Ακινα, 27 Ιουνίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: «Περιςτατικά λοίμωξησ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου»
Το Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) ενθμερϊνει ότι διαγνϊςκθκαν ςτθ χϊρα
μασ τα δφο πρϊτα εργαςτθριακά επιβεβαιωμζνα περιςτατικά λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ
Νείλου για τθν περίοδο μετάδοςθσ 2018. Οι αςκενείσ νοςθλεφονται ςε ςτακερι κατάςταςθ.
Κροφςματα λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου ςε ανκρϊπουσ και ηϊα είχαν καταγραφεί τα
ζτθ 2010-2014 και 2017, κατά τουσ κερινοφσ μινεσ, ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ, ενϊ
κυκλοφορία του ιοφ είχε καταγραφεί ςε όλεσ ςχεδόν τισ Περιφζρειεσ. Δεδομζνθσ τθσ ςφνκετθσ
επιδθμιολογίασ και τθσ απρόβλεπτθσ κυκλοφορίασ του ιοφ, κεωροφνταν πικανι και αναμενόμενθ θ
επανεμφάνιςθ περιςτατικϊν λοίμωξθσ από τον ιό ςτθ χϊρα και κατά τθν τρζχουςα περίοδο 2018,
τόςο ςε γνωςτζσ όςο και ςε νζεσ περιοχζσ. Ωσ εκ τοφτου, το ΚΕΕΛΠΝΟ είχε ιδθ ενθμερϊςει (το
Μάιο 2018) τουσ επαγγελματίεσ υγείασ πανελλαδικά για τθν ανάγκθ εγριγορςισ τουσ για τθν
πρϊιμθ διάγνωςθ περιςτατικϊν, με ςτόχο τθν ζγκαιρθ εφαρμογι ςτοχευμζνων μζτρων απόκριςθσ
και πρόλθψθσ.
Υπενκυμίηουμε ότι ο ιόσ του Δυτικοφ Νείλου μεταδίδεται κυρίωσ μζςω του τςιμπιματοσ
μολυςμζνων «κοινϊν» κουνουπιϊν. Η βαςικι δεξαμενι του ιοφ ςτθ φφςθ είναι κυρίωσ τα άγρια
πτθνά, από όπου μολφνονται τα κουνοφπια, ενϊ οι άνκρωποι δε μεταδίδουν περαιτζρω τον ιό ςε
άλλα κουνοφπια. Στθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων οι αςκενείσ παραμζνουν αςυμπτωματικοί ι
ζχουν ιπια ςυμπτωματολογία, ενϊ οι πιο ςοβαρζσ εκδθλϊςεισ τθσ νόςου, όπωσ π.χ. εγκεφαλίτιδα,
αφοροφν ςυνικωσ ςε άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ, κακϊσ και άτομα με χρόνια υποκείμενα
νοςιματα.
Οι αςκενείσ που καταγράφθκαν είναι κάτοικοι αςτικισ περιοχισ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ
Δυτικισ Αττικισ, ωςτόςο οι περιοχζσ κυκλοφορίασ του ιοφ κατά τθν τρζχουςα περίοδο δεν μποροφν
να προβλεφκοφν με αςφάλεια, κακϊσ θ επιδθμιολογία του ιοφ κακορίηεται από πολλοφσ
παράγοντεσ. Ωσ εκ τοφτου, ςυνιςτοφμε να λαμβάνονται ςυςτθματικά μζτρα ατομικισ προςταςίασ
από κουνοφπια, ςε όλθ τθν επικράτεια.
Τα μζτρα ατομικισ προςταςίασ από τα κουνοφπια περιλαμβάνουν τθ χριςθ εγκεκριμζνων
δραςτικϊν εντομοαπωκθτικϊν ουςιϊν ςϊματοσ και περιβάλλοντοσ, ςθτϊν, κουνουπιζρων,
κλιματιςτικϊν, ανεμιςτιρων κλπ. Επιπρόςκετα, ςυνιςτοφμε να λαμβάνονται μζτρα για τθ μείωςθ
των εςτιϊν αναπαραγωγισ των κουνουπιϊν, που περιλαμβάνουν αποφυγι δθμιουργίασ
λιμναηόντων νερϊν ςε μπαλκόνια, αυλζσ και χωράφια, απομάκρυνςθ των ςτάςιμων νερϊν με
αναποδογφριςμα ι κάλυψθ όλων των δοχείων/ περιεκτϊν που ςυγκρατοφν νερό (π.χ. κάλυψθ με
ςίτα των αγωγϊν εξαεριςμοφ των βόκρων) ι με τακτικό άδειαςμα του νεροφ (τουλάχιςτον κάκε
επτά θμζρεσ).
Το ΚΕΕΛΠΝΟ διερευνά άμεςα τα περιςτατικά, παρακολουκεί ςτενά -ςε ςυνεργαςία με το
Υπουργείο Υγείασ- τθν εξζλιξθ τθσ επιδθμιολογίασ τθσ νόςου ςτθ χϊρα μασ και βρίςκεται ςε

επικοινωνία και ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ εκνικζσ, περιφερειακζσ και τοπικζσ αρχζσ, για τθν
εφαρμογι των ενδεικνυόμενων μζτρων πρόλθψθσ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, κάκε Πζμπτθ κα αναρτάται ςχετικι επιδθμιολογικι ζκκεςθ ςτθν
ιςτοςελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ www.keelpno.gr.
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