
 

 

 

 

Αζήλα,28 Ηαλνπαξίνπ 2016 

 

Τν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ πξσηίζησο ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ- ηαμηδησηώλ θαη ηηο 
νδεγίεο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο ζρεηηθά κε ηελ επηδεκία απν ηνλ ηό Zika πνπ από ην 2014 
βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζηελ ηξνπηθή δώλε ηεο Αθξηθήο, ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο θαη ησλ λεζηώλ ηνπ 
Δηξεληθνύ Ωθεαλνύ, αιιά πξνζθάησο θαη ζηελ θεληξηθή θαη λόηην Ακεξηθή, αλαθνηλώλεη ζρεηηθή 
ηαξιδιωηική οδηγία πποθύλαξηρ, καδί κε ζύνηομο ιζηοπικό, γηα θάζε ελδηαθεξόκελν. 
 

- Οη ηαμηδηώηεο, πνπ επηζθέπηνληαη πεξηνρέο κε ηξέρνπζα ηνπηθή κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο (σάπηηρ*), 
ζπληζηάηαη λα ιακβάλνπλ ζπλερή κέηξα απνθπγήο ησλ δεγκάησλ από θνπλνύπηα, θαζώο ην 
θνπλνύπη, πνπ κεηαδίδεη ηε λόζν, ηζηκπά θαηά ηε δηάξθεηα εκέξαο θαη λύρηαο, ζε εμσηεξηθνύο θαη 
ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο, θαζώο θαη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. 

- Ηδηαηηέξσο, όζνλ αθνξά λήπηα, ειηθησκέλνπο, εγθύνπο θαη άηνκα κε ζνβαξέο ρξόληεο λόζνπο ή 
αλνζνθαηαζηνιή, ζπληζηάηαη ζπλεθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ λόζεζεο θαη ησλ ζπληζηώκελσλ κέηξσλ 
πξνθύιαμεο πξηλ από ην ηαμίδη ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο. Ηδηαίηεξα ζηηο εγθύνπο ζπληζηάηαη απμεκέλε 
πξνζηαζία θαηά ησλ δεγκάησλ από θνπλνύπηα ζηηο ελδεκηθέο πεξηνρέο.  

 

Ο ηαξιδιώηηρ ζςνιζηάηαι: 

1. Να θνξά θαξδηά ειαθξά ξνύρα κε καθξηά καλίθηα, καθξηά παληειόληα, ςειέο θάιηζεο, θαη, 
επηπιένλ, ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο, θιεηζηά παπνύηζηα θαη θαπέιν. 

2. Να ρξεζηκνπνηεί ζην αθάιππην δέξκα εληνκναπσζεηηθά, όπσο DEET (N-diethyl-m-
toluamide) ζε ζπγθέληξσζε 30-50%. Γηα ηνλ ςεθαζκό ησλ ξνύρσλ ηνπ (όρη απεπζείαο ζην 
δέξκα) λα ρξεζηκνπνηεί εληνκνθηόλα ζθεπάζκαηα, όπσο πεξκεζξίλε, ηεηξακεζξίλε, 
αιιεζξίλε θ.α. 

3. Να ρξεζηκνπνηεί εληνκνθηόλα ζθεπάζκαηα (ζπξέη, θηδάθηα, ηακπιέηεο) ζηνπο ρώξνπο πνπ 
πξόθεηηαη λα θαηαιύζεη. 

4. Να ρξεζηκνπνηεί θνπλνππηέξα θαηά ηηο ώξεο ηνπ ύπλνπ. Σπζηήλεηαη ε θνπλνππηέξα λα 
ςεθάδεηαη κε εληνκνθηόλν. 

Μεηά ηελ επηζηξνθή από πεξηνρή κε θξνύζκαηα από ηό, ν ηαμηδηώηεο ζπληζηάηαη λα παξαθνινπζεί 
ηελ πγεία ηνπ ηαμηδηώηε γηα 12 εκέξεο. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ εκεξώλ παξνπζηαζηεί 
ππξεηόο, πνλνθέθαινο, εξπζξόηεηα ζηα κάηηα, εμάλζεκα, κπαιγίεο θαη αξζξαιγίεο, ζπληζηάηαη ν 
ηαμηδηώηεο λα αλαδεηήζεη ηαηξηθή βνήζεηα θαη λα ελεκεξώζεη ηνλ ηαηξό γηα ην ηαμηδησηηθό ηνπ 
ηζηνξηθό.  

 

 

 



 

 

Σύνηομο ιζηοπικό 

Ο ηόο Zika κνηάδεη κε ηνλ ηό πνπ πξνθαιεί ην δάγθεην ππξεηό, θαη κεηαδίδεηαη, όπσο θαη ν δάγθεηνο 
ππξεηόο, κε δήγκα κνιπζκέλνπ θνπλνππηνύ.  

Τα ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ πεξηιακβάλνπλ ππξεηό, πνλνθέθαιν, εξπζξόηεηα ζηα κάηηα, εμάλζεκα, 
κπαιγίεο θαη αξζξαιγίεο.  

Ο ρξόλνο επώαζεο ηεο λόζνπ θπκαίλεηαη από 2 σο 7 εκέξεο.  

Ζ λόζνο είλαη ζπλήζσο ήπηα θαη δηαξθεί 4-7 εκέξεο. 

Ζ ζπζρέηηζε ηνπ ηνύ Είθα κε ηελ εκθάληζε πεξηζηαηηθώλ κηθξνθεθαιίαο ζηε Βξαδηιία θαη 
πεξηπηώζεσλ  Guillain Barré ζηε Γαιιηθή Πνιπλεζία βξίζθεηαη ππό δηεξεύλεζε. 

Γελ ππάξρεη εκβόιην ή θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ πξνθύιαμε από ηε λόζν. 

 

*Χάπηηρ καηανομήρ (κπούζμαηα) ηος ιού Zika 

 

 

Καηαλνκή ηνπ ηνύ Zika, Γεθέκβξηνο 2015. Με ζπκπαγή κσβ ρξσκαηηζκό ζεκεηώλνληαη νη πεξηνρέο 
κε ηνπηθή κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο, ελώ κε ζηηθηό κσβ ρξσκαηηζκό ζεκεηώλνληαη νη πεξηνρέο, γηα ηηο 
νπνίεο ππάξρνπλ κόλν νξνινγηθά δεδνκέλα  παξνπζίαο ηνπ ηνύ (Πεγή: CDC) 

 

Φξήζηκνη Σύλδεζκνη  

1. Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ). Πξνζηαζία από ηα έληνκα. Σην : 
http://www.keelpno.gr/el-gr/ηαμηδησηηθήηαηξηθή.aspx 

2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ρώξεο κε θξνύζκαηα ηνύ Zika. Σην : 
http://www.cdc.gov/zika/geo/index.html 

3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). What is Zika? Σην : 
http://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/zika 

4. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Zika in Americas Σην: 
http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx 
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