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ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

Ελονοςία ςτθν Ελλάδα, ζτοσ 2012  

Ειςαγωγι 

Θ ελονοςία (malaria) είναι λοιμϊδθσ νόςοσ που προκαλείται από το παράςιτο 

«πλαςμϊδιο» τθσ ελονοςίασ και μεταδίδεται κυρίωσ μζςω διγματοσ (τςιμπιματοσ) 

μολυςμζνου ανωφελοφσ κουνουπιοφ (Anopheles). Υπάρχουν πζντε είδθ πλαςμωδίων που 

προςβάλλουν τον άνκρωπο: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, 

Plasmodium malariae και Plasmodium knowlesi. Τα ςυμπτϊματα τθσ νόςου (παροξυςμικό 

ζντονο ρίγοσ, υψθλόσ πυρετόσ, εφίδρωςθ, γενικι αδιακεςία, κεφαλαλγία και μυαλγίεσ) 

εμφανίηονται ςυνικωσ από μία ζωσ τζςςερισ εβδομάδεσ μετά τθ μόλυνςθ, ενϊ ςυχνά 

παρατθροφνται υποτροπζσ (ζωσ και πζντε χρόνια μετά), κυρίωσ ςε μόλυνςθ από το 

Plasmodium vivax. Υπάρχει αποτελεςματικι κεραπεία για τθ νόςο.  

Θ νόςοσ ενδθμεί ςε περιςςότερεσ από 100 χϊρεσ, κυρίωσ τθσ υποςαχάριασ Αφρικισ και τθσ 

Αςίασ. Στθν Ελλάδα θ νόςοσ εκριηϊκθκε το 1974, μετά από εντατικό και επίπονο 

πρόγραμμα καταπολζμθςθσ (1946–1960). Μζχρι και το 2010 καταγράφονταν ςτθν Ελλάδα 

ετθςίωσ περίπου 20-50 κροφςματα που ςχετίηονταν (ςτθ μεγάλθ τουσ πλειοψθφία) με 

ταξίδι ι παραμονι ςε ενδθμικι για τθν ελονοςία χϊρα. Ζωσ το 2010, ςποραδικά κροφςματα 

χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ καταγράφθκαν το 1991, 1999, 2000, 2009 και το 2010.  

Επιδθμιολογικι επιτιρθςθ τθσ νόςου 

Τα δεδομζνα τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ προζρχονται από τισ δθλϊςεισ που 

αποςτζλλουν οι κεράποντεσ ιατροί ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ για τα κροφςματα με εργαςτθριακι 

διάγνωςθ ελονοςίασ. Το Τμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Ραρζμβαςθσ του 

ΚΕΕΛΡΝΟ πραγματοποιεί ςυςτθματικι επαλικευςθ και διαςταφρωςθ των ςτοιχείων, μζςω 

επικοινωνίασ με τουσ κεράποντεσ ιατροφσ, τα γραφεία κίνθςθσ των νοςοκομείων και τα 

εργαςτιρια αναφοράσ ι επιβεβαίωςθσ τθσ ελονοςίασ. Επιπλζον, ςε περιπτϊςεισ 

κρουςμάτων με ενδείξεισ «εγχϊριασ μετάδοςθσ» ι ςε περιοχζσ όπου εμφανίηονται ςυρροζσ 

κρουςμάτων, πραγματοποιοφνται ςυνεντεφξεισ με τουσ αςκενείσ (ι τουσ ςυγγενείσ τουσ) με 

τθ χριςθ θμι-δομθμζνου ερωτθματολογίου, για τθ διερεφνθςθ πικανϊν παραγόντων 

κινδφνου και τθ λιψθ αναλυτικοφ ιςτορικοφ ταξιδιοφ κατά τα τελευταία 5 ζτθ πριν από τθν 



ΚΕΕΛΠΝΟ, Έκθεση 3.04.2013 

 

ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 
ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) 

Τθλζφωνα επικοινωνίασ: 210 8899 137, 210 8899 052 

 

2 

ζναρξθ των ςυμπτωμάτων, ενϊ άμεςα πραγματοποιείται και διερεφνθςθ του 

περιβάλλοντοσ των αςκενϊν, με τθν αναηιτθςθ και άλλων κρουςμάτων ςε ακτίνα περίπου 

100 μζτρων από τθν οικία τουσ. 

Επιδθμιολογικά δεδομζνα 2011 

Το ζτοσ 2011 καταγράφθκαν ςυνολικά, ςτθν Ελλάδα 96 κροφςματα ελονοςίασ: 54 

ειςαγόμενα (45 αφοροφςαν ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ και 9 ςε ταξιδιϊτεσ ςε 

ενδθμικζσ χϊρεσ) και 42 ςε αςκενείσ που δεν ανζφεραν ιςτορικό μετακίνθςθσ ςε ενδθμικζσ 

για τθν ελονοςία περιοχζσ (34 αςκενείσ ελλθνικισ εκνικότθτασ και οκτϊ αλλοδαποί από μθ 

ενδθμικζσ χϊρεσ). Συγκεκριμζνα, το καλοκαίρι του 2011 εμφανίςτθκε ςυρροι 36 

κρουςμάτων P.vivax ελονοςίασ με ενδείξεισ «εγχϊριασ μετάδοςθσ» ςτο Διμο Ευρϊτα 

Λακωνίασ, ενϊ άλλα 6 ςποραδικά κροφςματα P.vivax χωρίσ αναφερόμενο ιςτορικό ταξιδιοφ 

ςε ενδθμικζσ χϊρεσ εμφανίςτθκαν ςε άλλεσ 4 Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ (Ρ.Ε.): Ευβοίασ, 

Λαρίςθσ, Ανατολικισ Αττικισ και Βοιωτίασ (βλζπε Ζκκεςθ Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ- 

Ελονοςία ςτθν Ελλάδα, ζτοσ 2011). 

Συγκεκριμζνα, ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ διαγνϊςτθκαν 28 κροφςματα ελονοςίασ που 

αφοροφςαν ςε Ζλλθνεσ χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ και 8 

κροφςματα που αφοροφςαν ςε αλλοδαποφσ αςκενείσ από μθ ενδθμικζσ χϊρεσ (Μαρόκο 

(2), Ρολωνία (1) και ουμανία (5), εκ των οποίων οι 2 αςκενείσ διαγνϊςκθκαν ςτθ 

ουμανία). Δθλϊκθκαν, επίςθσ, από τθν ίδια περιοχι, 23 κροφςματα ελονοςίασ ςε 

αλλοδαποφσ αςκενείσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ (Ρακιςτάν (21), Αφγανιςτάν 

(2)), για τουσ περιςςότερουσ από τουσ οποίουσ δεν είναι ςαφζσ το ιςτορικό ταξιδιοφ και θ 

θμερομθνία άφιξισ τουσ ςτθ χϊρα. Επιπλζον, κροφςματα με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ 

ςτθν ίδια περιοχι δθλϊκθκαν και το 2009 (6 κροφςματα) και το 2010 (1 κροφςμα). 

Επιδθμιολογικά δεδομζνα, 2012 

Συνολικά, τo 2012 ςτθν Ελλάδα καταγράφθκαν ενενιντα δφο  (92) κροφςματα ελονοςίασ, εκ 

των οποίων τα 73 ειςαγόμενα (64 αφοροφν ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ και 9 ςε 

ταξιδιϊτεσ ςε ενδθμικζσ χϊρεσ). Από τα 70 ειςαγόμενα κροφςματα ςτα οποία ζγινε 

τυποποίθςθ πλαςμωδίου, τα 54 αφοροφν ςε λοιμϊξεισ από P.vivax (μετανάςτεσ από 

ενδθμικζσ χϊρεσ), τα 15 ςε λοιμϊξεισ από P.falciparum (8 μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ 

και 7 ταξιδιϊτεσ) και 1 κροφςμα (ςε μετανάςτθ) αφορά ςε ςυλλοίμωξθ P.vivax και 

P.falciparum. Με βάςθ το ιςτορικό μετακινιςεων ι/και το ιςτορικό παλαιότερθσ νόςθςθσ 

από ελονοςία, τα κροφςματα P.vivax ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ κεωροφνται ότι 

αντιπροςωπεφουν κατά κφριο λόγο υποτροπζσ τθσ νόςου. Για τα υπόλοιπα δεκαεννζα (19) 

κροφςματα υπάρχουν ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ το 2012 (13 αςκενείσ ελλθνικισ 

εκνικότθτασ και ζξι αλλοδαποί από μθ ενδθμικζσ χϊρεσ). Σε όλουσ τουσ αςκενείσ χωρίσ 

http://www.keelpno.gr/Portals/0/������/��������/Malaria_Report_2011-GR_07-5-2012.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/������/��������/Malaria_Report_2011-GR_07-5-2012.pdf
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αναφερόμενο ιςτορικό μετακίνθςθσ ςε ενδθμικζσ για τθν ελονοςία περιοχζσ 

επιβεβαιϊκθκε εργαςτθριακά λοίμωξθ με Plasmodium vivax. 

Επιπρόςκετα, το 2012 δθλϊκθκαν τζςςερα κροφςματα ελονοςίασ που κεωρείται ότι 

προςβλικθκαν ςε παλαιότερεσ περιόδουσ μετάδοςθσ και δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν 

περαιτζρω ανάλυςθ. Για δφο κροφςματα κεωρείται ότι θ μόλυνςθ ςυνζβθ κατά τθν περίοδο 

μετάδοςθσ 2011, εκ των οποίων το ζνα διαγνϊςκθκε αρχζσ Απριλίου 2012 ςε μετανάςτθ 

από το Μαρόκο, κάτοικο Διμου Ευρϊτα Λακωνίασ, με αςαφζσ ιςτορικό μετακίνθςθσ, και το 

άλλο αφοροφςε ςε 7 ετϊν κορίτςι ελλθνικισ εκνικότθτασ, μόνιμθ κάτοικο νομοφ Αττικισ, θ 

οποία είχε διαμείνει ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ τον Αφγουςτο του 2011. Επιπρόςκετα, 

δθλϊκθκαν δφο κροφςματα ελονοςίασ από P.malariae ςε θλικιωμζνουσ αςκενείσ, τα οποία 

κεωρείται ότι προςβλικθκαν ςε παλαιότερεσ περιόδουσ μετάδοςθσ. Τζλοσ, το 2012 

καταγράφθκαν πζντε υποτροπζσ τθσ νόςου ςε κροφςματα P.vivax του 2011 που δεν είχαν 

λάβει το κατάλλθλο ςχιμα ριηικισ κεραπείασ τθσ ελονοςίασ.  

Θ κατάταξθ των κρουςμάτων ανά τόπο κατοικίασ/ζκκεςθσ παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα 1. 

Αναλυτικότερα, ςχετικά με τα δεκαεννζα (19) κροφςματα ελονοςίασ ςε αςκενείσ που δεν 

ανζφεραν ιςτορικό μετακίνθςθσ ςε ενδθμικζσ για τθν ελονοςία περιοχζσ, ο πικανόσ τόποσ 

ζκκεςισ τουσ παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 1. Για δζκα από τουσ αςκενείσ αυτοφσ ο πικανόσ 

τόποσ ζκκεςθσ ςτθν ελονοςία είναι ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ, για δφο ςτο Διμο 

Μαρακϊνοσ Αττικισ, για δφο ςτο Διμο Μαρκοποφλου Μεςογαίασ Αττικισ, για ζνα ςτο 

Διμο Αβδιρων Ξάνκθσ, για ζνα ςτο Διμο Τανάγρασ Βοιωτίασ, για ζνα κροφςμα ωσ πικανόσ 

τόποσ ζκκεςθσ χαρακτθρίςκθκε θ περιοχι τθσ λίμνθσ Ραραλίμνθ κοντά ςτον οικιςμό 

Μουρίκι τθσ Ρ.Ε. Βοιωτίασ και για δφο κροφςματα ο πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ είναι ςτο Διμο 

Σοφάδων Καρδίτςασ.  

Tα δφο τελευταία κροφςματα αφοροφν ςε άτομα ρουμανικισ εκνικότθτασ και 

χαρακτθρίηονται ωσ «δευτερογενι» (introduced), κακϊσ ζχουν άμεςθ επιδθμιολογικι 

ςφνδεςθ με εννζα ακόμθ κροφςματα ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ που διζμεναν ςε 

κοντινι απόςταςθ, ζξω από τον ίδιο οικιςμό (και ανιχνεφκθκαν - ςτθν πλειοψθφία τουσ - 

ςτα πλαίςια ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων που διενιργθςε το ΚΕΕΛΡΝΟ ςτθν 

περιοχι).  

Ο αςκενισ (αλβανικισ εκνικότθτασ) με πικανό τόπο ζκκεςθσ το Διμο Τανάγρασ Βοιωτίασ 

διαγνϊςκθκε ςτθν Αλβανία. 

Στο Διάγραμμα 1 παρουςιάηονται τα κροφςματα ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχϊριασ 

μετάδοςθσ ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων ςτθν Ελλάδα. 

Στο Διμο Ευρϊτα Ρ.Ε. Λακωνίασ ζχουν καταγραφεί, επίςθσ, 17 κροφςματα ελονοςίασ ςε 

αλλοδαποφσ αςκενείσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ (13 από Ρακιςτάν και 4 από 

Αφγανιςτάν), τα οποία χαρακτθρίηονται ωσ ειςαγόμενα (πρόςφατθ θμερομθνία ειςόδου 
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ςτθ χϊρα, ι πρόςφατο ταξίδι ςε ενδθμικι για τθν ελονοςία χϊρα ι/και ιςτορικό ελονοςίασ 

ςτο παρελκόν). Ο ακριβισ τόποσ κατοικίασ των κρουςμάτων που καταγράφθκαν ςτθν Ρ.Ε. 

Λακωνίασ παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 2, ενϊ ςτο Διάγραμμα 2, παρουςιάηονται τα 

κροφςματα ελονοςίασ ςτθν ίδια περιοχι ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων.  

Οι θλικίεσ των 19 αςκενϊν με ελονοςία από όλθ τθ χϊρα χωρίσ αναφερόμενο ιςτορικό 

ταξιδιοφ ςε ενδθμικζσ περιοχζσ κυμαίνονται από  23 – 82 ζτθ (διάμεςθ θλικία: 52 ζτθ). Το 

63% των κρουςμάτων είναι άνδρεσ.  

Πίνακασ 1. Κατάταξθ κρουςμάτων ελονοςίασ ανά Περιφερειακι Ενότθτα (Π.Ε.) 
κατοικίασ/ζκκεςθσ, Ελλάδα, 2012 (n=92) 

Π.Ε. προςωρινισ 
κατοικίασ 
(ειςαγόμενα) ι 
ζκκεςθσ (εγχώρια) 

Κατάταξθ Κρουςμάτων Ελονοςίασ 

Ειςαγόμενα 
Με ενδείξεισ 

εγχώριασ 
μετάδοςθσ 

Μετανάςτεσ 
από ενδθμικζσ 

χϊρεσ 

Ταξιδιϊτεσ ςε 
ενδθμικζσ 

χϊρεσ 
Σφνολο 

Αιτωλοακαρνανίασ 2 0 2 0 

Αργολίδασ 1 0 1 0 

Αττικισ 24 6 30 4 

Βοιωτίασ 1 0 1 2 

Ευβοίασ 1 0 1 0 

Θεςςαλονίκθσ 2 0 2 0 

Ιωαννίνων 3 0 3 0 

Καρδίτςασ 9 1 10 2 

Κζρκυρασ 1 0 1 0 

Κορινκίασ 0 1 1 0 

Λακωνίασ 17 0 17 10 

Ξάνκθσ 0 0 0 1 

εκφμνου 1 0 1 0 

Χανίων 2 1 3 0 

φνολο 64 9 73 19 
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Εικόνα 1. Πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ αςκενών με ελονοςία χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ ςε 
ενδθμικι χώρα, Ελλάδα, 2012 (n=19). 

 
 

Διάγραμμα 1. Αρικμόσ κρουςμάτων ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχώριασ μετάδοςθσ ανά 
εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων, Ελλάδα, 2012 (n=19). 
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Εικόνα 2. Σόποσ κατοικίασ/ζκκεςθσ αςκενών με ελονοςία, Διμοσ Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίασ, 
2012 (n=27). 

 
 αςκενείσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χώρεσ  αςκενείσ με ενδείξεισ εγχώριασ μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ 

 
Διάγραμμα 2. Αρικμόσ κρουςμάτων ελονοςίασ ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων, 
Διμοσ Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίασ, 2012 (n=26*) 

 
*Ζνασ μετανάςτθσ από ενδθμικι χωρά που διαγνϊςτθκε τθν εβδομάδα 12/2012 δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο 
παρόν διάγραμμα 
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ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΚΕΕΛΠΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΕΛΟΝΟΙΑ   

Τθν άνοιξθ του 2012, το ΚΕΕΛΡΝΟ ανζπτυξε Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ τθσ Ελονοςίασ 2012-

2015, με βάςθ το οποίο οι περιοχζσ (Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ, Διμοι) τθσ Ελλθνικισ 

επικράτειασ κατατάςςονται ςε 4 επίπεδα επικινδυνότθτασ (0-3), μετά από αρχικι εκτίμθςθ 

κινδφνου, λαμβάνοντασ υπόψθ τα κροφςματα που ζχουν καταγραφεί τα τελευταία 3 ζτθ ςε 

κάκε περιοχι, τθν φπαρξθ πλθκυςμοφ μεταναςτϊν από ενδθμικζσ χϊρεσ και τισ 

οικολογικζσ-κλιματολογικζσ παραμζτρουσ κάκε γεωγραφικισ περιοχισ.  

Μετά από τθ διλωςθ κάκε κροφςματοσ ελονοςίασ χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικι 

χϊρα, οι άμεςεσ δράςεισ του ΚΕΕΛΠΝΟ περιλαμβάνουν: 

 Ενθμζρωςθ τθσ ιεραρχίασ του Τπουργείου Τγείασ. 

 Ενθμζρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Τγείασ ςτθν εκάςτοτε Ρεριφζρεια.  

 Ενθμζρωςθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ για το κακοριςμό  των επθρεαηόμενων περιοχών 

από νοςιματα που μεταδίδονται με διαβιβαςτζσ και του Εκνικοφ Κζντρου 

Αιμοδοςίασ (ΕΚΕΑ) για τθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων για τθν αςφάλεια του 

αίματοσ. 

 Ενίςχυςθ τθσ ζγκαιρθσ ανίχνευςθσ άλλων κρουςμάτων - Διερεφνθςθ εςτίασ 

κροφςματοσ: Μετά τθ διάγνωςθ κάκε κροφςματοσ ελονοςίασ, κλιμάκια του ΚΕΕΛΡΝΟ 

προβαίνουν ςε άμεςθ διερεφνθςθ τθσ «εςτίασ» του κροφςματοσ (focus investigation), 

δθλαδι διενεργοφν ζλεγχο για ελονοςία ςε όλα τα άτομα που διαμζνουν ςτθν περιοχι, 

ςε ακτίνα 100 μζτρων από τθν κατοικία του αςκενοφσ, βάςει ςχετικοφ πρωτοκόλλου 

διερεφνθςθσ, ςφμφωνα με ςχετικζσ οδθγίεσ ECDC και ΡΟΥ. Συγκεκριμζνα, διενεργείται 

εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ για ελονοςία ςε όλουσ τουσ μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν 

ελονοςία χϊρεσ και ζλεγχοσ για ςυμπτϊματα ελονοςίασ ι/και εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ 

ςε κατοίκουσ ελλθνικισ εκνικότθτασ και αλλοδαποφσ από μθ ενδθμικζσ χϊρεσ που 

κατοικοφν ςτθν περιοχι διερεφνθςθσ.  

Επιπρόςκετα, οι ςυςτθματικζσ δράςεισ του ΚΕΕΛΠΝΟ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ελονοςίασ 

ςτθν Ελλάδα περιλαμβάνουν: 

Ι. Ενίςχυςθ τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ τθσ ελονοςίασ 

- Ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ ςτο γενικό πλθκυςμό και ςε μετανάςτεσ: 

Κλιμάκιο του ΚΕΕΛΡΝΟ δραςτθριοποιείται ςτθν περιοχι του Διμου Ευρϊτα Λακωνίασ από 

τα τζλθ Σεπτεμβρίου 2011 για τθν ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ ςτθν 

περιοχι (βλζπε Ενεργθτικι Αναηιτθςθ & Θεραπεία Κρουςμάτων Ελονοςίασ, Ευρϊτασ, 

Λακωνία). Από Απρίλιο - Οκτϊβριο 2012 το ΚΕΕΛΡΝΟ ςυνεργάςτθκε ςτθν ίδια περιοχι με 

το ελλθνικό τμιμα των Γιατρϊν Χωρίσ Σφνορα (ΓΧΣ), ςε όλεσ τισ δράςεισ πρόλθψθσ και 

ελζγχου τθσ ελονοςίασ ςτθν περιοχι. Επιπλζον, ςθμαντικι είναι θ υποςτιριξθ των δράςεων 

από τισ υπθρεςίεσ του Διμου Ευρϊτα και τοπικοφσ εκελοντζσ.  

http://www.keelpno.gr/LinkClick.aspx?fileticket=6o9z53c6aks%3d&tabid=76&mid=1147&language=el-GR
http://www.keelpno.gr/LinkClick.aspx?fileticket=6o9z53c6aks%3d&tabid=76&mid=1147&language=el-GR
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Στθν περιοχι διαβιοφν και εργάηονται ςθμαντικόσ αρικμόσ μεταναςτϊν από ενδθμικζσ για 

τθν ελονοςία χϊρεσ (Ρακιςτάν, Αφγανιςτάν κλπ). Κατά τθ διάρκεια των επιςκζψεων γίνεται 

καταγραφι των οικιϊν και των μεταναςτϊν, ο ζλεγχόσ τουσ για ςυμπτϊματα ςυμβατά με 

ελονοςία, κακϊσ και θ ενθμζρωςι τουσ για τθν ελονοςία και τα μζτρα προςταςίασ. Μζςω 

τθσ δράςθσ αυτισ, ζχουν ιδθ ανιχνευκεί το 2012 δεκαζξι από τα 17 κροφςματα ελονοςίασ 

ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ ςτθ Λακωνία, ςτα οποία ζχει επίςθσ χορθγθκεί θ 

κατάλλθλθ ανκελονοςιακι αγωγι υπό επίβλεψθ.   

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ αυτισ ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ, ο διάμεςοσ χρόνοσ από τθν 

ζναρξθ των ςυμπτωμάτων ζωσ τθ διάγνωςθ τθσ ελονοςίασ ιταν 3 θμζρεσ, τόςο ςτουσ 

μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ (εφροσ: 0-15 θμ.), όςο και ςτα κροφςματα ελλθνικισ 

εκνικότθτασ (εφροσ: 0-8 θμ.). Σθμειϊνεται ότι ο διάμεςοσ χρόνοσ διάγνωςθσ το 2011 ιταν 5 

θμζρεσ για τουσ αλλοδαποφσ και 7 θμζρεσ για τα κροφςματα ελλθνικισ εκνικότθτασ.  Θ 

ςθμαντικι αυτι μείωςθ του χρόνου διάγνωςθσ τθσ ελονοςίασ το 2012 οφείλεται -κατά 

κφριο λόγο- ςτισ δράςεισ ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων που υποςτθρίηει το 

ΚΕΕΛΡΝΟ και ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των κλινικϊν γιατρϊν ςτο κζμα τθσ νόςου και 

υποδθλϊνει μείωςθ του κινδφνου περαιτζρω μετάδοςθσ τθσ νόςου ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

περιοχι.  

- Μαηικόσ ζλεγχοσ (Screening)  μεταναςτών:  

Το ΚΕΕΛΡΝΟ, ςε ςυνεργαςία με το πρόγραμμα ΕΣΡΑ «Ειδικό πρόγραμμα Ελζγχου για τον ιό 

του Δυτικοφ Νείλου και τθν ελονοςία – Ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι επικράτεια» 

του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, ςτο οποίο ςυμμετζχει, πραγματοποίθςε -κατά τθ διάρκεια 

τθσ περιόδου μετάδοςθσ 2012- μαηικό ζλεγχο: 

- ςε 759 μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ ςτθν περιοχι του Ευρϊτα τθσ 

Λακωνίασ  

- ςε 499 μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ ςτθν περιοχι του Μαρακϊνα  

- ςε 132 μετανάςτεσ κυρίωσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ ςτθν περιοχι του 

Μαρκόπουλου 

- ςε 60 μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ ςτθν περιοχι τθσ Θιβασ 

- ςε κζντρα κράτθςθσ μεταναςτϊν ςτθν Κόρινκο, ςτθ Ξάνκθ, ςτθ Κομοτθνι, ςτθ Δράμα και 

τον Ζβρο. 

-  Χριςθ γεωγραφικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ  (geographical information system, 

GIS): δθμιουργία κεματικϊν χαρτϊν απεικόνιςθσ των δεδομζνων εντομολογικισ 

επιτιρθςθσ και κρουςμάτων, τθν αποτφπωςθ ενδιαιτθμάτων κουνουπιϊν τθ δθμιουργία 

μοντζλων εκτίμθςθσ μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ και τθν υποβοικθςθ του ςυςτιματοσ 

ενιςχυμζνθσ επιτιρθςθσ και ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων ελονοςίασ ςτο διμο 

Ευρϊτα Λακωνίασ. 
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ΙΙ. Ενίςχυςθ τθσ εργαςτθριακισ διάγνωςθσ τθσ ελονοςίασ μζςω προγράμματοσ 

εκπαίδευςθσ μικροβιολόγων ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, βάςει τθσ εκτίμθςθσ 

κινδφνου. Εξάλλου το ΚΕΕΛΡΝΟ ςε ςυνεργαςία με το ειδικό πρόγραμμα ΕΣΡΑ 

προμθκεφτθκε 15.000 τεμάχια Ταχζων Διαγνωςτικϊν Δοκιμαςιϊν (RDTs) για τθ διάγνωςθ 

τθσ ελονοςίασ, τα οποία χρθςιμοποιοφνται από τα κλιμάκια του ΚΕΕΛΡΝΟ, κακϊσ και από 

τα Κζντρα Υγείασ και Νοςοκομεία του ΕΣΥ, κυρίωσ ςε περιοχζσ Επιπζδου Επικινδυνότθτασ 2 

και 3. Επιπλζον 10.000 τεμάχια RDTs για τθν ελονοςία προμθκεφτθκε το Ελλθνικό Τμιμα 

των ΓΧΣ για τον ίδιο ςκοπό. Θεωρείται ότι θ χριςθ των RDTs ζχει ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν 

ζγκαιρθ διάγνωςθ των κρουςμάτων ελονοςίασ και θ εμπειρία μασ από τθ περίοδο 

μετάδοςθσ 2012 δείχνει ότι οι δοκιμαςίεσ αυτζσ ζχουν υψθλι αξιοπιςτία και είναι πολφτιμα 

εργαλεία ςτο πεδίο. 

ΙΙΙ. υςτθματοποίθςθ τθσ κεραπείασ τθσ ελονοςίασ ςφμφωνα με κατευκυντιριεσ οδθγίεσ 

του ΚΕΕΛΡΝΟ. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ κεραπείασ 

ςυςτινεται επίςθσ ςυγκεκριμζνο πρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ των αςκενϊν κατά τθ 

διάρκεια και μετά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ κεραπείασ.  

IV. Ενθμζρωςθ- ευαιςκθτοποίθςθ κλινικών και εργαςτθριακών ιατρών για τθ διάγνωςθ 

τθσ ελονοςίασ, ςε περιοχζσ Επίπεδου Επικινδυνότθτασ 1, 2 και 3. Συνολικά ζχουν 

πραγματοποιθκεί (ςε ςυνεργαςία με το ειδικό πρόγραμμα ΕΣΡΑ και τον Τομζα 

Ραραςιτολογίασ, Εντομολογίασ και Τροπικϊν Νόςων τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Υγείασ) 41 

θμερίδεσ ςε όλθ τθν επικράτεια, για ιατρονοςθλευτικό προςωπικό δθμοςίου και ιδιωτικοφ 

τομζα (επαγγελματίεσ υγείασ Νοςοκομείων και Κζντρων Υγείασ, ιδιϊτεσ κλινικοφσ ιατροφσ, 

μικροβιολόγουσ, αιματολόγουσ, εντατικολόγουσ).  

V. Ενθμζρωςθ κοινοφ για τα ατομικά μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια: ενθμερϊςεισ 

κοινοφ και μακθτϊν, με θμερίδεσ ςε περιοχζσ Επίπεδου Επικινδυνότθτασ 1-3, με διανομι 

ζντυπου υλικοφ και μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΚΕΕΛΡΝΟ. Συνολικά, ζχουν πραγματοποιθκεί 

29 ενθμερωτικζσ θμερίδεσ για το κοινό ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, 48 ενθμερϊςεισ ςε 

ςχολεία πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (δυναμικότθτασ 6.932 μακθτϊν) και 34 ενθμερϊςεισ 

ςε ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (δυναμικότθτασ 6.311 μακθτϊν). Το ενθμερωτικό 

υλικό για τα μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια και οι παρουςιάςεισ, που ζχει 

δθμιουργιςει το ΚΕΕΛΡΝΟ για τθ φετινι εκςτρατεία επικοινωνίασ, είναι διακζςιμο ςτθν 

ιςτοςελίδα www.keelpno.gr και διατίκεται για οποιαδιποτε χριςθ. Ταυτόχρονα, 

προβλικθκε τθλεοπτικό βίντεο για τα μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια ςτα τθλεοπτικά 

κανάλια εκνικισ εμβζλειασ, με χριςθ του κοινωνικοφ χρόνου.  

VI.   Δράςεισ για τα προγράμματα καταπολζμθςθσ κουνουπιών - Εντομολογικι επιτιρθςθ 

Θ Επιςτθμονικι Ομάδα Εργαςίασ για τα Νοςιματα που Μεταδίδονται με Διαβιβαςτζσ του 

ΚΕΕΛΡΝΟ, με βάςθ τθν εμπειρία τθσ περιόδου μετάδοςθσ 2011, δθμιοφργθςε το Νοζμβριο 

του 2011 εκτεταμζνεσ τεχνικζσ οδθγίεσ προσ τισ αιρετζσ Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ, 

http://www.keelpno.gr/Portals/0/������/��������/��������������%20�������-��������-26_7_2012.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/������/��������/��������%202012-���������%20���%20��%20���������-������.pdf
http://www.keelpno.gr/
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προκειμζνου να βοθκθκοφν ςτθν προκιρυξθ των ζργων κωνωποκτονιϊν και εντομολογικισ 

επιτιρθςθσ (ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν). Οι οδθγίεσ αυτζσ προωκικθκαν 

θλεκτρονικά προσ τουσ αιρετοφσ Ρεριφερειάρχεσ τθν 1θ Δεκεμβρίου 2011 με ςυνοδι 

παρότρυνςθ να πραγματοποιθκοφν ζγκαιρα οι προκθρφξεισ, με ικανοποιθτικό 

προχπολογιςμό και με ζγκαιρθ ανάκεςθ τθσ επίβλεψθσ των ζργων ςε προςωπικό τθσ κάκε 

Ρεριφζρειασ.  

Το ΚΕΕΛΡΝΟ επίςθσ, προκιρυξε, το 2011 και το 2012, ειδικά ζργα εντομολογικισ 

επιτιρθςθσ και χαρτογράφθςθσ των εςτιϊν αναπαραγωγισ κουνουπιϊν, χωρίηοντασ τθν 

ελλθνικι επικράτεια ςε τρεισ μεγάλεσ περιοχζσ: Β. Ελλάδα (Δυτικι, Κεντρικι, Ανατολικι 

Μακεδονία και Θράκθ), Στερεά Ελλάδα και Αττικι, Δυτικι Ελλάδα και Ρελοπόννθςοσ. Τα 

ζργα αυτά περιελάμβαναν τθν τοποκζτθςθ εντομοπαγίδων, τθν παρακολοφκθςθ των 

πλθκυςμϊν και τθν ταυτοποίθςθ των κουνουπιϊν ςε όλθ τθν επικράτεια. Τα αποτελζςματα 

τθσ μελζτθσ χαρτογράφθςθσ του 2011 απεςτάλθςαν - τθν άνοιξθ του 2012 - ςτισ 

Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Υγείασ προκειμζνου να γίνει καλφτεροσ προγραμματιςμόσ των 

δράςεων εντομοκτονίασ και να τεκοφν οι κατά τόπουσ προτεραιότθτεσ.   

Συμπλθρωματικά, από το ΚΕΕΛΡΝΟ, ςε ςυνεργαςία με το ειδικό πρόγραμμα ΕΣΡΑ 

(www.malwest.gr), πραγματοποιοφνται:  

 ζλεγχοσ/ ταυτοποίθςθ των κουνουπιϊν που ςυλλζγονται με τισ εντομοπαγίδεσ (ΕΣΔΥ & 

Εργαςτιριο Εντομολογίασ και Γεωργικισ Ηωολογίασ Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, Μπενάκειο 

Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο) 

 γενετικι ταυτοποίθςθ δείγματοσ κουνουπιϊν (πζραν τθσ μορφολογικισ ςτο Τμιμα Βιοχθμείασ, 

Ραν/μιο Θεςςαλίασ) 

 ζλεγχοσ αντοχισ ςτα εντομοκτόνα, για τα Ανωφελι κουνοφπια (Anopheles spp.) ςτο Μπενάκειο 

Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο και για τα κοινά κουνοφπια (Culex spp.) ςτθ Εργαςτιριο 

Εντομολογίασ και Γεωργικισ Ηωολογίασ Ραν/μίου Θεςςαλίασ 

 μελζτθ διαχείμαςθσ κουνουπιϊν ςε δφο επίπεδα, ζκκεςθ κουνουπιϊν εκτροφισ και εφρεςθ 

άγριων διαχειμαηόντων κουνουπιϊν ςε προςτατευμζνα μζρθ 

 ςυςτθματικι ςφγκριςθ παγίδων κουνουπιϊν ςε δφο αντιπροςωπευτικζσ περιοχζσ ϊςτε να 

εκτιμθκεί θ αποτελεςματικότθτα των παγίδων ςτθν προςζλκυςθ διαφορετικϊν ειδϊν 

κουνουπιϊν. 

Ενθμζρωςθ/εκπαίδευςθ τοπικών αυτοδιοικιςεων: Το ΚΕΕΛΡΝΟ, ςε ςτενι ςυνεργαςία με 

το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων και το Μπενάκειο Φυτοπακολογικό 

Ινςτιτοφτο, διοργάνωςε εκπαιδευτικά/ενθμερωτικά ςεμινάρια για τθν επίβλεψθ των ζργων 

κωνωποκτονίασ ειδικά για το προςωπικό των Διμων και Ρεριφερειϊν, ςε περιοχζσ 

Επιπζδων Επικινδυνότθτασ 2 και 3.  

Ραράλλθλα, με τθ ςυνδρομι εμπειρογνϊμονα του CDC ΘΡΑ και του ΡΟΥ, ο οποίοσ 

επιςκζφκθκε τθ χϊρα μασ τον Ιοφνιο του 2012, ζγινε εκπαίδευςθ-ενθμζρωςθ των εποπτϊν 

http://www.malwest.gr/
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δθμόςιασ υγείασ ςε μζτρα καταπολζμθςθσ των κουνουπιϊν. Θ επίςκεψθ του ιταν 

εξαιρετικισ ςθμαςίασ, κακϊσ διαπίςτωςε το υψθλό επίπεδο των εφαρμοηόμενων 

διαδικαςιϊν εντομολογικισ επιτιρθςθσ ςτα διάφορα μζρθ που επιςκζφκθκε και ιδιαίτερα 

των μζτρων ελζγχου που εφαρμόηονται ςτο Διμο Ευρϊτα.  

VII. Επικοινωνία με φορείσ δθμόςιασ υγείασ του εξωτερικοφ: Το ΚΕΕΛΡΝΟ βρίςκεται ςε 

ςυνεχι επικοινωνία και ανταλλαγι απόψεων και τεχνογνωςίασ με Ευρωπαϊκοφσ (ECDC) και 

Διεκνείσ οργανιςμοφσ δθμόςιασ υγείασ (Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ-ΡΟΥ), κακϊσ και με 

ειδικοφσ ςτα κζματα ελονοςίασ και εντομολογίασ. Ειδικοί εμπειρογνϊμονεσ των 

οργανιςμϊν αυτϊν ζχουν επιςκεφκεί επανειλθμμζνωσ τθ χϊρα μασ. 

Προτεινόμενεσ  οδθγίεσ προσ ταξιδιώτεσ που ςκοπεφουν να επιςκεφτοφν τισ περιοχζσ τθσ 
Ελλάδασ με κροφςματα ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχώριασ μετάδοςθσ. 
 
 Το ΚΕΕΛΡΝΟ, βάςει τθσ επιδθμιολογικισ εικόνασ του νοςιματοσ και των εφαρμοηόμενων 

μζτρων ελζγχου, κεωρεί ότι ο κίνδυνοσ μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ ςτθν Ελλάδα είναι 

εξαιρετικά χαμθλόσ. Για το λόγο αυτό, δεν ςυνιςτά λιψθ προλθπτικισ φαρμακευτικισ 

αγωγισ ζναντι τθσ ελονοςίασ, ςε άτομα που ςκοπεφουν να επιςκεφτοφν οποιαδιποτε 

περιοχι τθσ χϊρασ, ςτθν οποία ζχουν εμφανιςτεί ωσ ςιμερα κροφςματα με ενδείξεισ 

εγχϊριασ μετάδοςθσ τθσ νόςου. Ραρόλα αυτά, είναι αναγκαία θ λιψθ όλων των 

προτεινόμενων μζτρων για τθν προςταςία από τα κουνοφπια.  

 

υηιτθςθ 

Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ ζχει κθρφξει τθν Ελλάδα ελεφκερθ από ελονοςία από το 

1974. Πμωσ, το ενδεχόμενο επανεγκατάςταςθσ τθσ νόςου είναι υπαρκτό, λόγω των 

παρακάτω παραγόντων:  

(α) Θ χϊρα αποτελεί τόπο διαμονισ και εργαςίασ μεταναςτϊν από χϊρεσ ςτισ οποίεσ 

ενδθμεί θ νόςοσ.  

(β) Σε πολλζσ περιοχζσ κυκλοφοροφν κουνοφπια του γζνουσ «ανωφελοφσ», που αποτελεί το 

μζςο μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ.  

Το γεγονόσ αυτό υπογραμμίηει τθν αναγκαιότθτα χάραξθσ μιασ ευρφτερθσ ςτρατθγικισ για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ νόςου, που περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τθν εντατικοποίθςθ του 

προγράμματοσ καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν, τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ και τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ των ιατρϊν για τθν ανάγκθ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ και κεραπείασ όλων των 

αςκενϊν με ελονοςία. 

Ραρά τθν αυξθμζνθ ευαιςκθςία του ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ ελονοςίασ (ενεργθτικι 

αναηιτθςθ κρουςμάτων, ευαιςκθτοποίθςθ επαγγελματιϊν υγείασ), το 2012 καταγράφθκαν 

λιγότερα κροφςματα ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχώριασ μετάδοςθσ, ςε ςφγκριςθ με το 

http://www.keelpno.gr/Portals/0/������/��������/��������%202012-���������%20���%20��%20���������-������.pdf
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2011, τόςο ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ (μείωςθ κρουςμάτων κατά 55%), όςο και ςτο Διμο 

Ευρϊτα (μείωςθ κρουςμάτων κατά 72%). Επίςθσ, βελτιϊκθκε ςθμαντικά ο χρόνοσ 

διάγνωςθσ των κρουςμάτων ςτο Διμο Ευρϊτα, λόγω τθσ αδιάλειπτθσ ενεργθτικισ 

αναηιτθςθσ κρουςμάτων ςτθν περιοχι. 

Θ ζγκαιρθ ανίχνευςθ και κατάλλθλθ κεραπεία των περιςτατικών ελονοςίασ ςε 

ςυνδυαςμό με τθν ζγκαιρθ εφαρμογι κατάλλθλων (ανάλογα με τισ τοπικζσ ανάγκεσ) 

ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων καταπολζμθςθσ κουνουπιών αποτελοφν τουσ πυλϊνεσ 

τθσ ςτρατθγικισ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ελονοςίασ και τθν αποτροπι 

τθσ περαιτζρω διαςποράσ τθσ. 

 


