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Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/33/ΕΚ, το
Π.Δ. 138 σχετικά με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος
και το τελικό Σχέδιο Προετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια του
αίματος έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και τις αποφάσεις της «Ομάδας Εργασίας
για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που μεταδίδονται με
διαβιβαστές» εφαρμόζει τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας του αίματος και αιμοεπαγρύπνησης,
τα οποία ισχύουν για τις περιοχές εκείνες στις οποίες γνωστοποιούνται κρούσματα λοίμωξης
από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
Διευκρινίζεται ότι με απόφαση της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας επηρεαζόμενη περιοχή από
τον Ιό του Δυτικού Νείλου ορίζεται κάθε Καλλικρατικός Δήμος με τουλάχιστον ένα
εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον ΙΔΝ σε άνθρωπο.
Με βάση τα ανωτέρω και τα μέχρι την 20/08/2013 επιδημιολογικά δεδομένα του ΚΕΕΛΠΝΟ
εφαρμόζονται τα κάτωθι μέτρα :
1. Μέτρα αποκλεισμού αιμοδοτών
Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη εργαστηριακή διάγνωση περιστατικού λοίμωξης από Ιό
του Δυτικού Νείλου στα μέτρα αποκλεισμού από αιμοδοσία περιλαμβάνονται επιπλέον και
αιμοδότες που διαμένουν ή εργάζονται στις κάτωθι περιοχές:


Δήμος Γαλατσίου – Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

2. Επαγρύπνηση για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του αιμοδότη
 Αποκλεισμός από την αιμοδοσία για διάρκεια 28 ημερών υποψήφιων αιμοδοτών μετά
από την αποχώρηση τους από περιοχές, που σημειώθηκαν κρούσματα λοίμωξης Δ.Ν
(Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/33/ΕΚ).
 Άτομα που έχουν ιστορικό μόλυνσης από την ιό Δ.Ν, μπορούν να γίνουν δεκτά 120
ημέρες μετά τη διάγνωση (Οδηγός για την Παρασκευή, τη χρήση και τη διασφάλιση της
ποιότητας των προϊόντων αίματος, Συμβούλιο της Ευρώπης ).
 Κατά τη λήψη του ιστορικού έμφαση σε ερωτήσεις σχετικές με την εμφάνιση
συμπτωμάτων που σχετίζονται με αυτά της λοίμωξης ήπιας μορφής από Δ.Ν κατά τις
προηγούμενες ημέρες.
 Παροχή οδηγιών στους αιμοδότες, εάν εμφανίσουν πυρετό ή κάποιο άλλο από τα
κλινικά συμπτώματα, εντός διαστήματος 15 ημερών από την αιμοδοσία, να
ενημερώσουν την Υπηρεσία στην οποία αιμοδότησαν ανεξαρτήτως περιοχής.
 Σε περίπτωση ενημέρωσης από αιμοδότη για εμφάνιση συμπτωμάτων μετά την
αιμοδοσία, η αιμοδοσία προβαίνει στη δέσμευση της μονάδας και των παραγώγων της.
 Οι υπηρεσίες αιμοδοσίας που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες κατά το παρελθόν δεν είχαν
καταγραφεί κρούσματα ΔΝ πρέπει να εντείνουν την ενημέρωση των τοπικών
συλλόγων/ομάδων εθελοντών αιμοδοτών με έμφαση στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες
λόγω των μέτρων αποκλεισμού και να ενεργοποιήσουν τους τοπικούς φορείς, την
Εκκλησία για τη διοργάνωση εκτάκτων αιμοληψιών.


Συγκεντρωτικά ο πίνακας με τις επηρεαζόμενες περιοχές για τις οποίες
εφαρμόζεται αποκλεισμός αιμοδοτών διαμορφώνεται μέχρι σήμερα ως εξής :
Περιφέρεια Αττικής
1. Από την Π. Ε Ανατ. Αττικής :
 Δήμος Σπάτων- Αρτέμιδος
 Δήμος Παιανίας
 Δήμος Παλλήνης
 Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
 Δήμος Ραφήνας- Πικερμίου
2. Από την Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών :
 Δήμος Ηρακλείου
 Δήμος Αμαρουσίου
 Δήμος Βριλησσίων
 Δήμος Χαλανδρίου
 Δήμος Πεντέλης
 Δήμος Αγίας Παρασκευής
3. Από την Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών :
 Δήμος Γαλατσίου
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
1. Από την Π.Ε Θεσσαλονίκης :
 Δήμος Μενεμένης- Αμπελοκήπων
 Δήμος Ευόσμου – Κορδελιού
 Δήμος Ωραιοκάστρου
 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θεσσαλονικαίων
 Δήμος Δέλτα
 Δήμος Χαλκηδόνος
2. Από την Π.Ε Ημαθείας :
 Δήμος Αλεξανδρείας
 Δήμος Βέροιας
3. Από την Π.Ε Πέλλας :
 Δήμος Πέλλας
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
1. Από την Π.Ε Ξάνθης :

Δήμος Ξάνθης
 Δήμος Τοπείρου
 Δήμος Αβδήρων
2. Από την Π.Ε Καβάλας :
 Δήμος Νέστου

