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Ο ηόο Zika κνηάδεη κε ηνλ ηό πνπ πξνθαιεί ηνλ Γάγθεην ππξεηό θαη κεηαδίδεηαη, όπσο
θαη ν δάγθεηνο ππξεηόο κε δήγκα κνιπζκέλνπ θνπλνππηνύ. Δπηδεκία ηνπ ηνύ Zika είλαη
ζε εμέιημε από ηνλ Μάην ηνπ 2015 ζηε Βξαδηιία θαη πξόζθαηα έρνπλ αλαθνηλσζεί
θξνύζκαηα ζηελ Αηηή, ζηελ Ακεξηθαληθή ακόα, ζην Βαλνπάηνπ, Βελεδνπέια, Βνιηβία,
Γαιιηθή Γνπηάλα, Γνπαδεινύπε, Γνπαηεκάια, Γνπηάλα, Γνκηληθαλε Γεκνθξαηία,
Δθνπαδόξ, Δι αιβαδόξ, Κνινκβία, Κόζηα Ρίθα, Κνπξαθάν, Μαιδίβεο, Μαξηηλίθα,
Μεμίθν, Μπαξκπάληνο, Νέα Καιεδνλία, Νηθαξάγνπα, Ολδνύξα, Παλακά, Παξαγνπάε,
Πνπέξην Ρίθν, ακόα, λεζηά νινκώληα, νπξηλάκ, Σαπιάλδε, Σδακάηθα, Σόλγθν,
Φίηδη, Άγηνο Μαξηίλνο, Παξζέλνη λήζνη Η.Π.Α θαη ζην Πξάζηλν Αθξσηήξη ζηελ Αθξηθή.
Όζνλ αθνξά δε ηε κεηάδνζε κέζσ κεηάγγηζεο ηνπ ηνύ Zika, έρνπλ αλαθεξζεί ζηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία κόιηο δύν πεξηζηαηηθά κε πηζαλή κεηάδνζε κέζσ κεηάγγηζεο.
Η κεηαθίλεζε αλζξώπσλ είλαη ζήκεξα δηαξθώο απμαλόκελε θαη θαζώο ε εμάπισζε
ηνπ ηνύ ελδερνκέλσο ζπλδέεηαη κε απμεκέλε λνζεξόηεηα ζηηο ελδεκηθέο πεξηνρέο
(πεξηπηώζεηο κηθξνθεθαιίαο ζε λενγλά θαη λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο), ν Παγθόζκηνο
Οξγαληζκόο Τγείαο (ΠΟΤ) αλαθήξπμε ηελ εμάπισζε ηνπ ηνύ σο γεγνλόο Έθηαθηεο
Αλάγθεο γηα ηε Γεκόζηα Τγεία Γηεζλνύο Δλδηαθέξνληνο.
εκεηώλεηαη όηη ν ηόο δελ έρεη εμαπισζεί ζηελ Δπξώπε, όπνπ έρνπλ παξαηεξεζεί κόλν
εηζαγόκελα θξνύζκαηα.
Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ηα μέτρι την 10η/02/2016 επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηνπ
ΚΔΔΛΠΝΟ ην Δζληθό Κέληξν Αηκνδνζίαο (Δ.ΚΔ.Α.) απνθάζηζε ηνλ πξνζσξηλό
απνθιεηζκό από ηελ αηκνδνζία, γηα πεξίνδν 28 εκεξώλ από ηελ επηζηξνθή ηνπο,
όζσλ ππνςήθησλ αηκνδνηώλ έρνπλ επηζθεθζεί πεξηνρέο κε ηξέρνπζα ηνπηθή
κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο (αθνινπζεί πίλαθαο ρσξώλ)
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Πίλαθαο ρσξώλ κε πξόζθαηε επηβεβαησκέλε κεηάδνζε Ινύ Zika
Ακεξηθαληθή ακόα
Γνπαδεινύπε
Πνπέξην Ρίθν
Νήζνη Μπαξκπάληνο
Γνπαηεκάια
Άγηνο Μαξηίλνο
Βνιηβία
Γνπηάλα
ακόα
Βξαδηιία
Αηηή
Νεζηά ηνπ νινκώληα
Πξάζηλν Αθξσηήξη
Ολδνύξα
νπξηλάκ
Κνινκβία
Σδακάηθα
Σαηιάλδε
Κόζηα Ρίθα
Μαιδίβεο
Σόλγθα
Κνπξαζάν
Μαξηηλίθα
Βελεδνπέια
Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία
Μεμηθό
Βαλνπάηνπ
Ιζεκεξηλόο
Νέα Καιεδνλία (Γαιιία) Παξζέλνη λήζνη ησλ Η.Π.Α
Δι αιβαδόξ
Νηθαξάγνπα
Νεζηά Φίηδη
Παλακάο
Γαιιηθή Γνπηάλα
Παξαγνπάε

εκεηώλνπκε όηη ηαμίδη ζηηο πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο ρώξεο ήδε επηβάιιεη
απνθιεηζκό από ηελ αηκνδνζία (ιόγσ Γάγγεηνπ, Δινλνζίαο θ.ι.π). Καηά ζπλέπεηα, ν
πξνζσξηλόο απνθιεηζκόο ιόγσ ηνπ ηνύ Zika δελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη αμηόινγε
κείσζε ζηνλ αξηζκό ησλ αηκνδνηώλ θαη άξα ζην πνιύηηκν εζληθό απόζεκα ζε αίκα.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαζώο θαη ηνπο ζρεηηθνύο ράξηεο ζα βξείηε :
 Γηθηπαθό ηόπν ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ (Σαμηδησηηθή Ιαηξηθή) www.keelpno.gr
 Γηθηπαθό ηόπν ηνπ ECDC (European Center for Disease Control) ECDC
website
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