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1.

Στόχοι συνάντησης

Οι στόχοι της τελικής διάσκεψης του «Ειδικού προγράμματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου και
την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» ήταν:
i) η παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων του προγράμματος από τους συνεργαζόμενους
φορείς
ii) η συζήτηση και ο προγραμματισμός των δράσεων για τα έτη 2014-2018 σε περίπτωση
συνέχισης του προγράμματος
iii) η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα ελονοσίας και ιού του Δυτικού Νείλου από
ειδικούς της Ευρώπης και της Αμερικής.
Το πρόγραμμα της συνάντησης δίνεται στο Παράρτημα 1.
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2.

Συμμετέχοντες

Την τελική διάσκεψη του «Ειδικού προγράμματος ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την
ελονοσία - Ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» παρακολούθησαν 116
συμμετέχοντες. Στη διάσκεψη συμμετείχαν όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς του προγράμματος, οι
οποίοι και παρουσίασαν τα αποτελέσματα των δράσεων που είχαν αναλάβει. Επίσης, κλήθηκαν
και συμμετείχαν στη συνάντηση υπηρεσίες ή οργανισμοί που είχαν άμεση σχέση με το
αντικείμενο του προγράμματος, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι Γιατροί χωρίς σύνορα, εκπρόσωποι
νοσοκομείων κά.
Στη συνάντηση είχαν προσκληθεί επτά ομιλητές από την Ευρώπη και την Αμερική για να
ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα ελονοσίας και ιού του
Δυτικού Νείλου. Πιο συγκεκριμένα, οι ομιλητές ήταν οι:


Dr Rozzitza Mintcheva (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, World Health Organization - WHO)



Dr Nikolaos Stilianakis (Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Joint Research
Centre, European Commission - JRC)



Dr Kathrine Tan (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αμερικής, Centers for
Disease Control and Prevention - CDC)



Dr Wim Van Bortel και Dr Herve Zeller (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου
Νοσημάτων, European Center for Disease Prevention and Control - ECDC)



Dr Henk Schallig (Ανώτερο Τροπικό Ινστιτούτο Ολλανδίας, Royal Tropical Institute, the
Netherlands)



Dr Martin De Smet (Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Médecins Sans Frontières – MSF, Belgium)
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3.

Πρακτικά συνάντησης

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014
3.1 Χαιρετισμοί
Ο κ. Χατζηχριστοδούλου καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στην τελική διάσκεψη του «Ειδικού
προγράμματος ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία - Ενίσχυση της
επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» και κάλεσε τους εκπροσώπους του WHO, του ECDC,
του CDC και του Υπουργείου Υγείας να απευθύνουν χαιρετισμό.
Η Δρ Tan (CDC) χαιρέτισε τη συνάντηση και ευχαρίστησε για την πρόσκληση για συμμετοχή της
στην τελική διάσκεψη του προγράμματος.
Η Δρ Mintcheva (ΠΟΥ) χαιρέτισε τη συνάντηση και επισήμανε το ενδιαφέρον της ΠΟΥ για τα
νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές και την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων
προκειμένου οι χώρες να είναι ελεύθερες ελονοσίας.
Ο Δρ van Bortel (ECDC) χαιρέτησε τη συνάντηση και αναφέρθηκε στις συχνές συναντήσεις του
ECDC με το ΚΕΕΛΠΝΟ με θέμα την ελονοσία στην Λακωνία.
Η κα Κονταρίνη (Υπουργείο Υγείας) χαιρέτισε τη διάσκεψη εκπροσωπώντας την κα
Παπανικολάου (Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας) και τόνισε το
ενδιαφέρον του Υπουργείου για τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές και τα
αποτελέσματα του προγράμματος.
Τέλος, η κα Ραΐδου (Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών
Υποδομών, Υπουργείο Υγείας) ευχαρίστησε για την πρόσκληση στην τελική διάσκεψη του
προγράμματος και τόνισε τη σημαντικότητα του ελέγχου των νοσημάτων που μεταδίδονται με
διαβιβαστές.
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Ο κ. Χατζηχριστοδούλου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι την πρώτη μέρα της τελικής
διάσκεψης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος για τον ιό του Δυτικού
Νείλου, ενώ η δεύτερη μέρα θα είναι αφιερωμένη στα αποτελέσματα για την ελονοσία.

3.2 Παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών
Η Δρ Mintcheva (ΠΟΥ) παρουσίασε τις δράσεις της ΠΟΥ για την αποφυγή της
επανεγκατάστασης της ελονοσίας σε χώρες που είναι πλέον ελεύθερες ελονοσίας και το
“Παγκόσμιο πρόγραμμα για την ελονοσία – Global Malaria Programme” (Παράρτημα 2).
Ο Δρ Van Bortel (ECDC) παρουσίασε τον κίνδυνο εισαγωγής νοσημάτων μεταδιδόμενων με
διαβιβαστές στην Ευρώπη βάσει των δεδομένων του ECDC και των δραστηριοτήτων του
προγράμματος για τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές (Emerging and vector-borne
diseases Programme, EVD) (Παράρτημα 3).
Η Δρ Tan (CDC) παρουσίασε την επίδραση των ταξιδιών στη μετάδοση νοσημάτων που
μεταδίδονται με διαβιβαστές εστιάζοντας τόσο στον ιό του Δυτικού Νείλου όσο και στην
ελονοσία (Παράρτημα 4).

3.3 Παρουσίαση αποτελεσμάτων προγράμματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου
3.3.1 Εισαγωγικές παρουσιάσεις
Η κα Περβανίδου (ΚΕΕΛΠΝΟ) παρουσίασε συνοπτικά τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις
δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ για τον ιό του Δυτικού Νείλου από το 2010 έως το 2013 (Παράρτημα 5).
Ο κ. Χατζηχριστοδούλου (Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) παρουσίασε τους στόχους του «Ειδικού προγράμματος ελέγχου για
τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία - Ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική
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επικράτεια» αναφορικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου, τους συνεργαζόμενους φορείς και τις
δράσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του προγράμματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου
(Παράρτημα 6).

3.3.2 Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων της επιτήρησης πτηνών και ιπποειδών
Ο κ. Δόβας (Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων, Τμήμα Κτηνιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) παρουσίασε τα
αποτελέσματα του ελέγχου των οικόσιτων πτηνών (ορνίθια ελευθέρας διαβίωσης,
περιστέρια) για την επιτήρηση της κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου, ενώ επισήμανε
τα πλεονεκτήματα της χρήσης των οικόσιτων πτηνών ως δεικτών για την έγκαιρη ανίχνευση
του ιού του Δυτικού Νείλου. Επίσης, τονίστηκε και η αναγκαιότητα καταπολέμησης
προνυμφών των κουνουπιών κατά την έναρξη της επιδημικής περιόδου, δεδομένου ότι με την
εφαρμογή των προαναφερθέντων συστημάτων επιτήρησης διαπιστώθηκε ότι η έναρξη του
πρωτογενούς ενζωοτικού κύκλου του ιού σε κάθε περίπτωση συνέβη τουλάχιστον 2 μήνες
πριν την εκδήλωση κρουσμάτων σε ανθρώπους (Παράρτημα 7).
Ο κ. Μπιλλίνης (Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) παρουσίασε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την ομάδα
εργασίας για τα άγρια πτηνά. Παρουσίασε στους συμμετέχοντες τον τρόπο που
πραγματοποιούνταν οι δειγματοληψίες και τα σημεία των δειγματοληψιών για τον ιό του
Δυτικού Νείλου (Παράρτημα 8).
Ο κ. Δούκας (Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας) παρουσίασε τα αποτελέσματα που σχετίζονταν με την επιτήρηση των ιπποειδών
στη λίμνη Κάρλα (περιφερειακή ενότητα Λάρισας) και το Μαραθώνα (Παράρτημα 9).
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3.3.3 Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων της επιτήρησης κουνουπιών
Η κα Τσερκέζου (Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας) και η κα Βακάλη (ΚΕΕΛΠΝΟ) παρουσίασαν τα δεδομένα εντομολογικής επιτήρησης
για την Ελλάδα και της στοχευμένης επιτήρησης στην Αττική, αντίστοιχα, για τα έτη 2012 και
2013 (Παράρτημα 10).
Ο κ. Παπαδόπουλος (Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Τμήμα Γεωπονίας
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) παρουσίασε
τα αποτελέσματα της εντομολογικής επιτήρησης στη λίμνη Κάρλα (περιφερειακή ενότητα
Λάρισας) και τα δεδομένα τις μελέτης διαχείμασης κουνουπιών Culex σε περιοχές της
Θεσσαλίας (Παράρτημα 11).
Ο κ. Αθανασίου παρουσίασε την αποτελεσματικότητα των εγκεκριμένων προνυμφοκτόνων
έναντι των προνυμφών του είδους Culex pipiens (Παράρτημα 12).
Ο κ. Μαμούρης (Εργαστήριο Γενετικής, Εξελικτικής και Συγκριτικής Βιολογίας, Τμήμα
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) παρουσίασε τα αποτελέσματα της
γενετικής ανάλυσης κουνουπιών του συμπλέγματος Culex pipiens. Τα 520 ενήλικα Culex pipiens
που αναλύθηκαν προέρχονταν από την επιτήρηση στη λίμνη Κάρλα (περιφερειακή ενότητα
Λάρισας) (Παράρτημα 13).
Ο κ. Βόντας (Εργαστήριο Βιοχημείας και Εφαρμοσμένης Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας,
Πανεπιστήμιο Κρήτης) παρουσίασε τα αποτελέσματα γονοτύπησης κουνουπιών για
μεταλλαγές ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα, γενετική ταυτοποίηση ειδών και προτίμηση
ξενιστών που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο του (Παράρτημα 14).
Η κα Πατσουλά (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) και η κα Βρυώνη (Εργαστήριο
Μικροβιολογίας, Ιατρική

Σχολή, Εθνικό και

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

παρουσίασαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων κουνουπιών για την
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ανίχνευση του ιού του Δυτικού Νείλου. Τα δείγματα που αναλύθηκαν προέρχονταν από την
εντομολογική επιτήρηση των ετών 2012 και 2013 (Παράρτημα 15).

3.3.4 Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων της επιτήρησης ανθρώπων
Η κα Παπά (Εργαστήριο Αναφοράς Αρμποϊών, Α’ Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και η κα Καψιμάλη (Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) παρουσίασαν τα αποτελέσματα των
Εργαστηρίων Αναφοράς αναφορικά με τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου για τα
έτη 2012 και 2013. (Παράρτημα 16).
Ο κ. Μαμούρης (Εργαστήριο Γενετικής, Εξελικτικής και Συγκριτικής Βιολογίας, Τμήμα
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) παρουσίασε τα αποτελέσματα της
ανάλυσης γενετικών πολυμορφισμών σε ανθρώπους για τον ιό του Δυτικού Νείλου από
δείγματα αίματος των εργαστηρίων αναφοράς (Παράρτημα 17).
Ο κ. Πουρνάρας (Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών) παρουσίασε τα αποτελέσματα της οροεπιδημιολογικής μελέτης για τον
ιό του Δυτικού Νείλου που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Malwest σε
δείγμα περίπου 4000 ανθρώπων από όλη των ελληνική επικράτεια (Παράρτημα 18).
Η κα Μπάκα (ΚΕΕΛΠΝΟ) παρουσίασε την εμπειρία της επιτροπής καθορισμού επηρεαζόμενων
περιοχών αναφορικά με την αιμοδοσία και τους περιορισμούς κατά τη διάρκεια της
κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου (Παράρτημα 19).
Ο κ. Φώτης (Εργαστήριο Χωρικής ανάλυσης, GIS και θεματικής χαρτογραφίας, Τμήμα
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
παρουσίασε τα αποτελέσματα της χωρικής ανάλυσης των δεδομένων από το πρόγραμμα και
ενός μοντέλου πρόβλεψης για τον ιό του Δυτικού Νείλου για το 2013. Επίσης, ο κ.
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Παπασπυρόπουλος (Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) παρουσίασε ένα δεύτερο μοντέλο πρόβλεψης για τον ιό του
Δυτικού Νείλου με χρήση των δεδομένων του προγράμματος και των αποτελεσμάτων των
άγριων πτηνών (Παράρτημα 20).
Ο κ. Στυλιανάκης (Joint Research Centre, European Commission) παρουσίασε τη χρήση
μοντέλων πρόβλεψης για τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές εστιάζοντας στο
παράδειγμα του ιού του Δυτικού Νείλου και δείχνοντας τα πρώτα δεδομένα που προέκυψαν
από αναλύσεις μετεωρολογικών δεδομένων από το Joint Research Centre (Παράρτημα 21).

3.4 Ομάδες εργασίας για τον ιό του Δυτικού Νείλου
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες εργασίας για να συζητήσουν και να
προγραμματίσουν τις δράσεις για τα έτη 2014-2018 για τον ιό του Δυτικού Νείλου σε
περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Οι θεματικές ενότητες των ομάδων εργασίας ήταν οι
εξής:
- Ομάδα εργασίας 1 (συντονιστές: Ν. Παπαδόπουλος, Γ. Κολιόπουλος): Επιτήρηση και έλεγχος
κουνουπιών για τον ιό του Δυτικού Νείλου
- Ομάδα εργασίας 2 (συντονιστές: Χ. Μπιλλίνης, Μ. Κονταρίνη): Επιτήρηση πτηνών και
ιπποειδών για τον ιό του Δυτικού Νείλου
- Ομάδα εργασίας 3 (συντονιστές: Α. Παπά, Ζ. Μαμούρης): Επιτήρηση ανθρώπων και
ανίχνευση του ιού του Δυτικού Νείλου
- Ομάδα εργασίας 4 (συντονιστές: Ν. Στυλιανάκης, Ι. Τσελέντης): GIS και πρόβλεψη
εξάπλωσης για τον ιό του Δυτικού Νείλου
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Οι μελλοντικές δράσεις που προτείνονται από τις ομάδες εργασίες δίνονται παρακάτω:
1. Όσον αφορά στα κουνούπια (ομάδα εργασίας 1) προτάθηκε να συνεχιστεί μέρος των
δράσεων του Malwest και να προγραμματιστούν και κάποιες νέες, όπως φαίνονται
παρακάτω (Παράρτημα 22):


Να δημοσιευτούν τα αποτελέσματα της εντομολογικής επιτήρησης των δυο
προηγούμενων ετών



Να συνεχιστεί η μελέτη της διαχείμασης των κουνουπιών για άλλα δυο έτη
προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα



Να ολοκληρωθεί η μελέτη της σύγκρισης παγίδων ενηλίκων κουνουπιών



Να πραγματοποιηθεί μια δημογραφική μελέτη των άγριων ειδών κουνουπιών που
σχετίζονται με τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου



Να συνεχιστεί η μελέτη ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα εγκεκριμένα εντομοκτόνα



Να συνεχιστεί η γενετική ανάλυση των κουνουπιών του συμπλέγματος Culex pipiens



Να μελετηθούν οι υβριδικοί πληθυσμοί των κουνουπιών Culex και η συμβολή τους
στην επιδημιολογία και τη μετάδοση της νόσου.

2. Όσον αφορά στα πτηνά και τα ιπποειδή (ομάδα εργασίας 2), συζητήθηκαν τα εξής
(Παράρτημα 23):


Να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα επιτήρησης αγρίων πτηνών κι άλλες περιοχές,
όπως η Πελοπόννησος και κάποια νησιά



Να επεκταθεί η επιτήρηση οικόσιτων πτηνών και σε άλλες περιοχές, όπως η Θεσσαλία
και η Αττική
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Να συνεχιστεί η επιτήρηση των ιπποειδών στη λίμνη Κάρλα (περιφερειακή ενότητα
Λάρισας)



Να γίνει έλεγχος της αξιοπιστίας των εργαστηριακών μεθόδων που χρησιμοποιούνται
για την ανίχνευση του ιού του Δυτικού Νείλου σε δείγματα αίματος πτηνών και
ιπποειδών.

3. Όσον αφορά στους ανθρώπους, από την ομάδα εργασίας 3 (Παράρτημα 24) προτάθηκαν
τα παρακάτω:


Να δημοσιευτούν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος



Να αναλυθούν περισσότερα δείγματα αίματος για την ανάλυση γενετικών
πολυμορφισμών σε ανθρώπους για τον ιό του Δυτικού Νείλου



Να γίνουν αλλαγές στο σύστημα ενεργητικής αναζήτησης κρουσμάτων (π.χ.
πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων στα νοσοκομεία για εντοπισμό πιθανών
κρουσμάτων)



Να γίνει μια μελέτη σειράς ή μια μελέτη πασχόντων – μαρτύρων για τον ιό του Δυτικού
Νείλου.

4. Η ομάδα εργασίας 4 (Παράρτημα 25) για τα μοντέλα πρόβλεψης των ασθενειών και τη
χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS) πρότεινε:


Να καταχωρηθούν και άλλα δεδομένα στη γεωβάση (π.χ. δεδομένα ιπποειδών,
πτηνών, μετεωρολογικά κλπ)



Να δημιουργηθεί ένα μοντέλο εκτίμησης κινδύνου με βάση τη χρήση μαθηματικών
μοντέλων σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα δεδομένα (επιδημιολογικά δεδομένα,
δεδομένα που θα είναι καταχωρημένα στο GIS κλπ).
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Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
3.5 Παρουσίαση αποτελεσμάτων προγράμματος για την ελονοσία
3.5.1 Εισαγωγικές παρουσιάσεις
Η κα Περβανίδου (ΚΕΕΛΠΝΟ) παρουσίασε συνοπτικά τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις
δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ για την ελονοσία κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στα αποτελέσματα των
δράσεων στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας, την περιφερειακή ενότητα Έβρου και την περιφερειακή
ενότητα Καρδίτσας (Παράρτημα 26).
Ο κ. Χατζηχριστοδούλου (Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) παρουσίασε τους στόχους του «Ειδικού προγράμματος ελέγχου για
τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία - Ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική
επικράτεια» για την ελονοσία, τους συνεργαζόμενους φορείς και τις δράσεις που έλαβαν χώρα
κατά τη διάρκεια του προγράμματος για την ελονοσία (Παράρτημα 27).
Ο κ. Διαμαντόπουλος (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου) παρουσίασε
τις απόψεις από τη σκοπιά των τοπικών αρχών για τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο
δήμο Ευρώτα Λακωνίας και πρότεινε τη συνέχιση των δράσεων στην περιοχή προκειμένου να
αποφευχθούν νέα κρούσματα ελονοσίας στην περιοχή (Παράρτημα 28).

3.5.2 Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων της επιτήρησης κουνουπιών
Εκπρόσωποι των εταιρειών (Οικοανάπτυξη, Βιοεφαρμογές, Axiven – Απολυμαντική) που
συμμετείχαν στα προγράμματα καταπολέμησης τα έτη 2012 και 2013, παρουσίασαν μια σειρά
δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων, τη χρήση των δεδομένων σε
μοντέλα πρόβλεψης και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
των προγραμμάτων (Παράρτημα 29).
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Ο κ. Κολιόπουλος (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο) παρουσίασε τα αποτελέσματα της
επιτήρησης κουνουπιών (προνυμφών και ακμαίων) στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας και το
Μαραθώνα για τα έτη 2012 και 2013 (Παράρτημα 30).
Ο κ. Μπαδιεριτάκης (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο) παρουσίασε τα αποτελέσματα
των αναλύσεων των ψεκασμένων επιφανειών στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας. Τα δείγματα
ελήφθησαν από τις οικίες/καταλύματα μεταναστών στα οποία πραγματοποιήθηκαν
εσωτερικοί υπολειμματικοί ψεκασμοί το 2013 (Παράρτημα 31).

3.5.3 Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων της επιτήρησης ανθρώπων
Η κα Πιπεράκη (Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών) παρουσίασε τα αποτελέσματα της οροεπιδημιολογικής μελέτης για την
ελονοσία σε δείγμα περίπου 700 μεταναστών από ενδημικές χώρες και περίπου 300 Ελλήνων
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του δήμου Ευρώτα Λακωνίας (Παράρτημα 32).
Η κα Μάρκα (Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας) παρουσίασε τα αποτελέσματα όσον αφορά στα ταχέα διαγνωστικά τεστ για την
ελονοσία και την αποτελεσματικότητά τους συγκριτικά με τη μικροσκόπηση και την PCR
(Παράρτημα 33)
Ο κ. Βακάλης (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) παρουσίασε τις μεθόδους διάγνωσης της
ελονοσίας καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, ενώ επίσης παρουσίασε τα
εργαστηριακά αποτελέσματα για την ανίχνευση των Plasmodium σε δείγματα αίματος
(Παράρτημα 34).
Η κα Μπάκα (ΚΕΕΛΠΝΟ) παρουσίασε τα ανθελονοσιακά θεραπευτικά σχήματα που
χρησιμοποιήθηκαν στα κρούσματα ελονοσίας κατά τη διάρκεια της μαζικής χορήγησης
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προληπτικού ανθελονοσιακού σχήματος στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας, καθώς και τις υποτροπές
που καταγράφηκαν (Παράρτημα 35).
Ο Δρ De Smet (Γιατροί Χωρίς Σύνορα), ως υπεύθυνος της ομάδας εργασίας για την ελονοσία,
παρουσίασε την εμπειρία των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» στη

χορήγηση προληπτικής

ανθελονοσιακής θεραπείας και τους πληθυσμούς στόχους (Παράρτημα 36).
Η κα Τσερώνη (ΚΕΕΛΠΝΟ) παρουσίασε το πρόγραμμα παρέμβασης που έλαβε χώρα στο δήμο
Ευρώτα Λακωνίας τα έτη 2012 και 2013. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τον προσυμπτωματικό
έλεγχο μεταναστών από ενδημικές χώρες, τη συνεχή θερμομέτρηση του επιτηρούμενου
πληθυσμού και τη χορήγηση μαζικής θεραπείας σε συνδυασμό με τις εντομολογικές
παρεμβάσεις (προνυμφοκτονία, καταπολέμηση, εσωτερικοί υπολειμματικοί ψεκασμοί) και τη
χρήση κουνουπιέρων εμποτισμένων με εντομοκτόνα (Παράρτημα 37).
Ο Δρ Schallig (Royal Tropical Institute) παρουσίασε την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων
για την ελονοσία, τα εμπύρετα νοσήματα και τον έλεγχο αντοχής (Παράρτημα 38).
Ο κ. Σπανάκος (Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών) και η κα Μπάκα (ΚΕΕΛΠΝΟ) παρουσίασαν τα αποτελέσματα της
γονοτύπησης του Plasmodium vivax που απομονώθηκε από την έξαρση κρουσμάτων στο δήμο
Ευρώτα Λακωνίας (Παράρτημα 39).
Ο κ. Χατζηχριστοδούλου έκλεισε τις παρουσιάσεις της δεύτερης ημέρας με τις γνώσεις που
αποκτήθηκαν για την ελονοσία από τις παρεμβάσεις που έγιναν στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας
(Παράρτημα 40).
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3.6 Ομάδες εργασίας για την ελονοσία
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες εργασίες για να συζητήσουν και να
προγραμματίσουν τις δράσεις για τα έτη 2014-2018 για την ελονοσία σε περίπτωση συνέχισης
του προγράμματος. Τα θέματα που πραγματεύτηκαν οι ομάδες εργασίας ήταν:
- Ομάδα εργασίας 1 (συντονιστές: Γ. Κολιόπουλος, Ν. Παπαδόπουλος): Επιτήρηση
κουνουπιών για την ελονοσία
- Ομάδα εργασίας 2 (συντονιστές: Θ. Πιπεράκη, Ν. Βακάλης): Εργαστηριακή διάγνωση
ελονοσίας, γονοτύπηση Plasmodium
- Ομάδα εργασίας 3 (συντονιστές: Γ. Σαρόγλου, Α. Μπάκα): Παρεμβάσεις στη Λακωνία και
προσυμπτωματικός έλεγχος μεταναστών στις πύλες εισόδου

Οι μελλοντικές δράσεις που προτείνονται από τις ομάδες εργασίες για την ελονοσία δίνονται
παρακάτω:
1. Όσον αφορά στα κουνούπια (ομάδα εργασίας 1) προτάθηκε να συνεχιστεί μέρος των
δράσεων που πραγματοποιήθηκαν τα δυο προηγούμενα έτη και να προγραμματιστούν και
νέες (Παράρτημα 41), όπως:


Να δημιουργηθούν πρωτόκολλα (προτυποποιημένες πρακτικές) για τον τρόπο που θα
πρέπει να πραγματοποιούνται οι δειγματοληψίες ενηλίκων κουνουπιών



Να συνεχιστεί η μελέτη που αφορά στη συμπεριφορά και τις συνήθειες των Anopheles
(σημεία αναπαραγωγής, σημεία ανάπαυσης, συνήθειες διατροφής κλπ)



Να γίνει αξιολόγηση των μεθόδων καταπολέμησης των Anopheles (προνυμφοκτονία vs.
ακμαιοκτονίας)



Να συνεχιστεί η μελέτη διαχείμασης των ενηλίκων κουνουπιών.
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2. Η ομάδα εργασίας 2 (Παράρτημα 42) που ασχολήθηκε με τις δράσεις που αφορούν στην
εργαστηριακή διάγνωση της ελονοσίας, πρότεινε τα εξής:


Να δημοσιευτούν τα υπάρχοντα αποτελέσματα για την οροεπιδημιολογική μελέτη και
τη γονοτύπηση του Plasmodium



Να εκτιμηθεί η ευαισθησία και η ειδικότητα του ταχέως διαγνωστικού τεστ για την
ελονοσία και να γίνει έλεγχος ποιότητας των νέων παρτίδων



Να

γίνει

αξιολόγηση

των

μεθόδων

που

θα

χρησιμοποιηθούν

κατά

τον

προσυμπτωματικό έλεγχο των μεταναστών (π.χ. προτάθηκε να μη χρησιμοποιηθεί η
ELISA και να προτιμηθεί η μικροσκόπηση)
3. Η ομάδα εργασίας 3 (Παράρτημα 43) που ασχολήθηκε με τις παρεμβάσεις για την
ελονοσία τόσο στη Λακωνία όσο και σε άλλες περιοχές υψηλού κινδύνου πρότεινε:


Να συνεχιστούν οι δράσεις στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας (και να οργανωθεί η
εκπαίδευση των τοπικών αρχών δημόσιας υγείας στην ενεργητική αναζήτηση
κρουσμάτων) και να τεθούν προτεραιότητες για τις άλλες περιοχές (περιοχές υψηλού
κινδύνου) που χρήζουν εφαρμογή στοχευμένων δράσεων



Να συζητηθεί η χορήγηση μαζικής θεραπείας σε μετανάστες από ενδημικές ώρες το
2014, στο Δήμο Ευρώτα ή/και σε άλλες περιοχές (π.χ. περιφερειακή ενότητα
Καρδίτσας)



Να συνεχιστούν οι δράσεις στις πύλες εισόδου και τα κέντρα κράτησης/φιλοξενίας
μεταναστών (έλεγχος εμπυρέτου, χρήση RDTs σε ύποπτα κρούσματα, μέτρα πρόληψης
από την έκθεση στα κουνούπια).
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Κλείνοντας η κα Κύρλεση (Γενική Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Ποιότητας Ζωής Υπουργείου Υγείας) παρουσίασε τους στόχους του Σχεδίου Δράσης για την
ελονοσία που έχει συντάξει το Υπουργείο Υγείας. Τόνισε, επίσης, τη σημαντικότητα τέτοιων
σχεδίων και εξέφρασε και την πρόθεση του Υπουργείου να δημιουργηθούν κι άλλα εθνικά
σχέδια δράσης και για άλλα νοσήματα.
Τέλος, ο κ. Χατζηχριστοδούλου, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες του προγράμματος για τη
συνεργασίας και τόνισε ότι η ομαδικότητα οδήγησε στην επίτευξη των στόχων του
προγράμματος.
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Παράρτημα 1. Πρόγραμμα τελικής διάσκεψης Malwest
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

Πρόγραμμα
08:15 – 08:45

Εγγραφές
Γραμματεία: Ζ. Καλογνωμά, Μ. Αγγελοπούλου, Κ. Ελευθερίου

Έναρξη συνάντησης - Χαιρετισμοί
Προεδρείο: Καθηγήτρια Τζ. Κρεμαστινού, Καθηγητής Χ. Χατζηχριστοδούλου
08:45 – 09:15

Υπουργείο Υγείας, WHO, ECDC, CDC, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ), Δήμαρχος Δήμου Ευρώτα, MALWEST

Παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών
9:15 – 09:30

Δράσεις για τη διατήρηση του status «ελεύθερης ελονοσίας» μιας χώρας (Actions
to maintain the status of malaria-free in a country), Dr Rossitza Mintcheva (WHO)

09:30 – 09:45

Ο κίνδυνος εισαγωγής νοσημάτων μεταδιδόμενων με διαβιβαστές στην Ευρώπη
(The risk of vectorborne diseases introduction in Europe), Dr Wim Van Bortel, Dr
Herve Zeller (ECDC)

09:45 – 10:00

Ταξίδια και νοσήματα μεταδιδόμενα με διαβιβαστές (Travel and vectorborne
diseases), Dr Kathrine Tan (CDC)

10:00 – 10:30

Διάλειμμα - Καφές

Παρουσίαση αποτελεσμάτων προγράμματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου

10:30 – 10:40

Επιδημιολογικά δεδομένα και δράσεις από το ΚΕΕΛΠΝΟ για τον ιό του Δυτικού
Νείλου, Δρ. Δ. Περβανίδου

10:40 – 10:50

Παρουσίαση δράσεων προγράμματος MALWEST για τον ιό του Δυτικού Νείλου,
Καθηγητής Χ. Χατζηχριστοδούλου

Πτην
άΙπποε
ιδή

Εισαγωγή

Προεδρείο: Καθηγητής Γ. Σαρόγλου, Καθηγητής Χ. Μπιλλίνης

10:50 – 11:05

Παρουσίαση αποτελεσμάτων επιτήρησης άγριων πτηνών για τον ιό του Δυτικού
Νείλου, Καθηγητής Χ. Μπιλλίνης
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11:05 – 11:20

Παρουσίαση αποτελεσμάτων επιτήρησης οικόσιτων πτηνών για τον ιό του Δυτικού
Νείλου, Επικ. Καθηγητής Χ. Δόβας

11:20 – 11:35

Παρουσίαση αποτελεσμάτων επιτήρησης ιπποειδών για τον ιό του Δυτικού
Νείλου, Δ. Δούκας, Δ. Δηλαβέρης

11:35 – 11:45

Συζήτηση

Κουνούπια

Προεδρείο: Καθηγητής Ι. Τσελέντης, Αν. Καθηγητής Ι. Βόντας
11:45 – 11:55

Παρουσίαση δεδομένων εντομολογικής επιτήρησης για τα έτη 2012 και 2013,
Αν. Βακάλη, Π. Τσερκέζου

11:55 – 12:10

Παρακολούθηση πληθυσμών κουνουπιών στη λίμνη Κάρλα (ΠΕ Λάρισας) και
διαχείμασης κουνουπιών σε περιοχές της Θεσσαλίας, Καθηγητής Ν.
Παπαδόπουλος, Χ. Ιωάννου, Χ. Γεροφώτης

12:10 – 12:20

Αποτελεσματικότητα εντομοκτόνων εναντίον των κουνουπιών, Αν. Καθηγητής Χ.
Αθανασίου, Χ. Ιωάννου, Μ. Σακά

12:20 – 12:30

Αποτελέσματα μελέτης για τη γενετική ανάλυση κουνουπιών του συμπλέγματος
Culex pipiens, Καθηγητής Ζ. Μαμούρης

12:30 – 12:40

Παρουσίαση αποτελεσμάτων γονοτύπησης κουνουπιών για μεταλλαγές
ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα, γενετική ταυτοποίηση ειδών και προτίμηση
ξενιστών, Αν. Καθηγητής Ι. Βόντας

12:40 – 12:55

Παρουσίαση εργαστηριακών αναλύσεων κουνουπιών για την ανίχνευση του ιού
του Δυτικού Νείλου, Δρ. Ελ. Πατσουλά, Επ. Καθηγήτρια Γ. Βρυώνη

12:55 – 13:05

Συζήτηση

13:05 – 14:15

Μεσημβρινή διακοπή - Γεύμα

Άνθρωποι

Προεδρείο: Καθηγητής Αθ. Τσακρής, Καθηγήτρια Α. Παπά
14:15 – 14:30

Παρουσίαση εργαστηριακών αποτελεσμάτων ανίχνευσης του ιού του Δυτικού
Νείλου των Εργαστηρίων Αναφοράς, Καθηγήτρια Α. Παπά, Επ. Καθηγήτρια Β.
Καψιμάλη-Βαϊοπούλου

14:30 – 14:40

Παρουσίαση αποτελεσμάτων ανάλυσης γενετικών πολυμορφισμών σε ανθρώπους
για τον ιό του Δυτικού Νείλου, Καθηγητής Ζ. Μαμούρης
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14:40 – 14:50

Παρουσίαση αποτελεσμάτων οροεπιδημιολογικής μελέτης για τον ιό του Δυτικού
Νείλου, Αν. Καθηγητής Σπ. Πουρνάρας

14:50 – 15:05

Εμπειρία της επιτροπής καθορισμού επηρεαζόμενων περιοχών, Δρ. Αγ. Μπάκα,
Δρ. Κ. Σταμούλης

15:05 – 15:20

Χωρική Ανάλυση δεδομένων ιού του Δυτικού Νείλου με χρήση γεωγραφικών
πληροφοριακών συστημάτων (GIS) – Πρόβλεψη εξάπλωσης ιού του Δυτικού
Νείλου, Αναπλ. Καθηγητής Γ. Φώτης, Δρ. Κ. Παπασπυρόπουλος

15:20 – 15:35

Χρήση μοντέλων για τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές, Καθηγητής Ν.
Στυλιανάκης

15:35 – 15:45

Συζήτηση

Ομάδες εργασίας (ΟΕ)
15:45 – 17:45

ΟΕ1: Επιτήρηση και έλεγχος κουνουπιών για τον ιό του Δυτικού Νείλου
ΟΕ2: Επιτήρηση πτηνών και ιπποειδών για τον ιό του Δυτικού Νείλου
ΟΕ3: Επιτήρηση ανθρώπων και ανίχνευση ιού Δυτικού Νείλου
ΟΕ4: GIS και πρόβλεψη εξάπλωσης για τον ιό του Δυτικού Νείλου

17:45 – 18:15

Διάλειμμα – Καφές

Συμπεράσματα Ομάδων Εργασίας - Συζήτηση
Προεδρείο: Καθηγήτρια Τζ. Κρεμαστινού, Καθηγητής Χ. Χατζηχριστοδούλου
18:15 – 18:45

Παρουσίαση συμπερασμάτων ΟΕ1, ΟΕ2, ΟΕ3 και ΟΕ4

19:30

Δείπνο (St' Astra East, Radisson Blu Park, 8ος όροφος)
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Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

Πρόγραμμα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων προγράμματος για την ελονοσία

Εισαγωγή

Προεδρείο: Καθηγητής Ν. Βακάλης, Δρ Α. Βασιλογιαννακόπουλος
08:30 – 08:45

Επιδημιολογικά δεδομένα και δράσεις για την ελονοσία από το ΚΕΕΛΠΝΟ, Δρ Δ.
Περβανίδου

08:45 – 09:00

Σχέδιο δράσης για την ελονοσία, Δρ Α. Κύρλεση

09:00 – 09:15

Παρουσίαση δράσεων προγράμματος MALWEST για την ελονοσία, Καθηγητής Χ.
Χατζηχριστοδούλου

09:15 – 09:25

Η εμπειρία του Ευρώτα από τη σκοπιά των τοπικών αρχών Δημόσιας Υγείας, Δρ. Β.
Διαμαντόπουλος

Κουνούπια

Προεδρείο: Καθηγητής Ν. Παπαδόπουλος, Δρ Γ. Κολιόπουλος
09:25 – 10:00

Η εμπειρία των εταιριών καταπολέμησης, Δρ Σπ. Μουρελάτος, Π. Περγαντάς, Σπ.
Μπέλλου, Μ. Γαβριήλ

10:00 – 10:15

Παρουσίαση αποτελεσμάτων επιτήρησης κουνουπιών για την ελονοσία στο δήμο
Ευρώτα Λακωνίας και Μαραθώνα, Δρ. Γ. Κολιόπουλος

10:15 – 10:25

Παρουσίαση αποτελεσμάτων αναλύσεων ψεκασμένων επιφανειών στο δήμο
Ευρώτα Λακωνίας, Δρ. Ε. Μπαδιεριτάκης

10:25 – 10:35

Συζήτηση

10:35 – 11:05

Διάλειμμα - Καφές

Άνθρωποι

Προεδρείο: Δρ Κ. Σύρρος, Ευδοκία Βασσάλου
11:05 – 11:20

Παρουσίαση αποτελεσμάτων οροεπιδημιολογικής μελέτης, Επ. Καθηγήτρια Θ.
Πιπεράκη

11:20 – 11:30

Αποτελέσματα χρήσης ταχέων διαγνωστικών δοκιμών (RDTs), Δρ Α. Μάρκα
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11:30 – 11:45

Παρουσίαση εργαστηριακών αποτελεσμάτων ανίχνευσης Plasmodium, Καθηγητής
Ν. Βακάλης

11:45 – 11:55

Θεραπευτικά
Δρ. Α. Μπάκα

11:55 – 12:10

Η εμπειρία των «Γιατρών χωρίς σύνορα» στη χορήγηση προληπτικής θεραπείας,
Δρ. Α. Βεΐζης, Δρ Martin De Smet

12:10 – 12:25

Παρουσίαση προγράμματος παρέμβασης (προσυμπτωματικός έλεγχος,
θερμομέτρηση, μαζική θεραπεία) στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας τα έτη 2012, 2013,
Μαρία Τσερώνη

12:25 – 12:40

Ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων για την ελονοσία και τα εμπύρετα
νοσήματα, έλεγχος αντοχής, Δρ Henk Schallig (Royal Tropical Institute, Netherlands)

12:40 – 13:00

Γονοτύπηση Plasmodium vivax που απομονώθηκε από την έξαρση κρουσμάτων
στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας, Δρ. Γ. Σπανάκος, Δρ Α. Μπάκα

13:00 – 13:10

Γνώσεις που αποκτήθηκαν (lessons learned) για την ελονοσία το 2012 και 2013,
Καθηγητής Χ. Χατζηχριστοδούλου, ΚΕΕΛΠΝΟ

13:10 – 13:20

Συζήτηση

13:20 – 14:30

Μεσημβρινή διακοπή - Γεύμα

σχήματα

για

την

ελονοσία

και

υποτροπές,

Ομάδες εργασίας (ΟΕ)
14:30 – 16:15

ΟΕ1: Επιτήρηση κουνουπιών για την ελονοσία
ΟΕ2: Εργαστηριακή διάγνωση ελονοσίας, γονοτύπηση Plasmodium
ΟΕ3: Παρεμβάσεις στη Λακωνία και προσυμπτωματικός έλεγχος μεταναστών στις πύλες
εισόδου

16:15 – 16:45

Διάλειμμα – Καφές

Συμπεράσματα Ομάδων Εργασίας - Συζήτηση
Προεδρείο: Καθηγήτρια Τζ. Κρεμαστινού, Καθηγητής Χ. Χατζηχριστοδούλου
16:45 – 17:15

Παρουσίαση συμπερασμάτων ΟΕ1, ΟΕ2 και ΟΕ3
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Παράρτημα 2. Παρουσίαση εκπροσώπου ΠΟΥ

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_02.pdf
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Παράρτημα 3. Παρουσίαση εκπροσώπου ECDC

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_03.pdf
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Παράρτημα 4. Παρουσίαση εκπροσώπου CDC

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_04.pdf
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Παράρτημα 5. Επιδημιολογικά δεδομένα για τον ιό του Δυτικού Νείλου από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_05.pdf
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Παράρτημα 6. Δράσεις προγράμματος MALWEST για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_06.pdf
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της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 7. Αποτελέσματα επιτήρησης οικόσιτων πτηνών για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_08.pdf
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 8. Αποτελέσματα επιτήρησης άγριων πτηνών για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_07.pdf
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 9. Αποτελέσματα επιτήρησης ιπποειδών για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_09.pdf
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 10. Παρουσίαση δεδομένων εντομολογικής επιτήρησης για τα έτη 2012 και 2013

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_10.pdf

- 32 -

Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 11. Εντομολογική επιτήρηση στη λίμνη Κάρλα και αποτελέσματα μελέτης διαχείμασης

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_11.pdf
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 12. Αποτελεσματικότητα εγκεκριμένων προνυμφοκτόνων

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_12.pdf
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 13. Αποτελέσματα μελέτης για τη γενετική ανάλυση κουνουπιών του συμπλέγματος
Culex pipiens

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_13.pdf
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 14. Αποτελέσματα γονοτύπησης κουνουπιών για μεταλλαγές ανθεκτικότητας στα
εντομοκτόνα

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_14.pdf
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 15. Εργαστηριακές αναλύσεις κουνουπιών για την ανίχνευση του ιού του Δυτικού
Νείλου

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνονται οι παρουσιάσεις:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_15a.pdf
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_15b.pdf
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 16. Αποτελέσματα ανίχνευσης του ιού του Δυτικού Νείλου των Εργαστηρίων
Αναφοράς

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνονται οι παρουσιάσεις:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_16a.pdf
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_16b.pdf
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 17. Αποτελέσματα ανάλυσης γενετικών πολυμορφισμών σε ανθρώπους για τον ιό του
Δυτικού Νείλου

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_17.pdf
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 18. Αποτελέσματα οροεπιδημιολογικής μελέτης για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_18.pdf
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 19. Εμπειρία της επιτροπής καθορισμού επηρεαζόμενων περιοχών

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_19.pdf
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 20. Χωρική ανάλυση δεδομένων ιού του Δυτικού Νείλου με χρήση γεωγραφικών
πληροφοριακών συστημάτων (GIS) και μοντέλα πρόβλεψης

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνονται οι παρουσιάσεις:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_20a.pdf
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_20b.pdf
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 21. Χρήση μοντέλων για τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_21.pdf
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 22. ΟΕ1: Επιτήρηση και έλεγχος κουνουπιών για τον ιό του Δυτικού Νείλου
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 23. ΟΕ2: Επιτήρηση πτηνών και ιπποειδών για τον ιό του Δυτικού Νείλου
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 24. ΟΕ3: Επιτήρηση ανθρώπων και ανίχνευση ιού Δυτικού Νείλου
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 25. ΟΕ4: GIS και πρόβλεψη εξάπλωσης για τον ιό του Δυτικού Νείλου
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 26. Επιδημιολογικά δεδομένα και δράσεις για την ελονοσία από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_26.pdf
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Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 27. Παρουσίαση δράσεων προγράμματος MALWEST για την ελονοσία

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_27.pdf
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Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 28. Η εμπειρία του Ευρώτα από τη σκοπιά των τοπικών αρχών Δημόσιας Υγείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_28.pdf
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Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 29. Η εμπειρία των εταιριών καταπολέμησης

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνονται οι παρουσιάσεις:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_29a.pdf (Οικοανάπτυξη)
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_29b.pdf (Βιο-εφαρμογές)
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_29c.pdf (Axiven - Απολυμαντική)
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Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 30. Αποτελέσματα επιτήρησης κουνουπιών για την ελονοσία στο δήμο Ευρώτα
Λακωνίας και Μαραθώνα

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_30.pdf
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www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 31. Αποτελέσματα αναλύσεων ψεκασμένων επιφανειών στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_31.pdf

- 64 -

Με τη
συγχρηματοδότηση της
www.ygeia-pronoia.gr

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.epanad.gov.gr

Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 32. Αποτελέσματα οροεπιδημιολογικής μελέτης για την ελονοσία

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_32.pdf
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www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 33. Αποτελέσματα χρήσης ταχέων διαγνωστικών δοκιμών (RDTs)

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_33.pdf
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Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 34. Εργαστηριακά αποτελέσματα ανίχνευσης Plasmodium

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_34.pdf
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Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 35. Θεραπευτικά σχήματα για την ελονοσία και υποτροπές

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_35.pdf
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www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 36. Η εμπειρία των «Γιατρών χωρίς σύνορα» στη χορήγηση προληπτικής θεραπείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_36.pdf
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Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα

37. Παρουσίαση

προγράμματος

παρέμβασης

(προσυμπτωματικός

έλεγχος,

θερμομέτρηση, μαζική θεραπεία) στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας τα έτη 2012, 2013

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_37.pdf
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Πρακτικά Τελικής Διάσκεψης, 24-25 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα

www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 38. Ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων για την ελονοσία και τα εμπύρετα
νοσήματα, έλεγχος αντοχής

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_38.pdf
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www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 39. Γονοτύπηση Plasmodium vivax που απομονώθηκε από την έξαρση κρουσμάτων
στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_39.pdf
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www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 40. Γνώσεις που αποκτήθηκαν (lessons learned) για την ελονοσία το 2012 και 2013

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η παρουσίαση:
http://www.malwest.gr/docs/ESPA_FC_Annexes/Annex_40.pdf
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www.espa.gr

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 41. ΟΕ1: Επιτήρηση κουνουπιών για την ελονοσία
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της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)
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Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)
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Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 42. ΟΕ2: Εργαστηριακή διάγνωση ελονοσίας, γονοτύπηση Plasmodium
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Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)
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της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)
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Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση
της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια - MALWEST (MIS 365280)

Παράρτημα 43. ΟΕ3: Παρεμβάσεις στη Λακωνία και προσυμπτωματικός έλεγχος μεταναστών στις
πύλες εισόδου
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