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Επηρεαζόμενες περιοτές από ηην ελονοζία ζηην Ελλάδα 
Περίοδος Μεηάδοζης 2013  

26 Ιοσλίοσ 2013 
 

Η «Οκάδαο Εξγαζίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επεξεαδφκελσλ πεξηνρψλ απφ ηα λνζήκαηα πνπ 
κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο», εμέηαζε  

 ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εινλνζία απφ ηε πεξίνδν κεηάδνζεο 2012, 

 ηα εληνκνινγηθά επξήκαηα απφ ηελ ίδηα πεξίνδν κεηάδνζεο  

 ηελ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην εχξνο πηήζεο ησλ αλσθειψλ θνπλνππηψλ θαη εηδηθφηεξα 
ηνπ Anopheles sacharovi  πνπ ζεσξείηαη ν θχξηνο δηαβηβαζηήο ηεο εινλνζίαο ζηε ρψξα 
καο,  

 ηα ζηνηρεία ηνπ Σπληνληζηηθνχ Κέληξνπ Αηκνεπαγξχπλεζεο (ΣΚΑΕ) γηα ηνλ έιεγρν κε 
αλνζνινγηθέο θαη κνξηαθέο κεζφδνπο γηα εινλνζία ζε αηκνδφηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 
Λαθσλία (2009-9/5/2013) θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.  

 ηα επξήκαηα νξνεπηδεκηνινγηθήο κειέηεο απφ ηνλ έιεγρν αληηζσκάησλ θαηά ηεο εινλνζίαο 
ζε Έιιελεο θαη κεηαλάζηεο ζηε πεξηνρή ηεο Λαθσλίαο (2013)  

 ηε γλσκάηεπζε εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Επξσπατθνχ Κέληξνπ Πξφιεςεο Ννζεκάησλ 
(ECDC) θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Υγείαο (ΠΟΥ) ζρεηηθά κε ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα 
γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αίκαηνο απφ ηελ εινλνζία ζηηο πεξηνρέο κε θξνχζκαηα κε ελδείμεηο 
εγρψξηαο κεηάδνζεο θαη ζε ηαμηδηψηεο.  

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ ε ΟΕ απνθάζηζε φηη  
 
επηρεαζόμενες περιοτές γηα ηελ εινλνζία ζηελ Ειιάδα θαζνξίδνληαη νη θαιιηθξαηηθνί Δήκνη πνπ 
εκπίπηνπλ ζε περιοτή ακηίνας 5 τιλιομέηρφν γύρφ από ηον εκηιμώμενο ηόπο έκθεζης 
εγρψξηνπ θξνχζκαηνο(-σλ) εινλνζίαο απφ P.vivax, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ππάξρνληα γεσθπζηθά 
εκπφδηα, θαζψο θαη ηα επξήκαηα ηεο δηεξεχλεζεο εζηίαο θξνχζκαηνο πνπ ζα δηελεξγεί ην 
ΚΕΕΛΠΝΟ.    
 
Λακβάλνληαο ππφςε ηα κέρξη ηψξα δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα ηελ εινλνζία, ε ΟΕ απνθάζηζε 
επίζεο φηη  
 

i. αποταρακηηρίζεηαι ε πεξηνρή ηνπ Δ. Σνθάδσλ Καξδίηζαο, ιφγσ ηεο παξφδνπ 6 κελψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ζπκπησκάησλ ηνπ ηειεπηαίνπ θξνχζκαηνο ηεο ζπξξνήο 
εινλνζίαο πνπ δηαπηζηψζεθε ζηελ πεξηνρή ηνλ Οθηψβξην 2012.  

ii. παξακέλεη επεξεαδφκελε πεξηνρή ν Δήκνο Επξψηα Λαθσλίαο.  
 
 

Α. Μέηξα, πνπ αθνξνχλ όλες ηις Υπηρεζίες Αιμοδοζίας (ΕΚΕΑ):  
 

 Εγρήγορζη φισλ ησλ Υπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ επηινγήο ηνπ 
αηκνδφηε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.: www.keelpno.gr γηα ηα 
επηδεκηνινγηθά θαη θιηληθν-εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα θαηά ηε θεηηλή πεξίνδν κεηάδνζεο ηεο 
εινλνζίαο. 

 Αποκλειζμός απφ ηελ αηκνδνζία επιζκεπηών από ηις επηρεαζόμενες περιοτές γηα 
δηάζηεκα 6 μηνών μεηά ηην επιζηροθή ηνπο. Η επίζθεςε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
ηοσλάτιζηον μία διανσκηέρεσζη, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο παξακνλήο ζηελ επεξεαδφκελε 
πεξηνρή απφ ηηο πξψηεο βξαδηλέο έσο ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο. Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα γίλεη 
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απνδεθηφο γηα αηκνδνζία λσξίηεξα, εάλ ηα απνηειέζκαηα αλνζνινγηθήο (IFΑT, ELISA) ΚΑΙ 
γνληδηαθήο κνξηαθήο δνθηκαζίαο (PCR) είλαη αξλεηηθά γηα εινλνζία. 

 Άηομα με ιζηορικό ελονοζίας κπνξνχλ λα αηκνδνηήζνπλ 3 έηη μεηά ηε ιήμε ηεο ζεξαπείαο 
θαη ηελ απνπζία ζπκπησκάησλ. Μεηά απφ απηή ηελ πεξίνδν, γίλνληαη απνδεθηνί γηα αηκνδνζία 
κφλνλ εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα αλνζνινγηθήο (IFΑT, ELISA) ΚΑΙ γνληδηαθήο κνξηαθήο 
δνθηκαζίαο (PCR) είλαη αξλεηηθά γηα εινλνζία. 

 Σπληνληζκφο απφ ην Ε.ΚΕ.Α. φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα δηαζθάιηζε επάξθεηαο 
αίκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο έμαξζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο λφζνπ. 
 

 Επίζεο φζνλ αθνξά ηελ εινλνζία θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο ηνπ αίκαηνο ππελζπκίδεηαη φηη:  
o Άηομα ποσ έζηζαν ηα πρώηα πένηε  τρόνια ηης ζφής ηοσς ζε περιοτές ενδημικές για 

ηην ελονοζία
1
 

Πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ηελ αηκνδνζία γηα 3 έηε κεηά ηελ επηζηξνθή απφ ηελ ηειεπηαία 
επίζθεςε ζηελ ελδεκηθή πεξηνρή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη δελ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα. 
Η πεξίνδνο απηή κπνξεί λα κεησζεί ζε 4 κήλεο, εάλ ηα απνηειέζκαηα αλνζνινγηθήο (IFΑT, 
ELISA) ΚΑΙ γνληδηαθήο κνξηαθήο δνθηκαζίαο (PCR) είλαη αξλεηηθά γηα εινλνζία. 
 

o Αζσμπηφμαηικοί επιζκέπηες ζε ενδημικές για ηην ελονοζία περιοτές
1
 

Πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ηελ αηκνδνζία γηα 6 κήλεο κεηά ηελ απνρψξεζε απφ ηελ 
ελδεκηθή γηα ηελ εινλνζία πεξηνρή, εθηφο εάλ ηα απνηειέζκαηα αλνζνινγηθήο (IFΑT, 
ELISA) ΚΑΙ γνληδηαθήο κνξηαθήο δνθηκαζίαο (PCR) είλαη αξλεηηθά γηα εινλνζία. 
 

o Άηομα με ιζηορικό αδιάγνφζηης πσρεηικής νόζοσ θαηά ηε δηάξθεηα ή εληφο έμη κελψλ 
από επίζκευη ζε ενδημική για ηην ελονοζία περιοτή

1
 

Πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ 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) ΚΑΙ γνληδηαθήο κνξηαθήο δνθηκαζίαο (PCR) είλαη αξλεηηθά γηα εινλνζία. 

 
 

Β. Μέηξα πνπ αθνξνχλ ζηηο επηρεαζόμενες περιοτές (ΕΚΕΑ): 
  
 Αποκλειζμός από ηην αιμοδοζία αηφκσλ πνπ θαηνηθνχλ & εξγάδνληαη ζηηο αλσηέξσ 

πεξηνρέο. 

 Εγξήγνξζε ησλ θιηκαθίσλ αηκνιεςίαο ησλ Υπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο γηα ηε ιήςε αηνκηθνχ θαη 
νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ θαη απζηεξφηεηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ Καλνληζκψλ Επηινγήο ηνπ 
Αηκνδφηε.  

 Αλαβνιή γηα δηάζηεκα 6 κελψλ πιεζπζκηαθψλ αηκνιεςηψλ ζηηο επεξεαδφκελεο πεξηνρέο, εθηφο 
θαη αλ είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ηνπ αίκαηνο γηα εινλνζία κε αλνζνινγηθή (IFΑT, ELISA) ΚΑΙ 
γνληδηαθή κνξηαθή δνθηκαζία (PCR). 

 
Μέηρα Αιμοεπαγρύπνηζης (ΣΚΑΕ-ΚΕΕΛΠΝΟ) 

 Οδεγίεο πξνο ηνπο αηκνδφηεο, εάλ εκθαλίζνπλ ππξεηφ αδηάγλσζηεο αηηηνινγίαο κεηά ηελ 
αηκνδνζία, λα ελεκεξψζνπλ ηελ Υπεξεζία, ζηελ νπνία αηκνδφηεζαλ αλεμαξηήησο πεξηνρήο.  

 Σε 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. 

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

