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Δπερεαδόκελες περηοτές από ηελ ειολοζία ζηελ Διιάδα 
Περίοδος Μεηάδοζες 2013  

 
18 Οθηφβρίοσ 2013 

 

Η «Οκάδα Εξγαζίαο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ επεξεαδόκελσλ πεξηνρώλ από ηα λνζήκαηα πνπ 
κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο», εμέηαζε  

 ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εινλνζία κέρξη ηηο 17/10/2013, ηνλ αξηζκό θαη 
ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξνπζκάησλ πνπ έρνπλ εκθαληζηεί, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
πιεζπζκνύ ζηνλ νπνίνλ αλήθνπλ θαζώο θαη ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
αληίζηνηρσλ πεξηνρώλ,  

 ηα εληνκνινγηθά επξήκαηα από ηελ ίδηα πεξίνδν κεηάδνζεο,  

 ηελ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην εύξνο πηήζεο ησλ αλσθειώλ θνπλνππηώλ θαη εηδηθόηεξα 
ηνπ Anopheles sacharovi πνπ ζεσξείηαη ν θύξηνο δηαβηβαζηήο ηεο εινλνζίαο ζηε ρώξα καο,  

 ηα ζηνηρεία ηνπ Σπληνληζηηθνύ Κέληξνπ Αηκνεπαγξύπλεζεο (ΣΚΑΕ) γηα ηνλ έιεγρν κε 
αλνζνινγηθέο θαη κνξηαθέο κεζόδνπο γηα εινλνζία ζε αηκνδόηεο πνπ πξνέξρνληαη από ηε 
Λαθσλία (2009 -17/10/2013) θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο.  

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα κέρξη ηώξα δηαζέζηκα δεδνκέλα ε ΟΕ έθξηλε όηη 
ζηηο επεξεαδόκελεο από εινλνζία πεξηνρέο αλήθνπλ: 
 

i. ν Γήκος Δσρώηα ΠΕ Λαθσλίαο θαη  
ii. νη παξαθάησ θοηλόηεηες ηες Γεκοηηθής Δλόηεηας Φερώλ, Δήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ΠΕ 

Έβξνπ  
a. θνηλόηεηα Φεξώλ, 
b. θνηλόηεηα Αξδαλίνπ, 
c. θνηλόηεηα Καβεζνύ 
d. θνηλόηεηα Δνξίζθνπ θαη  
e. θνηλόηεηα Ππιαίαο. 

 
Α. Μέηξα, πνπ αθνξνύλ όιες ηης Υπερεζίες Αηκοδοζίας επηθοηλφλούληαη από ηο Δζληθό 
Κέληρο Αηκοδοζίας (ΔΚΔΑ www.ekea.gr) θαη πεξηιακβάλνπλ:  
 

 Δγρήγορζε όισλ ησλ Υπεξεζηώλ Αηκνδνζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκώλ επηινγήο ηνπ 
αηκνδόηε θαη παξαθνινύζεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.: www.keelpno.gr γηα ηα 
επηδεκηνινγηθά θαη θιηληθν-εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα θαηά ηε θεηηλή πεξίνδν κεηάδνζεο ηεο 
εινλνζίαο. 

 Αποθιεηζκός από ηελ αηκνδνζία επηζθεπηώλ από ηης επερεαδόκελες περηοτές γηα 
δηάζηεκα 6 κελώλ κεηά ηελ επηζηροθή ηνπο. Η επίζθεςε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
ηοσιάτηζηολ κία δηαλσθηέρεσζε, ζπκπεξηιακβαλόκελεο ηεο παξακνλήο ζηελ επεξεαδόκελε 
πεξηνρή από ηηο πξώηεο βξαδηλέο έσο ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο. Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα γίλεη 
απνδεθηόο γηα αηκνδνζία λσξίηεξα, εάλ ηα απνηειέζκαηα αλνζνινγηθήο (IFΑT, ELISA) ΚΑΙ 
γνληδηαθήο κνξηαθήο δνθηκαζίαο (PCR) είλαη αξλεηηθά γηα εινλνζία. 

 Άηοκα κε ηζηορηθό ειολοζίας κπνξνύλ λα αηκνδνηήζνπλ 3 έηε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεξαπείαο 
θαη ηελ απνπζία ζπκπησκάησλ. Μεηά από απηή ηελ πεξίνδν, γίλνληαη απνδεθηνί γηα αηκνδνζία 
κόλνλ εθόζνλ ηα απνηειέζκαηα αλνζνινγηθήο (IFΑT, ELISA) ΚΑΙ γνληδηαθήο κνξηαθήο 
δνθηκαζίαο (PCR) είλαη αξλεηηθά γηα εινλνζία. 

 Σπληνληζκόο από ην Ε.ΚΕ.Α. όισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηώλ γηα δηαζθάιηζε επάξθεηαο 
αίκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο έμαξζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο λόζνπ. 

http://bit.ly/15jrz6l
http://bit.ly/15jrz6l
http://www.ekea.gr/
http://www.keelpno.gr/
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 Επίζεο όζνλ αθνξά ηελ εινλνζία θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο ηνπ αίκαηνο ππελζπκίδεηαη όηη:  
o Άηοκα ποσ έδεζαλ ηα πρώηα πέληε  τρόληα ηες δφής ηοσς ζε περηοτές ελδεκηθές γηα 

ηελ ειολοζία
1
 

Πξέπεη λα απνθιείνληαη από ηελ αηκνδνζία γηα 3 έηε κεηά ηελ επηζηξνθή από ηελ ηειεπηαία 
επίζθεςε ζηελ ελδεκηθή πεξηνρή, ππό ηελ πξνϋπόζεζε, όηη δελ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα. 
Η πεξίνδνο απηή κπνξεί λα κεησζεί ζε 4 κήλεο, εάλ ηα απνηειέζκαηα αλνζνινγηθήο (IFΑT, 
ELISA) ή γνληδηαθήο κνξηαθήο δνθηκαζίαο (PCR) είλαη αξλεηηθά γηα εινλνζία. 
 

o Αζσκπηφκαηηθοί επηζθέπηες ζε ελδεκηθές γηα ηελ ειολοζία περηοτές
1
 

Πξέπεη λα απνθιείνληαη από ηελ αηκνδνζία γηα 6 κήλεο κεηά ηελ απνρώξεζε από ηελ 
ελδεκηθή γηα ηελ εινλνζία πεξηνρή, εθηόο εάλ ηα απνηειέζκαηα αλνζνινγηθήο (IFΑT, 
ELISA) ή γνληδηαθήο κνξηαθήο δνθηκαζίαο (PCR) είλαη αξλεηηθά γηα εινλνζία. 
 

o Άηοκα κε ηζηορηθό αδηάγλφζηες πσρεηηθής λόζοσ θαηά ηε δηάξθεηα ή εληόο έμη κελώλ 
από επίζθευε ζε ελδεκηθή γηα ηελ ειολοζία περηοτή

1
 

Πξέπεη λα απνθιείνληαη από ηελ αηκνδνζία γηα 3 έηε κεηά ηελ εμάιεηςε ησλ ζπκπησκάησλ. 
Η πεξίνδνο απηή  κπνξεί λα κεησζεί ζε 4 κήλεο, εάλ ηα απνηειέζκαηα αλνζνινγηθήο (IFΑT, 
ELISA) ή γνληδηαθήο κνξηαθήο δνθηκαζίαο (PCR) είλαη αξλεηηθά γηα εινλνζία. 

 
 

Β. Μέηξα πνπ αθνξνύλ ζηηο επερεαδόκελες περηοτές (ΔΚΔΑ, www.ekea.gr): 
  
 Αποθιεηζκός από ηελ αηκοδοζία αηόκσλ πνπ θαηνηθνύλ & εξγάδνληαη ζηηο αλσηέξσ 

πεξηνρέο. 

 Εγξήγνξζε ησλ θιηκαθίσλ αηκνιεςίαο ησλ Υπεξεζηώλ Αηκνδνζίαο γηα ηε ιήςε αηνκηθνύ θαη 
νηθνγελεηαθνύ ηζηνξηθνύ θαη απζηεξόηεηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ Καλνληζκώλ Επηινγήο ηνπ 
Αηκνδόηε.  

 Αλαβνιή γηα δηάζηεκα 6 κελώλ πιεζπζκηαθώλ αηκνιεςηώλ ζηηο επεξεαδόκελεο πεξηνρέο, εθηόο 
θαη αλ είλαη εθηθηόο ν έιεγρνο ηνπ αίκαηνο γηα εινλνζία κε κνξηαθή δνθηκαζία (PCR). 

 
Μέηρα Αηκοεπαγρύπλεζες (ΣΚΑΔ-ΚΔΔΛΠΝΟ) 

 Οδεγίεο πξνο ηνπο αηκνδόηεο, εάλ εκθαλίζνπλ ππξεηό αδηάγλσζηεο αηηηνινγίαο κεηά ηελ 
αηκνδνζία, λα ελεκεξώζνπλ ηελ Υπεξεζία, ζηελ νπνία αηκνδόηεζαλ αλεμαξηήησο πεξηνρήο.  

 Σε πεξίπησζε κεηάδνζεο εινλνζίαο κεηά κεηάγγηζε αίκαηνο/ζπκππθλσκέλσλ εξπζξώλ 
εθαξκόδεηαη αλαδξνκηθόο έιεγρνο θαη κειέηε αληρλεπζηκόηεηαο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη 
επαλεμέηαζε ησλ αηκνδνηώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε κεηάγγηζε ησλ ιεπηώλ. 

                                                 
1
 Περιζζόηερες πληροθορίες για ηις ενδημικές για ηην ελονοζία περιοτές μπορείηε να βρείηε ζηοσς παρακάηω ζσνδέζμοσς:  

• http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/malaria.htm  και  
• http://www.rbm.who.int/endemiccountries.html 

http://www.ekea.gr/
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/malaria.htm
http://www.rbm.who.int/endemiccountries.html

