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Πξόινγνο 

 

θνπφο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο Υψξαο ειεχζεξεο απφ εινλνζία θαη ε απνθπγή 

επαλεγθαηάζηαζεο ηεο λφζνπ ζηηο πεξηνρέο φπνπ έρεη εκθαληζηεί ζην παξειζφλ, κε ζπληνληζκέλεο 

δξάζεηο, νη νπνίεο ζα αλαπηπρζνχλ ζπζηεκαηηθά κέζα ζηα επφκελα ρξφληα ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

 

Σα επηδεκηνινγηθά, εληνκνινγηθά θαη θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ππνγξακκίδνπλ 

ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ράξαμεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη εθπφλεζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εινλνζίαο. 

 

Γη’ απηφ ην ιφγν ζπγθξνηήζεθε νκάδα εξγαζίαο πνπ επεμεξγάζηεθε ην παξφλ ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν 

νινθιεξψζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ησλ Σξνπηθψλ Ννζεκάησλ θαη 

αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΙΑ 

 

 

 

             ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΟΤΡΟΤΜΠΛΗ 

 

 

 

*Μερόπε Βηοιάθε Παραζθεσά: Η Μεξόπε Βηνιάθε Παξαζθεπά γελλήζεθε ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε, 

απνθνίηεζε από ηελ Ιαηξηθή ρνιή Αζελώλ ην 1940 θαη ζπλέρηζε κε δήιν ηελ εθπαίδεπζή ηεο ζην 

εμωηεξηθό. Σν 1949 έιαβε ππνηξνθία από ην ίδξπκα Ρνθθέιεξ, θνηηώληαο ζηε ρνιή Γεκόζηαο Τγείαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Υάξβαξλη, ελώ ην 1952, κε ππνηξνθία από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο 

(Π.Ο.Τ.), κεηεθπαηδεύηεθε ζην εξγαζηήξην Κεληξηθήο Γεκόζηαο Τγείαο Colindale. Τπήξμε κάιηζηα ε 

πξώηε Διιελίδα ηαηξόο ζηελ νπνία απνλεκήζεθε ν κεηαπηπρηαθόο ηίηινο Γεκόζηαο Τγείαο. ηελ 

ζπλέρεηα, ζηαδηνδξόκεζε ζηελ Κξαηηθή Τπεξεζία Τγείαο θαη ην 1971 έιαβε ηνλ αλώηαην βαζκό ηνπ 

Γεληθνύ Γηεπζπληή Τγηεηλήο. Έρεη δηαηειέζεη ηδξπηηθό ζηέιερνο, Πξόεδξνο ή θαη κέινο Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ δηαθόξωλ ηδξπκάηωλ θαη επηζηεκνληθώλ εηαηξεηώλ, όπωο ην Δζληθό Κέληξν 

Δπηδεκηνινγηθήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξέκβαζεο, ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο θαη Αληηκεηώπηζεο 

ηνπ AIDS, ηελ Δηαηξεία Ιαηξηθήο Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο, θ.α. Η θ. Βηνιάθε έηπρε πιεζώξαο 

δηαθξίζεωλ, ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμωηεξηθό, γηα ηελ πξνζθνξά ηεο ζηε Γεκόζηα Τγεία. Σν 

1981 ππήξμε ε πξώηε γπλαίθα Δπξωπαία, ε νπνία εμειέγε Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ 

Π.Ο.Τ., από ηνλ νπνίν ηηκήζεθε αθόκε δύν θνξέο, ην 1988 κε ην βξαβείν Leon Bernard θαη ην 1994 κε 

ην ρξπζό κεηάιιην Health For All. Από ηελ ζπληαμηνδόηεζή ηεο ην 1977 κέρξη ην ηέινο ηεο δωήο ηεο ην 

2013, δηαηέιεζε άκηζζνο ζύκβνπινο ζην Τπνπξγείν Τγείαο, ππεξεηώληαο ηε Γεκόζηα Τγεία κε 

επηζηεκνληθή γλώζε, κε ήζνο θαη κε αγάπε γηα ηνλ άλζξωπν. 

εκείν αλαθνξάο ζην έξγν ηεο θπξίαο Βηνιάθε ππήξμε ε δηακόξθωζε ηνπ αλζεινλνζηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Διιάδαο, ην νπνίν πηνζεηήζεθε θαη αλαδείρζεθε ζε βέιηηζηε πξαθηηθή από ηνλ Π.Ο.Τ. 

Υάξε ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ, ε ρώξα καο αλαθεξύρηεθε ειεύζεξε εινλνζίαο ην 1974. 
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πληνκνγξαθίεο 

 

ΑΔΠ:  Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 

ΔΚΑΒ:  Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο 

ΔΚΔΑ:  Δζληθφ Κέληξν Αηκνδνζίαο 

ΔΚΔΠΤ:   Δζληθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο 

ΔΓΤ:   Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο 

ΔΤΓΤ:   Δζληθφ πκβνχιην Γεκφζηαο Τγείαο 

ΚΔΔΛΠΝΟ:  Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ 

ΚΔΤ:   Κεληξηθφ πκβνχιην Τγείαο 

ΜΦΗ:  Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθφ Ηλζηηηνχην 

ΠΟΤ:   Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 

ΚΑΔ:  πληνληζηηθφ Κέληξν Αηκνεπαγξχπλεζεο 

GIS:  Geographic Information System 

IRS:   Indoor Residual Spraying 

IVM:  Integrated Vector Management 

MDA:  Mass Drug Administration 
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1. Ιςτορικό Ανακεωριςεων 
1.1 Πίνακασ Ανακεωριςεων 

α/α Αλαζεψξεζεο Σκήκαηα θαη ειίδεο 

πνπ επεξεάζηεθαλ 

Ζκεξνκελία Έγθξηζεο 

Αλαζεψξεζεο 

Παξαηεξήζεηο 

    

    

    

    

 

1.2 Φφλλο Ανακεωριςεων 
α/α Αλαζεψξεζεο Σκήκαηα θαη ειίδεο 

πνπ επεξεάζηεθαλ 

Ζκεξνκελία Έγθξηζεο 

Αλαζεψξεζεο 

Παξαηεξήζεηο 

    

    

 

 

1.3  Ζναρξθ ιςχφοσ, περίοδοσ ιςχφοσ και εξουςιοδότθςθ εφαρμογισ του ςχεδίου 
Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ νξίδεηαη ε 27-08-2015, εκέξα έγθξηζεο θαη ππνγξαθήο 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο. 

 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εμνπζηνδνηνχληαη νη αξκφδηνη εκπιεθφκελνη θνξείο: 

 Τπνπξγείν Τγείαο 

 ΚΔΔΛΠΝΟ (Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ) 

 ΔΚΔΠΤ (Δζληθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο) 

 ΔΤΓΤ (Δζληθφ πκβνχιην Γεκφζηαο Τγείαο) 

 ΔΓΤ (Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο) 

 ΔΚΑΒ (Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο) 

 ΚΔΤ (Κεληξηθφ πκβνχιην Τγείαο) 

 Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο 

 Ννζνθνκεία 

 Κέληξα Τγείαο 

 ΚΑΔ (πληνληζηηθφ Κέληξν Αηκνεπαγξχπλεζεο) 

 ΔΚΔΑ (Δζληθφ Κέληξν Αηκνδνζίαο) 

 Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο 

 Δζληθφο Οξγαληζκφο Μεηακνζρεχζεσλ 

 Τπνπξγείν Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

 Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθφ Ηλζηηηνχην 

 Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ησλ Σξνπηθψλ Ννζεκάησλ 

 πληνληζηηθή Δπηηξνπή 

 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο  

 Γήκνη 

 Πεξηθέξεηεο 

 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 
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 2. Ειςαγωγι 
Σν ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εινλνζίαο αθνξά δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο 

λνζήκαηνο πνπ απνηειεί ζνβαξή απεηιή γηα ηε δεκφζηα πγεία. Δηδηθφηεξα: 

 

Η εινλνζία απνηειεί κηα λφζν πνπ πξνθαιείηαη απφ παξαζηηηθά πξσηφδσα ηνπ γέλνπο Plasmodium, 

κεηαδίδεηαη απφ ζειπθά θνπλνχπηα ηνπ γέλνπο Anopheles θαη κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία 

αιιά θαη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Σα πιαζκψδηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ εινλνζία ζηνλ 

άλζξσπν είλαη ηα πιαζκψδηα ησλ εηδψλ P. falciparum, P. malariae, P. ovale, P. vivax θαη P. knowlesi. 

 

Σα θχξηα ζπκπηψκαηα ηεο εινλνζίαο είλαη: ππξεηφο, ξίγε, θεθαιαιγία, θαηαβνιή, κπαιγίεο, εκεηνί θαη 

ζπαληφηεξα δηάξξνηα. Ο ππξεηφο είλαη ζπλήζσο αθαλφληζηνο ζηελ αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

δηαιείπσλ. πρλφ θιηληθφ εχξεκα είλαη ε ζπιελνκεγαιία. Ζ πεξίνδνο επψαζεο ηνπ P. vivax ζπλήζσο 

θπκαίλεηαη απφ 10 έσο 21 κέξεο, αιιά κπνξεί λα δηαξθέζεη θαη έλα ρξφλν. ε αληίζεζε κε ηελ 

εινλνζία πνπ πξνθαιείηαη απφ P. falciparum, ε εινλνζία απφ P. vivax ζπαλίσο νδεγεί ζε ζάλαην. 

Παξφια απηά, ην P. vivax ζπρλά ππνηξνπηάδεη έπεηηα απφ κήλεο ή αθφκα θαη ρξφληα κεηά ηε κφιπλζε 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα παξάζηηα κπνξεί λα αλαπηχμνπλ ιαλζάλνπζεο κνξθέο (ππλνδσίηεο) ζην 

ήπαξ [1]. 

 

Σα έηε 2009 - 2013 θαηαγξάθεθαλ ζηελ Διιάδα θξνχζκαηα εινλνζίαο ζε αλζξψπνπο ρσξίο ηζηνξηθφ 

ηαμηδίνπ ζε ελδεκηθέο ρψξεο. Σν θαινθαίξη ηνπ 2011 εκθαλίζηεθε ζπξξνή 36 θξνπζκάησλ εινλνζίαο 

κε ελδείμεηο εγρψξηαο κεηάδνζεο ζην Γήκν Δπξψηα Λαθσλίαο, φπνπ θαη ην 2012 θαηαγξάθεθαλ 10 

εγρψξηα θξνχζκαηα. πξξνή εγρψξησλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο θαηαγξάθεθε ην 2012 θαη ζην Γήκν 

νθάδσλ Καξδίηζαο, ελψ ζπνξαδηθά θξνχζκαηα ρσξίο αλαθεξφκελν ηζηνξηθφ ηαμηδηνχ ζε ελδεκηθέο 

ρψξεο εκθαλίζηεθαλ θαηά ηα έηε απηά (2009 – 2013) θαη ζε άιιεο 6 Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο (ΠΔ), 

εθηφο ησλ ΠΔ Λαθσλίαο θαη Καξδίηζαο: ζηηο ΠΔ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Λαξίζεο, 

Ξάλζεο θαη Έβξνπ. Σα επηδεκηνινγηθά θαη εληνκνινγηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ φηη ζε δηάθνξα 

κέξε ηεο Διιάδαο πθίζηαληαη νη ζπλζήθεο γηα ηε κεηάδνζε ηεο εινλνζίαο απφ P. vivax, ηδηαίηεξα ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο κε κεγάιν επνρηαθφ πιεζπζκφ κεηαλαζηψλ. Σν ελδερφκελν επαλεγθαηάζηαζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο λφζνπ είλαη ππαξθηφ, ιφγσ ησλ παξαθάησ παξαγφλησλ [2]:  

 

(α) Ζ ρψξα απνηειεί ηφπν δηακνλήο θαη εξγαζίαο κεηαλαζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ζηηο νπνίεο 

ελδεκεί ε εινλνζία (νπφηε ππάξρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο εηζαγσγήο ηνπ παξαζίηνπ). 

(β) ε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο ππάξρεη ν θαηάιιεινο δηαβηβαζηήο, δειαδή θνπλνχπηα ηνπ 

γέλνπο Anopheles, θαη ηδηαίηεξα ην είδνο Anopheles sacharovi, θαζψο θαη εζηίεο αλαπαξαγσγήο ηνπ. 

 (γ) Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο επλνεί ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ θνπλνππηψλ θαη ηελ πεξαηηέξσ 

ηνπηθή κεηάδνζε ηνπ παζνγφλνπ, ζπλήζσο απφ ην Μάην έσο ηνλ Οθηψβξην θάζε έηνο, κήλεο 

θπθινθνξίαο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ αλσθεινχο θνπλνππηνχ. 

ια ηα παξαπάλσ ππνγξακκίδνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ράξαμεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη εθπφλεζεο 

ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εινλνζίαο. 

Ζ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζρεδίνπ δξάζεο αλακέλεηαη λα ζπληειέζεη ζηελ θαιχηεξε πξφιεςε ησλ 

λνζεκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη απφ θνπλνχπηα θαη ζηελ απνθπγή επαλεγθαηάζηαζεο λνζεκάησλ πνπ 

ππήξραλ ζην παξειζφλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε εινλνζία. 

Σν πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ δξάζεο δηαθξίλεηαη ζηα εμήο κέξε: 

- Οξηνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο: Παξαηίζεληαη επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ησλ πεξηνρψλ ζηηο 

νπνίεο έρνπλ παξνπζηαζηεί εγρψξηα θξνχζκαηα εινλνζίαο ηα έηε 2009-2013, ελψ 

ζθηαγξαθείηαη θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαιακβάλνληαη νη δξάζεηο. 

- Γξάζεηο αληηκεηψπηζεο αλάινγα κε ηελ ηξέρνπζα επηδεκηνινγηθή θαηάζηαζε - θάζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα ή ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο απηήο: 

o Φάζε πξνεηνηκαζίαο θαη αληηκεηψπηζεο (φηαλ ππάξρεη εγρψξηα κεηάδνζε εινλνζίαο ζε 

πεξηνξηζκέλεο εζηίεο): Πεξηιακβάλεη δξάζεηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ησλ επφκελσλ 

θάζεσλ (θάζε πξνεηνηκαζίαο), νη νπνίεο ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφθξηζεο, θαζψο θαη ζπληνληζκέλεο δξάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηεο λφζνπ 

(κέηξα ειέγρνπ ηνπ δηαβηβαζηή) θαη ηε δηαρείξηζε ηεο λφζνπ, έπεηηα απφ ηελ παξάιιειε 

αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ ζηελ πγεία θαη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, θαζψο θαη δξάζεηο 
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αμηνιφγεζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαθνπήο ή κε ηεο κεηάδνζεο ηεο εινλνζίαο (θάζε 

αληηκεηψπηζεο). 

o Φάζε ζηαζεξνπνίεζεο (φηαλ ππάξρεη πηζαλή ππνιεηκκαηηθή εγρψξηα κεηάδνζε 

εινλνζίαο): Πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλίρλεπζε πηζαλήο ζπλέρηζεο 

ηεο κεηάδνζεο, εμάιεηςε ησλ αηηηψλ ηεο, πξφιεςε επαλεηζαγσγήο ηεο εινλνζίαο, 

δηαηήξεζε ησλ εγρψξησλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο ζε κεδεληθά επίπεδα θαη επηβεβαίσζε 

ηεο εμάιεηςήο ηεο. 

o Φάζε δηαηήξεζεο (φηαλ δελ ππάξρεη ηξέρνπζα εγρψξηα κεηάδνζε θαη έρεη επηηεπρζεί ε 

εμάιεηςε ηεο εινλνζίαο): Οη δξάζεηο απηήο ηεο θάζεο απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

εηνηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο έγθαηξεο αλίρλεπζεο θαη εηδνπνίεζεο. 

- Σέινο, δηεπθξηλίδνληαη θάπνηα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο επηθνηλσλίεο, ηε 

δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ γηα ην ζρέδην 

δξάζεο. 

 

 

3. Εννοιολογικοί προςδιοριςμοί - Οριςμοί 
Κξνύζκαηα: 

Δγρώξην (autochthonous). Μεηάδνζε κέζσ θνπλνππηνχ, ινίκσμε απνθηεζείζα εληφο ηεο ρψξαο. 

o Απηόρζνλν ελδνγελέο (indigenous): ρσξίο άκεζε ζχλδεζε κε εηζαγφκελν θξνχζκα.  

o Γεπηεξνγελέο εηζαγόκελν (introduced): άκεζε ζχλδεζε κε εηζαγφκελν θξνχζκα. 

 

Δηζαγόκελν (imported). Μεηάδνζε κέζσ θνπλνππηνχ, ινίκσμε απνθηεζείζα εθηφο ηεο ρψξαο. 

 

Δπαγόκελν/Δλαιιαθηηθό (induced). Δλαιιαθηηθφο ηξφπνο κεηάδνζεο. Μεηάδνζε φρη κέζσ 

ηζηκπήκαηνο θνπλνππηνχ. πγγελήο ινίκσμε ή πξνζβνιή κέζσ κεηάγγηζεο κνιπζκέλνπ αίκαηνο. 

 

Δζηίεο: 

ε φια ηα ζηάδηα ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζεκαζία ζηελ «εζηία ηεο εινλνζίαο» (malaria focus) σο ηελ 

ειάρηζηε νληφηεηα πνπ απνηειεί αληηθείκελν δξάζεο θαηά ηεο εινλνζίαο. Δηδηθφηεξα, σο εζηία 

εινλνζίαο νξίδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ζε κηα πεξηνρή φπνπ θαηαγξάθεθε εγρψξηα κεηάδνζε 

εινλνζίαο ηα ηειεπηαία έηε, πνπ έρεη δηαξθείο ή δηαιείπνληεο επηδεκηνινγηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ 

γηα ηε κεηάδνζε ηεο εινλνζίαο [1]. Γηαθξίλεηαη εηδηθφηεξα ζε: 

 

Δλδεκηθή (endemic). Τπάξρεη κεηάδνζε πνπ δελ ειέγρεηαη επαξθψο. 

Τπνιεηκκαηηθή ελεξγή (residual active). Τπάξρεη κεηάδνζε ζε κηα πεξηνρή πνπ είρε πεξηπηψζεηο 

κεηάδνζεο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δχν εηψλ θαη ειέγρεηαη απνηειεζκαηηθά. 

Νέα ελεξγή (new active). Τπάξρεη κεηάδνζε ζε κηα πεξηνρή πνπ είρε πεξηπηψζεηο κεηάδνζεο γηα 

ιηγφηεξν απφ δχν έηε ή δελ είρε πνηέ. Οη λέεο ελεξγέο εζηίεο κπνξνχλ λα ππνδηαηξεζνχλ ζε πξψηνπ 

βαζκνχ, ζηηο νπνίεο κφλν ε πξψηε γεληά κεηάδνζεο έρεη ιάβεη ρψξα (ππάξρνπλ κφλν δεπηεξνγελή 

εηζαγφκελα θξνχζκαηα) θαη δεπηέξνπ βαζκνχ, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ κφλν θξνχζκαηα δεχηεξεο ή 

κεηαγελέζηεξεο γεληάο θαη ελδνγελή θξνχζκαηα. 

Δλ δπλάκεη λέα (new potential). Μεκνλσκέλν εηζαγφκελν, επαγφκελν/ ελαιιαθηηθφ (induced) ή 

ππνηξνπηάδνλ θξνχζκα ζε κηα πεξηνρή πνπ δελ παξνπζίαζε κεηάδνζε ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα ή θαη 

πεξηζζφηεξν. 

Τπνιεηκκαηηθή κε ελεξγή (residual non-active). Γελ ππάξρεη εγρψξηα κεηάδνζε ζε κηα πεξηνρή κε 

ηζηνξηθφ εγρψξηαο κεηάδνζεο κέζα ζηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. Μπνξεί λα παξνπζηαζηεί κηα 

επαλελεξγνπνίεζε (P. vivax) ή ππνηξνπή ή θαζπζηεξεκέλε εκθάληζε κηαο ινίκσμεο απνθηεζείζαο 

πξηλ ζηακαηήζεη ε κεηάδνζε. 

Δμαιεηθζείζα (cleared-up). Απνπζία κεηάδνζεο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα ζε κηα πεξηνρή κε ηζηνξηθφ 

εινλνζίαο θαη ζπλζήθεο θαηάιιειεο γηα κεηάδνζε. 

Ψεπδνεζηία (pseudo-focus). Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζπξξνήο εηζαγφκελσλ 

θξνπζκάησλ γηα ηηο νπνίεο ε δηεξεχλεζε έρεη δείμεη φηη δελ πθίζηαηαη πηζαλφηεηα εγρψξηαο κεηάδνζεο 

Ζ θαηάζηαζε θάζε εζηίαο ζα πξέπεη λα αλαλεψλεηαη πεξηνδηθά απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη λα γίλεηαη εθ 

λένπ θαηεγνξηνπνίεζε φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. 
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4. Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 

4.1 Επιδθμιολογικά δεδομζνα ελονοςίασ, Ελλάδα, 2009 - 2014  

Σν έηνο 2009 θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά ζηελ Διιάδα 51 θξνχζκαηα εινλνζίαο: 44 εηζαγφκελα θαη 7 ζε 

αζζελείο πνπ δελ αλέθεξαλ ηζηνξηθφ κεηαθίλεζεο ζε ελδεκηθέο γηα ηελ εινλνζία πεξηνρέο (6 

θξνχζκαηα P. vivax εινλνζίαο ζην Γήκν Δπξψηα Λαθσλίαο θαη 1 θξνχζκα ζηελ ΠΔ Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο) [3, 4]. 

Σν έηνο 2010 θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά ζηελ Διιάδα 44 θξνχζκαηα εινλνζίαο: 40 εηζαγφκελα θαη 4 ζε 

αζζελείο πνπ δελ αλέθεξαλ ηζηνξηθφ κεηαθίλεζεο ζε ελδεκηθέο γηα ηελ εινλνζία πεξηνρέο (1 θξνχζκα 

P. vivax εινλνζίαο ζην Γήκν Δπξψηα Λαθσλίαο, 2 θξνχζκαηα ζηελ ΠΔ Βνησηίαο θαη 1 θξνχζκα  ζηελ 

ΠΔ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο) [3,4]. 

Σν έηνο 2011 θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 42 θξνχζκαηα εινλνζίαο ζε αζζελείο πνπ δελ αλέθεξαλ 

ηζηνξηθφ κεηαθίλεζεο ζε ελδεκηθέο γηα ηελ εινλνζία πεξηνρέο. ηα θξνχζκαηα απηά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη δχν θξνχζκαηα κε έλαξμε ζπκπησκάησλ ην 2012, πνπ ζεσξείηαη φηη κνιχλζεθαλ 

θαηά ηελ πεξίνδν κεηάδνζεο ηνπ 2011. Σξηάληα έμη απφ ηνπο αζζελείο απηνχο ζεσξείηαη φηη 

πξνζβιήζεθαλ ζην Γήκν Δπξψηα ΠΔ Λαθσλίαο, δχν ζηελ ΠΔ Δχβνηαο, δχν ζηελ ΠΔ Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο, έλαο ζηελ ΠΔ Λάξηζαο θαη έλαο ζηελ ΠΔ Βνησηίαο (Δηθφλα 1) [4, 5].  

πγθεθξηκέλα, ζην Γήκν Δπξψηα Λαθσλίαο θαηαγξάθεθαλ 28 θξνχζκαηα εινλνζίαο πνπ αθνξνχζαλ 

ζε Έιιελεο ρσξίο ηζηνξηθφ ηαμηδηνχ ζε ελδεκηθέο γηα ηελ εινλνζία ρψξεο θαη 8 θξνχζκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ζε αιινδαπνχο αζζελείο απφ κε ελδεκηθέο ρψξεο (Μαξφθν (2), Πνισλία (1) θαη Ρνπκαλία 

(5), εθ ησλ νπνίσλ 2 αζζελείο δηαγλψζζεθαλ ζηε Ρνπκαλία). Γειψζεθαλ επίζεο 23 θξνχζκαηα 

εινλνζίαο ζηελ ΠΔ Λαθσλίαο ζε αιινδαπνχο αζζελείο απφ ελδεκηθέο γηα ηελ εινλνζία ρψξεο 

(Παθηζηάλ (21), Αθγαληζηάλ (2)), γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο νπνίνπο δελ είλαη ζαθέο ην 

ηζηνξηθφ ηαμηδηνχ θαη ε εκεξνκελία άθημήο ηνπο ζηε ρψξα [4, 5]. 
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Δηθόλα 1: Δθηηκώκελνο ηόπνο έθζεζεο αζζελώλ κε εινλνζία ρσξίο ηζηνξηθό ηαμηδηνύ ζε 

ελδεκηθή ρώξα, έηνο 2011 (n=42) 

 
Πεγή: ΚΔΔΛΠΝΟ, Έθζεζε επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο εινλνζίαο, 2011. 

 

Σo έηνο 2012 ζηελ Διιάδα θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά ελελήληα ηξία (93) θξνχζκαηα εινλνζίαο, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 73 ήηαλ εηζαγφκελα (64 αθνξνχζαλ ζε κεηαλάζηεο απφ ελδεκηθέο ρψξεο θαη 9 ζε 

ηαμηδηψηεο ζε ελδεκηθέο ρψξεο) θαη ηα 20 θξνχζκαηα είραλ ελδείμεηο εγρψξηαο κεηάδνζεο.  

Αλαιπηηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηα είθνζη (20) θξνχζκαηα εινλνζίαο ζε αζζελείο πνπ δελ αλέθεξαλ 

ηζηνξηθφ κεηαθίλεζεο ζε ελδεκηθέο γηα ηελ εινλνζία πεξηνρέο, ν πηζαλφο ηφπνο έθζεζήο ηνπο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 2. Γηα δέθα απφ ηνπο αζζελείο απηνχο ν εθηηκψκελνο ηφπνο έθζεζεο ήηαλ 

ζην Γήκν Δπξψηα Λαθσλίαο, γηα δχν ζην Γήκν Μαξαζψλνο Αηηηθήο, γηα δχν ζην Γήκν 

Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο Αηηηθήο, γηα δχν ζην Γήκν Αβδήξσλ Ξάλζεο, γηα έλα ζην Γήκν Σαλάγξαο 

Βνησηίαο, γηα έλα θξνχζκα σο πηζαλφο ηφπνο έθζεζεο ραξαθηεξίζζεθε ε πεξηνρή ηεο ιίκλεο 

Παξαιίκλε θνληά ζηνλ νηθηζκφ Μνπξίθη ηεο ΠΔ Βνησηίαο, ελψ γηα δχν θξνχζκαηα ν εθηηκψκελνο 

ηφπνο έθζεζεο ήηαλ ζην Γήκν νθάδσλ Καξδίηζαο. ε φινπο απηνχο ηνπο αζζελείο ρσξίο 

αλαθεξφκελν ηζηνξηθφ κεηαθίλεζεο ζε ελδεκηθέο γηα ηελ εινλνζία πεξηνρέο επηβεβαηψζεθε 

εξγαζηεξηαθά ινίκσμε κε Plasmodium vivax, απφ ηνλ Σνκέα Παξαζηηνινγίαο, Δληνκνινγίαο θαη 

Σξνπηθψλ Νφζσλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο [6]. 
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Εικόνα 2. Εκτιμϊμενοσ τόποσ ζκκεςθσ αςκενϊν με ελονοςία χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ ςε 
ενδθμικι χϊρα, Ελλάδα, 2012 (n=20). 

 
Πεγή: ΚΔΔΛΠΝΟ, Έθζεζε επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο εινλνζίαο, 2012. 

 

Σo έηνο 2013 ζηελ Διιάδα θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά είθνζη πέληε (25) θξνχζκαηα εινλνζίαο, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 22 ήηαλ εηζαγφκελα (13 αθνξνχζαλ ζε κεηαλάζηεο απφ ελδεκηθέο ρψξεο θαη 9 ζε 

ηαμηδηψηεο ζε ελδεκηθέο ρψξεο) θαη ηξία (3) θξνχζκαηα εινλνζίαο P. vivax (ειιεληθήο εζληθφηεηαο) 

είραλ ελδείμεηο εγρψξηαο κεηάδνζεο («δεπηεξνγελή εηζαγφκελα»), κε εθηηκψκελν ηφπν έθζεζεο γηα δχν 

θξνχζκαηα ζην Γήκν Αιεμαλδξνχπνιεο ΠΔ Έβξνπ θαη γηα έλα θξνχζκα ζην Γήκν νθάδσλ ΠΔ 

Καξδίηζαο (Δηθφλα 3). Καλέλα θξνχζκα εινλνζίαο δελ θαηαγξάθεθε ην 2013 ζην Γήκν Δπξψηα 

Λαθσλίαο [3]. 
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Δηθόλα 3. Δθηηκώκελνο ηόπνο έθζεζεο αζζελώλ κε εινλνζία ρσξίο ηζηνξηθό ηαμηδηνύ ζε ελδεκηθή 

ρώξα, Διιάδα, 2013 (n=3).  

 

Πεγή: ΚΔΔΛΠΝΟ, Έθζεζε επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο εινλνζίαο, 2013. 

 

πλνιηθά ην 2014 ζηελ Διιάδα θαηαγξάθεθαλ ηξηάληα νθηψ (38) θξνχζκαηα εινλνζίαο, φια 

εηζαγφκελα (12 αθνξνχζαλ ζε κεηαλάζηεο απφ ελδεκηθέο ρψξεο θαη 26 ζε ηαμηδηψηεο ζε ελδεκηθέο 

ρψξεο). Καλέλα θξνχζκα εινλνζίαο δελ θαηαγξάθεθε ην 2014 ζην Γήκν Δπξψηα Λαθσλίαο. Καλέλα 

εγρψξην θξνχζκα εινλνζίαο δελ θαηαγξάθεθε ην 2014 ζηελ Διιάδα [7]. 

Απφ ηα παξαπάλσ επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ην ζέκα ηεο εινλνζίαο απνηειεί έλα κείδνλ 

δήηεκα δεκφζηαο πγείαο, ην νπνίν ρξήδεη εμεηδηθεπκέλεο αληηκεηψπηζεο κε ζπληνληζκέλεο δξάζεηο 

ζηνλ πιαίζην ελφο ζρεδίνπ δξάζεο. 

 

4.2  Εντομολογικά δεδομζνα 

Ζ εινλνζία ηνπ αλζξψπνπ κεηαδίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ νξηζκέλα είδε θνπλνππηψλ ηνπ γέλνπο 

Anopheles (Diptera, Culicidae, ππννηθ. Anophelinae), ηα νπνία θνηλψο νλνκάδνληαη θαη Αλσθειή 

θνπλνχπηα. Απφ ηα 60 πεξίπνπ είδε θνπλνππηψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε ρψξα καο, ζην γέλνο 

Anopheles αλήθνπλ 15 είδε, ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθά ππνγέλε. Σν γεγνλφο φηη 

θνπλνχπηα ηνπ γέλνπο απηνχ εληνπίδνληαη ζε πνιιά κέξε ηεο ρψξαο καο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιινπο 

παξάγνληεο, δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηε κεηάδνζε ηεο εινλνζίαο. Αλαιπηηθφηεξα 

εληνκνινγηθά δεδνκέλα παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα 1.  

4.3  Κλιματολογικά δεδομζνα 

Σα θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα πνπ είλαη θξίζηκα γηα ηελ αλάπηπμε θαη αλαπαξαγσγή ησλ θνπλνππηψλ 

είλαη νη βξνρνπηψζεηο, ε πγξαζία θαη ε ζεξκνθξαζία. Ωο θαηψηεξεο ζεξκνθξαζίεο γηα ηνλ θχθιν 

επψαζεο ηνπ P. vivax ζεσξνχληαη απηέο ησλ 14,5-15
ν
 C, ελψ γηα ην P. falciparum νη 16-19

ν
 C [8]. 

 

Σν ζειπθφ θνπλνχπη πξέπεη λα επηβηψζεη γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα επηηξέςεη ζην παξάζηην 

λα νινθιεξψζεη ηελ εμέιημή ηνπ. πρλά ε δηάξθεηα δσήο ελφο θνπλνππηνχ κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ πγξαζία. Σα θνπλνχπηα πξνηηκνχλ πγξαζία άλσ ηνπ 

60% θαη ε βέιηηζηε ζεξκνθξαζία γηα ηελ επηβίσζή ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 20-30
ν
 C. Οη ππεξβνιηθά 

πςειέο, θαζψο θαη νη ππεξβνιηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο απμάλνπλ ηε ζλεζηκφηεηά ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ππνινγίδεηαη φηη ε εκεξήζηα πηζαλφηεηα επηβίσζεο ελφο θνπλνππηνχ είλαη 0,82 ζηνπο 9
ν
 

C, 0,90 ζηνπο 20
ν
 C θαη 0,04 ζηνπο 40

ν
 C [8]. 

ΠΔ 

Έβξνπ 

ΠΔ 

Καξδίηζαο 
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Παξάιιεια, ε βξνρφπησζε παίδεη θξίζηκν ξφιν ζηελ επηδεκηνινγία ηεο εινλνζίαο, θαζψο παξέρεη ην 

κέζν γηα ηα πδξφβηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ θνπλνππηνχ. Ζ κέηξηα βξνρφπησζε κπνξεί λα 

απνδεηρζεί επεξγεηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνπλνππηψλ, αιιά φηαλ είλαη ππεξβνιηθή κπνξεί λα 

δηαζπείξεη θαη λα θαηαζηξέςεη ηηο πξνλχκθεο. Δπίζεο, κπνξεί λα απμήζεη ηελ πγξαζία θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ηε δηάξθεηα δσήο ησλ ελήιηθσλ θνπλνππηψλ. Παξφια απηά, νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζεξκνθξαζίεο, ηηο βξνρνπηψζεηο θαη ηελ πγξαζία θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ αηκνζθαηξηθή πγξαζία ππνδειψλνπλ κφλν κηα κηθξή κεηαβνιή ζηελ πγξαζία θαζψο ε 

αηκφζθαηξα γίλεηαη ζεξκφηεξε [8]. 

 

5. κοπόσ και ςτόχοι ςχεδίου δράςθσ  

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη απαξαίηεηε ε κειέηε ηνπ 

εθηθηνχ ηεο δηαηήξεζεο ηεο νινθιεξσηηθήο εμάιεηςεο ηεο εινλνζίαο ζηελ Διιάδα. Απηφ έρεη ηξεηο 

πιεπξέο: ηελ ηερληθή, ηε ιεηηνπξγηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή [9]. 

 

5.1 Σκοπόσ ςχεδίου δράςθσ 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ δξάζεο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ρψξαο ειεχζεξεο απφ εινλνζία 

θαη ε πξφιεςε θαη απνθπγή επαλεγθαηάζηαζεο ηεο λφζνπ, κε ζπληνληζκέλεο δξάζεηο, νη νπνίεο ζα 

αλαπηπρζνχλ ζπζηεκαηηθά κέζα ζηα επφκελα ρξφληα, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. Δπίζεο, σο ζθνπφο πεξηιακβάλεηαη θαη ε κείσζε θαη πξφιεςε ησλ ζαλάησλ εηζαγφκελσλ 

θξνπζκάησλ εινλνζίαο. 

 

5.2 Ειδικότεροι ςτόχοι ςχεδίου δράςθσ: 

Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ ηξέρνπζα επηδεκηνινγηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα ή ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο. 

 

1. ε πεξίπησζε ζπλερηδόκελεο εγρώξηαο κεηάδνζεο εινλνζίαο θαη κε ζθνπό ηελ εμάιεηςε ηεο 

εινλνζίαο (malaria elimination), νη εηδηθφηεξνη ζηφρνη πεξηιακβάλνπλ: 

i. Γηαθνπή ηεο κεηάδνζεο ηεο εινλνζίαο: Μεδεληζκφο ησλ εγρψξησλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο θαη 

ησλ εζηηψλ εινλνζίαο ζηε ρψξα. 

ii. Έγθαηξε δήισζε φισλ ησλ επηβεβαησκέλσλ (ή θαη χπνπησλ) θξνπζκάησλ. 

iii. Έγθαηξε αλίρλεπζε ηπρφλ ζπλέρηζεο ηεο κεηάδνζεο ηεο εινλνζίαο. 

iv. Απνζαθήληζε ησλ αηηηψλ – παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηεο εγρψξηαο ζπλερηδφκελεο κεηάδνζεο.  

v. Δθαξκνγή άκεζσλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο. 

vi. Πξφιεςε επαλεκθάληζεο (επαλεηζαγσγήο) ηεο κεηάδνζεο ηεο εινλνζίαο/ Έγθαηξε δηάγλσζε θαη 

νινθιεξσκέλε ζεξαπεία εθξίδσζεο (P. vivax) ηφζν ζε εηζαγφκελα φζν θαη ζε εγρψξηα 

θξνχζκαηα. 

vii. Δμαθξίβσζε θαη δηαζθάιηζε ηεο εμάιεηςεο ηεο εινλνζίαο. 

viii. Γηαξθήο επαγξχπλεζε γηα ην αίκα θαη ηηο κεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ. 

 

2. Με ςκοπό τθν πρόλθψθ επανεγκατάςταςθσ τθσ μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ ςτθ χϊρα, 

οι ειδικότεροι ςτόχοι περιλαμβάνουν: 

i. Γηαηήξεζε φισλ ησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο ειεχζεξσλ απφ εινλνζία: Γηαηήξεζε κεδεληθψλ 

εγρψξησλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο ζηε ρψξα. 

ii. Έγθαηξε δήισζε φισλ ησλ επηβεβαησκέλσλ (ή θαη χπνπησλ) θξνπζκάησλ. 

iii. Έγθαηξε δηάγλσζε θαη νινθιεξσκέλε ζεξαπεία εθξίδσζεο (P. vivax) ηφζν ζε εηζαγφκελα φζν 

θαη ζε πηζαλά εγρψξηα θξνχζκαηα. 

iv. Έγθαηξε αλίρλεπζε ηπρφλ πηζαλήο εγρψξηαο κεηάδνζεο ηεο εινλνζίαο ή επαλεγθαηάζηαζεο ηεο 

κεηάδνζεο ηεο εινλνζίαο. 

v. Απνζαθήληζε ησλ αηηηψλ – παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηπρφλ εγρψξηαο κεηάδνζεο. Γηαηήξεζε θαη 

επηθαηξνπνίεζε ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ αλά Πεξηθέξεηα γηα ηελ εκθάληζε θξνπζκάησλ 

εινλνζίαο (βαζηθή εληνκνινγηθή επηηήξεζε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ εηδψλ θνπλνππηψλ θαη ηεο 

δηαθχκαλζεο ησλ πιεζπζκψλ ηνπο θαη ηε ραξηνγξάθεζε ησλ εζηηψλ αλαπαξαγσγήο ησλ 
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αλσθειψλ θνπλνππηψλ, παξαθνινχζεζε πιεζπζκψλ κεηαλαζηψλ, εηδηθά επνρηαθψλ εξγαηψλ 

θιπ).  

vi. Δθαξκνγή άκεζσλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο θαη πξφιεςεο ζε πεξίπησζε πηζαλήο εγρψξηαο 

κεηάδνζεο ηεο λφζνπ.Γηαξθήο επαγξχπλεζε γηα ην αίκα θαη ηηο κεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ. 

 

3.     Με ζθνπό ηε κείσζε θαη πξόιεςε ζαλάησλ από εινλνζία: 

i. Βειηίσζε ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο φισλ ησλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο θαη ελδπλάκσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο. 

ii. Παξνρή θαηάιιειεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζε φια ηα θξνχζκαηα εινλνζίαο, ζην 

πιαίζην ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη κείσζε ηεο ζλεηφηεηαο εηζαγφκελσλ 

θξνπζκάησλ εινλνζίαο απφ P. falciparum. 

iii. Βειηίσζε ησλ πξνιεπηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ ηαμηδησηψλ κέζσ ηεο παξνρήο απνηειεζκαηηθψλ θαη 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ ηαηξηθψλ νδεγηψλ. 

 

 Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Σν ζρέδην δξάζεο αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε δηαηήξεζε κεδεληθψλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο κε 

ελδείμεηο εγρψξηαο κεηάδνζεο ζε φιε ηε ρψξα. Ήδε νη κέρξη ζήκεξα αλαιεθζείζεο δξάζεηο έρνπλ 

επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ησλ θξνπζκάησλ κε ελδείμεηο εγρψξηαο κεηάδνζεο, απφ 42 εγρψξηα 

θξνχζκαηα ην 2011 ζε 20 θξνχζκαηα ην 2012, ηξία εγρψξηα θξνχζκαηα ην 2013 θαη κεδέλ εγρψξηα 

θξνχζκαηα ην 2014. 

 

6. Δράςεισ  ανάλογα με τθν τρζχουςα επιδθμιολογικι κατάςταςθ - φάςθ (epidemiological 
setting) ςτθν οποία βρίςκεται θ χϊρα 

Γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ «ρψξα ειεχζεξε εινλνζίαο» ζηελ Διιάδα, ζε πεξίπησζε ηπρφλ 

επαλεκθάληζεο εγρψξηαο κεηάδνζεο ηεο λφζνπ ζα αθνινπζεζνχλ δηαδηθαζίεο εμάιεηςεο, κε 

παξεκβάζεηο πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο ηεο λφζνπ, θαη αλάινγα κε ηελ ηξέρνπζα επηδεκηνινγηθή 

θαηάζηαζε (epidemiological setting - θάζε) ηεο ρψξαο ή πεξηνρψλ απηήο, ζε αληηζηνηρία κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ ΠΟΤ [1]: 

1. Φάζε πξνεηνηκαζίαο θαη αληηκεηψπηζεο (preparatory and attack phase) 

2. Φάζε ζηαζεξνπνίεζεο (consolidation phase) 

3. Φάζε δηαηήξεζεο (maintenance phase) 

Ζ θάζε πξνεηνηκαζίαο θαη αληηκεηώπηζεο (φηαλ ππάξρεη εγρψξηα κεηάδνζε εινλνζίαο ζε 

πεξηνξηζκέλεο εζηίεο θαη ππαξθηφο θίλδπλνο ζπξξνψλ), φπνπ θαζνξίδεηαη εάλ έρεη δηαθνπεί ε ηνπηθή 

κεηάδνζε ηεο εινλνζίαο θαη πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ηεο λφζνπ (έιεγρν 

δηαβηβαζηή) θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ. Γηαηήξεζε επηθαηξνπνηεκέλεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ 

ζρεηηθά κε ηελ εινλνζία (εληνκνινγηθή επηηήξεζε, παξάγνληεο θηλδχλνπ) σο νδεγηψλ γηα ηηο 

Πεξηθέξεηεο. 

Ζ θάζε ζηαζεξνπνίεζεο (φπνπ ππάξρεη πηζαλή ππνιεηκκαηηθή εγρψξηα κεηάδνζε εινλνζίαο) 

μεθηλάεη κεηά ην πέξαο ηεο θάζεο αληηκεηψπηζεο θαη επηθεληξψλεηαη ζηνλ εληνπηζκφ πηζαλήο 

ζπλέρηζεο κεηάδνζεο, ζηε δηεξεχλεζε θαη εμάιεηςε ησλ αηηηψλ ηεο, ζηελ πξφιεςε επαλεηζαγσγήο θαη 

επαλεγθαηάζηαζεο ηεο λφζνπ θαη ζηε δηαζθάιηζε/επηβεβαίσζε ηεο εμάιεηςήο ηεο. Ζ εινλνζία 

ζεσξείηαη φηη έρεη εμαιεηθζεί φηαλ νη κεραληζκνί επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο δελ έρνπλ εληνπίζεη 

θάπνηα έλδεημε ηνπηθήο κεηάδνζεο θαη δελ ππάξρεη θαλέλα εγρψξην (indigenous) θξνχζκα ηα 

ηειεπηαία 3 ρξφληα, παξά ηε δηαξθή εκθάληζε εηζαγφκελσλ θξνπζκάησλ [1]. 

Ζ θάζε δηαηήξεζεο (φπνπ δελ ππάξρεη ηξέρνπζα εγρψξηα κεηάδνζε θαη έρεη επηηεπρζεί ε εμάιεηςε 

ηεο εινλνζίαο) αλαθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε δηαξθή εηνηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ψζηε λα 

κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ επαλεκθάληζε εγρψξησλ θξνπζκάησλ 

εινλνζίαο, θαζψο θαη ζηε ζπλέρηζε ησλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ 

ηα κέηξα απηνπξνζηαζίαο απφ ηα θνπλνχπηα. 

Αλάινγα κε ηε θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα (ή θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο) θαζνξίδνληαη 

θαη νη αληίζηνηρεο δξάζεηο α) γηα ηελ πξφιεςε ηεο λφζνπ (disease prevention) θαη β) γηα ηε δηαρείξηζε 

ηεο λφζνπ (disease management). 
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Οη δξάζεηο γηα ηελ πξόιεςε ηεο λόζνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηνλ έιεγρν ηνπ δηαβηβαζηή, κε ζηφρν ηε 

κείσζε α) ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ ζειπθψλ θνπλνππηψλ θάησ απφ ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ζπνξνδσηδίσλ, πνπ ηζνδπλακεί ζπλήζσο κε ηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ δηαβηβαζηψλ, β) 

ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πξνλπκθψλ (πξνλπκθνθηνλίεο, κε βηνινγηθέο ή ρεκηθέο κεζφδνπο), θαη γ) ηεο 

επαθήο αλζξψπνπ θαη δηαβηβαζηή. Οη δηαζέζηκεο κέζνδνη ειέγρνπ ησλ δηαβηβαζηψλ ζπλήζσο 

θαηαηάζζνληαη ζε ρεκηθέο, βηνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο, αλάινγα κε ην αλ ν έιεγρνο ησλ 

δηαβηβαζηψλ επηρεηξείηαη κε ρεκηθνχο ή βηνινγηθνχο παξάγνληεο ή κέζσ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

Οη δξάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο λόζνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηελ έγθαηξε αλίρλεπζε θξνπζκάησλ 

εινλνζίαο, κε ηνλ έιεγρν γηα εινλνζία χπνπησλ πεξηζηαηηθψλ, ηελ παζεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ 

(passive case detection – PCD) θαη ηελ ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ (active case detection – 

ACD), ζηελ έγθαηξε θαη έγθπξε δηάγλσζε ησλ θξνπζκάησλ, θαζψο θαη ζηελ έγθαηξε θαη 

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία θαη παξαθνινχζεζή ηνπο.  

Δπηπξφζζεηα, δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζρεδίνπ έρνπλ δξάζεηο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο θαη ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο, δξάζεηο εηνηκφηεηαο γηα 

άκεζε απφθξηζε ζε πεξίπησζε ελδείμεσλ εγρψξηαο κεηάδνζεο θαη ζπξξνήο θξνπζκάησλ εινλνζίαο, 

δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ θαη εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη 

ε πξνψζεζε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο εινλνζίαο. 

Οη δξάζεηο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ Δλφηεηα 7. 

 

6.1 Μειέηε ηετληθής εθηθηόηεηας (technical feasibility) 

Ζ ηερληθή εθηθηφηεηα νξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα ε κεηάδνζε ηεο εινλνζίαο λα κεησζεί ζην κεδέλ κέζα 

ζε κηα πεληαεηία ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηαζέζηκα εξγαιεία θαη λα 

δηαηεξεζεί ε κεδεληθή κεηάδνζε φηαλ απηή επηηεπρζεί. 

Ζ κειέηε ηερληθήο εθηθηφηεηαο ιακβάλεη ππφςε ηηο επηδεκηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαίηεξα ηελ 

έληαζε ηεο ηξέρνπζαο κεηάδνζεο, ηε ζπρλφηεηα εηζαγφκελσλ θξνπζκάησλ θαη ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο 

ηεο λφζνπ απφ απηά. Απηά ηα ζηνηρεία αμηνινγνχληαη ζε ζρέζε κε ηα ππάξρνληα εξγαιεία θαη ηηο 

πθηζηάκελεο ζπλζήθεο [9].  

 

Ζ αλάιπζε ηεο ηερληθήο εθηθηφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο γηα ην P. vivax, πνπ ελδηαθέξεη ηελ 

Διιάδα, γηαηί, ζε αληίζεζε κε ην P. falciparum, παξνπζηάδεη έλα ζηάδην ιαλζάλνπζαο κφιπλζεο ηνπ 

ήπαηνο κε ππλνδσίηεο, πνπ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηε λφζν γηα κήλεο, αθφκα θαη ρξφληα κεηά  ηε 

κφιπλζε. Ζ ζπρλφηεηα απηψλ ησλ ιαλζαλνπζψλ κνξθψλ κφιπλζεο, ν ρξφλνο, ν αξηζκφο ησλ 

ππνηξνπψλ θαη ε γεσγξαθηθή ηνπο θαηαλνκή δχζθνια κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. ηαλ απηνί νη 

παξάγνληεο ζπλδπάδνληαη, ε πεξηγξαθή ηνπ ξπζκνχ αλαπαξαγσγήο ηνπ P. vivax (PvRo)
1
 θαζίζηαηαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιε [10]. 

 

Γεδνκέλνπ απηνχ ηνπ πεξηνξηζκνχ, θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν θάπνηαο 

αλαθξηβνχο αμηνιφγεζεο, ζην παξφλ ζρέδην δξάζεο ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ε ιεηηνπξγηθή θαη ε 

νηθνλνκηθή εθηθηφηεηα. 

 

6.2 Μελζτθ τθσ λειτουργικισ εφικτότθτασ (operational feasibility) 

Ζ ιεηηνπξγηθή εθηθηφηεηα νξίδεηαη σο ε χπαξμε ηεο δπλαηφηεηαο ή ε δεκηνπξγία ηεο δπλαηφηεηαο 

απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο φισλ ησλ δξάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο 

εμάιεηςεο ηεο εινλνζίαο [9].  

 

Ωο πξνο ηελ ιεηηνπξγηθή εθηθηφηεηα, ε Διιάδα παξνπζηάδεη ηα θάησζη ζηνηρεία: 

- Πνιηηηθή βνχιεζε, θαζψο ε εμάιεηςε ηεο εινλνζίαο απνηειεί έλα κείδνλ ζέκα δεκφζηαο 

πγείαο πνπ έρεη ηεζεί ζε πξνηεξαηφηεηα. 

- Γηάζεζε πφξσλ γηα ηελ πγεία, ιακβάλνληαο ππφςε ηε γεληθφηεξε ζηελφηεηα πφξσλ ιφγσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

                                                           
1
 Ο βαζηθφο ξπζκφο αλαπαξαγσγήο Ro ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζαλ δείθηεο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ηερληθήο εθηθηφηεηαο θαη πεξηγξάθεη ηη ζα ζπλέβαηλε αλ έλα άηνκν κε εινλνζία έκπαηλε ζε έλαλ 

πιεζπζκφ ρσξίο εινλνζία, αλνζία ζηελ εινλνζία ή έιεγρν ηεο εινλνζίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ππνδειψλεη ηνλ πξνζδνθψκελν αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα πξνζβάιινληαλ απφ εινλνζία έπεηηα 

απφ κηα γεληά ηνπ παξαζίηνπ. 
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- Έλα αξθεηά αλεπηπγκέλν ζχζηεκα πγείαο πνπ είλαη ηθαλφ γηα έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία 

φισλ ησλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο. 

- Γπλαηφηεηα κειέηεο θαη εθαξκνγήο ελφο πιαηζίνπ θαηάιιεισλ κέηξσλ ειέγρνπ ησλ 

δηαβηβαζηψλ, φπσο πξνλπκθνθηνλίεο, ςεθαζκνί εζσηεξηθψλ ρψξσλ,  θιπ. 

- Γπλαηφηεηα πινπνίεζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη απφθξηζεο, 

ζρεδηαζκνχ ελφο απνηειεζκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο επηθνηλσλίαο θαη εγθαζίδξπζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο (Monitoring & Evaluation – M&E), ψζηε λα 

αμηνινγείηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε δηαηήξεζε ηεο Διιάδαο σο «ρψξαο ειεχζεξεο εινλνζίαο» είλαη 

ιεηηνπξγηθά εθηθηή. 

6.3 Μελζτθ τθσ οικονομικισ εφικτότθτασ (financial feasibility) 

Γηα ηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο εμάιεηςεο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο κηα καθξνρξφληα βάζε 

ρξεκαηνδφηεζεο. Δάλ ην πξφγξακκα δηαθνπεί ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ, είλαη πηζαλφ ε εινλνζία λα 

αλαθάκςεη θαη λα ραζνχλ φια ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί [9]. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θφζηνο ηεο εμάιεηςεο δελ είλαη δεδνκέλν θαη αθξηβψο θαζνξηζκέλν, αιιά 

εμαξηάηαη απφ ηα επηδεκηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε 

ρψξα. 

 

Ζ θάιπςε ησλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξάζεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ ζα απνθαζίδεηαη θαηά 

πεξίπησζε απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή. 

 

Γεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ κέρξη ζηηγκήο αξηζκνχ θξνπζκάησλ εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρψξηαο 

κεηάδνζεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία έηε, ηνπ αλεπηπγκέλνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο θαη ζπζηήκαηνο επηδεκηνινγηθήο παξαθνινχζεζεο, θαζψο θαη ηεο ζηαζεξήο πνιηηηθήο 

βνχιεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εμάιεηςεο  ηεο εινλνζίαο κε ζρεηηθή θηλεηνπνίεζε πφξσλ, ζεσξείηαη 

φηη ζηελ Διιάδα  ε  δηαηήξεζε ηεο ρψξαο σο «ειεχζεξεο εινλνζίαο» είλαη εθηθηή. 

 

7. Δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ελονοςίασ 
 

7.1  Μζτρα διαχείριςθσ και πρόλθψθσ τθσ νόςου 

Λακβάλνληαη ηα θάησζη κέηξα, ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε κέηξα δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο (disease 

management) θαη κέηξα πξφιεςεο ηεο αζζέλεηαο (disease prevention) [1]: 

 

7.1.1 Μζτρα διαχείριςθσ τθσ νόςου 

Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηα κέηξα δηαρείξηζεο ηεο λφζνπ: 

1. Παζεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ (PCD): Απηή γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο 

δήισζεο θξνπζκάησλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

2. Δλεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ (ACD), απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ ή/θαη ηνπηθέο αξρέο 

δεκφζηαο πγείαο, θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κεηάδνζεο ηεο λφζνπ (Μάην – 

Ννέκβξην): 

i. πζηεκαηηθά, ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, ζε: α) ηπρφλ ελεξγέο εζηίεο, φπσο ε έλλνηα 

θαζνξίζηεθε παξαπάλσ, φπνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο ζπλερηδφκελεο εγρψξηαο κεηάδνζεο, ή 

β) πεξίπησζε καδηθήο εηζαγσγήο θξνπζκάησλ εινλνζίαο ιφγσ κεηαλάζηεπζεο. 

ii. Μεηά ηε δήισζε θάζε εγρψξηνπ θξνχζκαηνο, ζηα πιαίζηα δηεξεχλεζεο εζηίαο (focus 

investigation). 

3. ηνπο αζζελείο κε εινλνζία παξέρεηαη λνζνθνκεηαθή (εθφζνλ απαηηείηαη) ή 

εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε. ε αλαζθάιηζηνπο αζζελείο κε εινλνζία 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαλαζηψλ ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα) εμαζθαιίδεηαη δσξεάλ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε.  
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4. Δπηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε θαη ηαμηλφκεζε φισλ ησλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο απφ ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ. 

5. Καηεγνξηνπνίεζε θάζε εζηίαο εινλνζίαο απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ.  

6. Θεξαπεία ησλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο. Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο αλαξηψληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ (www.keelpno.gr) θαη απνζηέιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο 

Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

 

7.1.2 Μέηρα πρόιευες ηες λόζοσ 

Ωο πξνο ηα κέηξα πξφιεςεο ηεο λφζνπ πεξηιακβάλνληαη: ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε δηαβηβαζηψλ 

(Integrated Vector Management, IVM) σο ζηξαηεγηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηνπ 

θφζηνπο – απνδνηηθφηεηαο, ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ησλ κέηξσλ ειέγρνπ 

ησλ δηαβηβαζηψλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο καδηθήο ρνξήγεζεο θαξκάθσλ.  

χκθσλα κε ην IVM, ελζαξξχλεηαη κηα πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ πιεζπζκψλ ησλ 

δηαβηβαζηψλ θαη ηελ ελαξκφληζε κε άιια κέηξα ειέγρνπ ηεο αζζέλεηαο θαη ηε ζπλεηδεηή θαη 

ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ελφο εχξνπο παξεκβάζεσλ, ζπρλά ζε ζπλδπαζκφ θαη ζπλέξγεηα [11]. 

Πξσηαξρηθφ ξφιν έρεη ε εληνκνινγηθή επηηήξεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηνπηθψλ δηαβηβαζηψλ ηεο 

λφζνπ θαη ε κειέηε ηεο βην-νηθνινγίαο ηνπ ηνπηθνχ δηαβηβαζηή,  κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ησλ 

πηζαλψλ ηξφπσλ κεηάδνζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. ηε ζπλέρεηα επηιέγνληαη νη θαηάιιειεο 

κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ δηαβηβαζηή ψζηε λα ηεξνχληαη νη σο άλσ αξρέο θαη λα επηηπγράλεηαη ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Οη κέζνδνη απηέο πεξηιακβάλνπλ ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, 

βηνινγηθέο θαη ρεκηθέο κεζφδνπο (πξνλπκθνθηνλίεο, αθκαηνθηνλίεο, ππνιεηκκαηηθνχο ςεθαζκνχο 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ, φπνπ θξηζεί απαξαίηεην), εθαξκνγή θαη ελίζρπζε κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

απφ ηελ έθζεζε ζηα θνπλνχπηα (π.ρ. θνπλνππηέξεο εκπνηηζκέλεο κε εληνκνθηφλν, φπνπ θξηζεί 

απαξαίηεην). 

Ζ Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ησλ Σξνπηθψλ Ννζεκάησλ θαζνξίδεη κε αθξίβεηα ην 

κέηξν ή ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε, ελψ 

παξάιιεια παξέρεη ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ζηνλ ΠΟΤ φηη ε δηαθνπή ηεο ηπρφλ ζπλερηδφκελεο 

εγρψξηαο κεηάδνζεο θαη ε πξφιεςε ηεο επαλεγθαηάζηαζεο ηεο λφζνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε ηηο 

πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ εκπεηξία ρσξψλ κε παξφκνηα επηδεκηνινγηθά 

δεδνκέλα.  

Σα βαζηθά κέηξα πξφιεςεο ηεο λφζνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 2.  

Παξάιιεια, είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο ηνπ αίκαηνο ζηηο πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρέο, 

ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο κεηάδνζεο ηεο λφζνπ κέζσ κεηαγγίζεσλ, ηα νπνία απνηεινχλ 

απνθάζεηο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Αηκνδνζίαο (ΔΚΔΑ), θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο απφ ηε ζρεηηθή Οκάδα 

Δξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ησλ Σξνπηθψλ Ννζεκάησλ 

 

7.2 Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ 

Ζ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο εινλνζίαο αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, αλάιπζε θαη 

εξκελεία δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εινλνζία θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ή εμάιεηςήο ηεο ζε φια ηα ζηάδηα. 

Παξάιιεια, ε παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο επηηήξεζεο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζπγθξίζηκσλ 

δεηθηψλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα έλα επηηπρεκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα επηηήξεζεο 

(Παξάξηεκα 3). Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηφ ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεηο θαη 

έγθαηξεο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηε ιήςε έγθαηξσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ. Αλαγθαίεο είλαη επίζεο 

νη επηζθέςεηο ζην πεδίν (field visits), θαζψο ζπρλά απνθαιχπηνπλ πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα 

δηαγλσζζνχλ ζε θεληξηθφ επίπεδν. 

Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ραξαθηεξηζζνχλ σο πςεινχ 

θηλδχλνπ γηα ζπλερηδφκελε ηνπηθή κεηάδνζε ηεο λφζνπ (vulnerable), φπσο απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, κπνξεί λα αλαπηπρζεί έλα ζχζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο (early warning system), γηα 

ηελ άκεζε αλίρλεπζε ηπρφλ ζπξξνψλ, ην νπνίν ζα αμηνινγεί ζε εβδνκαδηαία ή κεληαία βάζε ηα 

αθφινπζα δηαζέζηκα δεδνκέλα [1]: 
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- Όπνπηα ή παξαζηηνινγηθά επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα εινλνζίαο (ή θαη ππξεηνχ) θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ κεηάδνζεο. 

- Μηα αχμεζε ζηα εηζαγφκελα θξνχζκαηα εινλνζίαο, ηδίσο θξνχζκαηα ζε εξγάηεο ή/θαη κεηαλάζηεο 

απφ ελδεκηθέο γηα ηελ εινλνζία ρψξεο. 

- Σε δηαθχκαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ δηαβηβαζηψλ.  

- Οη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα είλαη ζθφπηκν λα 

βξίζθνληαη ππφ ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ δεκφζηαο πγείαο θαη 

εληνκνινγηθψλ ππεξεζηψλ, ελψ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηπρφλ ζπξξνή/ επηδεκία ζα 

πξέπεη λα επηθνηλσλνχληαη άκεζα ζε απηνχο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ 

αλάιεςε αλάινγσλ δξάζεσλ. Ζ έγθαηξε ζπιινγή, αλάιπζε θαη δηαβίβαζε απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ απφ πεξηθεξεηαθφ ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη αληίζηξνθα επηηξέπεη ηελ έγθαηξε 

αλαγλψξηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο επηδεκίαο θαη ηελ άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπ [1]. 

Σν Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο θαη εηδηθφηεξα ην Γξαθείν Ννζεκάησλ πνπ 

Μεηαδίδνληαη κε Γηαβηβαζηέο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ είλαη αξκφδην γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε φισλ 

ησλ λνζεκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη απφ θνπλνχπηα (ά. 3 π.δ.358/1992). 

Γεδνκέλνπ φηη θάζε επηδεκηνινγηθή θαηάζηαζε εινλνζίαο (malaria situation) απαηηεί ηελ θαηάιιειε 

αληηκεηψπηζε πνπ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, θξίλεηαη 

ζθφπηκν γηα ηε βειηίσζε ηεο επαγξχπλεζεο έλα ζχζηεκα δηαξθνχο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο. 

Σν γεσγξαθηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (computer-adapted geographic information system – GIS) 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θνηλή πιαηθφξκα γηα ηε ζχγθιηζε φισλ ησλ δηαηνκεαθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο, ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα απηνχο πνπ 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο. Ο απψηεξνο ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ρσξνρξνληθνχ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο ηεο εινλνζίαο πνπ ζα ιεηηνπξγεί πξνιεπηηθά θαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

Παξάιιεια ζα πξέπεη λα είλαη ζαθέο πψο ζα δηαβηβάδνληαη ηα δεδνκέλα ζηα θέληξα ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη κε πνηνλ ηξφπν ζα αμηνπνηνχληαη απφ απηά ψζηε λα αλαιακβάλνληαη νη θαηάιιειεο 

δξάζεηο [1]. 

Ωο πξνο ηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο, ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζπλεξγάζζεθε κε ην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ζην «Δηδηθφ Πξφγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ Ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ θαη ηελ 

Δινλνζία, Δλίζρπζε ηεο Δπηηήξεζεο ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα», ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηνπ ΔΠΑ (2007-

2013). Οη άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχζαλ ζηελ αλάπηπμε γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ (GIS), ηελ ελίζρπζε ηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ησλ δχν λνζεκάησλ, ηε 

ραξηνγξάθεζε ησλ ελδηαηηεκάησλ θνπλνππηψλ θαη ηε δεηγκαηνιεςία θνπλνππηψλ απφ πεξηνρέο 

πςεινχ θηλδχλνπ, ηελ ελίζρπζε ηεο επηηήξεζεο ησλ πηελψλ θαη ησλ ηππνεηδψλ γηα ηε κεηάδνζε ηνπ 

Ηνχ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ, εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ηφζν ηνπ θνηλνχ, φζν θαη ησλ νκάδσλ πςεινχ 

θηλδχλνπ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν θαη ηε ζεξαπεία ησλ 

δχν λνζεκάησλ, θαζψο θαη ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ (screening) κεηαλαζηψλ, ηδίσο απηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ελδεκηθέο ρψξεο, ζηηο πχιεο εηζφδνπ [12]. 

Δηδηθφηεξα, ζην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ 13 θνξείο σο επί ην πιείζηνλ εξγαζηήξηα αλψηαησλ 

ηδξπκάησλ θαη ην ΚΔΔΛΠΝΟ. ηφρνο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ειέγρνπ 

πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ επηηήξεζε αλζξψπσλ, πηελψλ, ηππνεηδψλ θαη θνπλνππηψλ γηα ηνλ ηφ ηνπ 

Γπηηθνχ Νείινπ θαη ζηελ επηηήξεζε θνπλνππηψλ θαη αλζξψπσλ γηα ηελ εινλνζία. Με ηε ρξήζε 

γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (GIS) έγηλε απεηθφληζε ησλ αλζξψπηλσλ θξνπζκάησλ θαη 

γηα ηα δχν λνζήκαηα, ησλ ελδηαηηεκάησλ θνπλνππηψλ, ησλ πηελψλ (άγξησλ θαη νηθφζηησλ) θαη ησλ 

ηππνεηδψλ ψζηε λα είλαη εθηθηή ε πξφβιεςε εμάπισζεο ησλ δχν λνζεκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη 

ε έγθαηξε θαη ζηνρεπκέλε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αληηκεηψπηζεο θνπλνππηψλ. Δπηπξφζζεηεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: α) ε 

άξηηα απνηχπσζε ησλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο ηνπ ηνχ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ θαη ηεο εινλνζίαο ζε 

παγθφζκην επίπεδν, (references) β) ε εληνκνινγηθή επηηήξεζε, γ) ε επηηήξεζε πηελψλ θαη ηππνεηδψλ, 

δ) ε επηηήξεζε αλζξψπσλ θαη δεηγκάησλ αηκνδνζίαο, ε) ε νξνεπηδεκηνινγηθή κειέηε θαη γηα ηα δχν 

λνζήκαηα, ζη) ε ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ εινλνζίαο ζε πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ, δ) νη 

εκεξίδεο ελεκέξσζεο επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη θνηλνχ θαη ε) ε δεκηνπξγία ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.malwest.gr [13]. 

http://www.malwest.gr/
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Μεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο GIS είλαη ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ. 

ε πεξίπησζε εκθάληζεο Γάγθεηνπ ππξεηνχ ή λφζνπ Chikungunya ζηελ Διιάδα, ζα γίλνπλ δξάζεηο 

εληζρπκέλεο επηδεκηνινγηθήο θαη εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο θαη γηα απηά ηα λνζήκαηα. 

ια ηα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηίζεληαη απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ ππφςηλ 

ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.  

 

7.3 Αληηκεηώπηζε ηφλ πηζαλώλ θαη επηβεβαηφκέλφλ θροσζκάηφλ ειολοζίας - Υπερεζίες Υγείας 

ΤΠΔ – Ννζνθνκεία Αλαθνξάο ζχκθσλα κε ζρεηηθή εγθχθιην γηα ηε δηαηήξεζε απνζέκαηνο 

αλζεινλνζηαθψλ θαξκάθσλ. 

Ννζνθνκεία (θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζεξαπείαο, πξφζβαζε κεηαλαζηψλ). 

7.4 Μέηρα ποσ αθορούλ ζε όιες ηης Υπερεζίες Αηκοδοζίας θαη κέηρα ποσ αθορούλ ζηης 

Δπερεαδόκελες περηοτές. 

 

Α. Μέηξα, πνπ αθνξνύλ ζε όιεο ηηο Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο 

 Δγξήγνξζε φισλ ησλ Τπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ επηινγήο 

ηνπ αηκνδφηε. 

 Απνθιεηζκφο απφ ηελ αηκνδνζία επηζθεπηψλ απφ ηηο επεξεαδφκελεο πεξηνρέο γηα δηάζηεκα 6 

κελψλ κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο. Ζ επίζθεςε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ κία 

δηαλπθηέξεπζε, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο παξακνλήο ζηελ επεξεαδφκελε πεξηνρή απφ ηηο 

πξψηεο βξαδηλέο έσο ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο. Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφο γηα 

αηκνδνζία λσξίηεξα, εάλ ηα απνηειέζκαηα αλνζνινγηθήο (IFAT, ELISA) ΚΑΗ γνληδηαθήο 

κνξηαθήο δνθηκαζίαο (PCR) είλαη αξλεηηθά γηα εινλνζία. 

 Άηνκα κε ηζηνξηθφ εινλνζίαο κπνξνχλ λα αηκνδνηήζνπλ 3 έηε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεξαπείαο 

θαη ηελ απνπζία ζπκπησκάησλ. Μεηά απφ απηή ηελ πεξίνδν, γίλνληαη απνδεθηνί γηα 

αηκνδνζία κφλν εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα αλνζνινγηθήο (IFAT, ELISA) θαη γνληδηαθήο 

κνξηαθήο δνθηκαζίαο (PCR) είλαη αξλεηηθά γηα εινλνζία. 

 πληνληζκφο απφ ην ΔΚΔΑ φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα δηαζθάιηζε επάξθεηαο 

αίκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο έμαξζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο λφζνπ. 

 

Β. Μέηξα πνπ αθνξνύλ ζηηο επεξεαδόκελεο πεξηνρέο: 

 Απνθιεηζκφο απφ ηελ αηκνδνζία αηφκσλ πνπ θαηνηθνχλ θαη εξγάδνληαη ζηηο επεξεαδφκελεο 

πεξηνρέο. 

 Δγξήγνξζε ησλ θιηκαθίσλ αηκνιεςίαο ησλ Τπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο γηα ηε ιήςε αηνκηθνχ θαη 

νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ θαη απζηεξφηεηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ Καλνληζκψλ Δπηινγήο ηνπ 

Αηκνδφηε. 

 Αλαβνιή γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ πιεζπζκηαθψλ αηκνιεςηψλ ζηηο επεξεαδφκελεο 

πεξηνρέο, εθηφο θαη αλ είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ηνπ αίκαηνο γηα εινλνζία. 

 

Γ. Μέηξα Αηκνεπαγξύπλεζεο 

 Οδεγίεο πξνο ηνπο αηκνδφηεο, εάλ εκθαλίζνπλ ππξεηφ αδηάγλσζηεο αηηηνινγίαο κεηά ηελ 

αηκνδνζία, λα ελεκεξψζνπλ ηελ Τπεξεζία, ζηελ νπνία αηκνδφηεζαλ αλεμαξηήησο πεξηνρήο. 

 ε πεξίπησζε κεηάδνζεο εινλνζίαο κεηά κεηάγγηζε αίκαηνο/ζπκππθλσκέλσλ εξπζξψλ 

εθαξκφδεηαη αλαδξνκηθφο έιεγρνο θαη κειέηε αληρλεπζηκφηεηαο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη 

επαλεμέηαζε ησλ αηκνδνηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε κεηάγγηζε ησλ ιεπηψλ. 

 Άηνκα κε ηζηνξηθφ αδηάγλσζηεο ππξεηηθήο λφζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ή εληφο έμη κελψλ απφ 

επίζθεςε ζε ελδεκηθή γηα ηελ εινλνζία πεξηνρή πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ αηκνδνζία γηα 3 

έηε κεηά ηελ εμάιεηςε ησλ ζπκπησκάησλ. Ζ πεξίνδνο απηή κπνξεί λα κεησζεί ζε 4 κήλεο, 

εάλ ηα απνηειέζκαηα αλνζνινγηθήο (IFAT, ELISA) ή γνληδηαθήο δνθηκαζίαο (PCR) είλαη 

αξλεηηθά γηα εινλνζία. 
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Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ αίκαηνο έλαληη ηεο εινλνζίαο ειήθζεζαλ ππφςε ε 

Οδεγία 2004/33/ΔΚ, ε ειιεληθή λνκνζεζία (Π.Γ. 138/2005) ζρεηηθά κε νξηζκέλεο ηερληθέο απαηηήζεηο 

γηα ην αίκα, ε χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο «Οδεγφο γηα ηελ παξαζθεπή, ρξήζε θαη 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αίκαηνο θαη ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο», EDQM 17
ε
 έθδνζε 2013 θαη ε 

ζρεηηθή Γλσκνδφηεζε εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Πξφιεςεο Ννζεκάησλ – ECDC, 

Φεβξ. 2013, θαζψο θαη ηνπ Δλεκεξσηηθνχ εκεηψκαηνο  (Fact sheet) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γξαθείνπ 

ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο «Δινλνζία ζηελ Δπξσπατθή Πεξηνρή ηνπ ΠΟΤ», 2013. 

 

Πίλαθαο 3. ‘Έιεγρνο ηνπ αίκαηνο ζε επεξεαδόκελεο πεξηνρέο γηα ηελ εινλνζία, 2009-2014. 

Έηνο PCR Elisa ύλνιν 

Μνλάδσλ 

Απνηειέζκαηα 

2009 0 158 158 Αξλεηηθά 

2010 0 106 106 Αξλεηηθά 

2011 418 61 479 Αξλεηηθά 

2012 513 140 653 Αξλεηηθά 

2013* 205  205 Αξλεηηθά 

2014* 352  352 Αξλεηηθά 

Total 1488 465 1953 Αξλεηηθά 

* Έιεγρνο κόλν ζηε Λαθσλία γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο. 

Πεγή: πληνληζηηθό Κέληξν Αηκνεπαγξύπλεζεο (ΚΑΔ) – ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

 

7.5 Εντομολογικι επιτιρθςθ 

Σν Σκήκα Δληνκνινγίαο θαη Γεσξγηθήο Εσνινγίαο θαη ην Σκήκα Διέγρνπ Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ & 

Φπηνθαξκαθεπηηθήο ηνπ Μπελαθείνπ Φπηνπαζνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ην ΚΔΔΛΠΝΟ, ν Σνκέαο 

Παξαζηηνινγίαο, Δληνκνινγίαο θαη Σξνπηθψλ Νφζσλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο θαη άιινη 

επηζηεκνληθνί θνξείο θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε αλαπηχζζνπλ -ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο- 

πξνγξάκκαηα εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο θαη κειεηνχλ ηε ζπζρέηηζε ησλ δηαθφξσλ δηαβηβαζηψλ κε ηα 

αληίζηνηρα λνζήκαηα. 

Σα εληνκνινγηθά δεδνκέλα ηίζεληαη ππφςε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ησλ 

Σξνπηθψλ Ννζεκάησλ, ελψ επίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θξηηήξηα γηα ηνλ αθξηβέζηεξν ραξαθηεξηζκφ 

(θαη ηνλ απνραξαθηεξηζκφ) πεξηνρψλ σο επεξεαδφκελσλ απφ θάπνην λφζεκα. 

Οι ανωτζρω φορείσ κα κοινοποιοφν τα ςτοιχεία τθσ εντομολογικισ επιτιρθςθσ ςτο 

ΚΕΕΛΠΝΟ. 

7.6 Εμπλοκι τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

Οη Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ησλ Πεξηθεξεηψλ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ ζε φια ηα ζηάδηα (Ν.3852/2010). 

Οη Πεξηθέξεηεο θαη νη Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο εθαξκφδνπλ ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε 

θεληξηθφ επίπεδν θαη δχλαληαη λα παξίζηαληαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ 

Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ησλ Σξνπηθψλ Ννζεκάησλ. Παξάιιεια, απνζηέιινπλ εγθαίξσο ζην 

ΚΔΔΛΠΝΟ θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ή ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο εινλνζίαο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

Οη Πεξηθέξεηεο κπνξνχλ λα εθπνλνχλ θαη ηνπηθά ζρέδηα δξάζεο ή ηνπηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εινλνζίαο, ηα νπνία φκσο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη φρη 

αληίζεηα κε ην παξφλ ζρέδην δξάζεο. 

ε πεξίπησζε έθηαθησλ ζπλζεθψλ ή αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ιπζνχλ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν, ν αξκφδηνο Πεξηθεξεηάξρεο απεπζχλεηαη ζηνλ επηθεθαιήο ηεο πληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο, δειαδή ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Τγείαο, ν νπνίνο κεξηκλά γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ή/θαη απνζηέιιεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 

Γεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ελίζρπζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηδηαίηεξα 

απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ελδεκηθέο γηα ηελ εινλνζία ρψξεο, ψζηε λα γίλεη έγθαηξε δηάγλσζε ηεο 

λφζνπ, νη Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ κεξηκλνχλ γηα ηε δηάζεζε εληχπνπ πιηθνχ, πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ (ά.3 

π.δ.358/1992), ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο & Πξφιεςεο θαη ηε 

Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (ά. 10 θαη 17 Π.Γ.106/2014), ζρεηηθά κε ηα 
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ζπκπηψκαηα ηεο εινλνζίαο θαη ηα κέηξα απηνπξνζηαζίαο απφ ηα θνπλνχπηα ζε ρψξνπο φπνπ 

ζπρλάδνπλ νη κεηαλάζηεο θαη ζε γιψζζεο πνπ θαηαλννχλ. Δπίζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Τγεηνλνκηθέο 

Πεξηθέξεηεο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ησλ θξνπζκάησλ P. vivax 

εινλνζίαο, θαζψο θαη ε άκεζα επνπηεπφκελε ζεξαπεία ηνπο, εηδηθά γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πξηκαθίλεο (ε 

νπνία δηαξθεί 14 εκέξεο). 

Ζ Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο κεξηκλά γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ησλ Πεξηθεξεηψλ κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, θαζψο θαη γηα ηα ινηπά 

ιεηηνπξγηθά ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηζρχνπλ νη γεληθέο 

δηαηάμεηο πεξί πξνζιήςεσλ ζηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη Πεξηθέξεηεο ζα πξέπεη λα 

ππνβάινπλ ζρεηηθά αηηήκαηα δηα ησλ νηθείσλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ γηα έγθξηζε ζηελ 

Δπηηξνπή ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (ΠΤ) 33/2006, φπσο ηζρχεη, ελψ κεηά ηε ρνξήγεζε 

ηεο έγθξηζεο, νη πξνζιήςεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ λ.2190/1994, 

φπσο ηζρχεη (κε κέξηκλα ηνπ ΑΔΠ). Δμαίξεζε πθίζηαηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη έθηαθηεο 

αλάγθεο δελ ππεξβαίλνπλ ρξνληθά ηνπο δχν κήλεο. 

 

7.7  Ελονοςία και Ταξιδιωτικι Ιατρικι 

ην πεδίν ηεο Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο, είλαη απαξαίηεηε κηα ζπλδπαζκέλε ζηξαηεγηθή πξφιεςεο ηεο 

εινλνζίαο ζηνπο ηαμηδηψηεο πξνο ελδεκηθνχο πξννξηζκνχο, θαζψο θαη έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηπρφλ θξνπζκάησλ ζε επηζηξέθνληεο ηαμηδηψηεο. 

εκαληηθέο παξάκεηξνη θαη εηδηθέο δξάζεηο αλά επίπεδν πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο είλαη νη παξαθάησ: 

ην επίπεδν ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη πξνιεπηηθήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο: 

i. Η εκτίμθςθ και διαχείριςθ κινδφνου του ταξιδιϊτθ για ζκκεςθ ςε ελονοςία και για 

τθ βαρφτθτα τθσ πικανισ νόςθςθσ, ανάλογα με τθν ενδθμικότθτα και τα 

επικρατοφντα ςτελζχθ πλαςμωδίου ςτον προοριςμό. 

ii. Η ενθμζρωςθ των ταξιδιωτϊν για τα μζτρα προφφλαξθσ από τα διγματα 

κουνουπιϊν, τθν ενδεικνυόμενθ χθμειοπροφφλαξθ ι/και τθν αυτοκεραπεία 

ζκτακτθσ ανάγκθσ (stand-by emergency treatment) και τθν ανάγκθ άμεςθσ 

αναηιτθςθσ ιατρικισ φροντίδασ επί εκδιλωςθσ κλινικϊν ςυμπτωμάτων ςυμβατϊν 

με ελονοςία κατά το ταξίδι ι μετά τθν επιςτροφι. 

iii. Η τιρθςθ αρχείου προςερχόμενων ταξιδιωτϊν και θ καταγραφι δθμογραφικϊν 

χαρακτθριςτικϊν, τόπων προοριςμοφ και παρεχόμενων οδθγιϊν. Τα δεδομζνα 

αυτά μποροφν να αξιοποιθκοφν για τθν εκτίμθςθ των υγειονομικϊν αναγκϊν των 

ταξιδιωτϊν, κακϊσ και για τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ 

ςυμβουλευτικισ για το ταξίδι. 

ην επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο: 

i. Η εκπαίδευςθ των κλινικϊν ιατρϊν και νοςθλευτϊν για τθν αναηιτθςθ και ζγκαιρθ 

αναγνϊριςθ τθσ ελονοςίασ ςε επιςτρζφοντεσ ταξιδιϊτεσ.  

ii. Η εργαςτθριακι ετοιμότθτα για τθ διάγνωςθ τθσ ελονοςίασ με παράλλθλθ 

διαςφνδεςθ με τα λειτουργοφντα κζντρα αναφοράσ για τθ νόςο. 

iii. Η φροντίδα για διακεςιμότθτα και επάρκεια ανκελονοςιακϊν φαρμάκων για τθν 

αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν ελονοςίασ ςε επιςτρζφοντεσ ταξιδιϊτεσ. Η πρόςβαςθ 

ςε ανκελονοςιακά φάρμακα μπορεί να εξαςφαλίηεται και μζςω λειτουργοφντων 

διανοςοκομειακϊν δικτφων.  
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ην επίπεδν ησλ θεληξηθψλ δνκψλ Γεκφζηαο Τγείαο 

i. Παρακολοφκθςθ και καταγραφι των επιδθμιολογικϊν δεδομζνων, που αφοροφν 

ςτα ειςαγόμενα κροφςματα ελονοςίασ ςε ταξιδιϊτεσ, όπωσ το είδοσ πλαςμωδίου, θ 

γεωγραφικι περιοχι ζκκεςθσ, θ βαρφτθτα νόςθςθσ, το είδοσ τθσ κεραπευτικισ 

αγωγισ και θ ζκβαςθ. 

ii. Τα ανωτζρω πρζπει να ςυνοδεφονται από ιχνθλάτθςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ 

ζκκεςθσ ανά περιςτατικό και τθν καταγραφι των αιτιϊν που εμπόδιςαν τθν 

πρόλθψθ τθσ νόςθςθσ (πχ μθ αναηιτθςθ ςυμβουλευτικισ πριν το ταξίδι, 

ακατάλλθλθ ςυμβουλευτικι, μθ ςυμμόρφωςθ με τισ γενικζσ οδθγίεσ ι τθ 

χθμειοπροφφλαξθ κλπ). 

iii. Η παραγωγι και ςυνεχισ επικαιροποίθςθ εκπαιδευτικοφ και ενθμερωτικοφ υλικοφ 

για επαγγελματίεσ υγείασ και ταξιδιϊτεσ. Το υλικό είναι προςφορότερο να 

διατίκεται θλεκτρονικά με ελεφκερθ πρόςβαςθ, προσ αποφυγι των 

κακυςτεριςεων και δαπανϊν,  που ςυνεπάγεται θ διάκεςθ ςε ζντυπθ μορφι. 

Σέινο, ζε θεληξηθφ - δηνηθεηηθφ επίπεδν, ζεκαληηθή είλαη ε θξνληίδα γηα ηελ επαξθή ζηειέρσζε ησλ 

δνκψλ, φπσο είλαη νη πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Τγείαο, πνπ επηθνξηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε ηεο 

λνζεξφηεηαο ζην ηαμίδη. Απαηηείηαη, επίζεο, θεληξηθή κέξηκλα γηα ηε θαξκαθεπηηθή επάξθεηα ηεο 

ρψξαο ζε αλζεινλνζηαθά θάξκαθα θαη εκβφιηα θαη ηελ απνθπγή ειιείςεσλ, πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε 

ρνξήγεζε πξνιεπηηθήο ρεκεηνπξνθχιαμεο ή/θαη έγθαηξεο αλζεινλνζηαθήο ζεξαπείαο θαζψο θαη 

πξνιεπηηθήο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο.  

7.8 Εκπαίδευςθ των επαγγελματιϊν υγείασ 

Ζ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο είλαη απαξαίηεηε ζε φια ηα ζηάδηα πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εινλνζίαο. Ο ηαηξφο πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο δπζθνιίεο θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάγλσζεο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ζεξαπείαο ησλ θξνπζκάησλ ηδηαίηεξα 

ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη αληνρή ζηα αλζεινλνζηαθά θάξκαθα. Ο θίλδπλνο θαζπζηεξεκέλεο ή/ θαη 

αθαηάιιειεο ζεξαπείαο δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ππνεθηηκάηαη. [1]. 

Σν ΚΔΔΛΠΝΟ ελεκεξψλεη ζπζηεκαηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαηά ηελ έλαξμε ησλ πεξηφδσλ 

κεηάδνζεο, ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, δεκφζηαο πγείαο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο, ηδίσο ζηηο πεξηνρέο φπνπ εληνπίδνληαη θξνχζκαηα λνζεκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη κε θνπλνχπηα, 

κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζην ζέκα ηεο έγθαηξεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπκπησκάησλ 

θαη ηεο ζσζηήο ζεξαπείαο ηνπο. Απηφ πινπνηείηαη θπξίσο κέζσ ησλ εμήο δξάζεσλ: 

 Γεκηνπξγία εηδηθήο ζειίδαο γηα ηα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη απφ δηαβηβαζηέο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θαη αλάξηεζε ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ νδεγηψλ, πιεξνθνξηψλ θαη 

εθζέζεσλ επηηήξεζεο. www.keelpno.gr  

 Απνζηνιή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζε φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζε 

πεξηθεξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, ηδίσο ζηηο πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ. 

 Γηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ κε ζρεηηθά ζέκαηα δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο 

λνζεκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο:  

             - ζε επίπεδν λνζνθνκείνπ ή Κέληξνπ Τγείαο, 

             - ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 

 Δπίζθεςε ζηνπο ηδηψηεο ηαηξνχο θαη θαξκαθνπνηνχο ζε πεξηνρέο φπνπ ηπρφλ εκθαληζηεί 

ζπλερηδφκελε εγρψξηα κεηάδνζε εινλνζίαο, κε ηελ πξννπηηθή λα επαλαιεθζεί -εθφζνλ είλαη 

εθηθηφ- ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηεο ρψξαο ε νπνία ζα εκθαλίζεη θξνχζκαηα κε ελδείμεηο 

εγρψξηαο κεηάδνζεο. 

Δπίζεο, ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαη απφ ηελ 

Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο (ά. 1 ζηνηρ. α π.δ.1233/1981). 

http://www.keelpno.gr/
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ιεο νη αλσηέξσ δξάζεηο ζα πξέπεη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο λα θνηλνπνηνχληαη ζηηο αξκφδηεο 

Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

 

7.9 Ενθμζρωςθ του κοινοφ και κινθτοποίθςθ τθσ κοινότθτασ 

Ζ ελεκέξσζε θαη ελδπλάκσζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη ε νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία 

ηνπ κε ηνλ ηνκέα πγείαο είλαη θξίζηκεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ θαηά ηεο εινλνζίαο. 

Ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξφιεςε, ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ παίδεη ην κεγαιχηεξν ξφιν. Ζ 

ελδπλάκσζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ παξνρή ελεκεξσηηθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, αλάπηπμε δεμηνηήησλ, πιεξνθφξεζε κέζσ ησλ ΜΜΔ θαη ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη άιιεο δξάζεηο επηθνηλσλίαο θαη ππνζηήξημεο ηεο θνηλφηεηαο. 

 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ εθπφλεζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

έξγνπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ζηειερψλ 

θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ λνζεκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη κε 

δηαβηβαζηέο απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) 

(ά.3 π.δ.358/1992). 

 

Ζ  Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξφιεςεο  θαη ε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, 

θαζψο θαη άιιεο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο 

γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο απφδνζεο πξνγξακκάησλ 

πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ησλ ινηκσδψλ θαη παξαζηηηθψλ λφζσλ, ζπλεξγάδνληαη κε ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ ζηελ έθδνζε έληππνπ πιηθνχ θαη νδεγηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Δπίζεο, ην ΚΔΔΛΠΝΟ 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ηνπηθνχο Ηαηξηθνχο πιιφγνπο, ηνπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηηο 

Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Μέξηκλαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ελεκέξσζε, πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε. 

 

ιεο νη αλσηέξσ δξάζεηο ζα πξέπεη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο λα θνηλνπνηνχληαη ζηηο αξκφδηεο  

Γηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

7.10  Εφαρμοςμζνθ ζρευνα 

Κάζε πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο ηεο εινλνζίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη παξάιιεια έξεπλα ζε 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εμάιεηςε/ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ, ψζηε λα βειηηψλεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Σν 

αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ θάζε εηδηθφηεξε πεξίπησζε, 

θαζψο θαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη.  

 

ηα εξγαζηήξηα πνπ αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθαξκνζκέλεο 

έξεπλαο γηα ηελ εινλνζία ζπγθαηαιέγνληαη: 

 

1. Ο Σνκέαο Παξαζηηνινγίαο, Δληνκνινγίαο θαη Σξνπηθψλ Ννζεκάησλ ηεο Δζληθήο ρνιήο 

Γεκφζηαο Τγείαο (ά.4 π.δ. 1233/1981). 

2. Σν ΚΔΔΛΠΝΟ. 

3. Σκήκαηα Μηθξνβηνινγίαο Παλεπηζηεκίσλ θαη άιιεο ζρνιέο. 

4. Δθαξκνζκέλε έξεπλα δηελεξγείηαη, επίζεο, απφ ην Σκήκα Δληνκνινγίαο θαη Γεσξγηθήο 

Εσνινγίαο, θαζψο θαη απφ ην Σκήκα Διέγρνπ Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ θαη 

Φπηνθαξκαθεπηηθήο, ηνπ Μπελαθείνπ Φπηνπαζνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (ά. 5 θαη 6 αληίζηνηρα 

ηεο Τπ. Απφθ. 3594/1998 – ΦΔΚ 1155/Β/1998). 

Δηδηθφηεξα γηα ηα αξζξφπνδα πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο θαη γεληθφηεξα ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο απφ έληνκα δηαβηβαζηέο λνζεκάησλ, ην ΜΦΗ εθηειεί δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο κε θχξην ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαηνίθσλ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο Τγείαο. Αλαιπηηθφηεξα, πξαγκαηνπνηεί: 

 Μελζτθ των βιολογικϊν ιδιοτιτων των χρθςιμοποιοφμενων βιοκτόνων 

(αποτελεςματικότθτα, κίνδυνοσ ανάπτυξθσ ανκεκτικότθτασ κλπ), κακϊσ και τθ 

διερεφνθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ουςιϊν φυςικισ προζλευςθσ με 

ελκυςτικι, απωκθτικι ι εντομοκτόνο δράςθ. Επίςθσ, μθχανικά βιοκτόνα 

βαςιςμζνα ςτθ νανοτεχνολογία. 
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 Μελζτεσ για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των κουνουπιϊν ςε 

ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ, κακϊσ και το ςχεδιαςμό προγραμμάτων 

ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςισ τουσ.  

 Παρακολοφκθςθ τθσ παρουςίασ και εξάπλωςθσ για τθ χϊρα μασ των 

κουνουπιϊν με ιδιαίτερθ υγειονομικι ςθμαςία (διαβιβαςτζσ νοςθμάτων), κακϊσ 

και των χωροκατακτθτικϊν κουνουπιϊν (invasive mosquito species – IMS), όπωσ 

για παράδειγμα το Aedes albopictus (αςιατικό κουνοφπι τίγρθσ) με παράλλθλθ 

μελζτθ τθσ βιο-οικολογίασ και των μεκόδων αντιμετϊπιςισ τουσ. 

5. Δπηπιένλ, νη εκπιεθφκελνη θνξείο (αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, 

ΚΔΔΛΠΝΟ), θαζψο θαη ηα Ννζνθνκεία, κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε Παλεπηζηήκηα ή άιια 

εμεηδηθεπκέλα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα πινπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

ζηνλ ηνκέα ηεο εινλνζίαο. 

7.11 Διαςυνοριακι ςυνεργαςία 

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Δπξσπατθήο θαη Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Τγείαο 

θαη ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζηελ αλάιπζε επηδεκηνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ ηεο εινλνζίαο θαη πξνβιεκάησλ ή πεξηνξηζκψλ πνπ εληνπίδνληαη ζε πεξηνρέο θνληά ζηα 

ζχλνξα, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθή ε αλάπηπμε κηαο ζηξαηεγηθήο 

απμεκέλεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο αληίζηνηρεο αξρέο γεηηνληθψλ ρσξψλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηπρφλ 

εηζαγφκελσλ θξνπζκάησλ ζηα ζχλνξα, ηαθηηθήο αληαιιαγήο ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ε 

αλάπηπμε θαη πινπνίεζε θνηλψλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ην ζπγρξνληζκφ ησλ δξάζεσλ ζηηο πεξηνρέο ησλ 

ζπλφξσλ [1]. 

ην πιαίζην απηφ αμηνπνηείηαη θαη ε επηθνηλσλία κε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αζθάιεηαο ηεο Τγείαο 

(Health Security Committee) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αιιά θαη ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο 

Τγεηνλνκηθνχ Καλνληζκνχ γηα ηηο ρψξεο εθηφο ΔΔ. 

8. Επιτροπζσ που λειτουργοφν ςτο πλαίςιο του παρόντοσ χεδίου Δράςθσ 
8.1 Σσληοληζηηθή Δπηηροπή 

Σα πξφζσπα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (program management) ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηελ εμνπζία λα θηλεηνπνηνχλ άκεζα αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο, 

έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο εηνηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο [1]. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ, δεκηνπξγείηαη κηα πληνληζηηθή Δπηηξνπή, αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζε νιφθιεξνπ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, απνηεινχκελε απφ: 

- Σν Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, σο ζπληνληζηή. 

- Σν Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

- Σν Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο 

- Σν Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο, αξκφδην γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο 

- Σν Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο  

- Σνλ Πξφεδξν ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 

- Σν Γηνηθεηή ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (ΔΚΔΠΤ).  

- Σνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) 

- Σνλ αξκφδην Γήκαξρν (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) 

 

Ο ζπληνληζηήο νξίδεη κε απφθαζή ηνπ ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

 

ηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρεη θαη έλαο (1) ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν 

νπνίνο εθηειεί ρξέε Γξακκαηέα. 

 

Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο θαη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εκπεηξνγλψκνλεο ή άιια 

πξφζσπα, αλάινγα κε ην ζέκα, φπνηε απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν. 
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8.2 Δπηηροπή γηα ηελ Πρόιευε θαη Αληηκεηώπηζε ηφλ Τροπηθώλ Νοζεκάηφλ 

Λφγσ ηνπ φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο εινλνζίαο θαη ε Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Γηαβηβαζηψλ απαηηνχλ 

εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γλψζεηο, ζηηο πεξηνρέο φπνπ έρνπλ εκθαληζηεί θξνχζκαηα εινλνζίαο κε 

ελδείμεηο εγρψξηαο κεηάδνζεο ή πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν θίλδπλν (π.ρ. καδηθή εηζαγσγή 

θξνπζκάησλ εινλνζίαο ιφγσ κεηαλάζηεπζεο), ε απφθαζε γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κέηξνπ, 

θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ πινπνίεζήο ηνπ ιακβάλεηαη -εθφζνλ απαηηείηαη- απφ ηε πληνληζηηθή 

Δπηηξνπή, έπεηηα απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ησλ Σξνπηθψλ 

Ννζεκάησλ. Ζ Δπηηξνπή απηή απνηειεί ην αλψηαην γλσκνδνηηθφ φξγαλν γηα ζέκαηα εινλνζίαο. Δίλαη 

αξκφδηα γηα ηελ εμέηαζε ησλ αλαθπνκέλσλ πξνβιεκάησλ ζηα ζέκαηα ζπγθεθξηκέλσλ ηξνπηθψλ 

λφζσλ θαη άιισλ λφζσλ πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο (Παξάξηεκα 3) θαη παξνπζηάδνληαη ζηε 

ρψξα καο, θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζήο ηνπο, ηφζν πξνιεπηηθά φζν θαη θαηαζηαιηηθά, θαζψο 

θαη γηα ηε κειέηε ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ εληφκσλ δηαβηβαζηψλ. Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη 

απφ 13 κέιε, ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ: 

1. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο, σο Πξφεδξνο.  

2. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

3. Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

4. Ζνα (1) ενεργό μζλοσ ΔΕΠ από τον Τομζα Παραςιτολογίασ, Εντομολογίασ και 

Τροπικϊν Νόςων τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Υγείασ 

5. Έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

6. ‘Δλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ ΔΚΔΠΤ. 

7. Έλαο (1) εκπεηξνγλψκνλαο ή εηδηθφο επηζηήκνλαο κε εκπεηξία ζηελ Πξφιεςε θαη 

Αληηκεηψπηζε ησλ Σξνπηθψλ Ννζεκάησλ. 

8. Έλαο (1) εκπεηξνγλψκνλαο ή εηδηθφο επηζηήκνλαο κε εκπεηξία ζηελ Δπηδεκηνινγία. 

9. Έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο. 

10. Έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ Μπελαθείνπ Φπηνπαζνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. 

11. Έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο  

12. Έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ ΔΚΔΑ. 

13. Έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ ΚΑΔ. 

 

Σέινο, ζηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρεη θαη έλαο (1) επηπιένλ ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ, ν νπνίνο εθηειεί ρξέε Γξακκαηέα. 

 

Γηα φια ηα αλσηέξσ κέιε νξίδεηαη απφ έλα αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη 

άκηζζα θαη ε ζεηεία ηνπο είλαη ηξηεηήο. 

 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη θαηά πεξίπησζε, έπεηηα απφ πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, θαη πξφζσπα πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Ζ Δπηηξνπή γλσκνδνηεί γηα ηα κέηξα πξφιεςεο ηεο λφζνπ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

αξκφδηα Τπεξεζία εηζεγείηαη ζηνλ πξντζηάκελφ ηεο Γεληθφ Γξακκαηέα, ν νπνίνο - ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ην θξίλεη απαξαίηεην - ππνβάιιεη ηελ εηζήγεζε απηή ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο.  

 

Δάλ θξηζεί απαξαίηεην, θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα νξίζεη επηκέξνπο Οκάδεο 

εξγαζίαο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα.   

 

9. Πξόβιεςε κειινληηθώλ θηλδύλσλ 

Λφγσ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζε παγθφζκην επίπεδν, είλαη ρξήζηκν λα ππάξρεη πξνβνιή ζην κέιινλ ησλ θηλδχλσλ 

επαλεγθαηάζηαζεο ηεο εινλνζίαο, θαζψο θαη αλάιπζε δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ. Γηα ηελ αλάιπζε απηή 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα βηνκαζεκαηηθά κνληέια.  

 

10. Δθηίκεζε θηλδύλνπ γηα ηελ επαλεγθαηάζηαζε ηεο εινλνζίαο ζηελ Διιάδα 

ιεο νη πεξηνρέο (Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, Γήκνη) ηεο ρψξαο θαηαηάζζνληαη ζε 4 επίπεδα 

επηθηλδπλφηεηαο (0-3), γηα επαλεγθαηάζηαζε ηεο εινλνζίαο, κεηά απφ αξρηθή εθηίκεζε θηλδχλνπ, 
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ιακβάλνληαο ππφςε ηα θξνχζκαηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ηα ηειεπηαία έηε ζε θάζε πεξηνρή, ηελ 

χπαξμε πιεζπζκνχ κεηαλαζηψλ απφ ελδεκηθέο ρψξεο θαη ηηο νηθνινγηθέο-θιηκαηνινγηθέο 

παξακέηξνπο θάζε γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Σν ΚΔΔΛΠΝΟ δηελεξγεί απηήλ ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη 

ηελ θαηάηαμε ησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο ζε επίπεδα επηθηλδπλφηεηαο, αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα. 

 

πγθεθξηκέλα, θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (Π.Δ.) ή Γήκνπ, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο, αλάινγα:  

1/ κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζπγθεληξψλεη γηα εγθαηάζηαζε εγρψξηαο κεηάδνζεο ηεο 

εινλνζίαο, φπσο είλαη:  

- παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ησλ δηαβηβαζηψλ (θνπλνππηψλ γέλνπο «Αλσθεινχο») θαη 

ηνπ παξαζίηνπ,  

- παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνπζία παξαζίησλ ηεο εινλνζίαο ζε αλζξψπνπο (π.ρ. εηζαγσγή 

ησλ παξαζίησλ απφ ελδεκηθέο γηα ηελ εινλνζία ρψξεο, κέζσ αζζελψλ κεηαλαζηψλ θαη 

ηαμηδησηψλ),  

- παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ έθζεζε ζηνπο δηαβηβαζηέο – νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ έθζεζεο 

(ζπλζήθεο ζηέγαζεο αζίγγαλσλ θαη κεηαλαζηψλ), 

2/ κε ην ηζηνξηθφ εκθάληζεο θξνπζκάησλ εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρψξηαο κεηάδνζεο θαηά ηα 

ηειεπηαία έηε (απφ ην 2009 θαη κεηά). 

πγθεθξηκέλα, ηα  Δπίπεδα Δπηθηλδπλόηεηαο νξίδνληαη σο εμήο: 

- Δπίπεδν 0: πεξηνρέο ρσξίο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα εγρψξηα κεηάδνζε ηεο εινλνζίαο ΚΑΗ ρσξίο 

ηζηνξηθφ εγρψξηαο κεηάδνζεο εινλνζίαο θαηά ηα ηειεπηαία έηε (απφ ην 2009 θαη κεηά). 

- Δπίπεδν 1: πεξηνρέο κε παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα εγρψξηα κεηάδνζε ηεο εινλνζίαο, δειαδή 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πηζαλνινγείηαη παξνπζία παξαζίησλ ηεο εινλνζίαο ζε αλζξψπνπο (φπσο π.ρ. 

εηζαγσγή παξαζίησλ ζε πεξηνρέο κε κεγάινπο πιεζπζκνχο κεηαλαζηψλ απφ ελδεκηθέο ρψξεο) 

ΚΑΗ παξνπζία δηαβηβαζηψλ – θνπλνππηψλ γέλνπο Αλσθεινχο (ή πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ 

πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμή ηνπο). 

- Δπίπεδν 2: πεξηνρέο κε θαηαγξαθή ηνπιάρηζηνλ ελφο ζπνξαδηθνχ θξνχζκαηνο εινλνζίαο κε 

ελδείμεηο εγρψξηαο κεηάδνζεο ηεο εινλνζίαο ηα ηειεπηαία έηε (απφ ην 2009 θαη κεηά). 

- Δπίπεδν 3: πεξηνρέο κε ζπξξνή θξνπζκάησλ εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρψξηαο κεηάδνζεο ηα 

ηειεπηαία έηε (απφ ην 2009 θαη κεηά) Ή ελδείμεηο ζπλερηδφκελεο κεηάδνζεο ηεο λφζνπ απφ έηνο 

ζε έηνο (εκθάληζε λέσλ θξνπζκάησλ ζηελ πεξηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ δχν 

ζπλερφκελσλ εηψλ). ηηο πεξηνρέο απηέο ζεσξείηαη φηη ππάξρνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα 

εγθαηάζηαζε ηνπηθήο κεηάδνζεο ηεο εινλνζίαο. 

 

11. Παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του χεδίου Δράςθσ 
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ έλα αλεμάξηεην φξγαλν ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία ηεο θξίζεο ηνπ θαη πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, λα 

αθνξά ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε [1]. Γη’ απηφ 

ην ιφγν, δηελεξγείηαη ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, θαζψο θαη ηεο πινπνίεζήο ηνπ απφ ην 

Δζληθφ πκβνχιην Γεκφζηαο Τγείαο (ΔΤΓΤ), ηα πνξίζκαηα ηνπ νπνίνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Τπνπξγφ 

Τγείαο, ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή, ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ησλ 

Σξνπηθψλ Ννζεκάησλ θαη ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

 

Ο ξφινο ηεο αμηνιφγεζεο αλαηίζεηαη ζην Δζληθφ πκβνχιην Γεκφζηαο Τγείαο, θαζψο είλαη 

επηζηεκνληθφ, γλσκνδνηηθφ θαη  ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο Πνιηηείαο ζηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο 

Τγείαο,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5,6,7 ηνπ Ν. 3172/2003 (ΦΔΚ 197 Α) θαη ηνπ άξζξνπ 

27 ηνπ Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ 129 Α) θαη, κεηαμχ άιισλ, εθπνλεί ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηε 

Γεκφζηα Τγεία, ελψ γλσκνδνηεί: 

 Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο  γηα ηε Γεκφζηα Τγεία 

 ε ζέκαηα αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ ηεο Γεκφζηαο Τγείαο  

 ε εηδηθφηεξα ζέκαηα ζηξαηεγηθήο γηα ηε Γεκφζηα Τγεία 

 Γηα ην ζρέδην αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ δεκφζηαο Τγείαο 

 Γηα  ηηο εξεπλεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε Γεκφζηα Τγεία.  
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Δπίζεο, ην ΔΤΓΤ αμηνινγεί ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζε εηήζηα βάζε, επηζεκαίλνληαο ηελ 

πξφνδν πνπ έρεη ζπληειεζζεί ζε ζρέζε κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. 

12. Επικοινωνίεσ και Διαχείριςθ Πλθροφοριϊν 
Οη επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γίλνληαη εγγξάθσο ζε φια ηα ζηάδηα ησλ δξάζεσλ. 

Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ/νξηζζνχλ νη θαηάιιειεο δηαηνκεαθέο νκάδεο 

εξγαζίαο γηα ηελ εμέηαζε ή γλσκνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ/εξσηεκάησλ ή δξάζεσλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε ηαρχηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ηα έγγξαθα κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη 

θαη κε θαμ ή email. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη γηα ιφγνπο ηαρχηεηαο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, ζαλ 

κέζνδνο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε ηειεδηάζθεςε, ελψ αθνινπζεί ζε εχινγν 

δηάζηεκα θαη ε απνζηνιή ηνπ θαηάιιεινπ εγγξάθνπ. 

 

Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ αλαθέξεηαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. 

13. Ανκρϊπινο Δυναμικό 
ε θεληξηθφ επίπεδν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εινλνζίαο είλαη: 

- Σα ζηειέρε ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ Γ/λζεσλ ησλ Τπνπξγείσλ, θαζψο θαη ησλ 

άιισλ θνξέσλ, φπσο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 5. 

- Σα ζηειέρε ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ. 

- Σα κέιε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο. 

- Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ησλ Σξνπηθψλ Ννζεκάησλ. 

 

14. Τλικοί πόροι 
- Οη δπλαηφηεηεο θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ εκπιεθφκελσλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ 

επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπο. 

- Οη δπλαηφηεηεο θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ. 

 

15. Επικοινωνία με τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ/ Ενθμζρωςθ του κοινοφ 
Ζ ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο πξνο ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε επίζεκε 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γίλεηαη θπξίσο απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο ή ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκφζηαο 

Τγείαο. 

 

Σν ΚΔΔΛΠΝΟ κπνξεί λα εθδίδεη δειηία ηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ εινλνζία. 

 

16. Διαγράμματα Ροισ 
ην παξάξηεκα 6 παξαηίζεληαη ηα εμήο δηαγξάκκαηα ξνήο: 

- ΓΡ1: Λήςε απνθάζεσλ γηα κέηξα 

 

17. Ανακεϊρθςθ και Επικαιροποίθςθ χεδίου 
Σελ επζχλε ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εινλνζίαο έρεη ε 

Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ησλ Σξνπηθψλ Ννζεκάησλ, ε νπνία είλαη αξκφδηα θαη 

γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ. Ζ αλαζεψξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ γίλεηαη θαηφπηλ 

εηζήγεζεο νπνηνπδήπνηε θνξέα ζπκκεηέρεη ζηε Γηππνπξγηθή Οκάδα θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ πξνο ηε 

Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ή εάλ ζπληξέρεη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε ζει. 69 ηνπ εγρεηξηδίνπ «χληαμεο θαη Δλαξκφληζεο ρεδίσλ ζε επίπεδν 

Τπνπξγείσλ». πγθεθξηκέλα, αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ γίλεηαη εάλ ζπληξέρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ 

ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

- Νέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην ζρέδην 

Γηεπζχλζεσλ ηνπ Φνξέα ρεδίαζεο ή άιισλ Φνξέσλ κε ηνπο νπνίνπο απηφο ζπλεξγάδεηαη. 

- Ίδξπζε Φνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

- Νέεο ζεζκηθέο εζληθέο, θνηλνηηθέο ή δηεζλείο ππνρξεψζεηο. 

- Νέα αλάιπζε θηλδχλνπ. 

- Απνηηκήζεηο θαηαζηξνθψλ ζηηο νπνίεο ζπληζηψληαη αιιαγέο ζην ζρέδην. 

- Απνηηκήζεηο αζθήζεσλ ζηηο νπνίεο ζπληζηψληαη αιιαγέο ζην ζρέδην. 

 

Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχληαη είλαη: 

- ηνηρεία επηθνηλσλίαο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Φνξέα ρεδίαζεο. 

- Μλεκφληα ελεξγεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία νκάδσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρέδην. 
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- Γηαδηθαζίεο θαη ππνδείγκαηα εληχπσλ. 

- ηνηρεία λέσλ ππνδνκψλ. 

 

Σν ζρέδην δξάζεο κπνξεί λα αλαζεσξεζεί ζε θάζε πεξίπησζε νπνηεδήπνηε ζπκβεί ζεκαληηθή αιιαγή 

ζηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία απνθαζίδεηαη λα γίλεη αλαζεψξεζε ή επηθαηξνπνίεζή ηνπ (βι. 

παξαπάλσ). 

 

18. Ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ ςχεδίου 
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο. 

Με ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ, παιαηφηεξα ζρέδηα παχνπλ λα ηζρχνπλ. 
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Παράρτθμα 1: Οριοκζτθςθ του προβλιματοσ 
1. Δληοκοιογηθά δεδοκέλα 

πγθεθξηκέλα, ηα είδε ησλ αλσθειψλ θνπλνππηψλ πνπ απαληψληαη ζηελ Διιάδα είλαη ηα αθφινπζα: 

Anopheles (Anopheles) 

1.  An. algeriensis 

2.  An. atroparvus  

3.  An. claviger 

4.  An. hyrcanus 

5.  An. maculipennis s.s. 

6.  An. marteri 

 An. marteri sogdianus 

8.  An. messeae 

9.  An. melanoon 

10.  An. plumbeus 

11.  An. pseudopictus  

12.  An. sacharovi 

13.  An. subalpinus 

Anopheles (Cellia) 

14.  An. sergentii 

15.  An. superpictus 

 

ρεηηθά κε ηνλ παξαπάλσ θαηάινγν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην είδνο An. atroparvus δελ έρεη 

εληνπηζηεί ζηελ Διιάδα αιιά έρεη ζπκπεξηιεθζεί γηαηί ε παξνπζία ηνπ ζεσξείηαη πηζαλή ζχκθσλα κε 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα ηε γεληθφηεξε γεσγξαθηθή ηνπ θαηαλνκή. Δπίζεο, νξηζκέλνη εξεπλεηέο 

δελ ζεσξνχλ An. pseudopictus σο μερσξηζηφ είδνο αιιά σο παξαιιαγή ηνπ είδνπο An. hyrcanus. 

Απφ ηα είδε ησλ αλσθειψλ εθείλα πνπ ελνρνπνηνχληαη φηη απνηεινχλ ηνπο δηαβηβαζηέο ηεο εινλνζίαο 

ζηε ρψξα καο είλαη ηα: Anopheles sacharovi, An. maculipennis, An. superpictus θαη ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ ην An. hyrcanus, ηα νπνία ζπκπησκαηηθά θέξνπλ θειίδεο ζηα θηεξά ηνπο. Δπίζεο, θάπνην ξφιν 

ζηε κεηάδνζε ηεο εινλνζίαο ζα κπνξνχζε λα δηαδξακαηίζεη θαη ην An. claviger. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα είδε θνπλνππηψλ απνηειεζκαηηθνχο δηαβηβαζηέο 

ηεο εινλνζίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Ζ δπλαηφηεηα κφιπλζήο ηνπο κε ηα πιαζκψδηα θαη επηβίσζεο ηνπ παξαζίηνπ ζην ζψκα ηνπ 

εληφκνπ. 

2. Δπθνιία εμαζθάιηζεο ησλ ηδαληθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπνξνγνληθνχ 

θχθινπ 

3. Μεγάιε δηάξθεηα δσήο (κεγαιύηεξε από ηνλ εμωγελή ρξόλν επώαζεο ηωλ πιαζκωδίωλ) 

4. Γπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ζε κεγάιε πνηθηιία βηνηφπσλ 

5. Πξνηίκεζε ζην λα κπδνχλ αίκα απφ ηνλ άλζξσπν (αλζξσπφθηια) θαζψο θαη επθνιία ζην λα 

εηζέξρνληαη ζηα ζπίηηα ή αλαδεηνχλ ζχκα κέζα ή γχξσ απφ απηά (ελδφθηια, νηθνδίαηηα θιπ) 

6. Μεγάιε ζπρλφηεηα δηαηξνθήο 

 

Γηα λα είλαη φκσο δπλαηή ε κεηάδνζε ηεο εινλνζίαο απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν ζηε θχζε ζα πξέπεη ηα 

θνπλνχπηα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά λα βξεζνχλ θαη ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο θαη θπξίσο ζε επλντθέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαζψο ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ινηκνγφλσλ ζηαδίσλ ηνπ παξαζίηνπ (ζπνξνδσίηεο) κπνξεί λα πνηθίιεη ζεκαληηθά. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη γηα ην Plasmodium vivax, ζε ζεξκνθξαζία 15
0
 C απαηηνχληαη 18 εκέξεο 

απφ ηε κφιπλζε ηνπ θνπλνππηνχ (πξφζιεςε γακεηνθπηηάξσλ κε ηε κχδεζε αίκαηνο απφ αζζελή) έσο 

ην ζρεκαηηζκφ ζπνξνδσηηψλ θαη ηελ εκθάληζή ηνπο ζηνπο ζηεινγφλνπο αδέλεο, ελψ ε ίδηα δηαδηθαζία 

ζηνπο 21
0
 C δηαξθεί 15 εκέξεο, ζηνπο 26

0
 C ν ρξφλνο είλαη 11 εκέξεο θαη ζηνπο 32

0
 C κφιηο 9 εκέξεο. 
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Γηα ηε ζύληνκε παξνπζίαζε ησλ αλσθειώλ θνπλνππηώλ πνπ ζεσξνύληαη ζεκαληηθά γηα ηε 

κεηάδνζε ηεο εινλνζίαο κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηνλ παξαθάησ 

ηζηόηνπν: http://gallery.conops.gr/attica-mosquitos/ 

 

 

 

 

 

http://gallery.conops.gr/attica-mosquitos/
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Παράρτθμα 2: Τφιςτάμενα μζτρα πρόλθψθσ τθσ νόςου 
Ο έιεγρνο ηνπ δηαβηβαζηή είλαη ην ζπνπδαηφηεξν θνκκάηη ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ λφζσλ πνπ 

κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο. 

Σν πξψην βήκα ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη ε εληνκνινγηθή κειέηε θαη θαηαλφεζε ηεο νηθνινγίαο ηνπ 

θάζε ηνπηθνχ δηαβηβαζηή θαη ησλ ηξφπσλ κεηάδνζεο ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. ηε ζπλέρεηα 

επηιέγνληαη νη θαηάιιειεο κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ δηαβηβαζηή ψζηε λα ηεξνχληαη νη σο άλσ αξρέο θαη λα 

επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Σα αθνινπζνχκελα κέηξα πξφιεςεο θαη πεξηβαιινληηθήο πγηεηλήο απνηππψλνληαη θάζε θνξά ζε 

εγθχθιην ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο. 

1.  Υγειονομικι Διαχείριςθ περιβάλλοντοσ /ζλεγχοσ των εςτιϊν ανάπτυξθσ των ατελϊν 

ςταδίων των κουνουπιϊν 

Ο πεξηνξηζκφο ησλ εζηηψλ αλάπηπμεο ησλ πξνλπκθψλ ησλ θνπλνππηψλ είλαη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα κέηξα δηαρείξηζεο ησλ εληφκσλ δηαβηβαζηψλ θαη μεθίλεζε ακέζσο κεηά ηελ 

αλαθάιπςε φηη ε εινλνζία κεηαδίδεηαη κε ηα θνπλνχπηα. Ζ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε έρεη σο ζηφρν 

ηε κείσζε ησλ πιεζπζκηαθψλ ππθλνηήησλ ησλ εληφκσλ δηαβηβαζηψλ κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

δηαζέζηκσλ εζηηψλ αλαπαξαγσγήο ηνπο. Ζ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη δχν θπξίσο 

ηερληθέο: α) ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ εζηηψλ αλάπηπμεο ησλ πξνλπκθψλ ησλ θνπλνππηψλ (κφληκε αιιαγή 

ησλ δπλεηηθψλ εζηηψλ αλάπηπμεο ησλ πξνλπκθψλ) κέζσ π.ρ. ηεο απνμήξαλζεο ησλ ειψλ, ηεο 

επηρσκάησζεο ησλ θνηινηήησλ ηνπ εδάθνπο θ.α. θαη β) ηε δηαρείξηζε ησλ εζηηψλ αλάπηπμεο ησλ 

πξνλπκθψλ (παξνδηθέο αιιαγέο ζηηο εζηίεο αλάπηπμεο ησλ πξνλπκθψλ ψζηε λα απνηξέπεηαη ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ βηνινγηθνχ ηνπο θχθινπ) κέζσ π.ρ. ηεο δηαθνπηφκελεο άξδεπζεο νξπδψλσλ, 

απνκάθξπλζε ηεο βιάζηεζεο θαη εμαζθάιηζε ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ ζε θαλάιηα θ.α. Σέηνηνπ είδνπο 

παξεκβάζεηο (απνμεξάλζεηο ειψλ, θαηαζθεπή θξαγκάησλ θ.α.) δελ δίλνπλ άκεζα απνηειέζκαηα θαη 

ζπλήζσο έρνπλ πςειφ θφζηνο. Ωζηφζν ηα νθέιε ηνπο θαίλνληαη καθξνπξφζεζκα θαη ην θφζηνο ηεο 

αξρηθήο επέλδπζεο κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηηο δαπάλεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θνπλνππηψλ ζε καθξνρξφληα βάζε.  

2. Μζτρα αντιμετϊπιςθσ κουνουπιϊν 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θνπλνππηψλ αθνξά ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αηειψλ ζηαδίσλ θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ αθκαίσλ εληφκσλ ή ζπλδπαζκφ ησλ δχν απηψλ κέηξσλ.  

Σα ρεκηθά ζθεπάζκαηα (βηνθηφλα) πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αηειψλ ή/θαη ησλ ηέιεησλ θνπλνππηψλ εγθξίλνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο 

Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ζηελ έγθξηζή ηνπο 

πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο, ε δνζνινγία, νη επηπηψζεηο ζε νξγαληζκνχο κε 

ζηφρνπο, πξνθπιάμεηο, πεξηνξηζκνχο θ.α. Γηα ηα ζθεπάζκαηα απηά (πξνλπκθνθηφλα θαη αθκαηνθηφλα) 

θαηαξηίδεηαη ιίζηα, ε νπνία ζπλνδεχεη ηελ θαη’ έηνο εγθχθιην ηνπ Σκήκαηνο Μεηαδνηηθψλ θαη Με 

Μεηαδνηηθψλ Ννζεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, κε ζέκα: 

«Πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηψλ, ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη πξνθχιαμε ηνπ θνηλνχ» θαη 

είλαη ηα κφλα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηφ ην ζθνπφ.  

Δθηφο ησλ παξαπάλσ ζηελ Διιεληθή αγνξά κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξντφληα ησλ νπνίσλ ε 

πξνλπκθνθηφλνο δξάζε επηηπγράλεηαη κε κεραληθφ ηξφπν. Σα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα έρνπλ ιάβεη 

«απνραξαθηεξηζκφ» απφ βηνθηφλα (δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ βηνθηφλσλ θαη δελ απαηηείηαη 

έγθξηζε θπθινθνξίαο) απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

παξαπάλσ ιίζηα.  

Αξκφδηεο Τπεξεζίεο γηα ηελ έγθξηζε δξάζεσλ θαη ηελ έθδνζε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ πνπ αθνξνχλ 

ζηα ρεκηθά πξνλπκθνθηφλα, αθκαηνθηφλα είλαη ε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη ε Γηεχζπλζε 

Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο. 

3. Γηατείρηζε καδηθής τορήγεζες θαρκάθφλ 
Ζ δηαρείξηζε καδηθήο ρνξήγεζεο θαξκάθσλ (mass drug administration – MDA), δειαδή ε ρνξήγεζε 

αλζεινλνζηαθψλ θαξκάθσλ ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ ή ζε νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρήο, κπνξεί λα εμεηαζηεί σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν θαηά ηηο θάζεηο αληηκεηψπηζεο θαη 

ζηαζεξνπνίεζεο. Μπνξεί λα πινπνηεζεί ζε πεξηνρέο κε πεξηνξηζκέλε πεξίνδν κεηάδνζεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε θιεηζηνχ πιεζπζκνχ ή θαιήο επνπηείαο ηνπ ππάξρνληνο πιεζπζκνχ ζηφρνπ ζηελ 

πεξηνρή, ζπκπιεξσκαηηθά κε άιια κέηξα, κε ηελ επηηφπηα επίβιεςε επαγγεικαηηψλ πγείαο κε ζρεηηθή 

εκπεηξία θαη ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

- ηαλ κηθξέο εζηίεο εινλνζίαο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ, αθφκα θαη κεηά ηε δηαθνπή ηεο 

κεηάδνζεο ζε άιιεο πεξηνρέο, θαηά ηε θάζε ζηαζεξνπνίεζεο. 
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- ηαλ ππάξρεη ζπξξνή θξνπζκάησλ θαηά ηε θάζε αληηκεηψπηζεο. 

- ηαλ νη ππνιεηκκαηηθνί εληνκνθηφλνη ςεθαζκνί δελ κπνξνχλ λα αλαθφςνπλ πιήξσο ηε κεηάδνζε 

θαηά ηε θάζε αληηκεηψπηζεο. 

 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, απαηηείηαη πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ ζέκαηνο πξηλ ηε καδηθή ρνξήγεζε 

ρεκεηνπξνθχιαμεο ζηνλ πιεζπζκφ [1]. 

 

Αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηελ έγθξηζε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε καδηθήο ρνξήγεζεο 

θαξκάθσλ είλαη ε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ελψ ην ΚΔΔΛΠΝΟ είλαη 

αξκφδην γηα ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξφηαζεο ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ απηψλ. 

4. Μζτρα προςωπικισ προςταςίασ/ Στρατθγικζσ πρόλθψθσ 

Σα κέηξα πξνζσπηθήο πξνζηαζίαο απφ ηα θνπλνχπηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο εινλνζίαο. Κξίζηκν ξφιν παίδεη ε αγσγή πγείαο θαη ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (βι. 

ζρεηηθφ θεθάιαην ζηε Φάζε πξνεηνηκαζίαο). 
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Παξάξηεκα 3: Γείθηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ζηε θάζε εμάιεηςεο ηεο εινλνζίαο 

Δείκτθσ ηόρνο 

Αξηζκφο επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο αλά θαηάηαμε θξνχζκαηνο 

(εηζαγφκελν, εγρψξην), θχιν, ειηθηαθή νκάδα, πιεζπζκηαθή νκάδα (π.ρ. 

κεηαλάζηεο) 

 

Αξηζκφο εζηηψλ αλά θαηάηαμε  

Πνζνζηφ κεληαίσλ αλαθνξψλ απφ ππεξεζίεο πγείαο θαη εξγαζηήξηα (αξηζκφο 

αζζελψλ πνπ ειέγρζεθαλ γηα εινλνζία θαη αξηζκφο ζεηηθψλ ειέγρσλ). 

100% 

Πνζνζηφ πιήξσο δηεξεπλεκέλσλ επηβεβαησκέλσλ εγρψξησλ θξνπζκάησλ 

(δειηίν δηεξεχλεζεο θξνχζκαηνο, δειηίν δηεξεχλεζεο εζηίαο, ελεξγεηηθή 

αλαδήηεζε θξνπζκάησλ) 

100% 

Πνζνζηφ πιήξσο δηεξεπλεκέλσλ εζηηψλ  κε θξνχζκαηα κε ελδείμεηο εγρψξηαο 

κεηάδνζεο (δειηίν δηεξεχλεζεο εζηίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εληνκνινγηθήο 

επηηήξεζεο, ραξηνγξάθεζε εζηίαο) 

100% 

Υξφλνο απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ έσο ηελ πξψηε επαθή κε ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο 

Μέζα ζε 48 ψξεο 

Υξφλνο απφ ηελ πξψηε επαθή κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο έσο ηε δηάγλσζε Μέζα ζε 24 ψξεο 

Υξφλνο απφ ηε δηάγλσζε έσο ηελ έλαξμε ηεο αγσγήο Σελ ίδηα εκέξα 

Υξφλνο απφ ηε δηάγλσζε έσο ηε δήισζε ηνπ θξνχζκαηνο Σελ ίδηα εκέξα 
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Παράρτθμα 4: Ενδεικτικόσ Κατάλογοσ Σροπικϊν Νοςθμάτων. 
Δινλνζία 

Γάγγεηνο ππξεηφο 

Νφζνο Chikungunya 

Λνίκσμε απφ ηφ Γπηηθνχ Νείινπ 

Λετζκαληάζεηο 

Αθξηθαληθή Σξππαλνζσκίαζε (λφζνο ηνπ χπλνπ) 

Ακεξηθαληθή Σξππαλνζσκίαζε (Νφζνο Chagas) 

Λεκθηθή θηιαξίαζε 

Ογθνζεξθίαζε 

ρηζηνζσκίαζε 

Δικηλζηάζεηο κεηαδηδφκελεο δηα ηνπ εδάθνπο (Αγθπινζηνκίαζε, Αζθαξηδίαζε, Σξηρηνπξίαζε, 

ηξνγγπινεηδίαζε) 

Δικηλζηάζεηο κεηαδηδφκελεο κε ηξφθηκα (Σξεκαησδψζεηο, Σαηληάζεηο) 

Παξαζηηψζεηο απφ εληεξηθά πξσηφδσα 

Κξνησγελή λνζήκαηα (ξηθεηζηψζεηο, κπνξειιηψζεηο, κπαξηνλειιψζεηο) 

Λεπηνζπείξσζε 

Λνηπά λνζήκαηα κεηαδηδφκελα κε δηαβηβαζηέο 
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 Παράρτθμα 5: Ρόλοι και Αρμοδιότθτεσ 
 

Γξάζεηο Αξκφδηνη θνξείο 

Δλίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηδεκηνινγηθήο 

επηηήξεζεο 

- ΚΔΔΛΠΝΟ 

- Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

θαη άιινη θνξείο 

Γηαβίβαζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ζηελ Δπηηξνπή γηα 

ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ησλ Σξνπηθψλ 

Ννζεκάησλ 

ΚΔΔΛΠΝΟ 

Δληνκνινγηθή επηηήξεζε - Πεξηθέξεηεο  

- Γήκνη  

Σνκέαο Παξαζηηνινγίαο, Δληνκνινγίαο & Σξνπηθψλ 

Νφζσλ ηεο ΔΓΤ 

- ΚΔΔΛΠΝΟ 

- Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθφ Ηλζηηηνχην 

-  Άιινη θνξείο κε ζρεηηθή εκπεηξία 

Δθαξκνγή ζρεδίνπ δξάζεο θαη απνθάζεσλ πνπ 

ιακβάλνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν 

- Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Μέξηκλαο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

- Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο  

- ΚΔΔΛΠΝΟ 

Απνζηνιή ζην ΚΔΔΛΠΝΟ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ή ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο εινλνζίαο. 

- Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Μέξηκλαο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

- Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο 

Δθπφλεζε ηνπηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο Πεξηθέξεηεο 

Τπνζηήξημε ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη 

Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ θαη επίιπζε 

πξνβιεκάησλ 

ΔΚΔΠΤ 

Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

επηιπζνχλ απφ ην ΔΚΔΠΤ 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή 

Γηακφξθσζε εληχπνπ πιηθνχ ζρεηηθά κε ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο εινλνζίαο θαη ηα κέηξα 

απηνπξνζηαζίαο απφ ηα θνπλνχπηα 

- ΚΔΔΛΠΝΟ 

- Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

- Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη 

Πξφιεςεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

ηειέρσζε θαη ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ησλ 

Γηεπζχλζεσλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Μέξηκλαο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

Γ/λζε Οξγάλσζεο & Λεηηνπξγίαο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

Παξνρή ππεξεζηψλ Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο - Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Μέξηκλαο ησλ Πεξηθεξεηψλ,  

- ΚΔΔΛΠΝΟ 

Έθδνζε εγθπθιίσλ ζρεηηθά κε πξφζζεηα ή 

εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο δνκέο 

Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο 

Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο 

- ΚΔΔΛΠΝΟ 

- ΔΓΤ 

Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη θηλεηνπνίεζε ηεο 

θνηλφηεηαο 

- ΚΔΔΛΠΝΟ 

- Τπνπξγείν Τγείαο, Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

Τγείαο θαη Πξφιεςεο 

- Τπνπξγείν Τγείαο, Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο 

- Πεξηθέξεηεο 

- Γήκνη 

Κνηλνπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη θνηλνχ 

- Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο, 

- Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη 

Πξφιεςεο, 

- Γ/λζε Δπαγγεικαηηψλ Τγείαο  

ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Τπεξεζηψλ 

Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

Δθαξκνζκέλε έξεπλα - ΔΓΤ, Σνκέαο Παξαζηηνινγίαο, Δληνκνινγίαο & 

Σξνπηθψλ Ννζεκάησλ 
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- Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθφ Ηλζηηηνχην, Σκήκα 

Δληνκνινγίαο θαη Γεσξγηθήο Εσνινγίαο 

- Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθφ Ηλζηηηνχην, Σκήκα 

Διέγρνπ Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ θαη 

Φπηνθαξκαθεπηηθήο 

- Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

- ΚΔΔΛΠΝΟ 

- Ννζνθνκεία 

- Παλεπηζηήκηα 

Κηλεηνπνίεζε πφξσλ θαη δηαρείξηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή 

Παζεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ ΚΔΔΛΠΝΟ 

πκκεηέρνπλ: 

- Ννζνθνκεία 

- Κέληξα Τγείαο 

Δλεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ - ΚΔΔΛΠΝΟ,  

- Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Μέξηκλαο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 

Πεξίζαιςε αζζελψλ κε εινλνζία - Ννζνθνκεία 

- Κέληξα Τγείαο 

- ΔΚΑΒ 

- ΔΚΔΠΤ 

Δπηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε θαη ηαμηλφκεζε 

θξνπζκάησλ 

ΚΔΔΛΠΝΟ 

Καηεγνξηνπνίεζε εζηηψλ εινλνζίαο ΚΔΔΛΠΝΟ 

Θεξαπεία φισλ ησλ παξαζηηνινγηθά 

επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ 

- Ννζνθνκεία 

- Κέληξα Τγείαο 

- Γ/λζεηο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ΠΔ & 

ΓΓ Γεκφζηαο Τγείαο Πεξηθεξεηψλ (άκεζα 

επνπηεπφκελε ζεξαπεία) 

- ΚΔΔΛΠΝΟ  

χληαμε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα ηε 

ζεξαπεία ησλ θξνπζκάησλ 

ΚΔΔΛΠΝΟ (ζε ζπλεξγαζία κε δηαηνκεαθή Οκάδα 

Δξγαζίαο εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηα Ννζήκαηα πνπ 

Μεηαδίδνληαη κε Γηαβηβαζηέο) 

Έγθξηζε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα ηε 

ζεξαπεία ησλ θξνπζκάησλ 

- Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

- ΚΔΤ 

- ΚΔΔΛΠΝΟ 

Γλσκνδφηεζε γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

κέηξνπ αληηκεηψπηζεο ηεο αζζέλεηαο, έπεηηα απφ 

ηεθκεξίσζε 

Δπηηξνπή γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

ηξνπηθψλ λνζεκάησλ  

ΚΔΔΛΠΝΟ 

Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κέηξνπ αληηκεηψπηζεο 

ηεο αζζέλεηαο θαη ησλ ηξφπσλ πινπνίεζήο ηνπ 

- πληνληζηηθή Δπηηξνπή 

- Δπηηξνπή γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ηξνπηθψλ λνζεκάησλ 

Έγθξηζε δξάζεσλ θαη έθδνζε θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

- Σκήκα Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο 

Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

-Γ/λζε Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο 

-Γ/λζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο  

Έγθξηζε δξάζεσλ θαη έθδνζε θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ νηθηζκψλ 

- Σκήκα Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο 

Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

- Γ/λζε Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο 

Τπνβνιή πξφηαζεο ζρεηηθά  κε ηε δηαρείξηζε 

καδηθήο ρνξήγεζεο θαξκάθσλ θαη πινπνίεζε 

ζρεηηθψλ δξάζεσλ 

ΚΔΔΛΠΝΟ 

Έγθξηζε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε - Τπνπξγείν Τγείαο, Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο 
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καδηθήο ρνξήγεζεο θαξκάθσλ - Γ/λζε Φαξκάθσλ θαη Πξντφλησλ Τγείαο 

-ΚΔΔΛΠΝΟ 

-ΔΚΔΠΤ 

Μέηξα αζθάιεηαο ηνπ αίκαηνο- Δληζρπκέλε 

επαγξχπλεζε γηα ην αίκα θαη ηηο κεηακνζρεχζεηο 

- Τπνπξγείν Τγείαο, Γ/λζε Αλάπηπμεο Μνλάδσλ 

Τγείαο 

- ΔΚΔΑ 

- ΚΑΔ 

- ρεηηθή Οκάδα Δξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ησλ Σξνπηθψλ Ννζεκάησλ  

- Ννζνθνκεία 

- Κέληξα Τγείαο 

- ΔΟΜ 

 

Γηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία - Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

- Γ/λζε Δπξσπατθήο θαη Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Τγείαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο 

- ΚΔΔΛΠΝΟ 

- Μέιε Health Security Committee (Δπηηξνπή 

Αζθάιεηαο γηα ηελ Τγεία) 

-Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

-Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο  

 

Δθηίκεζε θηλδχλνπ γηα επαλεγθαηάζηαζε 

εινλνζίαο θαη έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο Γ/λζεο 

Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε 

ησλ Σξνπηθψλ Ννζεκάησλ 

ΚΔΔΛΠΝΟ 

Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ζρεδίνπ δξάζεο 

θαη’ έηνο θαη ζην ζχλνιφ ηνπ 

ΔΤΓΤ 

 

ε επηκέξνπο εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο κπνξνχλ λα εκπιέθνληαη θαη άιινη θνξείο πνπ έρνπλ ζρεηηθή 

αξκνδηφηεηα, εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπο δηαηάμεηο. 
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Παράρτθμα 6: Διαγράμματα Ροισ 
 

ΓΡ1: Λήςε απνθάζεσλ γηα κέηξα  

 

 

Δθφζνλ 

απαηηείηαη 
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Παράρτθμα 7: Εγκφκλιοσ 2015 για τθν καταπολζμθςθ των κουνουπιϊν 
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