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1. Ειςαγωγι
Η Ελλάδα υπιρξε χϊρα ενδθμικι για τθν ελονοςία, ζωσ ότου τα εντατικά εκνικά προγράμματα
καταπολζμθςθσ τθσ νόςου είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν εξάλειψι τθσ, το 1974. Από τότε
καταγράφονταν ετθςίωσ περίπου 30 -50 ειςαγόμενα κροφςματα ελονοςίασ. Σποραδικά κροφςματα
ελονοςίασ χωρίσ ιςτορικό ταξιδίου δθλϊκθκαν το 1999 και το 2000. Το 2009 δθλϊκθκαν ςτο
ΚΕΕΛΡΝΟ ζξι κροφςματα ελονοςίασ από P.vivax με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ ςτθ Λακωνία,
δθλαδι κροφςματα που δεν ανζφεραν ιςτορικό μετακίνθςθσ ςε ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ.
Το 2010 ζνα κροφςμα με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ δθλϊκθκε από τθ Λακωνία και δφο από τθ
Βοιωτία. Το καλοκαίρι του 2011 δθλϊκθκαν ςτο ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. ςυνολικά 40 κροφςματα ελονοςίασ
χωρίσ ιςτορικό μετακίνθςθσ. Τριάντα τζςςερα από τα παραπάνω κροφςματα διζμεναν ςτο Διμο
Ευρϊτα του νομοφ Λακωνίασ, δφο ςτο νομό Εφβοιασ, δφο ςτθν Ανατολικι Αττικι, ζνα ςτο νομό
Λάριςασ και ζνα ςτο νομό Βοιωτίασ. Στο Διμο Ευρϊτα καταγράφθκαν, επίςθσ, άλλα 23 κροφςματα
ελονοςίασ που αφοροφςαν ςε άτομα από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ (μετανάςτεσ, εποχικοφσ
εργαηόμενουσ ςε αγροτικζσ εργαςίεσ). Το τελευταίο περιςτατικό ελλθνικισ υπθκοότθτασ από τθν
περιοχι του Ευρϊτα ανζφερε ζναρξθ ςυμπτωμάτων ςτισ 18 Οκτωβρίου 2011 και το τελευταίο
περιςτατικό από ενδθμικι χϊρα που διζμενε ςτθν περιοχι του Ευρϊτα είχε ζναρξθ ςυμπτωμάτων
ςτισ 5 Νοεμβρίου 2011. Σε όλουσ τουσ αςκενείσ επιβεβαιϊκθκε εργαςτθριακά λοίμωξθ με
Plasmodium vivax από τθν Ζδρα Ραραςιτικϊν και Τροπικϊν Νόςων τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ
Υγείασ (Ε.Σ.Δ.Υ.).
Η επιδθμιολογικι και περιβαλλοντικι διερεφνθςθ τθσ ςυρροισ αυτισ υπζδειξαν ότι υπάρχουν
ςυνκικεσ κατάλλθλεσ για τθν ειςαγωγι και τοπικι μετάδοςθ τθσ ελονοςίασ τόςο ςτθν περιοχι του
Ευρϊτα Λακωνίασ, όςο και ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. Συγκεκριμζνα:
-

υφίςτανται οι περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ που ευνοοφν τθν αναπαραγωγι και ανάπτυξθ του
πλθκυςμοφ του διαβιβαςτι - κουνουπιοφ του γζνουσ «Ανωφελζσ»,

-

ο τοπικόσ πλθκυςμόσ (ελλθνικισ και άλλθσ υπθκοότθτασ) εκτίκεται ςτα κουνοφπια τισ ϊρεσ τθσ
δραςτθριότθτάσ τουσ (ςοφρουπο ζωσ αυγι),

-

θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ είναι ιδανικι για τθν αναπαραγωγι του διαβιβαςτι και τθν
περαιτζρω μετάδοςθ τθσ ελονοςίασ από τον Απρίλιο ζωσ τον Οκτϊβριο.

-

πολλζσ αγροτικζσ περιοχζσ προςελκφουν εποχιακά μεγάλουσ πλθκυςμοφσ μεταναςτϊν από
ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ, αυξάνοντασ τθν πικανότθτα ειςαγωγισ του παραςίτου.
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Με δεδομζνα τα παραπάνω, από τον Οκτϊβριο του 2011, το ΚΕΕΛΡΝΟ άρχιςε να εφαρμόηει ςτο
Διμο Ευρϊτα δράςεισ για ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ με ςτόχο τον περιοριςμό
τθσ μετάδοςθσ τθσ νόςου.
Τα ζτθ 2012 και 2013 θ ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ ζγινε ςτο πλαίςιο τθσ
ςυνεργαςίασ του «Ειδικοφ προγράμματοσ ελζγχου για τον ιό του Δυτικοφ Νείλου και τθν ελονοςία,
ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια» με το ΚΕΕΛΡΝΟ. Το ζτοσ 2012, από τον Απρίλιο
ζωσ και τον Οκτϊβριο, ςτο πρόγραμμα τθσ ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων ελονοςίασ ςτο
Διμο Ευρϊτα ςυμμετείχε και θ Μθ Κυβερνθτικι Οργάνωςθ «Γιατροί Χωρίσ Σφνορα» ςτο πλαίςιο
μνθμονίου ςυνεργαςίασ με το ΚΕΕΛΡΝΟ.
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2. Μεκοδολογία
Η ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ ςε μετανάςτεσ, ςτθν περιοχι του Διμου Ευρϊτα,
εφαρμόηεται από τον Οκτϊβριο του 2011. Η δράςθ περιλαμβάνει περιοδικζσ επιςκζψεισ ςε όλεσ τισ
οικίεσ/καταλφματα των μεταναςτϊν, από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ, που κατοικοφν ςε
χωριά και περιοχζσ του Διμου Ευρϊτα:
 ςτισ οποίεσ εμφανίςτθκαν κροφςματα ελονοςίασ το 2011 και
 ςε περιοχζσ ςτισ οποίεσ δεν εμφανίςτθκαν κροφςματα αλλά κεωροφνται υψθλοφ κινδφνου
λόγω γεωγραφικϊν ςυνκθκϊν, παρουςίασ του διαβιβαςτι και παραμονισ/εργαςίασ
μεταναςτϊν από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ
προκειμζνου να εντοπιςκοφν φποπτα περιςτατικά με εμπφρετο (κερμομζτρθςθ, fever screening) ι
ιςτορικό εμπυρζτου και να ελεγχκοφν εργαςτθριακά για ελονοςία. Οι επιςκζψεισ γίνονται ςε τακτά
χρονικά διαςτιματα, ανά 7 ζωσ 15 θμζρεσ, από τον Απρίλιο ζωσ το Νοζμβριο.
Επιπρόςκετα ζχει διανεμθκεί τόςο ςτον γθγενι πλθκυςμό όςο και ςτουσ μετανάςτεσ ζντυπο με τα
ςυμπτϊματα τθσ ελονοςίασ και τθλζφωνα που μποροφν να καλζςου ςε 24ωρθ βάςθ ςε περίπτωςθ
ςυμπτωμάτων ελονοςίασ, ϊςτε να διενεργθκεί άμεςα εξζταςθ για ελονοςία.
Αυτι θ δράςθ επιτιρθςθσ κρίνεται απαραίτθτθ κακϊσ ςυχνά θ πρόςβαςθ των μεταναςτϊν ςτισ
Υπθρεςίεσ Υγείασ είναι δυςχερισ, ενϊ επίςθσ παρατθρικθκε κακυςτζρθςθ ςτθ διάγνωςθ
οριςμζνων κρουςμάτων.
Κατόπιν τθσ εγριγορςθσ και ενθμζρωςθσ του γθγενοφσ πλθκυςμοφ (πόρτα – πόρτα τον Οκτϊβριο
του 2011) ςχετικά με τθν κλινικι εικόνα τθσ ελονοςίασ και τθ ςθμαςία τθσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ, θ
ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ςυνεχίηεται μόνο ςε ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου, όπωσ οι
μετανάςτεσ και οι ακίγγανοι, κακϊσ κεωρείται εξαςφαλιςμζνθ θ άμεςθ παραπομπι και πρόςβαςθ
των φποπτων κρουςμάτων των μθ μειονοτικϊν ομάδων πλθκυςμοφ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ.
Κφριοι ςτόχοι τθσ ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων ελονοςίασ είναι:


Η ζγκαιρθ διάγνωςθ (εντόσ 24ϊρου) και θ αποτελεςματικι κεραπεία κάκε κροφςματοσ
ελονοςίασ, τόςο ςτο γενικό πλθκυςμό όςο και ςε πλθκυςμοφσ μεταναςτϊν, ϊςτε να
διακόπτεται ζγκαιρα θ μετάδοςθ του πλαςμωδίου.



Η ζγκαιρθ ανίχνευςθ ςυρροϊν κρουςμάτων ελονοςίασ.
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Η ζγκαιρθ διερεφνθςθ κάκε επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ ελονοςίασ και του περιβάλλοντόσ
του, προκειμζνου να εντοπιςκεί ο πικανόσ τόποσ μετάδοςθσ, θ παρουςία παραγόντων
κινδφνου για τθν εξάπλωςθ τθσ νόςου και να διερευνθκεί τυχόν περαιτζρω μετάδοςθ.

Η ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ γίνεται από κλιμάκια επαγγελματιϊν υγείασ και
διαμεςολαβθτϊν (μεταφραςτϊν). Τα κλιμάκια αυτά μπορεί να ςυμπεριλαμβάνουν προςωπικό του
ΚΕΕΛΡΝΟ, του «Ειδικοφ προγράμματοσ ελζγχου για τον ιό του Δυτικοφ Νείλου και τθν ελονοςία,
ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια», των τοπικϊν αρχϊν δθμόςιασ υγείασ
(Διευκφνςεων Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ των Ρ.Ε.), Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων (π.χ.
Γιατρϊν Χωρίσ Σφνορα) και εκελοντϊν επαγγελματιϊν υγείασ τθσ περιοχι. Επίςθσ, τα κλιμάκια αυτά
αναλαμβάνουν – όπου χρειαςτεί (κυρίωσ ςε μετανάςτεσ)- και τθν παρακολοφκθςθ τθσ
ςυμμόρφωςθσ ςτθ λιψθ τθσ ανκελονοςιακισ κεραπείασ μζςω τθσ μεκόδου άμεςα εποπτευόμενθσ
κεραπείασ (direct observed therapy-DOT).
Αναλυτικότερα, κατά τθ διάρκεια των επιςκζψεων ςε κάκε οικία/κατάλυμα μεταναςτϊν:
i) πραγματοποιείται ενθμζρωςθ για το ςκοπό τθσ επίςκεψθσ, τον τρόπο μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ,
τα ςυμπτϊματα και τθ κεραπεία.
ii) αναηθτοφνται όλα τα άτομα που διαμζνουν ςτθν οικία/ κατάλυμα και δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ
ςτον εντοπιςμό μεταναςτϊν που μπορεί να ιρκαν ςτο Διμο Ευρϊτα ςτο μεςοδιάςτθμα από τθν
τελευταία επίςκεψθ ςτο κατάλυμα.
Για κάκε νζο νοικοκυριό (οικίεσ/ καταλφματα που λειτουργοφν για πρϊτθ φορά και για κάκε νζο
άτομο, που δεν ζχει καταγραφεί άλλθ φορά ςτθν περιοχι του Διμου Ευρϊτα, ςυμπλθρϊνονται μία
φορά (άπαξ) ειδικά ζντυπα, το «Φφλλο Νοικοκυριοφ» και το Φφλλο Ατομικϊν Πλθροφοριϊν»,
αντίςτοιχα (Βλ. Ραράρτθμα).
iiI) διενεργείται κερμομζτρθςθ.
iv) διερευνάται το ιςτορικό εμπυρζτου τισ τελευταίεσ 15 θμζρεσ και το ιςτορικό ελονοςίασ.
v) πραγματοποιείται ζλεγχοσ για ελονοςία με Γριγορο Διαγνωςτικό Σεςτ (Rapid Diagnostic TestRDT) και λιψθ αίματοσ για μικροςκοπικι εξζταςθ ςε όλα τα φποπτα κροφςματα ελονοςίασ,
δθλαδι ςε ςυμπτωματικά άτομα, με ςυμβατι κλινικι εικόνα (π.χ. εμπφρετο) ι ιςτορικό εμπυρζτου
το τελευταίο 15νκιμερο. Το δείγμα για μικροςκοπικι εξζταςθσ ελονοςίασ αποςτζλλεται ςε ζνα από
τα δφο Βιοπακολογικά Εργαςτιρια των Νοςοκομείων Σπάρτθσ και Μολάων.
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vi) ςυμπλθρϊνεται ειδικό ζντυπο, το «Φφλλο Περιοδικϊν Επιςκζψεων» (Βλ. Ραράρτθμα), όπου
καταγράφονται ςυγκεντρωτικά όλα τα άτομα που διαμζνουν ςε κάκε οικία/κατάλυμα, ανά
επίςκεψθ, θ κερμοκραςίασ τουσ, αν υπιρξε ιςτορικό εμπυρζτου τισ τελευταίεσ 15θμζρεσ, αν
ελιφκθ αίμα για γριγορο διαγνωςτικό τεςτ και μικροςκοπικι εξζταςθ κακϊσ και το αποτζλεςμα
του γριγορου διαγνωςτικοφ τεςτ.
vii) ςτα περιςτατικά με κλινικι εικόνα ςυμβατι με ελονοςία, ςυμπλθρϊνεται ειδικό ζντυπο, το
«Δελτίο Ενεργθτικισ Αναηιτθςθσ Κρουςμάτων Ελονοςίασ» όπου καταγράφονται όλα τα
απαραίτθτα δεδομζνα που αφοροφν ςτθν αιμολθψία για Γριγορο Διαγνωςτικό Τεςτ (RDT),
μικροςκοπικι εξζταςθ ι /και PCR, ςτα αποτελζςματα των εξετάςεων τυχόν παραπομπι του ςε
νοςοκομείο κ.α.
viii) επί αρνθτικοφ αποτελζςματοσ ςτο RDT:


Σε φποπτα κροφςματα ελονοςίασ (δθλαδι ςε άτομα με ςυμβατι κλινικι εικόνα, π.χ.
εμπφρετο ι ιςτορικό εμπυρζτου το τελευταίο 15νκιμερο): ςυνιςτάται να επαναλθφκεί ο
ζλεγχοσ με RDT και αιμολθψία για μικροςκοπικι εξζταςθ, ςε 12-24 ϊρεσ, ιδανικά επί
εμπυρζτου ι ρίγουσ.

ix) επί κετικοφ αποτελζςματοσ ςτο RDT για non-falciparum:


Ο αςκενισ εξετάηεται και εκτιμάται κλινικά από ιατρό του κλιμακίου, των Κζντρων Υγείασ ι
των Ρεριφερειακϊν Ιατρείων τθσ περιοχισ, προκειμζνου να αξιολογθκεί θ ςοβαρότθτα τθσ
νόςθςθσ.



Σε περίπτωςθ που ο αςκενισ δε χριηει νοςθλείασ ςε νοςοκομείο και αφοφ λθφκεί
αναλυτικό ιατρικό ιςτορικό, γίνεται άμεςα ζναρξθ ανκελονοςιακισ αγωγισ για P.vivax.
Συγκεκριμζνα χορθγείται από το κλιμάκιο θ 1θ δόςθ χλωροκίνθσ και γίνεται αιμολθψία για
προςδιοριςμό τθσ τιμισ του G6PD, ζτςι ϊςτε ανάλογα με το αποτζλεςμα να χορθγθκοφν και
οι απαραίτθτεσ δόςεισ πριμακίνθσ. Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθ κεραπευτικι
αντιμετϊπιςθ του αςκενοφσ βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕΕΛΡΝΟ.



Συνιςτϊνται όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν προφφλαξθ του αςκενοφσ από τςιμπιματα
κουνουπιϊν για όςο χρονικό διάςτθμα κεωρείται μεταδοτικόσ.



Συμπλθρϊνεται ειδικό ζντυπο, το «Δελτίο Παρακολοφκθςθσ Θεραπείασ Ελονοςίασ» (Βλ.
Ραράρτθμα) καταγράφονται τα ςτοιχεία του αςκενοφσ, ο Μοναδικόσ Ατομικόσ Κωδικόσ του
μετανάςτθ τα ευριματα του εργαςτθριακοφ ελζγχου για ελονοςία, το αποτζλεςμα του
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ελζγχου G6PD, θ κακθμερινι λιψθ τθσ κεραπείασ του, οι πικανζσ παρενζργειεσ που
εμφάνιςε ο αςκενισ, κλπ.


Ενθμερϊνεται το Τμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Ραρζμβαςθσ του ΚΕΕΛΡΝΟ, για το
κετικό περιςτατικό ςτο RDT για non-falciparum.



Εάν κρικεί ότι ο αςκενισ χριηει περαιτζρω ελζγχου ςε νοςοκομείο ι/και νοςθλείασ,
παραπζμπεται ςτο ΓΝ Σπάρθσ ι Μολάων και το κλιμάκιο ενθμερϊνει το νοςοκομείο και το
Τμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Ραρζμβαςθσ του ΚΕΕΛΡΝΟ.



Για επιβεβαιωμζνο με μικροςκοπικι εξζταςθ περιςτατικό αποςτζλλεται δείγμα αίματοσ και
το πλακάκι ςτο οποίο ζγινε θ διάγνωςθ, από το Γ.Ν Σπάρτθσ ι το Νοςοκομείο-Κ.Υ.Μολάων,
κατόπιν ςυνεννόθςθσ, ςε ζνα από τα δφο εργαςτιρια αναφοράσ/επιβεβαίωςθσ ςτθν Ακινα,
για περαιτζρω ζλεγχο και PCR.



Σε περίπτωςθ που ο αςκενισ νοςθλευκεί, λαμβάνει τθν ανκελονοςιακι αγωγι κατά τθ
διάρκεια τθσ νοςθλείασ του. Μετά τθν ζξοδό του από το νοςοκομείο τθ ςυνζχεια τθσ
χοριγθςθσ τθσ ανκελονοςιακισ αγωγισ αναλαμβάνει το κλιμάκιο.



Ραρακολουκείται από το κλιμάκιο θ ανταπόκριςθ ςτθν αγωγι, με τθ διενζργεια
μικροςκοπικισ εξζταςθσ τουλάχιςτον 1 φορά τθν εβδομάδα για ζνα μινα (δθλαδι τθν 7 θ,
14θ, 21θ και 28θ θμζρα μετά τθν ζναρξθ τθσ αγωγισ) και εξζταςθ με PCR κάκε 14 θμζρεσ για
ζνα μινα (θμζρα 14θ και 28θ).



Με τθ λιξθ τθσ κεραπείασ και του ελζγχου για τθν ανταπόκριςθ ςτθν αγωγι, ο αςκενισ
λαμβάνει πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο αντίγραφο του Δελτίου Ραρακολοφκθςθσ Θεραπείασ
Ελονοςίασ.

x) επί κετικοφ αποτελζςματοσ ςτο RDT για P. falciparum:


Ο αςκενισ εξετάηεται και εκτιμάται κλινικά από ιατρό του κλιμακίου των Κζντρων Υγείασ ι
των Ρεριφερειακϊν Ιατρείων τθσ περιοχισ, προκειμζνου να αξιολογθκεί θ ςοβαρότθτα τθσ
νόςθςθσ.



Ο αςκενισ διακομίηεται ςτο ΓΝ Σπάρθσ ι Μολάων και το κλιμάκιο ενθμερϊνει το
νοςοκομείο και το Τμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Ραρζμβαςθσ του ΚΕΕΛΡΝΟ.



Για επιβεβαιωμζνο με μικροςκοπικι εξζταςθ περιςτατικό αποςτζλλεται δείγμα αίματοσ και
το πλακάκι ςτο οποίο ζγινε θ διάγνωςθ, από το Γ.Ν Σπάρτθσ ι το Νοςοκομείο-Κ.Υ.Μολάων,
κατόπιν ςυνεννόθςθσ, ςε ζνα από τα δφο εργαςτιρια αναφοράσ/επιβεβαίωςθσ ςτθν Ακινα,
για περαιτζρω ζλεγχο και PCR.
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Ραρακολουκείται, από το κλιμάκιο, θ ανταπόκριςθ ςτθν αγωγι, με τθ διενζργεια
μικροςκοπικισ εξζταςθσ τουλάχιςτον 1 φορά τθν εβδομάδα για ζνα μινα (δθλαδι τθν 7 θ,
14θ, 21θ και 28θ θμζρα μετά τθν ζναρξθ τθσ αγωγισ) και εξζταςθ με PCR κάκε 14 θμζρεσ για
ζνα μινα (θμζρα 14θ και 28θ).



Με τθ λιξθ τθσ κεραπείασ και του ελζγχου για τθν ανταπόκριςθ ςτθν αγωγι, ο αςκενισ
λαμβάνει πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο αντίγραφο του Δελτίου Ραρακολοφκθςθσ Θεραπείασ
Ελονοςίασ.

xi) ε κάκε επιβεβαιωμζνο κροφςμα ελονοςίασ πραγματοποιείται διερεφνθςθ εςτίασ, όςο πιο
γριγορα γίνεται (ιδανικά εντόσ 24 ωρϊν από τθ διάγνωςθ), με τθν ενεργθτικι αναηιτθςθ άλλων
κρουςμάτων ελονοςίασ ςτο περιβάλλον του κροφςματοσ.


Για τθν ανίχνευςθ επιπρόςκετων ςυμπτωματικϊν κρουςμάτων ελλθνικισ υπθκοότθτασ ι
αλλοδαπϊν από μθ ενδθμικζσ χϊρεσ, γίνεται εβδομαδιαίοσ ζλεγχοσ για εμπφρετο (fever
screening) πζριξ του νζου κροφςματοσ, με κατϋοίκον εβδομαδιαίεσ επιςκζψεισ (ι με
τθλεφωνικι επικοινωνία) από το κλιμάκιο επαγγελματιϊν υγείασ για 1 μινα. Οι κατϋ οίκον
εβδομαδιαίεσ επιςκζψεισ κρίνονται απαραίτθτεσ ςτθν περίπτωςθ πλθκυςμϊν υψθλοφ
κινδφνου για ζκκεςθ ςτουσ διαβιβαςτζσ, όπωσ είναι π.χ. οι πλθκυςμοί ακιγγάνων. Τα
ςυμπτωματικά άτομα ελζγχονται εργαςτθριακά για ελονοςία με RDTs και μικροςκοπικι
εξζταςθ. Επιπλζον, για τθν ανίχνευςθ επιπρόςκετων αςυμπτωματικϊν κρουςμάτων
ελλθνικισ υπθκοότθτασ ι αλλοδαπϊν από μθ ενδθμικζσ χϊρεσ, μπορεί να γίνεται - κατά
περίπτωςθ - και εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ αίματοσ άπαξ (one round of blood screening) με
μικροςκοπικι εξζταςθ (ι και RDTs).



Για τθν ανίχνευςθ επιπρόςκετων, ςυμπτωματικϊν ι αςυμπτωματικϊν κρουςμάτων ςε
μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ, γίνεται εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ αίματοσ
άπαξ (one round of blood screening), με RDT, μικροςκοπικι εξζταςθ και PCR ςε όλουσ τουσ
μετανάςτεσ, ςυμπτωματικοφσ και αςυμπτωματικοφσ, πζριξ του νζου κροφςματοσ και
ακολουκεί εβδομαδιαίοσ ζλεγχοσ για εμπφρετο (fever screening) για άλλεσ 4 εβδομάδεσ.



Σε περίπτωςθ ανεφρεςθσ κι άλλων κρουςμάτων ελονοςίασ ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία
αντιμετϊπιςθσ.



Η ενεργθτικι αναηιτθςθ άλλων κρουςμάτων ελονοςίασ πζριξ κάκε νζου κροφςματοσ γίνεται
από κλιμάκια επαγγελματιϊν υγείασ. Τα κλιμάκια αυτά μπορεί να ςυμπεριλαμβάνουν
προςωπικό του ΚΕΕΛΡΝΟ, των τοπικϊν αρχϊν δθμόςιασ υγείασ (Διευκφνςεων Υγείασ και
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Κοινωνικισ Μζριμνασ των Ρ.Ε.), Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων (π.χ. Γιατρϊν Χωρίσ
Σφνορα) και εκελοντζσ από Μονάδεσ Υγείασ τθσ περιοχισ.
Για τθν καταχϊρθςθ και επεξεργαςία των δεδομζνων δθμιουργικθκε από το «Ειδικό πρόγραμμα
ελζγχου για τον ιό του Δυτικοφ Νείλου και τθν ελονοςία, ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ ςτθν ελλθνικι
επικράτεια» και το ΚΕΕΛΡΝΟ θλεκτρονικι βάςθ ςτο πρόγραμμα Epi- info.

Ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για
τθν ελονοςία χϊρεσ ςτο Διμο Ευρϊτα το ζτοσ 2012
Για το ζτοσ 2012 θ ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για
τθν ελονοςία χϊρεσ γινόταν ςε 16 κωμοπόλεισ, χωριά και περιοχζσ του Διμου Ευρϊτα τα οποία
είναι τα ακόλουκα:
1. Άγιοσ Γεϊργιοσ
2. Ζλοσ
3. Λζθμονασ
4. Άγιοι Ταξιάρχεσ
5. Σκάλα
6. Νότια Σκάλασ
7. Βλαχιϊτθ
8. Στεφανιά
9. Γλυκόβρυςθ
10. Άγιοσ Ιωάννθσ
11. Βρονταμάσ
12. Ρεριςτζρι
13. Γεράκι
14. Κροκεζσ
15. Μυρτιά
16. Αςτζρι
Οι επιςκζψεισ ςτισ οικίεσ/ καταλφματα των μεταναςτϊν γίνονταν ανά 15ιμερο από τον Ιανουάριο
ζωσ και το Νοζμβριο του 2012 κακϊσ και ενδιάμεςα, ςε περίπτωςθ που υπιρχε τθλεφωνικι κλιςθ
με αναφορά ςυμπτωμάτων ελονοςίασ. Στισ επιςκζψεισ γινόταν ενθμζρωςθ για τον τρόπο
μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ, τα ςυμπτϊματα που εμφανίηονται, τθν αναγκαιότθτα τθσ ζγκαιρθσ
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διάγνωςθσ για τθν αναχαίτιςθ τθσ μετάδοςθσ τθσ νόςου και τθ κεραπεία. Επίςθσ παρεχόταν
πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ ςε μετανάςτεσ που είχαν άλλα προβλιματα υγείασ (π.χ.
δερματολογικά, αναπνευςτικά, γαςτρενετρολογικά, μυοςκελετικά κ.λ.π.).
Η δράςθ πραγματοποιικθκε από προςωπικό του ΚΕΕΛΡΝΟ, των ΓΧΣ, του «Ειδικοφ προγράμματοσ
ελζγχου για τον ιό του Δυτικοφ Νείλου και τθν ελονοςία, ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ ςτθν ελλθνικι
επικράτεια» και εκελοντϊν επαγγελματιϊν υγείασ από τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Λακωνίασ.

Ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για
τθν ελονοςία χϊρεσ ςτο Διμο Ευρϊτα το ζτοσ 2013
Για το ζτοσ 2013 θ ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ ςε μετανάςτεσ γινόταν ςε 13
κωμοπόλεισ, χωριά και περιοχζσ του Διμου Ευρϊτα τα οποία είναι τα ακόλουκα:
1. Άγιοσ Γεϊργιοσ
2. Ζλοσ
3. Λζθμονασ
4. Άγιοι Ταξιάρχεσ
5. Σκάλα
6. Νότια Σκάλασ
7. Βλαχιϊτθ
8. Στεφανιά
9. Γλυκόβρυςθ
10. Άγιοσ Ιωάννθσ
11. Ρεριςτζρι
12. Μυρτιά
13. Αςτζρι
Οι επιςκζψεισ ςτισ οικίεσ/ καταλφματα των μεταναςτϊν γίνονταν:


ανά 15νκιμερο από τον Απρίλιο ζωσ και τον Ιοφνιο κακϊσ και το Νοζμβριο και



ανά εβδομάδα από τον Ιοφλιο ζωσ και τον Οκτϊβριο κακϊσ και



ενδιάμεςα, ςε περίπτωςθ που υπιρχε τθλεφωνικι κλιςθ με αναφορά ςυμπτωμάτων
ελονοςίασ

Στισ επιςκζψεισ γινόταν ενθμζρωςθ για τον τρόπο μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ, τα ςυμπτϊματα που
εμφανίηονται, τθν αναγκαιότθτα τθσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ για τθ διακοπι τθσ μετάδοςθσ τθσ νόςου
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και τθ κεραπεία. Επίςθσ παρεχόταν πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ ςε μετανάςτεσ που είχαν άλλα
προβλιματα υγείασ (π.χ. δερματολογικά, αναπνευςτικά, γαςτρενετρολογικά, μυοςκελετικά κ.λ.π.).
Επιπρόςκετα, για το ζτοσ 2013:
 ζγινε ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ, ανά 10ιμερο και ςε μετανάςτεσ από το
Μαρόκο, με δεδομζνο ότι το 2011 και το 2012 υπιρξαν κροφςματα ελονοςίασ, ςτθν περιοχι
του Διμου Ευρϊτα και ςε μετανάςτεσ από το Μαρόκο. Η ΕΑΚΕ ςτουσ Μετανάςτεσ από το
Μαρόκο άρχιςε τον Ιοφλιο και ςταμάτθςε ςτο τζλοσ Οκτωβρίου του 2013.
 μετά από πρόταςθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ του ΚΕΕΛΡΝΟ για τα νοςιματα που μεταδίδονται
μζςω διαβιβαςτϊν και ζγκριςθ του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,
χορθγικθκε ςε όλουσ τουσ μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ, προλθπτικό
ςχιμα ανκελονοςιακισ αγωγισ για P.vivax, με τθ μζκοδο τθσ άμεςα εποπτευόμενθσ
κεραπείασ (Direct Observed Therapy-DOT) ι με τθ μζκοδο τθσ εποπτείασ μζςω τθλεφωνικισ
επικοινωνίασ (Supervised Observed Therapy- SOT) ςε περίπτωςθ που είχαν αρχίςει τθ
κεραπεία και ζπρεπε να φφγουν από το Διμο Ευρϊτα.
o

Για κάκε μετανάςτθ, πριν τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ, γινόταν ζλεγχοσ των
επιπζδων του G6PD και άρχιηε κεραπεία μόνο όταν θ τιμι του G6PD ιταν εντόσ
των επιτρεπτϊν ορίων.

o

Για κάκε μετανάςτθ που ελάμβανε προλθπτικό ςχιμα ανκελονοςιακισ αγωγισ
για P.vivax ςυμπλθρωνόταν κακθμερινά το «Δελτίο Ραρακολοφκθςθσ
Θεραπείασ Ελονοςίασ», αντίγραφο του οποίου ελάμβανε ο μετανάςτθσ με τθν
ολοκλιρωςθ τθσ κεραπείασ του. Τα ςτοιχεία του εντφπου περιλαμβάνουν τθν
θμ/νία και ϊρα λιψθσ τθσ κάκε κεραπευτικισ δόςθσ, το ονομ/νυμο του
επαγγελματία υγείασ που χοριγθςε το φάρμακο κακϊσ και τισ τυχόν
παρενζργειεσ που εμφάνιςε. Επίςθσ για κάκε κεραπευόμενο, που εμφάνιηε
παρενζργειεσ ςυμπλθρωνόταν ειδικι φόρμα φαρμακοεπαγρφπνθςθσ (Βλ.
Ραράρτθμα).

 τοποκετικθκαν ςε όλα τα καταλφματα των μεταναςτϊν κουνουπιζρεσ εμποτιςμζνεσ με
εντομοκτόνο (Long Lasting Insecticide treated Nets, LLIN).
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Η δράςθ πραγματοποιικθκε από προςωπικό του ΚΕΕΛΡΝΟ και του «Ειδικοφ προγράμματοσ
ελζγχου για τον ιό του Δυτικοφ Νείλου και τθν ελονοςία, ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ ςτθν ελλθνικι
επικράτεια».
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3. Αποτελζςματα

3.1. Αποτελζςματα ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων ελονοςίασ ςε μετανάςτεσ από
ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ- Ζτοσ 2012

Συνολικά, τo 2012 ςτο Διμο Ευρϊτα καταγράφθκαν 27 κροφςματα ελονοςίασ από P.vivax, εκ των
οποίων τα 17 ειςαγόμενα (αφοροφν ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ) . Με βάςθ το ιςτορικό
μετακινιςεων ι/και το ιςτορικό παλαιότερθσ νόςθςθσ από ελονοςία, τα κροφςματα P.vivax ςε
μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ κεωροφνται ότι αντιπροςωπεφουν κατά κφριο λόγο υποτροπζσ
τθσ νόςου. Για τα υπόλοιπα δζκα (10) κροφςματα υπάρχουν ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ το 2012
(7 αςκενείσ ελλθνικισ εκνικότθτασ και 3 αλλοδαποί από μθ ενδθμικζσ χϊρεσ). Επιπρόςκετα, το 2012
δθλϊκθκαν δφο κροφςματα ελονοςίασ που κεωρείται ότι προςβλικθκαν το ζτοσ 2011 και δεν
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν περαιτζρω ανάλυςθ. Το ζνα κροφςμα διαγνϊςκθκε αρχζσ Απριλίου 2012
ςε μετανάςτθ από το Μαρόκο, με αςαφζσ ιςτορικό μετακίνθςθσ, και το άλλο ςε 7 ετϊν κορίτςι
ελλθνικισ εκνικότθτασ, μόνιμθ κάτοικο νομοφ Αττικισ, θ οποία είχε διαμείνει ςτο Διμο Ευρϊτα
Λακωνίασ τον Αφγουςτο του 2011.
Ειδικότερα, όςον αφορά τα 17 κροφςματα ελονοςίασ ςε αλλοδαποφσ αςκενείσ από ενδθμικζσ για
τθν ελονοςία χϊρεσ (13 από Ρακιςτάν και 4 από Αφγανιςτάν), τα οποία χαρακτθρίηονται ωσ
ειςαγόμενα (πρόςφατθ θμερομθνία ειςόδου ςτθ χϊρα, ι πρόςφατο ταξίδι ςε ενδθμικι για τθν
ελονοςία χϊρα ι/και ιςτορικό ελονοςίασ ςτο παρελκόν), ο ακριβισ τόποσ κατοικίασ των
κρουςμάτων που καταγράφθκαν ςτο Διμο Ευρϊτα παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 1, ενϊ ςτο
Διάγραμμα 1 παρουςιάηονται τα κροφςματα ελονοςίασ ςτθν ίδια περιοχι ανά εβδομάδα ζναρξθσ
ςυμπτωμάτων.
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Εικόνα 1. Σόποσ κατοικίασ/ζκκεςθσ αςκενϊν με ελονοςία, Διμοσ Ευρϊτα Π.Ε. Λακωνίασ,
2012 (n=27).

αςκενείσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ

αςκενείσ με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ

Διάγραμμα 1. Αρικμόσ κρουςμάτων ελονοςίασ ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων,
Διμοσ Ευρϊτα Π.Ε. Λακωνίασ, 2012 (n=26*)

*Ζνασ μετανάςτθσ από ενδθμικι χϊρα που διαγνϊςτθκε τθν εβδομάδα 12/2012 δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο
παρόν διάγραμμα

Με ηη
ζσγτρημαηοδόηηζη
ηης Εσρωπαϊκής

www.ygeia-pronoia.gr

Ένωζης

www.epanad.gov.gr

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγτοσ για ηον ιό ηοσ Δσηικού Νείλοσ και ηην ελονοζία,
ενίζτσζη ηης επιηήρηζης ζηην ελληνική επικράηεια (MIS 365280)

Μζςω τθσ ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων ελονοςίασ (ΕΑΚΕ) εντοπίςτθκαν τα 16 από τα 17
κροφςματα ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ. Επίςθσ, ο διάμεςοσ χρόνοσ από τθν ζναρξθ των
ςυμπτωμάτων ζωσ τθ διάγνωςθ τθσ ελονοςίασ ιταν 3 θμζρεσ, τόςο ςτουσ μετανάςτεσ από
ενδθμικζσ χϊρεσ (εφροσ: 0-15 θμ.), όςο και ςτα κροφςματα ελλθνικισ εκνικότθτασ (εφροσ: 0-8 θμ.).
Σθμειϊνεται ότι ο διάμεςοσ χρόνοσ διάγνωςθσ το 2011 ιταν 5 θμζρεσ για τουσ αλλοδαποφσ και 7
θμζρεσ για τα κροφςματα ελλθνικισ εκνικότθτασ. Η ςθμαντικι αυτι μείωςθ του χρόνου διάγνωςθσ
τθσ ελονοςίασ το 2012 οφείλεται -κατά κφριο λόγο- ςτισ δράςεισ ενεργθτικισ αναηιτθςθσ
κρουςμάτων και τθν ευαιςκθτοποίθςθ των κλινικϊν γιατρϊν ςτο κζμα τθσ νόςου και υποδθλϊνει
μείωςθ του κινδφνου περαιτζρω μετάδοςθσ τθσ νόςου ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι.
Στο πλαίςιο τθσ ΕΑΚΕ, ελζγχονταν 900-1400 μετανάςτεσ από ενδθμικζσ χϊρεσ ανά 15νκιμερο, ενϊ
ςυνολικά ελζγχκθκαν >3000 μετανάςτεσ ςτο Διμο Ευρϊτα. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο πλθκυςμόσ
των μεταναςτϊν μεταβάλλεται ςυνεχϊσ με νεοειςερχόμενουσ και αποχωριςαντεσ από τθν περιοχι
και ζτςι ο αρικμόσ αυτόσ δεν απεικονίηει τον πραγματικό πλθκυςμό μόνιμων μεταναςτϊν ςτθν
περιοχι (που ανζρχεται, ανάλογα με τθν εποχι, ςε 900-1400 άτομα). Στα πλαίςια όλων των
δράςεων ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων ςτο Διμο Ευρϊτα (περιοδικζσ επιςκζψεισ πόρταπόρτα και διερεφνθςθ εςτιϊν) διενεργικθκαν το 2012 ςυνολικά 707 Σαχείεσ Διαγνωςτικζσ
Δοκιμαςίεσ (RDTs) και 763 αιμολθψίεσ για περαιτζρω ζλεγχο για ελονοςία.
Επιπρόςκετα ςε όλα τα κροφςματα χορθγικθκε θ κατάλλθλθ ανκελονοςιακι αγωγι με τθ μζκοδο
τθσ άμεςα εποπτευόμενθσ κεραπείασ (Direct Observed Therapy – DOT).
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3.2. Αποτελζςματα ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων ελονοςίασ ςε μετανάςτεσ από
ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ- Ζτοσ 2013

Η ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ (ΕΑΚΕ), ςε μετανάςτεσ γινόταν με επιςκζψεισ ςτισ
οικείεσ/ καταλφματα των μεταναςτϊν. Οι μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ ςτθν
πλειοψθφία τουσ προζρχονταν από το Ρακιςτάν και ςε πολφ μικρότερο βακμό από το Αφγανιςτάν,
το Μπαγκλαντζσ και τθν Ινδία. Ο αρικμόσ των μεταναςτϊν από το Μαρόκο ανερχόταν περίπου ςτα
50 άτομα. Ο αρικμόσ των κρουςμάτων ελονοςίασ για το ζτοσ 2013, ςτο Διμο Ευρϊτα ιταν μθδζν.
Οι επιςκζψεισ ςτισ οικίεσ/ καταλφματα των μεταναςτϊν πραγματοποιοφνταν ανά 15νκιμερο από
τον Απρίλιο ζωσ και τον Ιοφνιο κακϊσ και το Νοζμβριο και ανά εβδομάδα από τον Ιοφλιο ζωσ και
τον Οκτϊβριο, με εξαίρεςθ τουσ μετανάςτεσ από το Μαρόκο που γινόταν ανά 10ιμερο.
Επιπρόςκετα γινόταν επίςκεψθ ενδιάμεςα, ςε περίπτωςθ που υπιρχε τθλεφωνικι κλιςθ με
αναφορά ςυμπτωμάτων ελονοςίασ
Μζςω τθσ ΕΑΚΕ ελζγχονταν 554 ζωσ 859 μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ, ανά
15νκιμερο ι εβδομάδα, ανάλογα με τον αρικμό των μεταναςτϊν που διαβιοφςε το ςυγκεκριμζνο
χρονικό διάςτθμα ςτθν περιοχι, ενϊ ο ςυνολικόσ αρικμό μεταναςτϊν, από ενδθμικζσ για τθν
ελονοςία χϊρεσ, που ελζγχκθκε ανζρχεται περίπου ςτα 1200 άτομα.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο πλθκυςμόσ των μεταναςτϊν μεταβάλλεται ςυνεχϊσ με νεοειςερχόμενουσ
και αποχωριςαντεσ από τθν περιοχι, ακόμα και ςτο διάςτθμα μιασ εβδομάδασ. Ενδεικτικά, ςτον
Ρίνακα 1 φαίνεται ο ρυκμόσ μετακίνθςθσ των μεταναςτϊν για τουσ μινεσ Οκτϊβριο και Νοζμβριο
του ζτουσ 2013.

Πίνακασ 1. Αρικμθτικι μετακίνθςθ μεταναςτϊν, από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ, ςτθν
περιοχι του Διμου Ευρϊτα, Οκτϊβριοσ – Νοζμβριοσ 2013
Μινασ
Οκτϊβριοσ
2013

Αρικμόσ
Αρικμόσ
φνολο
νεοειςερχόμενων νεοειςερχόμενων
μεταναςτϊν που μεταναςτϊν που
επιςκζφκθκε για
ζχει επιςκεφτεί
θ
1 φορά το Διμο το Διμο Ευρϊτα
Ευρϊτα
και ςτο
παρελκόν

1θ εβδομάδα
2θ εβδομάδα

31
27

10
13

Αρικμόσ
μεταναςτϊν που
μετακινικθκε
εντόσ του Διμου
Ευρϊτα (ςε
περιοχζσ που
γινόταν ΕΑΚΕ)

41
40

38
27

Αρικμόσ μεταναςτϊν
που μετακινικθκε
εκτόσ του Διμου
Ευρϊτα
(ςυμπεριλαμβάνονται
και περιοχζσ του
Διμου Ευρϊτα που
δε γινόταν ΕΑΚΕ)
35
29
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3θ εβδομάδα
4θ εβδομάδα
φνολο
Νοζμβριοσ 2013
1θ εβδομάδα
2θ εβδομάδα
3θ εβδομάδα
φνολο

26
30
114

7
10
40

33
40
154

27
8
100

22
23
109

26
35
22
83

9
12
16
37

35
47
38
120

20
13
16
49

54
38
32
124

Ο αρικμόσ των μεταναςτϊν από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ, ςτθν περιοχι του Διμου
Ευρϊτα, ανά μινα, φαίνεται ςτον Ρίνακα 2 και ςτο Γράφθμα 1.

Πίνακασ 2. Αρικμόσ μεταναςτϊν από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ ανά περιοχι του Διμου
Ευρϊτα και χρονικι περίοδο

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Περιοχι
Άγιοσ Γεϊργιοσ
Ζλοσ
Λζθμονασ
Άγιοι Ταξιάρχεσ
Σκάλα
Νότια Σκάλασ
Βλαχιϊτθ
Στεφανιά*
Γλυκόβρυςθ*
Άγιοσ Ιωάννθσ*
Ρεριςτζρι*
Αςτζρι*
Μυρτιά*

Αρικμόσ μεταναςτϊν από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ που κατοικοφςε
ςτο Διμο Ευρϊτα το ζτοσ 2013
ΝοζμΑπρίλιοσΑφγουεπτζμΟκτϊβριοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ Ιοφλιοσ
ςτοσ
βριοσ
βριοσ
39
36
24
28
30
31
40
111
156
103
95
97
108
118
25
40
34
32
31
28
30
17
50
40
26
25
20
22
194
447
247
213
171
173
180
32
101
65
56
47
46
40
22
21
17
15
18
17
18
21
*
20
22
22
21
21
79
*
*
57
50
47
68
31
*
*
24
33
38
33
9
*
*
*
10
9
9
14
8
12
14
13
12
12
20
*
*
*
7
7
11
859
562
582
554
557
602
614

φνολο
* Στα χωριά με αςτερίςκο δεν είχε γίνει επίςκεψθ τθν αντίςτοιχθ χρονικι περίοδο
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Γράφθμα 1. Αρικμόσ μεταναςτϊν από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ ανά περιοχι του Διμου
Ευρϊτα και χρονικι περίοδο

Στο πλαίςιο τθσ ΕΑΚΕ διενεργικθκαν από τισ 17 Απριλίου ζωσ τισ 30 Νοεμβρίου 2013, ςε
μετανάςτεσ, 14322 κερμομετριςεισ, 245 RDTs και 188 μικροςκοπικζσ εξετάςεισ για ελονοςία. Στον
Ρίνακα 3 και ςτο Γράφθμα 2 απεικονίηεται ανά μινα: ο αρικμόσ των κερμομετριςεων, ο αρικμόσ
των μεταναςτϊν και ο μζςοσ όροσ των κερμομετριςεων, ενϊ ο Ρίνακασ 4 περιγράφει τον αρικμό
των ςυνολικϊν κερμομετριςεων, των RDTs και των μικροςκοπικϊν εξετάςεων για ελονοςία ανά
περιοχι του Διμου Ευρϊτα τθ χρονικι περίοδο Απρίλιοσ – Νοζμβριοσ 2013. Στο Ραράρτθμα
απεικονίηεται ςτουσ Ρίνακεσ 5-8 ο αρικμόσ κερμομετριςεων, ο αρικμόσ ατόμων που
κερμομετρικθκαν και αρικμόσ RDTs που ζγιναν, ανά μινα και περιοχι του Διμου Ευρϊτα, το
χρονικό διάςτθμα Ιοφλιοσ – Οκτϊβριοσ 2013.
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Πίνακασ 3. Αρικμόσ κερμομετριςεων ςε μετανάςτεσ ανά μινα ςε περιοχζσ του Διμου Ευρϊτα.
Απρίλιοσ- Νοζμβριοσ 2013
Μινασ 2013

Απρίλιοσ-Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
επτζμβριοσ
Οκτϊβριοσ
Νοζμβριοσ

υχνότθτα
επιςκζψεων
ΕΑΚΕ

ανά 15 θμζρεσ
ανά 15 θμζρεσ
ανά 7 θμζρεσ
ανά 7 θμζρεσ
ανά 7 θμζρεσ
ανά 7 θμζρεσ
ανά 15 θμζρεσ

Αρικμόσ μεταναςτϊν
Μετανάςτεσ
Μετανάςτεσ
από ενδημικζσ από Μαρόκο
για την
ελονοςία χώρεσ
859
*
562
*
582
40
554
47
557
46
602
42
614
*

Σύνολο
ανά
μήνα

Αρικμόσ
κερμομετριςεων

Μζςοσ όροσ
κερμομετριςεων
ανά άτομο

859
562
622
601
603
644
614

1382
1056
2432
2595
2580
2658
1619

1,6
1,9
3,9
4,3
4,3
4,1
2,6

φνολο κερμομετριςεων 2013

14322

* Αυτοφσ τουσ μινεσ δεν ζγινε ΕΑΚΕ ςε μετανάςτεσ από το Μαρόκο

Γράφθμα 2. Αρικμόσ μεταναςτϊν και κερμομετριςεων ανά μινα ςε περιοχζσ του Διμου Ευρϊτα.
Απρίλιοσ – Νοζμβριοσ 2013.
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Πίνακασ 4. υνολικόσ αρικμόσ κερμομετριςεων RDTs και μικροςκοπικϊν εξετάςεων ανά περιοχι
του Διμου Ευρϊτα. Απρίλιοσ- Νοζμβριοσ 2013

Περιοχι
Άγιοσ Γεϊργιοσ
Ζλοσ
Λζθμονασ
Άγιοι Ταξιάρχεσ
Σκάλα*
Νότια Σκάλασ
Βλαχιϊτθ*
Στεφανιά*
Γλυκόβρυςθ
Άγιοσ Ιωάννθσ
Ρεριςτζρι*
Αςτζρι
Μυρτιά

Αρικμόσ
κερμομετριςεων
741
2526
707
633
5291
1179
435
491
1107
604
163
313
132
14322

Αρικμόσ RDTs για
ελονοςία
21
30
11
9
101
24
16
1
16
9
2
4
1
245

Αρικμόσ μικροςκοπικϊν
εξετάςεων για ελονοςία
16
22
8
9
79
16
13
1
14
5
1
3
1
188

Αναφορικά με τθ διενζργεια RDTs και μικροςκοπικϊν εξετάςεων για ελονοςία, από τισ 17 Απριλίου
ζωσ τισ 30 Νοεμβρίου 2013, πραγματοποιικθκαν όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, 245 RDTs και 188
μικροςκοπικζσ εξετάςεισ. Από τα 245 RDTs, τα 121 ζγιναν με αιτιολογία εμπφρετου (37ο C ζωσ και
39,9οC), τα 67 με αναφερόμενο εμπφρετο και τα 57 με λοιπά ςυμπτϊματα (κεφαλαλγία, μυαλγία –
αρκραλγία). Από τα περιςτατικά με εμπφρετο, 32 είχαν κερμοκραςία ≥ 37,5ο. Τόςο θ ταχεία
διαγνωςτικι εξζταςθ (RDT), όςο και θ μικροςκοπικι ιταν ςε όλα τα δείγματα αρνθτικζσ. Στα
περιςτατικά που ο πυρετόσ ςυνεχιηόταν ζγινε επανάλθψθ τθσ εξζταςθσ για ελονοςία, αν και τελικά
το εμπφρετο αποδόκθκε ςε άλλεσ αιτίεσ λοίμωξθσ (Ρίνακασ 9).
Σχετικά με τθν εκνικότθτα, από τα 245 RDTs, τα 226 ζγιναν ςε μετανάςτεσ από το Ρακιςτάν, τα 10 ςε
μετανάςτεσ από το Μπαγκλαντζσ, τα 7 ςε μετανάςτεσ από το Μαρόκο και τα 2 ςε μετανάςτεσ από
το Αφγανιςτάν (Ρίνακασ 10).
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Πίνακασ 9. υνολικόσ αρικμόσ RDTs και μικροςκοπικϊν εξετάςεων ανά αιτιολογία εξζταςθσ για
ελονοςία, ςε μετανάςτεσ ςτθν περιοχι του Διμου Ευρϊτα. Απρίλιοσ- Νοζμβριοσ 2013
Αιτιολογία εξζταςθσ για ελονοςία
Εμπφρετο
Αναφερόμενο Εμπφρετο
Λοιπά ςυμπτϊματα
φνολο

RDTs
121
67
57
245

Μικροςκοπικι εξζταςθ
99
50
39
188

Γράφθμα 3. RDTs και μικροςκοπικζσ εξετάςεισ για ελονοςία ανά αιτιολογία εξζταςθσ, ςε
μετανάςτεσ ςτθν περιοχι του Διμου Ευρϊτα. Απρίλιοσ- Νοζμβριοσ 2013

Πίνακασ 10. υνολικόσ αρικμόσ RDTs και μικροςκοπικϊν εξετάςεων ανά χϊρα καταγωγισ
εξεταηόμενων μεταναςτϊν για ελονοςία, ςτθν περιοχι του Διμου Ευρϊτα. Απρίλιοσ- Νοζμβριοσ
2013
Χϊρα καταγωγισ μεταναςτϊν
εξεταηόμενων για ελονοςία
Ρακιςτάν
Αφγανιςτάν
Μπαγκλαντζσ
Μαρόκο
φνολο

RDTs
Μικροςκοπικι εξζταςθ
226
173
2
2
10
8
7
5
245
188
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3.3 Χοριγθςθ προλθπτικοφ ολοκλθρωμζνου ςχιματοσ ανκελονοςιακισ αγωγισ για
P.vivax ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ

Ππωσ αναφζρκθκε, μετά από πρόταςθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ του ΚΕΕΛΡΝΟ για τα νοςιματα που
μεταδίδονται μζςω διαβιβαςτϊν και ζγκριςθ του Υπουργείου Υγείασ χορθγικθκε ςε όλουσ τουσ
μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ προλθπτικό ςχιμα ανκελονοςιακισ αγωγισ για
P.vivax, μζςω τθσ μεκόδου άμεςα εποπτευόμενθσ κεραπείασ (direct observed therapy-DOT).
υνολικά χορθγικθκε προλθπτικό ςχιμα ανκελονοςιακισ αγωγισ για P.vivax ςε 862 άτομα, τα
οποία κατάγονταν από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ. Από τα 862 άτομα, τα 746 ζλαβαν
κεραπεία με τθ μζκοδο τθσ άμεςα εποπτευόμενθσ κεραπείασ (Direct Observed Therapy-DOT) και
τα 116 ζλαβαν κεραπεία με τθ μζκοδο τθσ εποπτείασ μζςω τθλεφωνικισ επικοινωνίασ
(Supervised Observed Therapy). Από τισ 22 Μαΐου ζωσ τισ 21 Νοεμβρίου 2013 ζγινε αιμολθψία για
G6PD ςε 972 άτομα. Από αυτά, τα 17 (1,8%) είχαν ςοβαρι ζλλειψθ ενηφμου και 8 (0,8%) ιπια.
Στον πίνακα 11 φαίνεται ο αρικμόσ των ατόμων ανά τρόπο χοριγθςθσ κεραπείασ ι αιτία μθ λιψθσ
τθσ.

Πίνακασ 11. Αρικμόσ των ατόμων ανά τρόπο χοριγθςθσ κεραπείασ ι αιτία μθ λιψθσ τθσ

Αρ.
ατόμων

Σρόποσ χοριγθςθσ κεραπείασ ι αιτία μθ λιψθσ τθσ
Λιψθ προλθπτικοφ ςχιματοσ ανκελονοςιακισ αγωγισ για p. vivax με τθ μζκοδο τθσ
άμεςα εποπτευόμενθσ κεραπείασ (Directed Observed Therapy- DOT)
Λιψθ προλθπτικοφ ςχιματοσ ανκελονοςιακισ αγωγισ για p. vivax με τθ μζκοδο τθσ
εποπτευόμενθσ κεραπείασ μζςω τθλεφωνικισ επικοινωνίασ (Supervised Observed
Therapy -SOT)

746
116

Σοβαρι ανεπάρκειασ ενηφμου G6PD

17

Ζγινε αιμολθψία για G6PD αλλά ζφυγαν από το Διμο Ευρϊτα πριν αρχίςουν κεραπεία
Άρχιςαν κεραπεία (προλθπτικό ςχιμα ανκελονοςιακισ αγωγισ για p. Vivax) αλλά
ζφυγαν από το Διμο Ευρϊτα, χωρίσ να ενθμερϊςουν το κλιμάκιο, για να ςυνεχίςουν τθ
κεραπεία τουσ με τθ μζκοδο τθσ εποπτείασ μζςω τθλεφωνικισ επικοινωνίασ
Άρχιςαν κεραπεία (προλθπτικό ςχιμα ανκελονοςιακισ αγωγισ για p. Vivax), ζφυγαν από
το Διμο Ευρϊτα ζχοντασ πάρει μαηί τουσ το υπόλοιπο τθσ αγωγισ τουσ, αλλά δεν υπιρξε
τθλεφωνικι επιβεβαίωςθ γιατί δεν απαντοφςαν ςτο τθλζφωνο.

48
33
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Άρνθςθ για λιψθ προλθπτικοφ ςχιματοσ ανκελονοςιακισ αγωγισ για p. Vivax

3

Μθ λιψθ ανκελονοςιακισ αγωγισ λόγω ςοβαρισ ανεπικφμθτθσ ενζργειασ

2

φνολο

972

Αναφορικά με τισ παρενζργειεσ από τθ χοριγθςθ τθσ κεραπείασ, ςφμφωνα με τα δεδομζνα που
πρόεκυψαν

από

τα

Δελτία

Ραρακολοφκθςθσ

Θεραπείασ

Ελονοςίασ

και

τισ

Φόρμεσ

Φαρμακοεπαγρφπνθςθσ :
α) από τθ λιψθ τθσ χλωροκίνθσ, από τα 862 άτομα που ζλαβαν κεραπεία, τα 557 (64,6%) δεν
ανζφεραν καμία παρενζργεια, ενϊ τα 305 ανζφεραν μία ι και περιςςότερεσ παρενζργειεσ.
Αναλυτικά οι παρενζργειεσ, από τθ λιψθ τθσ χλωροκίνθσ φαίνονται ςτον Ρίνακα 12 και ςτο
Γράφθμα 4.

Πίνακασ 12. Αναφερόμενεσ παρενζργειεσ από τθ χοριγθςθ χλωροκίνθσ ςε ςφνολο 862
μεταναςτϊν, από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ, ςτο πλαίςιο χοριγθςθσ προλθπτικοφ
ςχιματοσ ανκελονοςιακισ αγωγισ για P.vivax, ςε περιοχζσ του Διμου Ευρϊτα, Μάιοσ –
Δεκζμβριοσ 2013
Παρενζργεια/ φμπτωμα
Ρεριςτροφικοφ τφπου ηάλθ
Κεφαλαλγία
Διάρροια
Κοιλιακό άλγοσ
Ναυτία/ζμετοσ
Μυϊκι αδυναμία
Διαταραχζσ φπνου
Δερματικό εξάνκθμα
Ρροβλιματα όραςθσ
Δυςχρωμίεσ –
φωτοευαιςκθςία
Ανορεξία

Αρικμόσ ατόμων
113
118
45
59
55
10
11
8
5
1
1
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Γράφθμα 4. Αναφερόμενεσ παρενζργειεσ από τθ χοριγθςθ χλωροκίνθσ ςε ςφνολο 862
μεταναςτϊν, από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ, ςτο πλαίςιο χοριγθςθσ προλθπτικοφ
ςχιματοσ ανκελονοςιακισ αγωγισ για p.vivax, ςε περιοχζσ του Διμου Ευρϊτα, Μάιοσ –
Δεκζμβριοσ 2013

β) από τθ λιψθ τθσ πριμακίνθσ, από τα 862 άτομα που ζλαβαν κεραπεία, τα 763 (88,5%) δεν
ανζφεραν καμία παρενζργεια, ενϊ τα 99 ζχουν αναφζρει μία ι και περιςςότερεσ παρενζργειεσ.
Αναλυτικά οι παρενζργειεσ, από τθ λιψθ τθσ πριμακίνθσ φαίνονται ςτον Ρίνακα 13.

Πίνακασ 13. Αναφερόμενεσ παρενζργειεσ από τθ χοριγθςθ πριμακίνθσ ςε ςφνολο 862 ατόμων
Παρενζργεια/ φμπτωμα
Κοιλιακό άλγοσ
Ναυτία/ ζμετοσ
Ανορεξία
Αιμολυτικι αναιμία

Αρικμόσ ατόμων
59
53
2
1
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Οι παρενζργειεσ αντιμετωπίηονταν ςυμπτωματικά με παυςίπονα, κάποιεσ φορζσ αντιδιαρροϊκά,
αντιςταμινικά και ρανιτιδίνθ εφόςον είχε ολοκλθρωκεί θ κεραπεία με χλωροκίνθ.
Σχετικά με τον μετανάςτθ που παρουςίαςε αιμόλυςθ κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ του με
πριμακίνθ, παρόλο που θ τιμι του G6PD ςφμφωνα με το εργαςτιριο ιταν φυςιολογικι, λόγω τθσ
κακθμερινισ παρακολοφκθςθσ των παρενεργειϊν ςε κάκε κεραπευόμενο από το κλιμάκιο,
αντιμετωπίςτθκε άμεςα, διακομίςτθκε ςτο ΚΥ Βλαχιϊτθ και από εκεί ςτο ΓΝ Σπάρτθσ, όπου
νοςθλεφτθκε και εξιλκε με πλιρθ ίαςθ. Σε επανάλθψθ τθσ μζτρθςθσ του G6PD ςε δφο εργαςτιρια,
δφο μινεσ περίπου μετά, τθν ζξοδό του από το νοςοκομείο, το ζνα εργαςτιριο, το οποίο είχε δϊςει
φυςιολογικι τιμι G6PD πριν τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ, ζδωςε αποτζλεςμα με πλιρθ ζλλειψθ
G6PD, ενϊ το δεφτερο ζδωςε αποτζλεςμα με μερικι ζλλειψθ G6PD.
Ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ κεραπειϊν δόκθκε τον Ιοφνιο του 2013, όπου ολοκλιρωςαν το προλθπτικό
ςχιμα ανκελονοςιακισ αγωγισ για P .vivax 309 μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ.
Στον Ρίνακα 14 φαίνεται ο αρικμόσ των μεταναςτϊν από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ, που
ολοκλιρωςαν το προλθπτικό ςχιμα ανκελονοςιακισ αγωγισ για P. vivax, ανά μινα του ζτουσ 2013,
ενϊ ςτο Γράφθμα 5 απεικονίηεται θ θμεριςια κίνθςθ ςχετικά με τον αρικμό των ατόμων που
λάμβαναν ανκελονοςιακι αγωγι για P. vivax, τον αρικμό των ατόμων που άρχιηαν ι ολοκλιρωναν
τθν ανκελονοςιακι αγωγι και τον αρικμό των αιμολθψιϊν για G6PD. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ατόμων
που χορθγικθκε κεραπεία τθν ίδια θμζρα ιταν 190. Ο αρικμόσ των χορθγοφμενων θμεριςιων
κεραπευτικϊν δόςεων ιταν ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τον αρικμό των μεταναςτϊν που διαβιοφςαν
ςτθν περιοχι του Διμου Ευρϊτα. Για το λόγο αυτό, όπωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 14 αλλά και ςτο
Γράφθμα 5, ο αρικμόσ των χορθγοφμενων θμεριςιων κεραπευτικϊν δόςεων μειϊκθκε ςθμαντικά
τουσ μινεσ Αφγουςτο και Σεπτζμβριο, όπου θ άφιξθ νζων μεταναςτϊν ιταν μικρι και οι ιδθ
διαβιοφντεσ ςτο Διμο Ερϊτα είχαν ολοκλθρϊςει τθ κεραπεία τουσ προθγοφμενουσ μινεσ.

Πίνακασ 14. Αρικμόσ ολοκλθρωμζνων ςχθμάτων ανκελονοςιακισ αγωγισ για p.vivax, ανά μινα,
που χορθγικθκαν ςε μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ. Διμοσ Ευρϊτα – Μάιοσ
– Δεκζμβριοσ 2013
Μινασ-2013
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ

Αρικμόσ ατόμων που ολοκλιρωςε το προλθπτικό ςχιμα ανκελονοςιακισ αγωγισ
για p.vivax
309
198
106
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Σεπτζμβριοσ
Οκτϊβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
φνολο

48
90
97
14
862
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Γράφθμα 5: Ημεριςια κίνθςθ χοριγθςθσ προλθπτικοφ ςχιματοσ ανκελονοςιακισ αγωγισ για p.vivax
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3.4 Σοποκζτθςθ κουνουπιζρων εμποτιςμζνων με εντομοκτόνο
Οι εμποτιςμζνεσ με εντομοκτόνο κουνουπιζρεσ (Long Lasting Insecticide treated Nets -LLIN)
τοποκετικθκαν ςε όλα τα καταλφματα των μεταναςτϊν από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ. Το
ΚΕΕΛΡΝΟ διζκεςε 550 κουνουπιζρεσ.
Για κάκε κατάλυμα ςυμπλθρϊκθκε ειδικό ζντυπο με τον αρικμό κουνουπιζρων που
τοποκετικθκαν, το οποίο υπζγραφε ο αρχθγόσ του καταλφματοσ. Τονίςτθκε ότι οι κουνουπιζρεσ
ανικουν ςτο κατάλυμα και αν κάποιοσ μετανάςτθσ φφγει από το Διμο Ευρϊτα ι μετακομίςει ςε
άλλο κατάλυμα, να μθν πάρει τθν κουνουπιζρα μαηί του. Σε περίπτωςθ που μετακομίςει ςε άλλο
κατάλυμα εντόσ του Διμου Ευρϊτα και το κατάλυμα δε διακζτει κουνουπιζρα να ενθμερϊςει το
κλιμάκιο για να του διακζςει άμεςα. Επίςθσ ςε κάκε κατάλυμα τοποκετικθκαν οδθγίεσ για τθ
χριςθ των κουνουπιζρων ςτα urdu, οι οποίεσ εξθγικθκαν και προφορικά από τουσ
διαμεςολαβθτζσ, ςε όλουσ τουσ ενοίκουσ του καταλφματοσ.
Από τισ 19 ζωσ τισ 31 Μαΐου 2013 τοποκετικθκαν ςυνολικά 441 κουνουπιζρεσ για κάλυψθ 700
μεταναςτϊν ςτα χωριά: Σκάλα, Ζλοσ, Λζθμονασ, Άγιοσ Γεϊργιοσ, Άγιοι Ταξιάρχεσ, Αςτζρι, και
Βλαχιϊτθ. Σταδιακά τον Ιοφνιο 2013 τοποκετικθκαν κουνουπιζρεσ ςτουσ μετανάςτεσ από
ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ ςτο χωριό Στεφανιά, τον Ιοφλιο2013 ςε μερικά καταλφματα
υψθλοφ κινδφνου για φπαρξθ κουνουπιϊν ςτα χωριά Γλυκόβρυςθ και Άγιοσ Ιωάννθσ και τον
Αφγουςτο ςε καταλφματα μεταναςτϊν ςτο χωριό Μυρτιά. Οι μετανάςτεσ χρθςιμοποίθςαν τισ
κουνουπιζρεσ περιςςότερο το μινα Ιοφνιο. Κατά τθν περίοδο αυτι βρζκθκαν αρκετά νεκρά
ανωφελι κουνοφπια πάνω ςτισ κουνουπιζρεσ. Στθ ςυνζχεια τισ χρθςιμοποιοφςαν περιςςότερο
αυτοί που κοιμόντουςαν εκτόσ του καταλφματοσ γιατί εντόσ, θ πλειοψθφία ζκανε χριςθ
ανεμιςτιρων και κεωροφςε ότι θ κουνουπιζρα περιόριηε τθν ζλευςθ του αζρα που εκπεμπόταν από
τον ανεμιςτιρα . Από τον Ιοφλιο, κατά τισ επιςκζψεισ ςτα καταλφματα για ενεργθτικι αναηιτθςθ
κρουςμάτων ελονοςίασ, γινόταν ζλεγχοσ του αρικμοφ των κουνουπιζρων που υπιρχαν ςτο
κατάλυμα και κατά πόςο βρίςκονταν ςε καλι κατάςταςθ. Επίςθσ το κλιμάκιο ζπαιρνε πίςω τισ
κουνουπιζρεσ από καταλφματα που ο αρικμόσ των μεταναςτϊν είχε μειωκεί και δε γινόταν χριςθ
όλων των κουνουπιζρων που είχαν διατεκεί ςτο κατάλυμα. Αρκετοί μετανάςτεσ φεφγοντασ από το
Διμο Ευρϊτα, πιραν τισ κουνουπιζρεσ μαηί τουσ. Από τισ 18 ζωσ τισ 25 Σεπτεμβρίου ζγινε επίςκεψθ
ςε κάκε κατάλυμα και τοποκετικθκαν εκ νζου οι κουνουπιζρεσ, με τθ ςφςταςθ να
χρθςιμοποιοφνται, εφόςον λόγω μείωςθσ τθσ κερμοκραςίασ, ελαχιςτοποιικθκε θ χριςθ των
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ανεμιςτιρων. Από τισ αρχζσ Νοεμβρίου, το κλιμάκιο άρχιςε να ςυγκεντρϊνει τισ κουνουπιζρεσ από
τα καταλφματα των μεταναςτϊν με ςκοπό να πλυκοφν, να ραφτοφν όςεσ είχαν ςκιςτεί και να
αποκθκευτοφν για να διατεκοφν πάλι ςτουσ μετανάςτεσ το επόμενο ζτοσ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των
απωλειϊν ιταν 174 (32%) με 26 από αυτζσ να βρίςκονται ςε καταλφματα που πλζον δεν
κατοικοφνται και ζχουν κλειδωκεί από τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ.
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4. υμπεράςματα – υηιτθςθ

Ραρά τθν εξάλειψθ τθσ ελονοςίασ από τθ χϊρα μασ το 1974, το ενδεχόμενο επανεγκατάςταςθσ τθσ
νόςου είναι υπαρκτό, λόγω των παρακάτω παραγόντων:
α) Η χϊρα αποτελεί τόπο διαμονισ και εργαςίασ μεταναςτϊν από χϊρεσ ςτισ οποίεσ ενδθμεί θ
ελονοςία.
β) Σε πολλζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ υπάρχουν τόςο οι κατάλλθλεσ γεωκλιματικζσ ςυνκικεσ, όςο και
πλθκυςμοί κουνουπιϊν του γζνουσ «Ανωφελοφσ», που αποτελεί το διαβιβαςτι τθσ ελονοςίασ
(receptive areas).
Το 2012 καταγράφθκαν ςθμαντικά λιγότερα κροφςματα ελονοςίασ με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ
ςε ςφγκριςθ με το 2011, τόςο ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ (μείωςθ κρουςμάτων κατά 52%), όςο και ςτο
Διμο Ευρϊτα (μείωςθ κρουςμάτων κατά 72%). Επίςθσ, βελτιϊκθκε ςθμαντικά ο χρόνοσ διάγνωςθσ
των κρουςμάτων ςτο Διμο Ευρϊτα, λόγω τθσ αδιάλειπτθσ ενεργθτικισ αναηιτθςθσ κρουςμάτων
ςτθν περιοχι. Το 2013 καταγράφθκαν πανελλαδικά τρία κροφςματα ελονοςίασ με ενδείξεισ
εγχϊριασ μετάδοςθσ (κανζνα κροφςμα ςτο Διμο Ευρϊτα).
Η ζγκαιρθ ανίχνευςθ και θ κατάλλθλθ κεραπεία των περιςτατικϊν ελονοςίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν
ζγκαιρθ εφαρμογι κατάλλθλων (ανάλογα με τισ τοπικζσ ανάγκεσ) ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων
καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν αποτελοφν τουσ πυλϊνεσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ ελονοςίασ και τθν αποτροπι τθσ περαιτζρω διαςποράσ και επανεγκατάςταςισ τθσ
ςτθ χϊρα μασ.
Ειδικότερα για το Διμο Ευρϊτα, ο μθδενικόσ αρικμόσ κρουςμάτων ελονοςίασ για το ζτοσ 2013
υποδεικνφει τθν αναγκαιότθτα τθσ ςυνζχειασ όλων των δράςεων ςυντονιςμζνα και ςτθν κατάλλθλθ
χρονικι περίοδο. Η δζςμθ δράςεων περιλαμβάνει τα ολοκλθρωμζνα προγράμματα καταπολζμθςθσ
κουνουπιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του εςωτερικοφ υπολειμματικοφ ψεκαςμοφ χϊρων υψθλισ
επικινδυνότθτασ, τθ χριςθ κουνουπιζρων εμποτιςμζνων με εντομοκτόνο από τισ ομάδεσ υψθλοφ
κινδφνου, τθν ενεργθτικι αναηιτθςθ κρουςμάτων ελονοςίασ ςε πλθκυςμοφσ υψθλοφ κινδφνου, τθ
χοριγθςθ προλθπτικοφ ςχιματοσ ανκελονοςιακισ αγωγισ για P. vivax ςε μετανάςτεσ από
ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ εφόςον κρικεί απαραίτθτο, τθ ςυνεχι ευαιςκθτοποίθςθ των
επαγγελματιϊν υγείασ και του κοινοφ ςχετικά με τθν ελονοςία.
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6. Παράρτθμα
Τπόδειγμα Φφλλου Νοικοκυριοφ
1. Κωδικόσ νοικοκυριοφ:……………………………………2.Διεφκυνςθ:.......................................................................
3. 1 Περιοχι:…………………………………………………………… 4. Ημ/νία επίςκεψθσ:......../.............../............................
3. 2 Γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ: Χ:………………………….…………………. Τ:……………………………………………….……..
5. Όνομα ιδιοκτιτθ: ............................................................6. Σθλ. ιδιοκτιτθ: ..........................................
7. Όνομα αρχθγοφ νοικοκυριοφ: ......................................... 8. Σθλ. Αρχθγοφ νοικοκυριοφ: ......................
9. Σετρ. Μζτρα: …………
10. Σφποσ καταλφματοσ :  Μονοκατοικία  Διαμζριςμα  Αποκικθ  Στάβλοσ  Ραράπθγμα  Άλλο:…………………
11. Αρικ. δωματίων(χωρίσ κουηίνα/μπάνιο): ..............
12. Αρ. δωματίων με ανοιγόμενα παράκυρα/ μπαλκονόπορτα:  Ναι  Πχι
13. Κουηίνα εντόσ:  Ναι  Πχι

14. Σουαλζτα εντόσ  Ναι  Πχι
14.1 Εάν όχι: Που:…………………………………….

15. Ηλεκτρικό ρεφμα:  Ναι  Πχι
16. Πόςιμο νερό εντόσ  Ναι  Πχι
16.1 Εάν όχι: Προμικεια νεροφ από:.........................................................................................................
17. Θζρμανςθ:  Κεντρικι/καλοριφζρ  Ηλεκτρικό ςϊμα  Ξυλόςομπα  Σόμπα πετρελαίου  Τηάκι  Τίποτα 
Άλλο:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18. Εντομοπροςταςία:  Ναι  Πχι
 Κλιματιςμόσ  Ανεμιςτιρασ δαπζδου  Ανεμιςτιρασ οροφισ
 Σιτεσ παντοφ  Σιτεσ ςε πόρτεσ/ παράκυρα που ανοίγουν ςυχνά
19. Τπαίκριοσ χϊροσ:  Πχι  Ναι
19.1. Εάν ναι: Σφποσ:  Χωράφι/ κτιμα  Οικόπεδο  Κιποσ  Ρραςιά  Αυλι  Ταράτςα  Βεράντα/Μπαλκόνι
19.2. Σετραγωνικά μζτρα: ..............
19.3 Υπαρξθ ςτο χϊρο (ςε ακτίνα 100m):
19.3.1. Βόκροσ 19.3.2.  Ρθγάδι 19.3.3.  Στάβλοσ 19.3.4.  Θερμοκιπιο
19.3.6.  Αποςτραγγιςτικά αυλάκια
19.3.9.  Ροτάμι/ ρυάκι

19.3.5.  Ζλοσ

19.3.7.  Άλλου τφπου ςτάςιμα νερά 19.3.8.  Αρδευτικό κανάλι

19.3.10.  Εργοςτάςιο

19.3.11.  Σφαγείο

19.3.12.  Ριςίνα 19.3.13.  Ανοιχτι δεξαμενι με κακαρό νερό

19.3.14.  Διακοςμθτικι λιμνοφλα

19.3.15.  Σιντριβάνι

19.3.17.  Τίποτα από τα παραπάνω

19.3.16.  Εκτεκειμζνα αντικείμενα

20. Εςωτερικόσ υπολειμματικόσ ψεκαςμόσ (IRS)
θ

20.1. 1 φορά:  Ναι  Πχι 20.1.1. Ημ/νία: ....../........./................
θ

20.2. 2 φορά:  Ναι  Πχι 20.2.1. Ημ/νία: ....../........./.................
Φωτογραφία νοικοκυριοφ:
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Τπόδειγμα Φφλλου Ατομικϊν Πλθροφοριϊν
θσ

1. Ημ/νία 1 καταγραφισ: ........................................ 1.1 Περιφζρεια: ............................................
θ

2. Κωδικόσ νοικοκυριοφ κατά τθν 1 καταγραφι: ....................... 3. Κωδικόσ ατόμου: .......................
4. Όνομα: .................................5. Επϊνυμο: ..................................... 6. Πατρϊνυμο: ......................
7. Ημ. γζννθςθσ/Ηλικία: ....................... 8. Φφλο:  Άρρεν  Θιλυ Εάν κιλυ: 8.1 Ζγκυοσ  Πχι  Ναι
9. Σθλζφωνο: ............................
10. Χϊρα καταγωγισ: ............................................ 10.1 Περιοχι καταγωγισ: ..................................
11. Μειονότθτα:  Μετανάςτθσ

 ομά  Ζλλθνασ μουςουλμάνοσ

12. Χρόνια εκπαίδευςθσ: ...............
13. Επάγγελμα ςτθ χϊρα καταγωγισ: ................................
13.1.Επάγγελμα ςτθν Ελλάδα: …................................
14. Χρόνοσ παραμονισ ςτθν Ελλάδα: ........................... 14.1 ςτο Δ. Ευρϊτα: ..................................
14.2 ςτο ςυγκεκριμζνο κατάλλυμα: .................................
15. Νόμιμθ παραμονι ςτθν Ελλάδα:  Πχι  Ναι Εάν ναι: 15.1 Χρόνοσ νομιμότθτασ: .......................
15.2 Σφποσ νομιμότθτασ:
 Αίτθςθ αςφλου:

Ημ/νία: ...../....../........... Αρικ.:............................ ΑΕΑ:..........................................

 Άδεια παραμονισ Ημ/νία: ...../....../.............Αρικ.:............................
 Υπθρ.ςθμείωμα/Εντολι εξόδου από τθ χϊρα: Ημ/νία:...../......./......... Τοποκεςία:...................
Αρικ. Ρρωτ:................................................
 Άλλο: Τί: .......................................................................................................................................
16. Λιψθ αίματοσ για αρχικό screening:  Ναι  Πχι 16.1 Ημ/νία: ....../......./...................................
16.2 RDT:  Ναι Πχι 

Αποτζλεςμα:  Αρνθτικό

 Pf

 Non-Pf

16.3 Μικροςκοπικι:  Ναι Πχι 
16.4 PCR:  Ναι Πχι 
17. Ιςτορικό ελονοςίασ:  Πχι  Ναι Εάν ναι: 17.1 Ζτοσ τελευταίασ λοίμωξθσ: .................................
17.2 Σοποκεςία: ...............................17.3 Ζγινε εργαςτθριακι διάγνωςθ;  Ναι  Πχι
17.4 Σφποσ παραςίτου:  Pf  Pv  Po  Pm  Άγνωςτο 17.5 Λιψθ αγωγισ  Πχι  Ναι
17.6 Είδοσ αγωγισ:  Χλωροκίνθ  Χλωροκίνθ/πριμακίνθ  ACT  Άλλο  Άγνωςτο
17.7 Διάρκεια αγωγισ: ................(θμζρεσ)
18. Ιςτορικό φυματίωςθσ:  Πχι  Ναι 18.1 Εάν ναι: Λιψθ κεραπείασ:  Πχι  Ναι
18.2 Μινεσ: ............. 18.3 Ολοκλιρωςθ κεραπείασ:  Πχι  Ναι
18.4 Εμβολιαςμόσ με BCG:  Πχι  Ναι  Άγνωςτο
19. Ιςτορικό Ηπατίτιδασ  Πχι  Ναι Εάν ναι: 19.1 Σφποσ:  Α

Β

C

 Άγνωςτο

20. Δόκθκε κουνουπιζρα;  Πχι  Ναι Εάν ναι: 20.1 Ημ/νία διανομισ:...../......./.............
20.2 Επίδειξθ χριςθσ:  Πχι  Ναι
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Τπόδειγμα Φφλλου Περιοδικϊν Επιςκζψεων
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΙΟΥ
Κωδικόσ νοικοκυριοφ:

Συντεταγμζνεσ:

Οδθγίεσ:

Σχόλια:

Αρικμόσ ατόμων που διαμζνουν ςτο νοικοκυριό:

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΣΚΕΨΕΩΝ
Αρικ. Επίςκεψθσ:
Ημ/νία: / /
Τφποσ επίςκεψθσ:  Ενεργθτικι αναηιτθςθ  Διερεφνθςθ επαφϊν  Μαζικό screening

Υπεφκυνοσ:

Αρ. δειγμάτων:

Σχόλια:

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΡΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κωδικόσ
ατόμου

Επϊνυμο

Όνομα

Μετακόμιςθ από:
1:Δ. Ευρϊτα –
κωδικόσ, 2:Π.Ε.
Λακωνίασ,
3:Ακινα, 4:Άλλθ
Π.Ε. – ποια,
1:υμμετοχι
5:Δ.Χαλκιδζων,
2: Άρνθςθ
6:Δ.Μαρακϊνοσ,
3:Εκτόσ
Αναφ. Ζλεγχοσ με RDT –
7:Δ.αρωνικοφ,
κατοικίασ εμπφρετο Αποτζλεςμα (-), Pf, Λιψθ 8:Δ.Αγιάσ
Πατρϊνυμο Φφλο Ηλικία που
Θερμ/ςία (15 μζρεσ) n-Pf)
Δείγματοσ 9:Δ.Ορχομενοφ

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Οo Νo Ο o Ν o Απ:

Οo Νo

Μετακόμιςθ προσ: 1:Δ.
Ευρϊτα – κωδικόσ,
2:Π.Ε. Λακωνίασ,
3:Ακινα, 4:Άλλθ Π.Ε.
– ποια, 5:Δ.Χαλκιδζων,
6:Δ.Μαρακϊνοσ,
7:Δ.αρωνικοφ,
8:Δ.Αγιάσ
9:Δ.Ορχομενοφ
10:Εκτόσ Ελλάδασ 11:
Άγνωςτο

Τπόδειγμα Φόρμασ Παρακολοφκθςθσ Θεραπείασ
1.Τγειονομικι δομι που εκτελεί τον ζλεγχο:……………………………………………………………2.Περιοχι:……………………………………………………..
3.Ημ/νία: ………/…………………/…………………4.Κωδικόσ ατόμου:……………………………………………………………5.Φφλο:  Άνδρασ  Γυναίκα
6.Επϊνυμο:…………………………………………………………………………………7.Όνομα: ……………………………………………………………………………………………
8.Πατρϊνυμο: …………………………………………9.Ημ/νία γζννθςθσ/θλικία:…………………………… 10.Σθλ. επικοιν. ……………………………………
11.RDT: Θετικό για P.falc. Θετικό για P.non-falc Αρνθτικό
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12. Μικροςκοπικι: Αρνθτικι Θετικι, Είδοσ πλαςμωδίου:………………… Αρ. παραςίτων:………………………….
13. PCR:  Θετικι  Αρνθτικι Τφποσ:  P.f  P.v  P.o  P.m
14. Αποτζλεςμα G6PD:  Φυςιολογικό………… Ήπια ζλλειψθ………… Μζτρια ζλλειψθ……… Σοβαρι ζλλειψθ………….Δεν ζγινε
15. Παρακολοφκθςθ (Follow up) Θεραπείασ
15.1. Ημ/νία 1oυ follow up (7θ θμ. από ζναρξθ κεραπείασ):……/………/………15.1.1.Μικροςκοπικι: Εργαςτιριο……………………………………
15.1.2.Αποτζλεςμα  (-)  (+) 15.1.3.Είδοσ πλαςμωδίου:………………15.1.4.Αρ. παραςίτων………………..
15.2. Ημ/νία 2oυ follow up (14θ θμ. από ζναρξθ κεραπείασ):……/………/………15.2.1.Μικροςκοπικι: Εργαςτιριο……………………………………
15.2.2.Αποτζλεςμα  (-)  (+) 15.2.3.Είδοσ πλαςμωδίου:………………15.2.4.Αρ. παραςίτων………………..
15.2.5.PCR: Εργαςτιριο ………………………………………………….15.2.6.Αποτζλεςμα  (-)  (+) 15.2.7.Τφποσ:  P.f  P.v  P.o  P.m
15.3. Ημ/νία 3oυ follow up (21θ θμ. από ζναρξθ κεραπείασ):……/………/………15.3.1.Μικροςκοπικι: Εργαςτιριο……………………………………
15.3.2.Αποτζλεςμα  (-)  (+) 15.3.3.Είδοσ πλαςμωδίου:………………15.3.4.Αρ. παραςίτων………………….
15.4. Ημ/νία 4oυ follow up (28θ θμ. από ζναρξθ κεραπείασ):……/………/………15.4.1.Μικροςκοπικι: Εργαςτιριο……………………………………
15.4.2.Αποτζλεςμα  (-)  (+) 15.4.3.Είδοσ πλαςμωδίου:………………15.4.4.Αρ. παραςίτων………………..
15.4.5.PCR: Εργαςτιριο ………………………………………………….15.4.6.Αποτζλεςμα  (-)  (+) 15.4.7.Τφποσ:  P.f  P.v  P.o  P.m
Θεραπευτικι
αγωγι ενθλίκων
για P.vivax

Χοριγθςθ Θεραπείασ
χιμα
Ημζρα

Ημ/νία

Ονομ/νυμο ατόμου
που χοριγθςε το
φάρμακο

χόλια- Αναφερόμενεσ παρενζργειεσ

1θ δόςθ
4tb
Χλωροκίνθ
φωςφορικι,
(Avloclor©
250mg ι Plaquenil
200mg)

2θ δόςθ
+6h, 2tb
3θ δόςθ
+24h, 2tb
4θ δόςθ
+48h, 2tb
1θ δόςθ

Πριμακίνθ

2θ δόςθ

1tb=15mg βάςθσ
3θ δόςθ
Αν G6PD
φυςιολογικό,
τότε 2tb τθν θμζρα
x 14 θμζρεσ 

4θ δόςθ
5θ δόςθ
6θ δόςθ

Αν ιπια ζλλειψθ
G6PD, τότε 3tb μία
φορά τθν
εβδομάδα x 8
εβδομάδεσ 

7θ δόςθ
8θ δόςθ
9θ δόςθ

Σημειώςτε ςτο
αντίςτοιχο
τετραγωνάκι ποιο
ςχήμα λαμβάνει ο
αςθενήσ

10θ δόςθ
11θ δόςθ
12θ δόςθ
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13θ δόςθ
14θ δόςθ

Τπόδειγμα Φόρμασ Φαρμακοεπαγρφπνθςθσ
Πνομα Αςκενοφσ
Κωδικόσ
Ημερομθνία Ζναρξθσ Θεραπείασ:
Α.

Ημερ/νία Ενθμζρωςθσ ΚΕΕΛΡΝΟ:

ΧΛΩΡΟΚΙΝΗ

Προςοχι/αντενδείξεισ:

γνωςτι υπερευαιςκθςία ςτθ χλωροκίνθ,

βλάβεσ αμφιβλθςτροειδι,

ιςτορικό αρρυκμίασ, βραδυκαρδίασ ι παράταςθσ QT, πρόςφατο ΟΕΜ, καρδιακι ανεπάρκεια

προςοχι ςε άτομα με προχπάρχουςα οπτικι ι ακουςτικι βλάβθ

προςοχι ςε εγκφουσ

προςοχι ςε θπατικι ανεπάρκεια και αλκοολιςμό ι άλλα θπατοτοξικά φάρμακα

προςοχι ςε ιςτορικό ςπαςμϊν

προςοχι ςε ιςτορικό δερματικϊν νόςων (ψωρίαςθ, πορφυρία)

προςοχι ςε ζλλειψθ G-6PD

προςοχι ςτουσ παιδιατρικοφσ αςκενείσ
Κοινζσ Ανεπικφμθτεσ Ενζργειεσ

φμπτωμα
Ναυτία/ζμετοσ

Ζναρξθ
ΗΗ/ΜΜ/ΧΧ

Οδθγίεσ που εδόκθςαν

Όνομα ΕΤ

Ζναρξθ
ΗΗ/ΜΜ/ΧΧ

Οδθγίεσ που εδόκθςαν

Όνομα ΕΤ

Ανορεξία
Διάρροια
Κοιλιακό άλγοσ
Ρροβλιματα όραςθσ (κολότθτα)
Κεφαλαλγία
Δερματικά εξανκιματα
Δυςχρωμίεσ δζρματοσ και
φωτοευαιςκθςία
Αλωπεκία
Μυϊκι αδυναμία
Εμβοζσ ωτϊν
οβαρζσ Ανεπικφμθτεσ Ενζργειεσ

φμπτωμα
Οφκαλμικι τοξικότθτα
Ωτοτοξικότθτα
Σπαςμοί
Ρολυνευρίτιδα
Νευροψυχιατρικζσ διαταραχζσ
Σοβαρι νευρομυοπάκεια
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Απλαςτικι αναιμία
Ακοκκιοκυταραιμία
Θρομβοπενία
Λευκοπενία
Ρανκυτταροπενία
Ραράταςθ QT
Φαρμακευτικι Ηπατίτιδα
Σοβαρζσ δερματικζσ αντιδράςεισ
Φωτοευαιςκθςία
Αναφυλακτικι ι αναφυλακτοειδισ
αντίδραςθ
Β.

ΠΡΙΜΑΚΙΝΗ

Προςοχι/αντενδείξεισ:

γνωςτι υπερευαιςκθςία ςτθ χλωροκίνθ,

καταςτολι μυελοφ των οςτϊν

ερυκθματϊδθσ λφκοσ

οξεία ρευματοειδισ αρκρίτιδα

προςοχι ςε άτομα με ζλλειψθ G-6PD

προςοχι ςε άτομα με ζλλειψθ NADPH οξειδάςθσ
Κοινζσ Ανεπικφμθτεσ Ενζργειεσ

φμπτωμα
Ναυτία/ζμετοσ

Ζναρξθ
ΗΗ/ΜΜ/ΧΧ

Οδθγίεσ που εδόκθςαν

Όνομα ΕΤ

Ζναρξθ
ΗΗ/ΜΜ/ΧΧ

Οδθγίεσ που εδόκθςαν

Όνομα ΕΤ

Ανορεξία
Κοιλιακό άλγοσ
Κοιλιακζσ κράμπεσ (κωλικοί)
οβαρζσ Ανεπικφμθτεσ Ενζργειεσ

φμπτωμα
Αιμολυτικι Αναιμία
Μεκαιμοςφαιριναιμία
Λευκοπενία
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Πίνακασ 5. Αρικμόσ κερμομετριςεων ανά περιοχι, αρικμόσ ατόμων που κερμομετρικθκαν
κακϊσ και αρικμόσ RDTs που ζγιναν. Ιοφλιοσ 2013
Διμοσ Ευρϊτα – Ιοφλιοσ 2013
Αρικμόσ
κερμομετριςεων
που αναλογοφν ςε
κάκε άτομο
4,3
4,3
4,5
5,1
4
3,8
3,6
2,6
2,9
2,7
4,2

Αρικμόσ
Αρικμόσ
Αρικμόσ
RDTs που
μεταναςτϊν
κερμομετριςεων
ζγιναν
Άγιοσ Γεϊργιοσ
28
121
3
Ζλοσ
95
416
6
Λζθμονασ
32
144
5
Άγιοι Ταξιάρχεσ
26
134
3
Σκάλα
243*
974
16
Νότια Σκάλασ
59*
215
1
Βλαχιϊτθ
15
55
2
Στεφανιά
29*
78
1
Γλυκόβρυςθ
57
169
2
Άγιοσ Ιωάννθσ
24
66
2
Αςτζρι
14
60
1
φνολο
622
2432
3,9
42
* ςτουσ μετανάςτεσ περιλαμβάνονται: μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ και
μετανάςτεσ από το Μαρόκο

Πίνακασ 6. Αρικμόσ κερμομετριςεων ανά περιοχι, αρικμόσ ατόμων που κερμομετρικθκαν
κακϊσ και αρικμόσ RDTs που ζγιναν. Αφγουςτοσ 2013
Διμοσ Ευρϊτα – Αφγουςτοσ 2013

Περιοχι
Άγιοσ Γεϊργιοσ
Ζλοσ
Λζθμονασ
Άγιοι Ταξιάρχεσ
Σκάλα
Νότια Σκάλασ
Βλαχιϊτθ
Στεφανιά
Γλυκόβρυςθ
Άγιοσ Ιωάννθσ

Αρικμόσ
μεταναςτϊν* ανά
περιοχι και Ρομά
30
97
31
25
204*
50*
18
30*
50
33

Αρικμόσ
κερμομετριςεων
109
369
114
105
928
227
72
140
241
163

Αρικμόσ
κερμομετριςεων
που αναλογοφν ςε
κάκε άτομο
3,6
3,8
3,7
4,2
4,5
4,5
4
4,6
4,8
4,9

Αρικμόσ
RDTs που
ζγιναν
1
4
0
2
16
2
2
0
0
2
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3,9
Ρεριςτζρι
13*
51
1
4,4
Αςτζρι
13
58
0
2,5
Μυρτιά
7
18
1
φνολο
601
2595
4,3
31
* ςτουσ μετανάςτεσ περιλαμβάνονται: μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ και
μετανάςτεσ από το Μαρόκο.

Πίνακασ 7. Αρικμόσ κερμομετριςεων ανά περιοχι, αρικμόσ ατόμων που κερμομετρικθκαν
κακϊσ και αρικμόσ RDTs που ζγιναν. επτζμβριοσ 2013
Διμοσ Ευρϊτα – επτζμβριοσ 2013
Αρικμόσ
Αρικμόσ
κερμομετριςεων
Αρικμόσ
μεταναςτϊν* ανά
Αρικμόσ
που αναλογοφν ςε
RDTs που
Περιοχι
περιοχι και Ρομά
κερμομετριςεων
κάκε άτομο
ζγιναν
4,5
Άγιοσ Γεϊργιοσ
31
140
2
4,5
Ζλοσ
108
485
7
5
Λζθμονασ
28
142
4
4,9
Άγιοι Ταξιάρχεσ
20
98
1
4,3
Σκάλα
201*
864
15
3,9
Νότια Σκάλασ
49*
191
1
4,8
Βλαχιϊτθ
22*
107
0
3,7
Στεφανιά
28*
105
0
4
Γλυκόβρυςθ
47
188
2
3,5
Άγιοσ Ιωάννθσ
38
134
3
3,8
Ρεριςτζρι
12*
46
1
4,3
Αςτζρι
12
52
2
4
Μυρτιά
7
28
0
φνολο
603
2580
4,3
38
* ςτουσ μετανάςτεσ περιλαμβάνονται: μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ και
μετανάςτεσ από το Μαρόκο.

Πίνακασ 8. Αρικμόσ κερμομετριςεων ανά περιοχι, αρικμόσ ατόμων που κερμομετρικθκαν
κακϊσ και αρικμόσ RDTs που ζγιναν. Οκτϊβριοσ 2013
Διμοσ Ευρϊτα – Οκτϊβριοσ 2013

Περιοχι

Αρικμόσ
μεταναςτϊν* ανά
περιοχι και Ρομά

Αρικμόσ
κερμομετριςεων

Αρικμόσ
κερμομετριςεων
που αναλογοφν ςε
κάκε άτομο

Αρικμόσ
RDTs που
ζγιναν
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3,9
Άγιοσ Γεϊργιοσ
40
156
3,8
Ζλοσ
118
449
4,2
Λζθμονασ
30
128
3,8
Άγιοι Ταξιάρχεσ
22
84
4,2
Σκάλα
207*
871
4,3
Νότια Σκάλασ
40
173
3,7
Βλαχιϊτθ
24*
89
3,7
Στεφανιά
27*
102
4,5
Γλυκόβρυςθ
68
310
3,9
Άγιοσ Ιωάννθσ
33
129
4,5
Ρεριςτζρι
12*
54
4,9
Αςτζρι
12
59
4,9
Μυρτιά
11
54
φνολο
644
2658
4,1
* ςτουσ μετανάςτεσ περιλαμβάνονται: μετανάςτεσ από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ
μετανάςτεσ από το Μαρόκο.
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14
8
3
1
17
5
8
1
12
0
0
1
0
70
και

