Πεπιθεπειακή
Δνόηηηα (Π.Δ.)

Ξάνθηρ

Καβάλαρ

Γπάμαρ

Καλλικπαηικόρ Γήμορ

Απιθμόρ
αζθενών

Αζθενείρ ανά
100.000 πληθςζμού

Σνπείξνπ

10

86,63

Αβδήξσλ

11

57,88

Ξάλζεο

2

3,07

ύνολο

23

20,68

Νέζηνπ

11

49,26

Καβάιαο

7

9,93

ύνολο

18

14,41

Γνμάηνπ

2

13,78

Γξάκαο

3

5,09

ύνολο

5

5,09

46

7,56

ύνολο Πεπιθέπειαρ
*Απνγξαθή κόληκνπ πιεζπζκνύ 2011 (πεγή: ΔΛΣΑΣ)

πγθεθξηκέλα, νη νηθηζκνί ζηνπο νπνίνπο παξαηεξήζεθαλ θξνύζκαηα ινίκσμεο από ηνλ ηό ΓΝ
θαηά ην 2012 ήηαλ νη εμήο:
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ηελ Π.Δ. Ξάνθηρ:
-

από ην Γ. Σοπείπος: Άγηνο Αζαλάζηνο, Άβαην, Μάγγαλα, Κπςέιε, Δξάζκην, Κύξλνο,
Ζιηόπεηξα, Δύιαιν, Γέθαξρν, Ν.Ακηζόο, Οξθαλό

-

από ην Γ. Αβδήπων: Γεληζζέα, Βαθαίτθα, Πεγάδηα, Πεηεηλόο, Απμέληην, Άβδεξα, Μαγηθό,
νύλην, Φίιηα, Γηνκήδεηα, πδηλή

-

από ην Γ. Ξάνθηρ: Ξάλζε (πόιε Ξάλζεο θαη νηθηζκνί Λεύθε, Καιιηζέα θαη Υξύζα)

ηελ Π.Δ. Καβάλαρ:
-

από ην Γ. Καβάλαρ: Φίιηππνη, Κξελίδεο, Καβάια, Ακπγδαιεώλαο, Νένο Επγόο

-

από ην Γ. Νέζηος: Υξπζνύπνιε, Υξπζνρώξη, Αγίαζκα, Κεξακσηή, Δξαηεηλό, Γέξνληαο,
Πέξλε

ηελ Π.Δ. Γπάμαρ:
-

από ην Γ. Γπάμαρ: Μηθξνρώξη, Ακπειάθηα, Γξάκα (πόιε Γξάκαο θαη Αξθαδηθόο)

-

από ην Γ. Γοξάηος: Φηειηά θαη Καιακπάθη

Καλέλα θξνύζκα ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ δελ θαηαγξάθεθε από ηε ΠΑΜΘ ην 2011, ελώ ην
2010 δηαγλώζζεθε έλα θξνύζκα ζηελ Π.Δ. Καβάιαο (Πεγέο Γ. Νέζηνπ).
ΙΙΙ.2.

Επιδημιολογικά δεδομένα ελονοζίαρ ζηη ΠΑΜΘ, 2009 – 2012

ηε ΠΑΜΘ θαηά ηε 4εηία 2009 - 2012 θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά δύν θξνύζκαηα εινλνζίαο, έλα
θξνύζκα κε ελδείμεηο εγρώξηαο κεηάδνζεο ην 2012 θαη έλα εηζαγόκελν θξνύζκα ην 2009.
πγθεθξηκέλα, ην 2012 θαηαγξάθεθε έλα πεξηζηαηηθό εινλνζίαο από Plasmodium vivax ζε
ειιεληθήο θαηαγσγήο θάηνηθν Γ. Αβδήξσλ Π.Δ. Ξάλζεο.
Έλα εηζαγόκελν θξνύζκα εινλνζίαο θαηαγξάθεθε ην 2009 ζην Κέληξν Κξάηεζεο Μεηαλαζηώλ
Ξάλζεο, πνπ αθνξνύζε ζε κεηαλάζηε από ελδεκηθή ρώξα.

Iζηοπικά Δεδομένα Ελονοζίαρ για ηη ΠΑΜΘ
Ζ ΠΑΜΘ ήηαλ πεξηνρή ελδεκηθή γηα εινλνζία ζην παξειζόλ.
Σελ πεξίνδν 1922- 1923, ε επξύηεξε πεξηνρή είρε πιεγεί από επηδεκία εινλνζίαο, ιόγσ ηεο
αζξόαο εηζόδνπ 1,5 εθαηνκκύξηα πξόζθπγεο από ηελ Μηθξά Αζία. Ζ πεξηνρή ζπλέρηζε λα είλαη
ελδεκηθή γηα εινλνζία θαη ηα κεηέπεηηα ρξόληα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη όηη θαηά ηελ πεξίνδν
1969- 1974, όηαλ όιε ε Διιάδα θεξύρηεθε «ειεύζεξε» εινλνζίαο, ζηελ ΠΑΜΘ θαηαγξάθεθαλ
ζπλνιηθά 92 θξνύζκαηα εινλνζίαο.
Μειέηεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαίλεηαη λα δείρλνπλ όηη πεξηνρέο πνπ ππήξμαλ ελδεκηθέο γηα
εινλνζία παιαηόηεξα, έρνπλ κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα επαλεκθάληζεο ηεο εινλνζίαο. Γηα λα
απνθεπρζεί ε αλσηέξσ αλαθεξόκελε εθηίκεζε, ζεσξείηαη αλαγθαία ε έγθαηξε δηελέξγεηα
εληνκνινγηθώλ κειεηώλ θαη νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ.
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IV.

Σςμπεπάζμαηα

Ζ παξνπζία ζεηηθώλ δεηγκάησλ Culex spp. θαζώο θαη ε ζύιιεςε ελειίθσλ Anopheles spp. ζηελ
επξύηεξε πεξηνρή ηεο ΠΑΜΘ, καηαδεικνύει ηη παποςζία διαβιβαζηών ηόζο ηος ιού ηος ΓΝ
όζο και ηηρ ελονοζίαρ, θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θξνπζκάησλ. Σα παξαπάλσ
επξήκαηα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εκθάληζε θξνπζκάησλ θαη ησλ δύν απηώλ λνζεκάησλ ζε
αλζξώπνπο θαη δώα ζηε πεξηνρή, αιιά θαη ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα εινλνζίαο ζηελ πεξηνρή,
θαζηζηνύλ ηε πεξηνρή πςεινύ θηλδύλνπ.
Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε ο έγκαιπορ ππογπαμμαηιζμόρ και η εκηέλεζη ολοκληπωμένων
ππογπαμμάηων καηαπολέμηζηρ κοςνοςπιών ζηην Πεπιθέπεια Aναηολικήρ Μακεδονίαρ Θπάκηρ, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή εγθύθιην ηεο Γηεύζπλζεο Γεκόζηαο Τγηεηλήο ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο.

8|Σελίδα

