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Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που 

Μεταδίδονται με Διαβιβαστές-περίοδος μετάδοσης 2012. 

 

3η συνεδρίαση-8/8/2012 

 

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012, ώρα: 11.30 π.μ., πραγματοποιήθηκε η τρίτη 

συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα 

νοσήματα που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές-περίοδος μετάδοσης 2012, με παρόντες τους 

κ.κ.: Τ. Κουρέα-Κρεμαστινού (Συντονίστρια), Κ. Σταμούλης (ΕΚΕΑ), Τ. Παναγιωτόπουλος 

(ΕΣΔΥ), Δ. Σταύρου (Υπουργείο Υγείας), Δ. Δηλαβέρης (Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης), Α. Μπάκα 

(ΚΕΕΛΠΝΟ) και Α. Δέτσης (ΚΕΕΛΠΝΟ). Ο κ. Χ. Χατζηχριστοδούλου (Παν. Θεσσαλίας) 

παρακολούθησε τη συνεδρίαση μέσω skype. 

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιελάμβανε: 

Θέματα εκτίμησης κινδύνου για τη γεωγραφική εξάπλωση των παθογόνων που 

μεταδίδονται με διαβιβαστές. 

Μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση: 

1. Η Ομάδα Εργασίας ζήτησε τακτική ενημέρωση για τα δεδομένα σε ζώα, πτηνά και 

έντομα, προτείνοντας, ει το δυνατόν, να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, ανεξαρτήτως εάν 

προκύπτουν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα νέα ευρήματα. Επισημάνθηκε δε, η έλλειψη 

στοιχείων για την εντομολογική επιτήρηση της Αττικής για το μήνα Ιούλιο. Επί του θέματος 

συμφωνήθηκε να υπάρχει συνεννόηση με την ομάδα του ΕΣΠΑ.  

2. Αναφορικά με τη καταγραφή/δήλωση περιστατικών λοίμωξης ΙΔΝ, η Ομάδα Εργασίας 

συμφώνησε ότι ακολουθείται ο ορισμός κρούσματος του ECDC, σύμφωνα με τον οποίο 

δηλώνονται τα πιθανά και επιβεβαιωμένα κρούσματα. Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς  δεν 

εμπίπτουν στον ορισμό και άρα δε μπορούν να συμπεριληφθούν στον πίνακα με τα 

κρούσματα. 

3. Η Ομάδα Εργασίας επεσήμανε την ανάγκη καθορισμού της περιμέτρου των 10 

χιλιομέτρων από την κατοικία κρουσμάτων ελονοσίας που έχουν δηλωθεί από τις περιοχές 

Μαραθώνα και Μαρκόπουλου (Ανατολική Αττική) μέσα στον Ιούλιο 2012, για να καθοριστεί 

η επηρεαζόμενη περιοχή.  

4. Η Ομάδα Εργασίας συμφώνησε ότι κριτήριο αποκλεισμού από την αιμοδοσία επισκέπτη 

σε περιοχή επηρεαζόμενη από την ελονοσία, είναι τουλάχιστον μία (1) διανυκτέρευση, η 

οποία περιλαμβάνει και την  παραμονή τυπικά από τις πρώτες βραδινές έως τις πρώτες 

πρωινές ώρες (ώρες δραστηριότητας κουνουπιών), κατ’ αναλογία με την παράγραφο 4 των 

αποφάσεων της 1ης συνεδρίασης της 27ης Ιουλίου 2012 για τον Ιό του Δυτικού Νείλου.  

5. Η Ομάδα Εργασίας ζήτησε ενημέρωση σχετικά με τα ισχύοντα για την αιμοδοσία στην 

περιφερειακή ενότητα Λακωνίας (αποκλεισμός ή έλεγχος των μονάδων αίματος κ.λ.π.). 
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6. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και 

Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ, η Ομάδα Εργασίας αποφάσισε να συμπεριληφθεί ο Δήμος 

Ξάνθης στις επηρεαζόμενες περιοχές για  ΙΔΝ. 

7. Η Ομάδα Εργασίας ενημερώθηκε από τον κο Κ. Σταμούλη (ΕΚΕΑ) σχετικά με την επάρκεια 

αίματος, ειδικότερα για την Αττική. Ως εκ τούτου, επανέρχεται  και τονίζει την απόφαση 5 

της 1ης συνάντησης της 27/7/201 συστήνοντας «τον καθορισμό από το Υπουργείο Υγείας 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα για την προμήθεια των 

αντιδραστηρίων ελέγχου του αίματος, σε περίπτωση μη επάρκειας των διαθέσιμων 

ποσοτήτων». Η Ομάδα Εργασίας τονίζει την ανάγκη ετοιμότητας των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Υγείας για την εφαρμογή μοριακού ελέγχου. Η εκτίμηση των 

εμπειρογνωμόνων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα 2010-2011 και εφαρμόζοντας 

αυστηρό έλεγχο των αιμοδοτών, είναι ότι θα χρειαστεί έλεγχος 50.000-100.000 μονάδων 

αίματος μέχρι το τέλος της περιόδου μετάδοσης 2012. Τονίζεται επίσης ότι η προμήθεια 

αντιδραστηρίων ελέγχου του αίματος θα πρέπει να περιλαμβάνει αντιδραστήρια για έλεγχο 

με μικροδεξαμενές (mini-pool) και έλεγχο σε μονήρη δείγματα.  

Σε αυτό το σημείο λύθηκε η συνεδρίαση.  

Η επόμενη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε για την Τετάρτη, 22 Αυγούστου 

2012.  

 

Για την Ομάδα Εργασίας, 

 

Καθ. Τ. Κουρέα-Κρεμαστινού 

Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ 

Κοινοποίηση: Μέλη της Ομάδας Εργασίας 

Εσωτ. Διανομή: 

1. Γρ. Προέδρου ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ 
2. Γρ. Διευθυντή 
3. κα Μ. Αγγελοπούλου, Γρ. Προέδρου 


