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ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 

Ελονοςία ςτθν Ελλάδα, ζτοσ 2013 

 

Ειςαγωγι 

Θ ελονοςία (malaria) είναι λοιμϊδθσ νόςοσ που προκαλείται από το παράςιτο 
«πλαςμϊδιο» τθσ ελονοςίασ και μεταδίδεται κυρίωσ μζςω διγματοσ (τςιμπιματοσ) 
μολυςμζνου Ανωφελοφσ κουνουπιοφ (Anopheles). Πζντε είναι τα γνωςτά είδθ πλαςμωδίων 
που προςβάλλουν τον άνκρωπο: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium 
ovale, Plasmodium malariae και Plasmodium knowlesi. Τα ςυμπτϊματα τθσ νόςου 
(παροξυςμικό ζντονο ρίγοσ, υψθλόσ πυρετόσ, εφίδρωςθ, γενικι αδιακεςία, κεφαλαλγία και 
μυαλγίεσ) εμφανίηονται ςυνικωσ μία ζωσ τζςςερισ εβδομάδεσ μετά τθ μόλυνςθ, ενϊ ςυχνά 
παρατθροφνται υποτροπζσ (ζωσ και πζντε χρόνια μετά), κυρίωσ ςε μόλυνςθ από το 
Plasmodium vivax. Θ ελονοςία κεραπεφεται αποτελεςματικά με τθ χριςθ ειδικϊν 
κατθγοριϊν ανκελονοςιακϊν φαρμάκων.   

Θ νόςοσ ενδθμεί ςε περιςςότερεσ από 100 χϊρεσ του πλανιτθ, κυρίωσ ςτθν υποςαχάρια 
Αφρικι και ςτθν Αςία. Στθν Ελλάδα θ νόςοσ εκριηϊκθκε το 1974, μετά από εντατικό και 

επίπονο πρόγραμμα καταπολζμθςθσ (1946-1960). Μζχρι και το 2008 καταγράφονταν ςτθν 
Ελλάδα περίπου 20-50 κροφςματα ετθςίωσ που ςχετίηονταν (ςτθ μεγάλθ τουσ πλειοψθφία) 
με ταξίδι ι παραμονι ςε ενδθμικι για τθν ελονοςία χϊρα. Ζωσ το 2008, ςποραδικά 

κροφςματα χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ δθλϊκθκαν ςτο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. τα ζτθ 1991, 1999 και 
2000 από διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, τα οποία κεωροφνται μεμονωμζνα ςυμβάντα 
τοπικισ μετάδοςθσ του πλαςμωδίου.  
 
Επιδθμιολογικι επιτιρθςθ τθσ νόςου 

Τα δεδομζνα τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ προζρχονται από τισ δθλϊςεισ που 
αποςτζλλουν οι κεράποντεσ ιατροί ςτο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τα κροφςματα με εργαςτθριακι 
διάγνωςθ ελονοςίασ. Το Τμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ του 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. πραγματοποιεί ςυςτθματικι επαλικευςθ και διαςταφρωςθ των ςτοιχείων, 

μζςω επικοινωνίασ με τουσ κεράποντεσ ιατροφσ, τα γραφεία κίνθςθσ των νοςοκομείων και 
τα εργαςτιρια αναφοράσ/επιβεβαίωςθσ τθσ ελονοςίασ. Επιπλζον, ςε περιπτϊςεισ 
κρουςμάτων με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ ι ςε περιοχζσ όπου εμφανίηονται ςυρροζσ 
κρουςμάτων, πραγματοποιοφνται ςυνεντεφξεισ με τουσ αςκενείσ (ι τουσ ςυγγενείσ τουσ) με 
τθ χριςθ θμι-δομθμζνου ερωτθματολογίου, για τθ διερεφνθςθ πικανϊν παραγόντων 
κινδφνου και τθ λιψθ αναλυτικοφ ιςτορικοφ ταξιδιοφ κατά τα τελευταία 5 ζτθ πριν από τθν 
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ζναρξθ των ςυμπτωμάτων. Επιπλζον ςε αυτι τθν περίπτωςθ πραγματοποιείται άμεςα 

διερεφνθςθ του περιβάλλοντοσ των αςκενϊν και ενεργθτικι αναηιτθςθ περαιτζρω 
κρουςμάτων ςτθν περιοχι, ςε ζκταςθ που κακορίηεται μετά από επιδθμιολογικι, 
εντομολογικι και περιβαλλοντικι διερεφνθςθ. 
 
Επιδθμιολογικά δεδομζνα ελονοςίασ ςτθν Ελλάδα, 2009 - 2012 

Το ζτοσ 2009 καταγράφθκαν ςυνολικά ςτθν Ελλάδα 51 κροφςματα ελονοςίασ: 44 
ειςαγόμενα και 7 ςε αςκενείσ που δεν ανζφεραν ιςτορικό μετακίνθςθσ ςε ενδθμικζσ για τθν 
ελονοςία περιοχζσ (6 κροφςματα P.vivax ελονοςίασ ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ και 1 
κροφςμα ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα (Π.Ε.) Ανατολικισ Αττικισ). 

Το ζτοσ 2010 καταγράφθκαν ςυνολικά ςτθν Ελλάδα 44 κροφςματα ελονοςίασ: 40 
ειςαγόμενα και 4 ςε αςκενείσ που δεν ανζφεραν ιςτορικό μετακίνθςθσ ςε ενδθμικζσ για τθν 
ελονοςία περιοχζσ (1 κροφςμα P.vivax ελονοςίασ ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ, 2 κροφςματα 

ςτθν Π.Ε. Βοιωτίασ και 1 κροφςμα  ςτθν Π. Ε. Ανατολικισ Αττικισ). 

Το ζτοσ 2011 καταγράφθκαν ςυνολικά ςτθν Ελλάδα 96 κροφςματα ελονοςίασ: 54 
ειςαγόμενα και 42 ςε αςκενείσ που δεν ανζφεραν ιςτορικό μετακίνθςθσ ςε ενδθμικζσ για 
τθν ελονοςία περιοχζσ (34 αςκενείσ ελλθνικισ εκνικότθτασ και οκτϊ αλλοδαποί από μθ 
ενδθμικζσ χϊρεσ). Συγκεκριμζνα, το καλοκαίρι του 2011 εμφανίςτθκε ςυρροι 36 
κρουςμάτων P.vivax ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ ςτο Διμο Ευρϊτα 
Λακωνίασ, ενϊ άλλα 6 ςποραδικά κροφςματα P.vivax χωρίσ αναφερόμενο ιςτορικό ταξιδιοφ 
ςε ενδθμικζσ χϊρεσ εμφανίςτθκαν ςε άλλεσ 4 Περιφερειακζσ Ενότθτεσ: Ευβοίασ, Λαρίςθσ, 
Ανατολικισ Αττικισ και Βοιωτίασ (βλζπε Ζκκεςθ Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ- Ελονοςία 
ςτθν Ελλάδα, ζτοσ 2011). 

Τo ζτοσ 2012 καταγράφθκαν ςυνολικά ςτθν Ελλάδα 93 κροφςματα ελονοςίασ, εκ των 
οποίων 73 ειςαγόμενα και 20 ςε αςκενείσ που δεν ανζφεραν ιςτορικό μετακίνθςθσ ςε 

ενδθμικζσ για τθν ελονοςία περιοχζσ (14 αςκενείσ ελλθνικισ εκνικότθτασ και ζξι αλλοδαποί 
από μθ ενδθμικζσ χϊρεσ). Σχετικά με τα είκοςι (20) κροφςματα ελονοςίασ με ενδείξεισ 
εγχϊριασ μετάδοςθσ:  Για δζκα από τουσ αςκενείσ αυτοφσ ο πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ ςτθν 
ελονοςία ιταν ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ, για δφο ςτο Διμο Μαρακϊνοσ Αττικισ, για δφο 
ςτο Διμο Μαρκοποφλου Μεςογαίασ Αττικισ, για δφο ςτο Διμο Αβδιρων Ξάνκθσ, για ζνα 
ςτο Διμο Τανάγρασ Βοιωτίασ, για ζνα κροφςμα ωσ πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ χαρακτθρίςκθκε 
θ περιοχι τθσ λίμνθσ Παραλίμνθ κοντά ςτον οικιςμό Μουρίκι τθσ Π.Ε. Βοιωτίασ και για δφο 
κροφςματα ο πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ ιταν ςτο Διμο Σοφάδων Καρδίτςασ. Σε όλουσ τουσ 
αςκενείσ χωρίσ αναφερόμενο ιςτορικό μετακίνθςθσ ςε ενδθμικζσ για τθν ελονοςία περιοχζσ 
επιβεβαιϊκθκε εργαςτθριακά λοίμωξθ με Plasmodium vivax (βλζπε Ζκκεςθ 
Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ- Ελονοςία ςτθν Ελλάδα, ζτοσ 2012). 
 

Επιδθμιολογικά δεδομζνα ελονοςίασ ςτθν Ελλάδα, 2013  

Συνολικά, τo 2013 ςτθν Ελλάδα καταγράφθκαν είκοςι πζντε (25) κροφςματα ελονοςίασ, εκ 
των οποίων τα 22 ειςαγόμενα (13 αφοροφςαν ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ και 9 ςε 
ταξιδιϊτεσ ςε ενδθμικζσ χϊρεσ). Από τα 22 ειςαγόμενα κροφςματα, τα 12 αφοροφςαν ςε 
λοιμϊξεισ από P.falciparum (5 μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ και 7 ταξιδιϊτεσ), τα 9 ςε 
λοιμϊξεισ από P.vivax (7 μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ και 2 ταξιδιϊτεσ) και ζνα ςε 

http://bit.ly/GRZoa9
http://bit.ly/GRZoa9
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%95%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202012/Etisia%20ekthesi%20elonosias_2012_GR_final-23-8-2013.pdf
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λοίμωξθ από P.ovale (μετανάςτθσ). Για τρία (3) κροφςματα ελονοςίασ P.vivax (ελλθνικισ 

εκνικότθτασ) υπάρχουν ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ, με πικανό τόπο ζκκεςθσ για δφο 
κροφςματα ςτο Διμο Αλεξανδροφπολθσ Π.Ε. Ζβρου και για ζνα κροφςμα ςτο Διμο 
Σοφάδων Π.Ε. Καρδίτςασ (Εικόνα 1). Τα κροφςματα αυτά είχαν ζναρξθ ςυμπτωμάτων τισ 
εβδομάδεσ 39/2013 (23-29/09/2013), 43/2013 (21-27/10/2013) και 44/2013 (28/10-
3/11/2013), αντίςτοιχα. 

Κανζνα κροφςμα ελονοςίασ δεν καταγράφθκε το 2013 ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ. 

Θ κατάταξθ των κρουςμάτων ελονοςίασ ανά τόπο κατοικίασ/ζκκεςθσ παρουςιάηεται ςτον 
Πίνακα 1 που ακολουκεί. 

 
Πίνακασ 1. Κατάταξθ κρουςμάτων ελονοςίασ ανά κατάταξθ και Περιφερειακι Ενότθτα (Π.Ε.) 
κατοικίασ/ζκκεςθσ, Ελλάδα, 2013 (n=25) 

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

Κατάταξθ Κρουςμάτων Ελονοςίασ 

Ειςαγόμενα 
Με ενδείξεισ 

εγχϊριασ 
μετάδοςθσ 

Μετανάςτεσ 
από ενδθμικζσ 

χϊρεσ 

Ταξιδιϊτεσ ςε 
ενδθμικζσ 

χϊρεσ 
Σφνολο 

Δυτικοφ Τομζα Ακθνϊν 2 0 2 0 

Κεντρικοφ Τομζα Ακθνϊν 4 2 6 0 

Ανατολικισ Αττικισ 0 2 2 0 

Βοιωτίασ 0 1 1 0 

Καρδίτςασ 1 0 1 1 

Λαρίςθσ 0 1 1 0 

Μεςςθνίασ 0 1 1 0 

Πειραιϊσ 2 0 2 0 

Λακωνία 1 0 1 0 

Ζβρου 0 0 0 2 

Θεςςαλονίκθσ 1 0 1 0 

Σάμου 2 0 2 0 

Θλείασ 0 1 1 0 

Καβάλασ 0 1 1 0 

φνολο 13 9 22 3 
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Εικόνα 1. Πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ αςκενϊν με ελονοςία χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ ςε ενδθμικι 
χϊρα, Ελλάδα, 2013 (n=3). 

ΠΕ Ζβρου 

ΠΕ Καρδίτςασ 
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ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΕΛΟΝΟΙΑ   

Τθν άνοιξθ του 2012, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ανζπτυξε χζδιο Δράςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ελονοςίασ 

2012-2015, με βάςθ το οποίο οι περιοχζσ (Περιφερειακζσ Ενότθτεσ, Διμοι) τθσ Ελλθνικισ 

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

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

περιοχι, τθν φπαρξθ πλθκυςμοφ μεταναςτϊν από ενδθμικζσ χϊρεσ και τισ οικολογικζσ-

κλιματολογικζσ παραμζτρουσ κάκε γεωγραφικισ περιοχισ.  

Οι δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ελονοςίασ, που πραγματοποιεί το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ςε 

ςυνεργαςία με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ειδικό πρόγραμμα Ελζγχου για τον ιό του Δυτικοφ Νείλου και 

την ελονοςία – Ενίςχυςη τησ επιτήρηςησ ςτην Ελληνική επικράτεια» του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ 

(www.malwest.gr), ςτο οποίο ςυμμετζχει, περιλαμβάνουν:  

Άμεςεσ δράςεισ μετά από τθ διλωςθ κάκε κροφςματοσ ελονοςίασ χωρίσ ιςτορικό ταξιδιοφ ςε 

ενδθμικι χϊρα: 

 Ενθμζρωςθ τθσ ιεραρχίασ του Τπουργείου Τγείασ. 

 Ενθμζρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Τγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ ςτθν εκάςτοτε 

Περιφερειακι Ενότθτα.  

 Ενθμζρωςθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ για το κακοριςμό των επθρεαηόμενων περιοχϊν από 

νοςιματα που μεταδίδονται με διαβιβαςτζσ και του Εκνικοφ Κζντρου Αιμοδοςίασ (ΕΚΕΑ) για 

τθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων για τθν αςφάλεια του αίματοσ. 

 Ενίςχυςθ τθσ ζγκαιρθσ ανίχνευςθσ κρουςμάτων - Διερεφνθςθ εςτίασ κροφςματοσ: Μετά τθ 

διάγνωςθ κάκε κροφςματοσ ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ, κλιμάκιο του 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προβαίνουν ςε άμεςθ διερεφνθςθ τθσ «εςτίασ» του κροφςματοσ (focus 

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

περιοχι, ςε ζκταςθ που κακορίηεται μετά από επιδθμιολογικι, εντομολογικι και 

περιβαλλοντικι διερεφνθςθ, βάςει ςχετικοφ πρωτοκόλλου διερεφνθςθσ, ςφμφωνα με ςχετικζσ 

οδθγίεσ του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου Πρόλθψθσ και Ελζγχου Νοςθμάτων (ECDC) και του 

Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ (ΠΟΥ). Συγκεκριμζνα, διενεργείται εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ για 

ελονοςία ςε όλουσ τουσ μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ και ζλεγχοσ για 

ςυμπτϊματα ελονοςίασ ι/και εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ ςε άτομα  ελλθνικισ εκνικότθτασ και 

αλλοδαποφσ από μθ ενδθμικζσ χϊρεσ που κατοικοφν ςτθν περιοχι διερεφνθςθσ, κακϊσ και 

εβδομαδιαία τθλεφωνικι επικοινωνία για ζνα μινα για παρακολοφκθςθ τυχόν εμφάνιςθσ 

φποπτων ςυμπτωμάτων. 

Κλιμάκιο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ςε ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ αρχζσ Δθμόςιασ Υγείασ και τθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ, ειδικοφσ εντομολόγουσ και κλιμάκιο του ελλθνικοφ τμιματοσ των Γιατρϊν Χωρίσ 

Σφνορα οργάνωςε και διενιργθςε, ςτισ 12-15/10/2013, διερεφνθςθ τθσ εςτίασ των κρουςμάτων 

ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ ςτο Διμο Αλεξανδροφπολθσ Π.Ε. Ζβρου. Επίςθσ, το 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διενιργθςε, ςτισ 13-15/11/2013, διερεφνθςθ τθσ εςτίασ του κροφςματοσ ςτο Διμο 

Σοφάδων Π.Ε. Καρδίτςασ, ςε ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ αρχζσ Δθμόςιασ Υγείασ, τθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ και το Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ.  

 

 

 

http://www.malwest.gr/
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υςτθματικζσ δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ελονοςίασ ςτθν Ελλάδα: 

I. Ενίςχυςθ τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ τθσ ελονοςίασ και τθσ ζγκαιρθσ ανίχνευςθσ 

κρουςμάτων: 

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

Κλιμάκιο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. δραςτθριοποιικθκε ςτθν περιοχι του Διμου Ευρϊτα Λακωνίασ 

(Απρίλιοσ - Δεκζμβριοσ 2013) για τθν ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ ςτθν 

περιοχι. Στθν περιοχι του Διμου Ευρϊτα διαβιοφν και εργάηονται ςθμαντικόσ αρικμόσ 

μεταναςτϊν από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ. Κατά τθ διάρκεια των επιςκζψεων πόρτα-

πόρτα γινόταν καταγραφι των οικιϊν και των μεταναςτϊν, ζλεγχόσ τουσ για ςυμπτϊματα 

ςυμβατά με ελονοςία, κακϊσ και ενθμζρωςι τουσ για τθν ελονοςία και τα μζτρα προςταςίασ. 

Το 2013 γίνονταν επιςκζψεισ κάκε 7 θμζρεσ ςε όλεσ τισ οικίεσ μεταναςτϊν από ενδθμικζσ 

χϊρεσ (550-900 μετανάςτεσ ανά 7ιμερο) και κάκε 10 θμζρεσ ςε άλλεσ ευπακείσ πλθκυςμιακζσ 

ομάδεσ τθσ περιοχισ (ακίγγανουσ, μετανάςτεσ από μθ ενδθμικζσ χϊρεσ).  

- Μαηικόσ ζλεγχοσ (screening)  μεταναςτϊν: Το 2013 ςυνεςτικθ από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ζλεγχοσ 

screening μεταναςτϊν ςε Μονάδεσ Υγείασ νιςων του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανιςων 

που υποδζχονται μεγάλουσ πλθκυςμοφσ μεταναςτϊν από ενδθμικζσ χϊρεσ. Ο ζλεγχοσ 

(screening) μεταναςτϊν για ελονοςία πραγματοποιικθκε -όπωσ ενθμερωκικαμε- ςτισ νιςουσ 

Χίο και Λιμνο από τισ τοπικζσ Μονάδεσ Υγείασ. 

- Χριςθ γεωγραφικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (geographical information system, GIS): 

δθμιουργία κεματικϊν χαρτϊν απεικόνιςθσ των δεδομζνων εντομολογικισ επιτιρθςθσ και 

κρουςμάτων, αποτφπωςθ ενδιαιτθμάτων κουνουπιϊν, δθμιουργία μοντζλων εκτίμθςθσ 

μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ και υποβοικθςθ του ςυςτιματοσ ενιςχυμζνθσ επιτιρθςθσ και 

ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων ελονοςίασ ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ. 

II. Χοριγθςθ ανκελονοςιακισ αγωγισ ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ: Το 2012 το 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. χοριγθςε ζνα ςχιμα ανκελονοςιακισ αγωγισ για P.vivax (Χλωροκίνθ + Πριμακίνθ) 

ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ που διζμεναν ςτο Διμο Ευρϊτα 

Λακωνίασ, οι οποίοι είχαν επίςθσ κετικό ορολογικό (αντιςωματικό) ζλεγχο για ελονοςία.   

Το 2013, μετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ για Διαβιβαςτζσ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

και κετικι ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Αντιμετϊπιςθσ Τροπικϊν Νοςθμάτων του Υπουργείου 

Υγείασ, το κλιμάκιο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και του προγράμματοσ ΕΣΠΑ προζβθ ςε μαηικι προλθπτικι 

χοριγθςθ ενόσ ςχιματοσ ανκελονοςιακισ αγωγισ για P.vivax (Χλωροκίνθ + Πριμακίνθ) ςε 

μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ που διαβιοφςαν ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ, κυρίωσ ςτισ 

περιοχζσ Σκάλα, Λζθμονασ Αγ. Ταξιάρχεσ, Ζλοσ, κατόπιν ενθμζρωςθσ και ςυγκατάκεςισ τουσ. Θ 

κεραπευτικι αυτι παρζμβαςθ ζγινε με τθν εφαρμογι πρωτοκόλλου άμεςα εποπτευόμενθσ 

κεραπείασ (DOT). Στόχοσ τθσ παρζμβαςθσ ιταν θ ριηικι κεραπεία τυχόν ειςαγόμενων 

κρουςμάτων, με τθν εξάλειψθ των υπνοηωιτϊν, και κατ’ επζκταςθ θ μείωςθ τθσ αποκικθσ του 

πλαςμωδίου ςτθν περιοχι και θ διακοπι τθσ αλυςίδασ μετάδοςθσ τθσ νόςου. Συνολικά, από το 

Μάιο ζωσ το Δεκζμβριο του 2013 χορθγικθκε εποπτευόμενθ ανκελονοςιακι αγωγι ςε 862 

μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ ςτο Διμο Ευρϊτα. 

III. Ενίςχυςθ τθσ εργαςτθριακισ διάγνωςθσ τθσ ελονοςίασ: Το 2013, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προμικευςε 

με Δοκιμαςίεσ ταχείασ διάγνωςθσ ελονοςίασ (Rapid Diagnostic Tests) Μονάδεσ Υγείασ περιοτών 

με καηαγεγραμμένη εγτώρια μεηάδοζη ηης νόζοσ ηα ηελεσηαία έηη και περιοχϊν που 
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υποδζχονται μεγάλουσ πλθκυςμοφσ μεταναςτϊν από ενδθμικζσ χϊρεσ (μεγάλων αςτικϊν 

κζντρων, περιοχϊν με κζντρα κράτθςθσ-φφλαξθσ μεταναςτϊν, πυλϊν ειςόδου), με ςτόχο τθν 

ζγκαιρθ διάγνωςθ και κεραπεία κρουςμάτων ελονοςίασ. 

Θ χριςθ των RDTs ζχει ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ των κρουςμάτων 

ελονοςίασ και θ εμπειρία μασ δείχνει ότι οι δοκιμαςίεσ αυτζσ είναι πολφτιμα εργαλεία ςτο 

πεδίο. 

IV. υςτθματοποίθςθ τθσ κεραπείασ τθσ ελονοςίασ ςφμφωνα με κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ κεραπείασ ςυςτινεται, 

επίςθσ, ςυγκεκριμζνο πρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ των αςκενϊν κατά τθ διάρκεια και μετά 

τθ ςυμπλιρωςθ τθσ κεραπείασ.  

V. Ενθμζρωςθ - ευαιςκθτοποίθςθ κλινικϊν και εργαςτθριακϊν ιατρϊν για τθ διάγνωςθ τθσ 

ελονοςίασ, με αποςτολι ενθμερωτικοφ υλικοφ προσ όλεσ τισ Μονάδεσ Υγείασ πανελλαδικά. 

Επιπρόςκετα, το 2013 πραγματοποιικθκαν 16 ενθμερωτικζσ θμερίδεσ για επαγγελματίεσ 

υγείασ ςε  Μονάδεσ Υγείασ περιοχϊν όπου είχε καταγραφεί εγχϊρια μετάδοςθ τθσ νόςου. 

VI. Ενθμζρωςθ κοινοφ για τα ατομικά μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια: Το ενθμερωτικό υλικό 

για τα μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια και οι παρουςιάςεισ που ζχει δθμιουργιςει το 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα (www.keelpno.gr) και διατίκεται για 

οποιαδιποτε χριςθ. Ταυτόχρονα, προβλικθκε τθλεοπτικό βίντεο για τα μζτρα προςταςίασ από 

τα κουνοφπια ςτα τθλεοπτικά κανάλια εκνικισ εμβζλειασ, με χριςθ του κοινωνικοφ χρόνου. Το 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προςπακεί να ανταποκρίνεται ςε κάκε αίτθμα ενθμζρωςθσ κοινοφ ι φορζων για 

τα νοςιματα που μεταδίδονται από κουνοφπια και τα μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια 

(ενθμερωτικζσ θμερίδεσ, διάκεςθ ζντυπου υλικοφ - φυλλαδίων, αφιςϊν). 

VII. Δράςεισ για τα προγράμματα καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν - Εντομολογικι επιτιρθςθ:  Από 

το φκινόπωρο 2012, προϊκθςθ αναλυτικϊν τεχνικϊν οδθγιϊν προσ τισ αιρετζσ Περιφζρειεσ τθσ 

χϊρασ, προκειμζνου να βοθκθκοφν ςτθν ζγκαιρθ προκιρυξθ ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων 

ελζγχου διαβιβαςτϊν. Επίςθσ, δθμιουργικθκαν εξατομικευμζνεσ εκκζςεισ για κάκε 

Περιφζρεια τθσ χϊρασ με τα αντίςτοιχα ευριματα εντομολογικισ και επιδθμιολογικισ 

επιτιρθςθσ που αφοροφν ςτα νοςιματα που μεταδίδονται με διαβιβαςτζσ, 2009-2012, οι 

οποίεσ κοινοποιικθκαν ςτισ Περιφζρειεσ και αναρτικθκαν ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

(Εκκζςεισ εντομολογικισ επιτιρθςθσ, 2011 – 2012).          

        Συμπλθρωματικά, μζςω του ειδικοφ προγράμματοσ ΕΣΠΑ (www.malwest.gr), 

πραγματοποιικθκαν:  

 ζλεγχοσ/ ταυτοποίθςθ των κουνουπιϊν που ςυλλζγονται με τισ εντομοπαγίδεσ (Εκνικι Σχολι 

Δθμόςιασ Υγείασ, Εργαςτιριο Εντομολογίασ και Γεωργικισ Ηωολογίασ Πανεπιςτθμίου 

Θεςςαλίασ, Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο), 

 γενετικι ταυτοποίθςθ δείγματοσ κουνουπιϊν (πζραν τθσ μορφολογικισ ςτο Τμιμα 

Βιοχθμείασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ), 

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

Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο και ςτο Εργαςτιριο Μοριακισ Εντομολογίασ του 

Τμιματοσ Βιολογίασ Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και για τα κοινά κουνοφπια (Culex spp.) ςτο 

Εργαςτιριο Εντομολογίασ και Γεωργικισ Ηωολογίασ Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, 

http://bit.ly/YZGNyZ
http://www.keelpno.gr/Portals/0/������/��������/��������%202012-���������%20���%20��%20���������-������.pdf
http://www.keelpno.gr/
http://bit.ly/168eVy3
http://www.malwest.gr/


ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., 10/02/2014 

 

ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 
ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

Τθλζφωνα επικοινωνίασ: , 210 8899 052, 210 8899 072 

 

8 

 ζλεγχοσ Ανωφελϊν κουνουπιϊν για τθν φπαρξθ πλαςμωδίου, από τθν περιοχι του Ευρϊτα, 

ςτο Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, 

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

άγριων διαχειμαηόντων κουνουπιϊν ςε προςτατευμζνα μζρθ, 

 ςυςτθματικι ςφγκριςθ παγίδων κουνουπιϊν ςε δφο αντιπροςωπευτικζσ περιοχζσ ϊςτε να 

εκτιμθκεί θ αποτελεςματικότθτα των παγίδων ςτθν προςζλκυςθ διαφορετικϊν ειδϊν 

κουνουπιϊν. 

Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τισ ςυςτάςεισ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ και του 

Ευρωπαϊκοφ Κζντρου Πρόλθψθσ και Ελζγχου Νοςθμάτων (ECDC), το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

πραγματοποίθςε ςτο Διμο Ευρϊτα Λακωνίασ το 2013: 

‐ Διανομι και τοποκζτθςθ 550 κουνουπιζρων εμποτιςμζνων με μακράσ διάρκειασ 

εντομοκτόνο ςτα καταλφματα μεταναςτϊν, κατόπιν ειδικισ άδειασ από το Υπουργείο 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.  

‐ Τον 1ο γφρο υπολειμματικϊν ψεκαςμϊν εςωτερικϊν χϊρων ςε ςυγκεκριμζνα καταλφματα 

τθσ περιοχισ τον Ιοφνιο 2013. Θ δράςθ κάλυψε 91% των καταλυμάτων μεταναςτϊν. Στα 

πλαίςια ελζγχου τθσ αποτελεςματικότθτασ του ψεκαςμοφ, διενεργικθκαν ςε μθνιαία βάςθ 

βιοδοκιμζσ για τον ζλεγχο τθσ διάρκειασ δράςθσ του ψεκαςμοφ από το Μπενάκειο 

Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο, κακϊσ και ανίχνευςθ υπολειμμάτων δραςτικισ ουςίασ από το 

Πανεπιςτιμιο Κριτθσ. Σφμφωνα με τα αποτελζςματα ελζγχου τθσ υπολειμματικότθτασ, ο 2οσ  

γφροσ υπολειμματικϊν ψεκαςμϊν εςωτερικϊν χϊρων ςτθν ίδια περιοχι ζγινε με ευκφνθ 

τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου ςτισ αρχζσ Οκτϊβρθ 2013.    

VIII. Επικοινωνία με φορείσ δθμόςιασ υγείασ του εξωτερικοφ: Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. βρίςκεται ςε ςυνεχι 

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

οργανιςμοφσ δθμόςιασ υγείασ (ΠΟΥ, CDC ΘΠΑ), κακϊσ και με ειδικοφσ ςτα κζματα ελονοςίασ 

και εντομολογίασ.  

 

υμπεράςματα 

Παρά τθν εξάλειψθ τθσ ελονοςίασ από τθ χϊρα μασ το 1974, το ενδεχόμενο επανεγκατάςταςθσ τθσ 

νόςου είναι υπαρκτό, λόγω των παρακάτω παραγόντων:  

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

ελονοςία.  

β) Σε πολλζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ υπάρχουν τόςο οι κατάλλθλεσ γεωκλιματικζσ ςυνκικεσ, όςο και 

πλθκυςμοί κουνουπιϊν του γζνουσ ανωφελζσ, που αποτελεί το διαβιβαςτι τθσ ελονοςίασ 

(receptive areas).  

Στθν περίοδο μετάδοςθσ 2012 καταγράφθκαν ςθμαντικά λιγότερα κροφςματα ελονοςίασ με 

ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ ςε ςφγκριςθ με το 2011, τόςο ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ (μείωςθ 

κρουςμάτων κατά 52%), όςο και ςτο Διμο Ευρϊτα (μείωςθ κρουςμάτων κατά 72%). Επίςθσ, 

βελτιϊκθκε ςθμαντικά ο χρόνοσ διάγνωςθσ των κρουςμάτων ςτο Διμο Ευρϊτα, λόγω τθσ 

αδιάλειπτθσ δράςθσ ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων ςτθν περιοχι, που υποςτιριξε το 

ΚΕΕΛΠΝΟ. Το 2013 καταγράφθκαν πανελλαδικά τρία κροφςματα ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχϊριασ 
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μετάδοςθσ (κανζνα κροφςμα ςτο Διμο Ευρϊτα), αν και τα δφο από αυτά ανιχνεφκθκαν ςε νζα 

ευάλωτθ περιοχι. 

Θ ζγκαιρθ ανίχνευςθ και κατάλλθλθ κεραπεία των περιςτατικϊν ελονοςίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ζγκαιρθ εφαρμογι κατάλλθλων (ανάλογα με τθν κατά τόπουσ εκτίμθςθ κινδφνου) 

ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν αποτελοφν τουσ πυλϊνεσ τθσ 

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

περαιτζρω διαςποράσ και επανεγκατάςταςισ τθσ ςτθ χϊρα μασ. 

 

Προτεινόμενεσ οδθγίεσ προσ ταξιδιϊτεσ που ςκοπεφουν να επιςκεφτοφν τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ 

με κροφςματα ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ. 

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., βάςει τθσ επιδθμιολογικισ εικόνασ του νοςιματοσ και των εφαρμοηόμενων μζτρων 

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

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

ζναντι τθσ ελονοςίασ, ςε άτομα που ςκοπεφουν να επιςκεφτοφν οποιαδιποτε περιοχι τθσ χϊρασ, 

ςτθν οποία ζχουν εμφανιςτεί ωσ ςιμερα κροφςματα με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ τθσ νόςου. 

Παρόλα αυτά, τονίηεται θ ανάγκθ λιψθσ όλων των προτεινόμενων μζτρων για τθν ατομικι 

προςταςία από τα κουνοφπια, ειδικότερα κατά τουσ κερινοφσ μινεσ.  

 

http://www.keelpno.gr/Portals/0/������/��������/��������%202012-���������%20���%20��%20���������-������.pdf

