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ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΙΟ ΣΟΤ ΔΤΣΙΚΟΤ ΝΕΙΛΟΤ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2012
Η εβδομαδιαία αυτι αναφορά ςκοπό ζχει τθ ςυνοπτικι παρουςίαςθ των κρουςμάτων που
διαγιγνϊςκονται εργαςτθριακά με λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου (ΔΝ) κάκε εβδομάδα.
Σα δεδομζνα επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ προζρχονται από τισ δθλϊςεισ που αποςτζλλουν οι κεράποντεσ
ιατροί ςτο ΚΕΕΛΠΝΟ για τα περιςτατικά με εργαςτθριακι διάγνωςθ λοίμωξθσ από τον ιό του ΔΝ. Σα
ςτοιχεία αυτά εμπλουτίηονται ςε κακθμερινι βάςθ με τα δεδομζνα των Εργαςτθρίων που ςυμμετζχουν
ςτθ διάγνωςθ του ΔΝ (i. Εργ. Αναφοράσ Αρμποϊϊν, ΑΠΘ, ii. Εργ. Μικροβιολογίασ Ιατρικισ χολισ Ακινασ,
iii. Εργ. Μικροβιολογίασ Νοςοκομείου Ειδικϊν Πακιςεων Θεςςαλονίκθσ και iv. Διαγνωςτικό Σμιμα,
Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Pasteur).
Σο Σμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ του ΚΕΕΛΠΝΟ πραγματοποιεί ςυςτθματικι
επαλικευςθ και διαςταφρωςθ των ςτοιχείων κατά περίπτωςθ, μζςω επικοινωνίασ με τουσ κεράποντεσ
ιατροφσ και τα γραφεία κίνθςθσ των νοςοκομείων ι ςυνεντεφξεων με τουσ αςκενείσ.
Από τθν αρχι τθσ περιόδου 2012 μζχρι και τισ 4/10/2012 (ϊρα 16.00), ζχουν διαγνωςτεί 157 κροφςματα
λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου και ζχουν καταγραφεί δεκατρείσ κάνατοι. Από τα 157
κροφςματα, τα 106 εμφάνιςαν εκδθλϊςεισ από το Κεντρικό Νευρικό φςτθμα (εγκεφαλίτιδα ι/και
μθνιγγίτιδα ι/και οξεία χαλαρι παράλυςθ) και 51 κροφςματα ιπιεσ εκδθλϊςεισ (εμπφρετο νόςθμα)
(Πίνακασ 1).Επιπλζον, ζχουν καταγραφεί δφο ειςαγόμενα κροφςματα από τισ ΗΠΑ, που διαγνϊςκθκαν
ςτθν Ελλάδα τον Ιοφνιο και το επτζμβριο του 2012, τα οποία δεν περιλαμβάνονται ςτθν ανάλυςθ που
ακολουκεί.
Πίνακασ 1: Αριθμόσ αςθενών με εργαςτηριακή διάγνωςη λοίμωξησ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου.
φνολο Ελλάδασ, περίοδοσ 2012 ζωσ 5.10.2012 (ώρα 16.00)
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Ζωσ 5/10/2012, ϊρα 10:00, 118 (75,2%) αςκενείσ με λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου ζχουν λάβει
εξιτιριο από το νοςοκομείο, 12 (7,6%) δε νοςθλεφτθκαν, 13 (8,3%) κατζλθξαν, 9 (5,7%) εξακολουκοφν να
νοςθλεφονται ςε κλινικζσ πλθν ΜΕΘ και 5 (3,2%) αςκενείσ ςε ΜΕΘ. (Πίνακασ 2).
Πίνακασ 2. Σρζχουςα κατάςταςη αςθενών με εργαςτηριακή διάγνωςη λοίμωξησ από ιό Δυτικοφ Νείλου,
5.10.2012, ώρα 10.00
Σρζχουςα κατάςταςη αςθενών

Αριθμόσ
κρουςμάτων (%)

Νοςθλευόμενοι ςε ΜΕΘ
Νοςθλευόμενοι ςε κλινικζσ (πλθν τθσ ΜΕΘ)

5 (3,2%)
9 (5,7%)

φνολο νοςηλευομζνων

14 (8,9%)

Θάνατοι

13 (8,3%)

Καςθ και ζξοδοσ από το νοςοκομείο

118 (75,2%)

Δε νοςθλεφτθκε ςε νοςοκομείο

12 (7,6%)

φνολο Κρουςμάτων

157 (100)

Η περαιτζρω ανάλυςθ αφορά ςτα 106 περιςτατικά με εκδθλϊςεισ από το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα, για
τα οποία ζχουν γίνει οι απαραίτθτεσ επαλθκεφςεισ και διαςταυρϊςεισ ςτοιχείων και δεν αναφζρεται
ιςτορικό ταξιδιοφ ςε άλλθ χϊρα κατά τθν περίοδο επϊαςθσ. Ενδεικτικά, αναφζρουμε ότι - ςφμφωνα και
με τα αποτελζςματα οροεπιδθμιολογικισ μελζτθσ που είχε διεξαχκεί το 2010 - ςε κάκε ζνα (1) κροφςμα
λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου με προςβολι του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ αντιςτοιχοφν
περίπου 140 μολυνκζντεσ από τον ιό (με ιπια ςυμπτωματολογία ι αςυμπτωματικοί).
τθν Εικόνα 1 φαίνεται θ κατανομι των περιςτατικϊν ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων. Σο πρϊτο
περιςτατικό αναφζρει ζναρξθ ςυμπτωμάτων τθν εβδομάδα 25/2012 (από 18/06 ζωσ 24/06/2012).
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Εικόνα 1. Αριθμόσ αςθενών με εργαςτηριακή διάγνωςη λοίμωξησ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου και εκδηλώςεισ
από το κεντρικό νευρικό ςφςτημα, ανά εβδομάδα ζναρξησ ςυμπτωμάτων. Περίοδοσ 2012, ζωσ 5.10.2012 (ώρα
16.00).*
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* Η ςτικτι κόκκινθ γραμμι αναπαριςτά τον αρικμό κρουςμάτων με εκδθλϊςεισ από το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα, που είχαν
δθλωκεί κατά τθν περίοδο 2010, θ ςτικτι μαφρθ γραμμι αναπαριςτά τον αντίςτοιχο αρικμό κρουςμάτων κατά τθν περίοδο του
2011. Κάκε μπλε τετραγωνίδιο αναπαριςτά ζνα κροφςμα που δθλϊκθκε κατά τθν περίοδο 2012.

Οι θλικίεσ των αςκενϊν κυμαίνονται από 11-95 (διάμεςθ θλικία: 68 ζτθ).
τον Πίνακα 3 φαίνεται ο πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ των αςκενϊν (Καλλικρατικοί Διμοι) με εργαςτθριακά
διαγνωςμζνθ λοίμωξθ από ιό του ΔΝ και με εκδθλϊςεισ από το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα. θμειϊνεται
ότι ο πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ είναι αδρό κριτιριο για τθν εκτίμθςθ των περιοχϊν κυκλοφορίασ του ιοφ.
Για δφο αςκενείσ τα ςτοιχεία ςχετικά με τθν θμερομθνία ζναρξθσ ςυμπτωμάτων και το ιςτορικό
μετακινιςεων κακιςτοφν αδφνατθ τθν εκτίμθςθ του πικανοφ τόπου εκκζςεωσ. Επιπρόςκετα, ζνα από τα
κροφςματα οφείλεται ςτθ μετάδοςθ του ιοφ μζςω μετάγγιςθσ και αφορά ςε βαριά ανοςοκαταςταλμζνο
αςκενι με ιςτορικό πολλαπλϊν μεταγγίςεων. Σόςο θ αιμολθψία από τον αιμοδότθ όςο και θ μετάγγιςθ
ςτον αςκενι είχαν γίνει πριν εμφανιςτεί το πρϊτο κλινικά αναγνωρίςιμο και διαγνωςμζνο κροφςμα από
τον ιό ςτθ χϊρα μασ. Σα τρία αυτά περιςτατικά δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτον Πίνακα 3 και ςτισ Εικόνεσ 2
και 3.
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Πίνακασ 3. Πιθανόσ τόποσ ζκθεςησ αςθενών με εργαςτηριακή διάγνωςη λοίμωξησ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου
με εκδηλώςεισ από το κεντρικό νευρικό ςφςτημα. Περίοδοσ 2012, ζωσ 5.10.2012 (ώρα 16.00).
Καλλικρατικόσ Δήμοσ

Αριθμόσ
αςθενών

Αςθενείσ ανά 100.000
*
πληθυςμοφ

Περιφερειακή Ενότητα
(Π.Ε.)

Σοπείρου

10

87,10

Ξάνκθσ

Αβδιρων

11

58,41

Ξάνκθσ

Ξάνκθσ

2

3,10

Ξάνκθσ

Νζςτου

9

40,54

Καβάλασ

Καβάλασ

8

11,37

Καβάλασ

Δοξάτου

2

13,72

Δράμασ

Δράμασ

3

5,08

Δράμασ

Παλαιοφ Φαλιρου

11

17,63

Νότιοσ Σομζασ Ακθνϊν

Αλίμου

5

11,95

Ελλθνικοφ- Αργυροφπολθσ

4

7,79

Γλυφάδασ

2

2,29

Καλλικζασ

2

1,99

Νζασ μφρνθσ

1

1,36

Νότιοσ Σομζασ Ακθνϊν

Αμαρουςίου

1

1,38

Βόρειοσ Σομζασ Ακθνϊν

Ηλιουπόλεωσ

1

1,28

Κεντρικόσ Σομζασ Ακθνϊν

2 Δθμοτικό Διαμζριςμα
Διμου Ακθναίων

1

Πειραιά

1

0,61

Πειραιϊσ

Ωρωποφ

1

2,98

Ανατολικισ Αττικισ

Νότιοσ Σομζασ Ακθνϊν
Νότιοσ Σομζασ Ακθνϊν
Νότιοσ Σομζασ Ακθνϊν
Νότιοσ Σομζασ Ακθνϊν

ο

Κεντρικόσ Σομζασ Ακθνϊν
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Αιγιαλείασ

5

10,05

Αχαΐασ

Νζασ Προποντίδοσ

3

8,22

Χαλκιδικισ

άμου

2

6,10

άμου

Μεγανθςίου

1

96,15

Λευκάδασ

Λευκάδασ

2

8,81

Λευκάδασ

Κφμθσ- Αλιβερίου

1

3,51

Ευβοίασ

Ηρωικισ Πόλθσ Νάουςασ

1

3,08

Ημακίασ

Αλεξάνδρειασ

1

2,40

Ημακίασ

Βζροιασ

1

1,50

Ημακίασ

Χαλκθδόνοσ

3

8,94

Θεςςαλονίκθσ

Ωραιοκάςτρου

1

2,60

Θεςςαλονίκθσ

Δζλτα

1

2,19

Θεςςαλονίκθσ

Κορδελιοφ - Ευόςμου

1

0,99

Θεςςαλονίκθσ

Πζλλασ

1

1,59

Πζλλασ

Ιεράσ Πόλθσ Μεςολογγίου

1

2,91

Αιτωλοακαρνανίασ

Αγρινίου

1

1,06

Αιτωλοακαρνανίασ

Νικολάου κουφά

1

7,81

Άρτασ

Άγνωςτοσ πικανόσ τόποσ
ζκκεςθσ

2

Μετάδοςθ μζςω μετάγγιςθσ

1

φνολο χώρασ

105

1,01
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Εικόνα 2: Χάρτησ με αποτφπωςη του πιθανοφ τόπου ζκθεςησ των αςθενών με εργαςτηριακή διάγνωςη λοίμωξησ
από ιό του Δυτικοφ Νείλου με εκδηλώςεισ από το κεντρικό νευρικό ςφςτημα (n=102). Περίοδοσ 2012, ζωσ
5.10.2012 (ώρα 16.00).

πθγι: ΚΕΕΛΠΝΟ
* Κάθε κόκκινη κοςκίδα αναπαπιζηά ένα επγαζηηπιακά διαγνωζμένο κπούζμα λοίμωξηρ από ιό ηος Δςηικού Νείλος.
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Εικόνα 3: Χάρτησ με αποτφπωςη του τόπου κατοικίασ των αςθενών με εργαςτηριακή διάγνωςη λοίμωξησ από τον
ιό του Δυτικοφ Νείλου με εκδηλώςεισ από το κεντρικό νευρικό ςφςτημα ςτην περιοχή τησ Αττικήσ (n=30).
Περίοδοσ 2012 ζωσ 5.10.2012 (ώρα 16.00)

πθγι: ΚΕΕΛΠΝΟ
* Κάθε κόκκινη κοςκίδα αναπαπιζηά ένα επγαζηηπιακά διαγνωζμένο κπούζμα λοίμωξηρ από ιό ηος Δςηικού Νείλος.

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Μετά το καλοκαίρι του 2010, που εμφανίςκθκε για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα επιδθμία λοίμωξθσ από τον
ιό του Δυτικοφ Νείλου, και τθ καταγραφι περιςτατικϊν και το 2011, αναμενόταν θ ςυνζχιςθ τθσ
εμφάνιςθσ περιςτατικϊν ςτθν Ελλάδα κατά το τρζχον ζτοσ, τόςο ςτισ ίδιεσ περιοχζσ, όςο και ςε περιοχζσ
που δεν είχαν προςβλθκεί κατά το 2010 ι το 2011.
Μζχρι τισ 5/10/2012 ζχουν εμφανιςτεί κροφςματα ςτθν Περιφζρεια Αττικισ, ςτισ Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ,
Ημακίασ, Αιτωλοακαρνανίασ, Χαλκιδικισ, Πζλλασ και Εφβοιασ, όπου είχαν καταγραφεί κροφςματα και το
2011, κακϊσ επίςθσ ςτισ Π.Ε. άμου, Αχαΐασ, Λευκάδασ, Καβάλασ, Ξάνκθσ, Δράμασ και Άρτασ, που
αποτελοφν νζεσ περιοχζσ κυκλοφορίασ του ιοφ. τθν Ευρϊπθ και ςε γειτονικζσ τθσ χϊρεσ, κατά τθν
περίοδο 2012 (ζωσ 5/10/2012), κροφςματα τθσ νόςου ζχουν εμφανιςτεί ςτθν Ιταλία, ςτο Ιςραιλ, ςτθ
Ρωςία, ςτθ F.Y.R.O.M., ςτθν Παλαιςτίνθ, ςτθν Συνθςία, ςτθ ερβία, ςτθ Ρουμανία, τθν Κροατία, το
Κόςςοβο και ςτθν Ουγγαρία (πθγι: ECDC).
Η επιδθμιολογικι επιτιρθςθ τθσ νόςου, θ ςυςτθματικι και ζγκαιρθ καταπολζμθςθ των κουνουπιϊν και θ
εφαρμογι μζτρων ατομικισ προςταςίασ από τα κουνοφπια αποτελοφν τα πλζον ενδεδειγμζνα μζτρα για
τον ζλεγχο τθσ νόςου.
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ΜΕΣΡΑ ΠΟΤ ΕΛΗΦΘΗΑΝ ΑΠΟ ΣΟ ΚΕΕΛΠΝΟ – ΠΕΡΙΟΔΟ 2012
1. Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των επαγγελματιϊν υγείασ με τθ διενζργεια ενθμερωτικϊν
θμερίδων, με τθ παροχι ειδικϊν οδθγιϊν για τθν επιτιρθςθ των εγκεφαλιτίδων. τθν ιςτοςελίδα του
ΚΕΕΛΠΝΟ δθμιουργικθκε ειδικι κεματικι ενότθτα για τον ιό του Δυτικοφ Νείλου όπου αναρτϊνται
όλεσ οι επικαιροποιθμζνεσ οδθγίεσ για τθ νόςο και τθν αντιμετϊπιςι τθσ (www.keelpno.gr, Οδθγίεσ
για τουσ επαγγελματίεσ υγείασ, Οδθγίεσ για τθν αποςτολι δείγματοσ, υνοδευτικό Δελτίο για τθν
αποςτολι Δείγματοσ, Δελτίο Διλωςθσ Κροφςματοσ, Ενθμερωτικό Τλικό για το κοινό).
2. Εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ (ςχολεία, τοπικοί φορείσ) ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ.
3. Εκπόνθςθ οδθγιϊν προφφλαξθσ από τα κουνοφπια που απευκφνονται ςτο ευρφ κοινό (φυλλάδια,
αφίςεσ).
4. Εφαρμογι από το Εκνικό Κζντρο Αιμοδοςίασ (EKEA) των κατάλλθλων μζτρων αιμοεπαγρφπνθςθσ για
τθν αςφάλεια του αίματοσ ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ ευρωπαϊκι οδθγία, με τθν ειςιγθςθ του ΚΑΕ
και τθσ Ομάδασ Εργαςίασ για τον κακοριςμό των Επθρεαηόμενων από τον ΙΔΝ περιοχϊν. Σα μζτρα για
τθν αςφάλεια του αίματοσ δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr, Οδθγίεσ
για τουσ επαγγελματίεσ υγείασ) και ανανεϊνονται κακθμερινά με βάςθ τα επιδθμιολογικά δεδομζνα.
θμειϊνεται ότι μερικοί Διμοι χαρακτθρίηονται επθρεαηόμενεσ από τον ΙΔΝ περιοχζσ όχι λόγω
διλωςθσ εργαςτθριακά επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ λοίμωξθσ ςε άνκρωπο, αλλά λόγω γεωφυςικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ ςε ςυνδυαςμό με διλωςθ κροφςματοσ ςε όμορο διμο ι λόγω γνωςτισ
κυκλοφορίασ του ΙΔΝ ςτθν περιοχι κατά τα προθγοφμενα ζτθ.
5. Εκπόνθςθ μελζτθσ χαρτογράφθςθσ εςτιϊν αναπαραγωγισ κουνουπιϊν ςε περιοχζσ τθσ χϊρασ.
Οργάνωςθ επιτιρθςθσ ςε διαβιβαςτζσ (κουνοφπια), θ οποία ζχει κατακυρωκεί ςε τρεισ αναδόχουσ
εταιρείεσ. υνοπτικά θ πορεία των ζργων αυτϊν μζχρι τϊρα και τα αποτελζςματά τουσ ζχουν ωσ εξισ:
o Η παρακολοφκθςθ των πλθκυςμϊν ενθλίκων (ακμαίων) κουνουπιϊν βρίςκεται ςε εξζλιξθ ςε επτά
γεωγραφικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ (Ν. Αττικισ, τερεά Ελλάδα, Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ,
Μακεδονία, Θεςςαλία, Πελοπόννθςο και Ήπειρο). Η ζναρξθ τθσ παρακολοφκθςθσ άρχιςε ςτο
ςφνολο ςχεδόν των περιοχϊν το Μάιο 2012 και ςυνεχίηεται ζωσ και ςιμερα. υνολικά ζχουν
τοποκετθκεί περίπου 20 ζωσ 60 παγίδεσ ανάλογα με τθν περιοχι. Μια πρϊτθ προςπάκεια
ανάλυςθσ των ςτοιχείων που μασ ζδωςαν οι ανάδοχοι δείχνουν ότι: (α) ςχεδόν το ςφνολο των
παγίδων από τισ πρϊτεσ θμερομθνίεσ ανάρτθςθσ ςυλλαμβάνουν ενιλικα κουνοφπια, (β) το
επικρατζςτερο γζνοσ ςε όλεσ τισ περιοχζσ είναι το Culex, με δεφτερο το Aedes και τελευταίο το
Anopheles. Σο τελευταίο με πολφ μικροφσ πλθκυςμοφσ ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ. (γ) ε γενικζσ
γραμμζσ οι πλθκυςμοί ιταν υψθλοί ςε όλεσ τισ περιοχζσ τουσ μινεσ Ιοφνιο και Ιοφλιο με
ςθμαντικι τάςθ για μείωςθ ςτο τζλοσ Ιουλίου και τον Αφγουςτο. (δ) θμαντικι παραλλακτικότθτα
ζχει καταγραφεί ςτουσ πλθκυςμοφσ των κουνουπιϊν μεταξφ των γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων
τθσ μελζτθσ. (ε) Σα επίπεδα μόλυνςθσ από τον Ιό του Δυτικοφ Νείλου (WNV) ςτισ περιοχζσ όπου
ζγιναν οι ςχετικοί ζλεγχοι ιταν υψθλά, ιδιαίτερα ςε άτομα του γζνουσ Culex. Σα υψθλά ποςοςτά
ανίχνευςθσ του WNV ςτα δείγματα καταδεικνφουν τθν ανάγκθ για τθ ςυνζχιςθ των ςχετικϊν
ελζγχων και τθν επζκταςθ τουσ ςε όλα τα γεωγραφικά διαμερίςματα και βζβαια ςτθν προςεκτικι
εφαρμογι των κατά τόπουσ προγραμμάτων αντιμετϊπιςθσ.
6. υνεργαςία του ΤΤΚΑ και του ΚΕΕΛΠΝΟ με το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων και
ανταλλαγι πλθροφοριϊν για τθν επιτιρθςθ τθσ λοίμωξθσ από ιό ΔΝ ςε ιπποειδι.
7. Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ςυνεργάηεται με το Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ ςτο «Ειδικό Πρόγραμμα Ελζγχου για τον
Ιό του Δυτικοφ Νείλου και τθν Ελονοςία, Ενίςχυςθ τθσ Επιτιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια», το οποίο
πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ»
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του ΕΠΑ (2007-2013). Οι άξονεσ του προγράμματοσ αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ γεωγραφικϊν
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (GIS), τθν ενίςχυςθ τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ των δφο νοςθμάτων,
τθ χαρτογράφθςθ των ενδιαιτθμάτων κουνουπιϊν και τθ δειγματολθψία κουνουπιϊν από περιοχζσ
υψθλοφ κινδφνου, τθν ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ των πτθνϊν και των ιπποειδϊν για τθ μετάδοςθ του
Ιοφ του Δυτικοφ Νείλου, εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ τόςο του κοινοφ, όςο και των ομάδων υψθλοφ
κινδφνου και των επαγγελματιϊν υγείασ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τον ζλεγχο και τθ κεραπεία των
δφο νοςθμάτων.
8. το πλαίςιο του προαναφερκζντοσ «Ειδικοφ Προγράμματοσ Ελζγχου για τον Ιό του Δυτικοφ Νείλου και
τθν Ελονοςία, Ενίςχυςθ τθσ Επιτιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια» του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ
«Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» του ΕΠΑ (2007-2013), ςτο οποίο ςυνεργάηεται το ΚΕΕΛΠΝΟ με το
Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, πραγματοποιοφνται:
- Οροεπιδθμιολογικι μελζτθ ςε οικόςιτα πτθνά (κοτόπουλα και περιςτζρια θλικίασ <6 μθνϊν), που
αποτελοφν πρϊιμουσ δείκτεσ μετάδοςθσ του ιοφ του Δυτικοφ Νείλου, θ οποία διεξάγεται ςτθ
Βόρειο Ελλάδα από τθν Κτθνιατρικι χολι του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ.
- Επιτιρθςθ των άγριων πτθνϊν με τοποκζτθςθ ειδικϊν παγίδων ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Αττικισ, θ οποία διεξάγεται από τθν Κτθνιατρικι χολι του
Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ.
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