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Μέηξα πξόιεςεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αίκαηνο
έλαληη ηνπ πιαζκώδηνπ ηεο Δινλνζίαο
Πεξίνδνο Μεηάδνζεο 2016
21 Ινπιίνπ 2016
Τν Δζληθό Κέληξν Αηκνδνζίαο (Δ.ΚΔ.Α.) ιακβάλνληαο ππόςε ηελ νδεγία 2004/33/ΔΚ, ην Π.Γ.
138/2005 ζρεηηθά κε νξηζκέλεο ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ην αίκα θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο, ην
γεγνλόο όηη ε Διιάδα δελ είλαη ελδεκηθή γηα ηελ εινλνζία ρώξα, ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ησλ
εκπεηξνγλσκόλσλ ECDC/WHO Δπξώπεο

πάλσ ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ αίκαηνο από ηελ

εινλνζία θαζώο θαη ηελ απόθαζε ηεο «Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ επεξεαδόκελσλ
πεξηνρώλ από ηα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο» βάζε ηεο νπνίαο θαζνξίδνληαη νη
επεξεαδόκελεο από ηελ εινλνζία πεξηνρέο εθαξκόδεη ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο ηνπ αίκαηνο
θαη αηκνεπαγξύπλεζεο έλαληη ηνπ πιαζκώδηνπ ηεο εινλνζίαο.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε Διιάδα δελ είλαη ελδεκηθή γηα ηελ εινλνζία ρώξα
Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ηα κέρξη ηελ 14ε/07/2016 επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ
εθαξκόδνληαη ηα θάησζη κέηξα :
Α. Μέηξα πνπ αθνξνύλ ζηηο επεξεαδόκελεο πεξηνρέο:


Απνθιεηζκόο από ηελ αηκνδνζία αηόκσλ πνπ θαηνηθνύλ & εξγάδνληαη ζηηο
αλσηέξσ πεξηνρέο.



Δγξήγνξζε ησλ θιηκαθίσλ αηκνιεςίαο ησλ Υπεξεζηώλ Αηκνδνζίαο γηα ηε ιήςε
αηνκηθνύ θαη νηθνγελεηαθνύ ηζηνξηθνύ θαη απζηεξόηεηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
Καλνληζκώλ Δπηινγήο ηνπ Αηκνδόηε.



Αλαβνιή γηα δηάζηεκα 6 κελώλ πιεζπζκηαθώλ αηκνιεςηώλ ζηηο επεξεαδόκελεο
πεξηνρέο

Β. Μέηξα, πνπ αθνξνύλ όιεο ηηο Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο:


Δγξήγνξζε όισλ ησλ Υπεξεζηώλ Αηκνδνζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκώλ
επηινγήο ηνπ αηκνδόηε θαη παξαθνινύζεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.:
www.keelpno.gr γηα ηα επηδεκηνινγηθά θαη θιηληθν-εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα θαηά ηε
θεηηλή πεξίνδν κεηάδνζεο ηεο εινλνζίαο.



Απνθιεηζκόο από ηελ αηκνδνζία επηζθεπηώλ από ηηο επεξεαδόκελεο πεξηνρέο
γηα δηάζηεκα 6 κελώλ κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο.
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Η επίζθεςε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ κία δηαλπθηέξεπζε,
ζπκπεξηιακβαλόκελεο ηεο παξακνλήο ζηελ επεξεαδόκελε πεξηνρή από ηηο πξώηεο
βξαδηλέο έσο ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο.
Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα γίλεη απνδεθηόο γηα αηκνδνζία λσξίηεξα, εάλ ηα
απνηειέζκαηα αλνζνινγηθήο (IFΑT, ELISA) θαη γνληδηαθήο κνξηαθήο δνθηκαζίαο
(PCR) είλαη αξλεηηθά γηα εινλνζία.


Άηνκα κε ηζηνξηθό εινλνζίαο κπνξνύλ λα αηκνδνηήζνπλ 3 έηε κεηά ηε ιήμε ηεο
ζεξαπείαο θαη ηελ απνπζία ζπκπησκάησλ. Μεηά από απηή ηελ πεξίνδν, γίλνληαη
απνδεθηνί γηα αηκνδνζία κόλνλ εθόζνλ ηα απνηειέζκαηα αλνζνινγηθήο (IFΑT,
ELISA) θαη γνληδηαθήο κνξηαθήο δνθηκαζίαο (PCR) είλαη αξλεηηθά γηα εινλνζία.

Γ. Μέηξα Αηκνεπαγξύπλεζεο


Οδεγίεο πξνο ηνπο αηκνδόηεο, εάλ εκθαλίζνπλ ππξεηό αδηάγλσζηεο αηηηνινγίαο
κεηά ηελ αηκνδνζία, λα ελεκεξώζνπλ ηελ Υπεξεζία, ζηελ νπνία αηκνδόηεζαλ
αλεμαξηήησο πεξηνρήο.



Σε πεξίπησζε κεηάδνζεο εινλνζίαο κεηά κεηάγγηζε αίκαηνο/ζπκππθλσκέλσλ
εξπζξώλ εθαξκόδεηαη αλαδξνκηθόο έιεγρνο θαη κειέηε αληρλεπζηκόηεηαο γηα ηελ
αλαδήηεζε θαη επαλεμέηαζε ησλ αηκνδνηώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε κεηάγγηζε ησλ
ιεπηώλ.

Μεηά από δηεξεύλεζε θξνύζκαηνο εινλνζίαο κε ελδείμεηο εγρώξηαο κεηάδνζεο νη
επεξεαδόκελεο από ηελ εινλνζία πεξηνρέο ζηε ρώξα καο δηακνξθώλνληαη σο
θάησζη :
I. Από ηελ Π.Δ. Σξηθάισλ νη θάησζη πεξηνρέο :
Α. Από ηνλ Γήκν Φαξθαδόλαο :
1. Γεκνηηθή Δλόηεηα Πειιηλαίσλ :
o Τνπηθή Κνηλόηεηα Ννκήο - Ννκή
o Τνπηθή Κνηλόηεηα Πεηξνπόξνπ - Πεηξνπόξνο
o Τνπηθή Κνηλόηεηα Σεξβσηώλ - εξβσηά
o Τνπηθή Κνηλόηεηα Ταμηαξρώλ - Σαμηάξρεο
o Τνπηθή Κνηλόηεηα Φαλεξσκέλεο – Φαλεξσκέλε
2. Δημοηική Ενόηηηα Οιταλίας (Νεοτωρίοσ) :
o Τνπηθή Κνηλόηεηα Γεσξγαλάδσλ - Γεσξγαλάδεο
o Τνπηθή Κνηλόηεηα Κινθνηνύ - Κινθνηόο
o Τνπηθή Κνηλόηεηα Πεηξσηνύ - Πεηξσηόλ
Β. Απν ηελ Γήκν Τξηθθαίσλ
1. Δημοηική Ενόηηηα Εζηιαιώηιδας :
o

Τνπηθή Κνηλόηεηα Λόγγνπ - Λόγγνο

o

Τνπηθή Κνηλόηεηα Μεγαινρσξίνπ - Μεγαινρώξη

o

Τνπηθή Κνηλόηεηα Παηνπιηάο - Παηνπιηά

o

Τνπηθή Κνηλόηεηα Φξπζαπγήο – Υξπζαπγή

2. Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεγάισλ Καιπβίσλ :
o Κνηλόηεηα Γιίλνπ – Γιίλνο
II. Από ηελ Π.Δ. Καξδίηζαο νη θάησζη πεξηνρέο :
Α. Από ηνλ Γήκν Παιακά :
1. Γεκνηηθή Δλόηεηα Σειιάλσλ
o

Τνπηθή Κνηλόηεηα Μαξαζέαο – Μαξαζέα θαη Κόξδα

o

Τνπηθή Κνηλόηεηα Πεδηλνύ – Πεδηλό

o

Τνπηθή Κνηλόηεηα Πξναζηίνπ – Πξνάζηηνλ
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ΙΙΙ. Από ηελ Π.Δ. Λαθσλίαο νη θάησζη πεξηνρέο :
Α. Από ηνλ Γήκν Δπξώηα
1.Γεκνηηθή Δλόηεηα Σθάια – νη πόιεηο θαη θνηλόηεηεο :
o Αγίνπ Γεσξγίνπ
o Αγίσλ Ταμηαξρώλ
o Λεήκνλα
o Πεξηζηεξίνπ
o Σθάιαο
o Σηεθαληάο
o Φηιεζίνπ
2.Γεκνηηθή Δλόηεηα Έινπο – νη θνηλόηεηεο θαη νηθηζκνί :
o Αζηεξίνπ
o Βιαρηώηε
o Έινπο
o Μπξηέαο
IV. Από ηελ Π.Δ. Δπβνίαο νη θάησζη πεξηνρέο :
Α. Από ηνλ Γήκν Φαιθηδέσλ
1. Γεκνηηθή Δλόηεηα Αλζεδόλαο- νη θνηλόηεηεο θαη νηθηζκνί :
o Λνπθίζησλ
o Παμηκάδαο
o Αλζεδόλαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νηθηζκνύ Μάγδπιν
o Σσξνύ
o Κξνλίσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νηθηζκνύ Ξπινθέξαηα
V. Από ηελ Π.Δ. Βνησηίαο νη θάησζη πεξηνρέο :
Α. Από ηνλ Γήκν Θεβαίσλ
1. Γεκνηηθή Δλόηεηα Θήβαο – νη θνηλόηεηεο θαη νηθηζκνί :
o Μνπξηθίνπ
o Πιαηαλαθίσλ
VΙ. Από ηελ Π.Δ. Λάξηζαο νη θάησζη πεξηνρέο :
Α. Από ηνλ Γήκν Τεκπώλ
1. Γεκνηηθή Δλόηεηα Μαθξπρσξίνπ – νη θνηλόηεηεο θαη νηθηζκνί :
o Τνπηθή θνηλόηεηα Διάηεηαο
o Τνπηθή θνηλόηεηα Δπαγγειηζκνύ Λαξίζεο
o Τνπηθή θνηλόηεηα Μαθξπρσξίνπ
o Τνπηθή θνηλόηεηα Παξαπνηάκνπ
2. Γεκνηηθή Δλόηεηα Ακπειαθίσλ – νη θνηλόηεηεο θαη νηθηζκνί :
o Τνπηθή θνηλόηεηα Ακπειαθίσλ
o Τνπηθή θνηλόηεηα Τεκπώλ
3. Γεκνηηθή Δλόηεηα Γόλλσλ
o Γεκνηηθή θνηλόηεηα Γόλλσλ
o Τνπηθή θνηλόηεηα Ιηέαο
VII. Aπό ηελ Π.Δ. Αλαηνιηθήο Αηηηθήο :
Α. Από ηνλ Γήκν Μαξαζώλνο :
1. Γεκνηηθή Δλόηεηα Μαξαζώλνο :
o Τνπηθή θνηλόηεηα Κάησ νπιίνπ
o Τνπηθή θνηλόηεηα Γηθαζηηθώλ
o Τνπηθή θνηλόηεηα Αύξαο
o Τνπηθή θνηλόηεηα Άλσ νπιίνπ
o Τνπηθή θνηλόηεηα Μαξαζώλνο
o Τνπηθή θνηλόηεηα Βξαλά
o Τνπηθή θνηλόηεηα Αγίνπ Παληειεήκσλνο
o Τνπηθή θνηλόηεηα ρηληά
2.Γεκνηηθή Δλόηεηα Γξακκαηηθνύ
o Τνπηθή θνηλόηεηα Αγίαο Μαξίλαο
o Τνπηθή θνηλόηεηα Γξακκαηηθνύ
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VIII. Από ηελ Π.Δ. Αραΐαο :
Από ηνλ Γήκν Γπη. Αραίαο :
1. Γεκνηηθή Δλόηεηα Λαξηζζνύ (ή Λαξίζνπ) :
o Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μεηνρίνπ Αραΐαο
 ην Βνππξάζηνλ
 ν Λάπαο
 ην Μεηόρηνλ
 ην Νέν Βνππξάζηνλ
o Τνπηθή θνηλόηεηα Αξάμνπ Αραΐαο
 ν Αξαμνο
 ε Καιόγξηα
 νη Ταμηάξραη
o Τνπηθή Κνηλόηεηα Απηδεώλνο
 Ο Απηδεώλ
2. Γεκνηηθή Δλόηεηα Μόβξεο
o Τνπηθή Κνηλόηεηα Σαγαίηθσλ Αραίαο
 ηα Γεξνπζαίηθα
 ηα Μπνπηαίηθα
 ηα Σαγαίηθα
 ν Σηαζκόο
ΙΥ. Από ηελ Π.Δ. Ηιείαο :
Από ηνλ Γήκν Αλδξαβίδαο- Κπιιήλεο :
o ηα Λνπηξά Υξκίλεο
o ηα Σακαξαίηθα
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