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Ενημέπωση Επαγγελματιών Υγείαρ σσετικά με τη  

Λοίμωξη από Ιό τος Δςτικού Νείλος 

Αύγοςστορ 2013 

 

Από ην 2010 παξνπζηάδνληαη θάζε ρξόλν θξνύζκαηα ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ ζηελ Ειιάδα. Τν 

2010 θαηαγξάθεθαλ 262 θξνύζκαηα θαη 35 ζάλαηνη, ην 2011 θαηαγξάθεθαλ 100 θξνύζκαηα θαη 9 ζάλαηνη θαη ην 

2012 δηαγλώζηεθαλ ζπλνιηθά 161 θξνύζκαηα, από ηα νπνία 109 εκθάληζαλ εθδειώζεηο από ην θεληξηθό 

λεπξηθό ζύζηεκα θαη ζεκεηώζεθαλ ζπλνιηθά 18 ζάλαηνη, όινη ζε ειηθησκέλα άηνκα κε ππνθείκελα λνζήκαηα.  

Η εηήζηα εκθάληζε θξνπζκάησλ ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ, θάζε θαινθαίξη θαη θζηλόπσξν επί 

ηξία ζπλαπηά έηε, ππνδεηθλύεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ηνύ ζηελ Ειιάδα. Ωο εθ ηνύηνπ, αλακέλεηαη ε ζπλέρηζε ηεο 

εκθάληζεο πεξηζηαηηθώλ ζηε ρώξα θαη θαηά ην ηξέρνλ ή ηα επόκελα έηε. Θα ζέιακε λα ζεκεηώζνπκε όηη από ηα 

δεδνκέλα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., έρεη ήδε αληρλεπζεί ν ηόο ηνπ 

Δπηηθνύ Νείινπ ζε θνπλνύπηα, ππνδειώλνληαο ηελ έλαξμε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ηνύ ζηε ρώξα γηα ηελ πεξίνδν 

κεηάδνζεο 2013. 

Ο ηόο ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ κεηαδίδεηαη κέζσ λύγκαηνο κνιπζκέλσλ θνπλνππηώλ. Η θύξηα δεμακελή ηνπ ηνύ ζηε 

θύζε είλαη ηα πηελά, ελώ νη άλζξσπνη θαη ηα ζειαζηηθά ζεσξνύληαη σο αδηέμνδνη μεληζηέο, θαζώο ν ηίηινο ηνπ 

ηνύ ην αίκα ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαηκίαο, είλαη ρακειόο θαη δελ επαξθεί γηα ηε κόιπλζε ησλ θνπλνππηώλ. Η 

πιεηνλόηεηα ησλ αλζξώπσλ πνπ κνιύλνληαη κε ηνλ ηό είλαη αζπκπησκαηηθνί, πεξίπνπ 20% εκθαλίδνπλ ήπηα 

ζπκπηώκαηα γξηπώδνπο ζπλδξνκήο θαη ιηγόηεξν από 1% παξνπζηάδνπλ ζνβαξόηεξεο εθδειώζεηο από ην 

Κεληξηθό Νεπξηθό Σύζηεκα, θπξίσο εγθεθαιίηηδα, κεληγγίηηδα, νμεία ραιαξή παξάιπζε. Οη πην ζνβαξέο 

εθδειώζεηο εκθαλίδνληαη ζε ειηθησκέλα άηνκα κε ππνθείκελα λνζήκαηα. Η επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε, ην 

ζπζηεκαηηθό θαη έγθαηξν πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηώλ θαη ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηελ 

πξνζηαζία από ηα θνπλνύπηα απνηεινύλ δηεζλώο ηα ζεκαληηθόηεξα κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ηεο λόζνπ.  

Θα ζέιακε λα ηνλίζνπκε όηη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε δπλαηόλ πιεξέζηεξε πεξηγξαθή ησλ επηδεκηνινγηθώλ 

δεδνκέλσλ θαη ε θαηαλόεζε ησλ επηδεκηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο λόζνπ, κε ζθνπό ηνλ πξνζαλαηνιηζκό 

ησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη ειέγρνπ γηα ηε λέα πεξίνδν. Επηπιένλ, ηα δεδνκέλα ηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο 

αμηνινγνύληαη άκεζα γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αίκαηνο ζε πεξηνρέο όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί 

θξνύζκαηα.  

Ωο εθ ηνύηνπ θαη κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο λόζνπ ζε αλζξώπνπο, ζπληζηάηαη 

ε επγαζηηπιακή διεπεύνηζη για λοίμυξη από ηον ιό ηος Δςηικού Νείλος κάθε κλινικά ύποπηος 

πεπιζηαηικού.  

Κλινική ςποτία ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ κπνξεί λα ηεζεί ζε εκθάληζε:  

i. εγθεθαιίηηδαο,  

ii. άζεπηεο κεληγγίηηδαο, 

iii. άιισλ νμέσλ θιηληθώλ εθδειώζεσλ από ην Κεληξηθό ή ην Πεξηθεξηθό Νεπξηθό Σύζηεκα (π.ρ. νμείαο  

ραιαξήο παξάιπζεο) ή  



 

2 

iv. ππξεηνύ ρσξίο θιηληθέο εθδειώζεηο από ην λεπξηθό ζύζηεκα, πνπ νξηζκέλεο θνξέο ζπλνδεύεηαη από 

εμάλζεκα, θαη απνπζία άιιεο πηζαλόηεξεο δηάγλσζεο.  

Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ν δηαγλσζηηθόο έιεγρνο γηα ινίκσμε από ηό ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ πεξηζηαηηθώλ 

εγθεθαιίηηδαο ρσξίο θαζνξηζκέλε δηάγλσζε, εηδηθόηεξα ζε άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο. 

Η δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ ζηελ Ειιάδα γίλεηαη ζηα παξαθάησ Εξγαζηήξηα: 

1) Επγαζηήπιο Αναθοπάρ Αιμοππαγικών Πςπεηών και Απμποφών, Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο 

Θεζζαλονίκηρ  

         (Αλαπι. Καζ. θα Άλλα Παπά, ηει. 2310 999 006, 2310 999 151) 

Τν εξγαζηήξην θαιύπηεη γεσγξαθηθά ηηο πεξηνρέο: Μαθεδνλία (Δπηηθή, Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή), Θξάθε, Δπηηθή 

Ειιάδα (αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο Μνλάδαο Υγείαο), Ήπεηξν, Νεζηά Ινλίνπ θαη Θεζζαιία.  

2) Μονάδα Ανοζολογίαρ Λοιμώξευν, Επγαζηήπιο Μικποβιολογίαρ, Ιαηπική Σσολή Πανεπιζηημίος 

Αθηνών  

        (Καζ. θνο Α. Τζαθξήο, ηει. 210 746 2011, 210 746 2133, 210 746 2140) 

Τν εξγαζηήξην θαιύπηεη γεσγξαθηθά ηηο πεξηνρέο: Αζήλα, Πεηξαηά θαη Αηηηθή, Σηεξεά Ειιάδα, Δπηηθή Ειιάδα 

(αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο Μνλάδαο Υγείαο), Νεζηά Αηγαίνπ, Πεινπόλλεζν θαη Κξήηε.  

Θα ζέιακε λα ζεκεηώζνπκε όηη εμέηαζε γηα ηε δηάγλσζε ηνπ ηνύ ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ είλαη επίζεο δηαζέζηκε ζε 

κεξηθά κεγάια λνζνθνκεία (π.ρ. ΝΕΠΘ, ΓΝΑ «Επαγγειηζκόο» θ.α.), ζην Ειιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ θαζώο θαη 

ζε ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα.  

Οη θιηληθνί θαη εξγαζηεξηαθνί ηαηξνί ππέπει να δηλώνοςν ζηη Διεύθςνζη Δημόζιαρ Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Μέπιμναρ ηηρ απμόδιαρ Πεπιθεπειακή Ενόηηηαρ και ζηο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ηα κπούζμαηα εγκεθαλίηιδαρ 

οποιαζδήποηε αιηιολογίαρ ή διαγνυζμένηρ λοίμυξηρ από ιό Δςηικού Νείλος πος πληπούν ηον οπιζμό 

κπούζμαηορ . Η δήισζε γίλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εηδηθνύ Δειηίνπ Δήισζεο θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ζην 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κε θαμ, ζην 210.8842.011 ή 210.8818 868 (Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο Επηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο, 

ηει. 210 8899 000). 

Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ εξγαζηεξηαθά δηαγλσζκέλνπ θξνύζκαηνο παξαθαινύκε λα γίλεηαη ΑΜΕΣΑ ηειεθσληθή 

ελεκέξσζε γηα ην πεξηζηαηηθό ζην Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο Επηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο (ηει. 210 8899 000, 

210 8899 052, 6951683553) ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο επηζπλάπηεηαη ελεκεξσηηθό πιηθό γηα ηε ινίκσμε από ηνλ ηό ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ, ην 

νπνίν κπνξείηε λα βξείηε θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (www.keelpno.gr): 

1. Εηήζηα έθζεζε επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ, 2012 

2. Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε δηάγλσζε, αληηκεηώπηζε θαη επηηήξεζε ηεο  ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ Δπηηθνύ 

Νείινπ (2 έγγξαθα)  

3. Οξηζκόο θξνύζκαηνο 

4. Δειηίν Δήισζεο 

5. Οδεγίεο γηα ηελ απνζηνιή δείγκαηνο γηα εξγαζηεξηαθό έιεγρν γηα ηνλ ηό ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ θαη 

Σπλνδεπηηθό δειηίν απνζηνιήο θιηληθνύ δείγκαηνο  

 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1FJZ0GWV/bit.ly/14LOVVP
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1FJZ0GWV/bit.ly/14LOVVP
http://bit.ly/19kyvVD
http://www.keelpno.gr/
http://bit.ly/16O9gKr
http://bit.ly/1463KA5
http://bit.ly/180b0mO
http://bit.ly/14LOVVP
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1FJZ0GWV/bit.ly/19kyvVD
http://bit.ly/15mHu4m
http://bit.ly/19UB7ME

