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Εισαγωγή 

Η ελονοσία είναι μεταδιδόμενη παρασιτική νόσος η οποία προκαλείται από το 

πλασμώδιο της ελονοσίας και μεταδίδεται μέσω νυγμού από μολυσμένα ανωφελή κουνούπια. 

Είναι θεραπεύσιμη νόσος, εφόσον διαγνωστεί έγκαιρα, αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρές 

επιπλοκές ή ακόμη και το θάνατο αν η διάγνωση και η θεραπεία καθυστερήσουν.  

Τα είδη πλασμωδίων που έχουν αναγνωριστεί ότι προκαλούν ελονοσία στον άνθρωπο 

είναι: το Plasmodium falciparum, το P. vivax, το P. malariae, το P. ovale και το P. knowlesi 

(στέλεχος που σχετίζεται με ελονοσία στους πιθήκους – πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως το 

πέμπτο πλασμώδιο που προκαλεί τη νόσο στον άνθρωπο έπειτα από καταγεγραμμένα 

κρούσματα στη νοτιοανατολική Ασία). Η πλειονότητα των νοσήσεων και των θανάτων 

συνδέεται κυρίως με δυο από τα πλασμώδια, το P. falciparum και το P. vivax. 

Η συνεργασία μεταξύ του παγκόσμιου προγράμματος για την εξάλειψη της ελονοσίας 

και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) οδήγησε στο επιτυχές αποτέλεσμα της 

μείωσης της επίπτωσης της ελονοσίας μέσα από μεγάλης κλίμακας έλεγχο των διαβιβαστών 

(κουνουπιών) και πλήρως οργανωμένο σύστημα επιτήρησης. Μεταξύ του 1957 και του 1963, 

οι περισσότερες εκ των ευρωπαϊκών χωρών κατάφεραν να εξαλείψουν την ελονοσία και 

τελικά, το 1957, η Ευρώπη έγινε η πρώτη ήπειρος ελεύθερη ελονοσίας. 

Παρά τις εντατικά εφαρμοζόμενες στρατηγικές εξάλειψης, η τελευταία αυτή εικόνα 

της Ευρώπης άλλαξε στα μέσα του ’90, όταν η επίπτωση της ελονοσίας άρχισε πάλι να 

αυξάνεται λόγω πολιτικής και κοινωνικοοικονομικής αποσταθεροποίησης, που κατέληξε σε 

διακοπή των δραστηριοτήτων ελέγχου και πρόληψης και μαζικής μετανάστευσης, η οποία 

αποτέλεσε τον παράγοντα επανεμφάνισης άφθονων κρουσμάτων ελονοσίας στην Ευρώπη. 

Κατά τη διάρκεια του 2013, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ υπήρξαν περίπου 

198.000.000 κρούσματα ελονοσίας και εκτίμηση περί των 584.000 θανάτων με το 90% 

αυτών στην Αφρική. Το 2013, εκτιμάται ότι στην Αφρική πέθαναν 437.000 παιδιά  ηλικίας 

<5 ετών εξαιτίας της ελονοσίας. Παγκοσμίως ο συνολικός αριθμός θανάτων παιδιών <5 

ετών εκτιμάται σε 453.000. Μεταξύ του 2010 και 2013, παρατηρήθηκε μια αύξηση των 

παρεμβάσεων για την ελονοσία που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της επίπτωσης έως 

30% παγκοσμίως και έως και 34% στην Αφρική. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, το 

ποσοστό θνητότητας μειώθηκε κατ’ εκτίμηση 47% παγκοσμίως και 54% στην Αφρική. Ενώ 
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στην ηλικιακή ομάδα των <5 ετών μειώθηκε έως και 53% παγκοσμίως και 58% στην 

Αφρική. 

Όσον αφορά στην κατάσταση στην Ελλάδα, αξίζει να αναφερθεί ότι κατατασσόταν 

στις ενδημικές για την ελονοσία χώρες μέχρι το 1960. Έπειτα από ένα εντατικό πρόγραμμα 

εξάλειψης, που εφαρμόστηκε την περίοδο 1946-1960, η Ελλάδα κατάφερε να λάβει την 

πιστοποίηση «ελεύθερη ελονοσίας» από τον ΠΟΥ το 1974. Από το 1974 και μετά, 

καταγράφονταν ετησίως 30-50 εισαγόμενα κρούσματα ελονοσίας  από ενδημικές χώρες.  

Ωστόσο, το 2009 δηλώθηκαν στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

(ΚΕΕΛΠΝΟ), δηλώθηκαν συνολικά 51 κρούσματα ελονοσίας στην Ελλάδα. Μεταξύ Αυγούστου 

και Οκτωβρίου 2009, οκτώ κρούσματα ελονοσίας δηλώθηκαν στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας 

(Πελοπόννησος, νότια Ελλάδα). Τα πρώτα δυο κρούσματα ήταν μετανάστες από ενδημικές για 

την ελονοσία χώρες ενώ τα έξι κρούσματα από P. vivax με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης στη 

Λακωνία, δηλαδή κρούσματα που δεν ανέφεραν ιστορικό μετακίνησης σε ενδημικές για την 

ελονοσία χώρες και αφορούσαν σε Ρομά και Έλληνες. Το 2010 δηλώθηκαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ 44 

κρούσματα ελονοσίας, τα τέσσερα με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης. Το ένα από αυτά 

δηλώθηκε στη Λακωνία. Το 2011 δηλώθηκαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ συνολικά 40 κρούσματα 

ελονοσίας χωρίς ιστορικό μετακίνησης, 34 από τα οποία διέμεναν στο Δήμο Ευρώτα της 

Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Στο Δήμο Ευρώτα καταγράφηκαν, επίσης, άλλα 23 

κρούσματα ελονοσίας που αφορούσαν σε άτομα από ενδημικές για την ελονοσία χώρες. Σε 

όλους τους ασθενείς επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά λοίμωξη με P. vivax από τον Τομέα 

Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας 

(ΕΣΔΥ). Το 2012 στην Ελλάδα καταγράφηκαν 93 κρούσματα ελονοσίας, εκ των οποίων 64 

εισαγόμενα από μετανάστες προερχόμενους από ενδημικές χώρες και 9 από ταξιδιώτες σε 

ενδημικές χώρες. Στη Λακωνία καταγράφηκαν 17 εισαγόμενα κρούσματα και 10 με ενδείξεις 

εγχώριας μετάδοσης. Το 2013 και 2014 ο αριθμός ήταν μηδενικός λόγω των στοχευμένων 

δράσεων από κλιμάκια του ΚΕΕΛΠΝΟ και του «Ειδικού προγράμματος ελέγχου για τον ιό του 

Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» στην 

περιοχή. 

Στόχος του παρόντος έργου ήταν η συνέχιση όλων των στοχευμένων παρεμβάσεων 

που πραγματοποιηθήκαν το 2013 και το 2014 προκειμένου ο αριθμός των περιστατικών 

ελονοσίας στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας να είναι μηδενικός, όπως και τα προηγούμενα έτη.    
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Μεθοδολογία 

Οι δράσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έργου είναι οι ακόλουθες: 

 

 Ενημέρωση κοινού και επαγγελματιών υγείας 

 Πραγματοποιήθηκε τόσο ενημέρωση του κοινού (Ελλήνων και μεταναστών) όσο και 

των επαγγελματιών υγείας. Οι ενημερώσεις πραγματοποιήθηκαν είτε συνολικά είτε με  

επισκέψεις στις οικίες/καταλύματα των μεταναστών. Στόχος των ενημερώσεων ήταν να 

επιστηθεί η προσοχή όλων για τον τρόπο μετάδοσης της ελονοσίας, την αναγνώριση και την 

άμεση αναφορά στα κλιμάκια του έργου των συμπτωμάτων. Επιπλέον, διανεμήθηκαν 

ενημερωτικά έντυπα για την ελονοσία και τα μέτρα προστασίας από τους διαβιβαστές τόσο 

στα ελληνικά όσο και σε άλλες γλώσσες.  

 

 Συνέχιση της ενεργητικής αναζήτησης κρουσμάτων ελονοσίας σε μετανάστες  

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις οικίες/καταλύματα των μεταναστών κατά τη 

διάρκεια των οποίων καταγράφονταν όλα τα άτομα που διέμεναν στην οικία/ κατάλυμα, ενώ 

δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό μεταναστών που μπορεί να ήρθαν στο Δήμο 

Ευρώτα στο μεσοδιάστημα από την τελευταία επίσκεψη στο κατάλυμα. Για κάθε νέα οικία/ 

κατάλυμα και κάθε νέο άτομο, που δεν έχει καταγραφεί άλλη φορά στην περιοχή του Δήμου 

Ευρώτα, συμπληρωνόταν από τα κλιμάκια ειδικά έντυπα. Επίσης, γίνονταν τακτικές 

θερμομετρήσεις και ερωτήσεις για ιστορικό εμπύρετου τις τελευταίες 15 ημέρες και ιστορικό 

ελονοσίας.  

 

 Συνέχιση χορήγησης προληπτικού σχήματος ανθελονοσιακής αγωγής  

Η δράση αυτή δεν έγινε καθώς δεν υπήρξαν κρούσματα κατά τη διάρκεια του 

έργου στην περιοχή.  

 

 Διερεύνηση εστίας σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος ελονοσίας 

Η διερεύνηση εστία δεν πραγματοποιήθηκε καθώς δε υπήρξε κρούσμα στην περιοχή. 

Σε περίπτωση κρούσματος θα πραγματοποιούταν διερεύνηση εστίας σε κάθε 
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επιβεβαιωμένο κρούσμα ελονοσίας το συντομότερο δυνατόν και ενεργητική αναζήτηση 

κρουσμάτων στο περιβάλλον του κρούσματος.  

 

 Συνέχιση τοποθέτησης κουνουπιέρων εμποτισμένων με εντομοκτόνο 

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μεταναστών για τη διανομή εμποτισμένων με 

εντομοκτόνο κουνουπιέρων (Long Lasting Insecticide treated Nets -LLIN) και οδηγίες για 

την τοποθέτησή τους σε όλα τα καταλύματα/οικίες. Τα προηγούμενα έτη είχαν 

τοποθετηθεί από τις 19 έως τις 31 Μαΐου 2013 τοποθετήθηκαν συνολικά 441 κουνουπιέρες 

για κάλυψη 700, ενώ από τις 19 έως τις 31 Μαΐου 2014 τοποθετήθηκαν συνολικά 418 

κουνουπιέρες. Παρόμοιος αριθμός κουνουπιέρων αναμένεται να διανεμηθεί και το 2015. 

 

 Εκτίμηση υπολειμματικότητας εντομοκτόνου μετά την εφαρμογή εσωτερικών 

υπολειμματικών ψεκασμών (Indoor Residual Spraying, IRS) σε καταλύματα 

μεταναστών 

Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα καταλύματα/οικίες των 

μεταναστών και έλεγχος της υπολειμματικής δράση του εντομοκτόνου με λήψη 

δειγμάτων των ψεκασμένων επιφανειών από τoν IRS. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διάρκεια δράσης των εντομοκτόνων είναι πολλοί, συμπεριλαμβανομένων της 

ομοιόμορφης και επιμελημένης κάλυψης των επιφανειών που θα ψεκαστούν, της φύσης 

της ψεκαζόμενης επιφάνειας, τις επικρατούσες θερμοκρασίες και τη σχετική υγρασία, της 

έκθεσης της ψεκαζόμενης επιφάνειας σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία κά.  

 

Δειγματοληψία  

1. Επιλογή και οριοθέτηση επιφάνειας (5x5 cm) που θα συμπεριληφθεί στην ανάλυση   

2. Εμβάπτιση μπατονέτας σε μεθανόλη, στράγγισμα και ελαφρό σκούπισμα της επιφάνειας 

(25 cm2) 

3. Τοποθέτηση της μπατονέτας σε eppendorf  (1.5 mL) και καταγραφή κωδικού 

δειγματοληψίας, που συνδέεται με πίνακα στοιχείων δειγματοληψίας  

4. Αποστολή δειγμάτων στο εργαστήριο  
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5. Παραλαβή εντομοκτόνου με εμβάπτιση της μπατονέτας με 1 mL μεθανόλη σε γυάλινα 

σωληνάκια κι επώαση με ελαφριά ανάδευση για μισή ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. 

6. Φυγοκέντρηση του δείγματος στις 13.000 στροφές για 15 min, μεταφορά του 

υπερκείμενου σε καθαρά σωληνάκια και ανάλυση του δείγματος με υγρή χρωματογραφία 

υψηλής πίεσης (HPLC). 

 

Ποσοτική ανάλυση με HPLC Deltamethrin/alpha cypermethrin 

Από το 1 mL μεθανόλης στο οποίο είχε εμποτιστεί η μπατονέτα 0,1mL χρησιμοποιήθηκαν 

για την ανίχνευση του πυρεθροειδούς με HPLC. Έγινε ανίχνευση των κορυφών των 

πυρεθροειδών εντομοκτόνων με απορρόφηση σε μήκος κύματος 225/232 nm και η 

ποσοτικοποίηση έγινε με την ολοκλήρωση της περιοχής της κορυφής (Πρόγραμμα: 

Chromeleon, Dionex). Ο διαχωρισμός της κορυφής των εντομοκτόνων έγινε με τη χρήση της 

κολώνας C18 (5um Universil HS C18, 4.6x250 mm, Fortis Technologies). Στην ανάλυση με το 

HPLC εγχύθηκαν 100 μL του υπερκειμένου με ρυθμό ροής 1,4 mL/min στους 300C.  Τα 

δείγματα έτρεξαν με το πρόγραμμα ισοκρατικής κινητής φάσης σε αναλογία 90%  

ακετονιτρίλιο: 10% νερό για περίπου 15 λεπτά. Το διάγραμμα που προκύπτει από την HPLC 

δίνεται στην Εικόνα 1. 

 

 

Εικόνα 1: Χρωματογράφημα από το HPLC όπου φαίνεται η deltamethrin 
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Χρωμομετρικό τεστ (IQK test, www.ivcc.com) 

Από το 1mL μεθανόλης στο οποίο είχε εμποτιστεί η μπατονέτα 0,1 mL χρησιμοποιήθηκαν για 

την ανίχνευση του πυρεθροειδούς με IQK test. Στο διάλυμα του δείγματος προστίθενται 0,4 mL 

Reagent A και 0,4 mL Reagent B. Στη συνέχεια έγινε επώαση σε θερμοκρασία δωματίου για 15 

λεπτά και προστέθηκε 0,2 mL διάλυμα τερματισμού (Reagent C). Η διαδικασία και τα 

διαγράμματα που προκύπτουν περιγράφονται στην Εικόνα 2 και την Εικόνα 3.  

 

 

Εικόνα 2. Περιγραφή διαδικασίας χρωματομετρικού τεστ  

 

Εικόνα 3. Διαγράμματα από τη χρήση του χρωμομετρικού τεστ  



                                                                       

8 
 

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα των δράσεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έργου είναι τα 

παρακάτω: 

 

 Ενημέρωση κοινού και επαγγελματιών υγείας 

Έγινε ενημέρωση των επαγγελματιών υγεία των Κέντρων Υγείας του δήμου Ευρώτα 

Λακωνίας σχετικά με τη διάγνωση της ελονοσίας και τη επίδειξη της χρήσης του ταχέος 

διαγνωστικού τεστ. Παράλληλα με τις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στις 

οικίες/καταλύματα των μεταναστών τους γινόταν και ενημέρωση με τη βοήθεια 

διαμεσολαβητών/μεταφραστών σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης της ελονοσίας, την 

αναγνώριση και την άμεση αναφορά στα κλιμάκια του έργου των συμπτωμάτων. Τέλος έγινε 

διανομή ενημερωτικών έντυπα για την ελονοσία και τα μέτρα προστασίας από τους 

διαβιβαστές τόσο στους μετανάστες όσο και σε κατοίκους των γύρω περιοχών.  

 

 Συνέχιση της ενεργητικής αναζήτησης κρουσμάτων ελονοσίας σε μετανάστες  

Οι επισκέψεις στα καταλύματα/οικίες πραγματοποιήθηκαν από τα κλιμάκια του έργου 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα και στόχευαν στα παρακάτω: 

α. Καταγραφή αριθμού μεταναστών ανά κατάλυμα/οικία 

β. Καταγραφή της εθνικότητας των μεταναστών 

γ. Χρόνος διαμονής στην Ελλάδα από τα άτομα που διαμένουν σε κάθε κατάλυμα/οικία 

δ. Καταγραφή συμπτωμάτων συμβατά με αυτά της ελονοσίας. 

Ελέγχονταν 165 καταλύματα/οικίες που τα προηγούμενα έτη διέμεναν μετανάστες. Έως 

τις 30 Απριλίου 2015 που έγινε η τελευταία καταγραφή, σε 102 από αυτά διέμεναν 

μετανάστες.  Ο αριθμός των μεταναστών προερχόμενων από ενδημικές για την ελονοσία 

χώρες που καταγράφηκε έως τις 30 Απριλίου ανέρχεται στα 414 άτομα. Οι 48 εξ αυτών είναι 

νεοαφιχθέντες στην περιοχή και με χρόνο παραμονής στην Ελλάδα <3 έτη. Για πρώτη φορά 

από το 2012 και μετά καταγράφηκαν στην περιοχή μετανάστες με χρόνο παραμονής στην 

Ελλάδα από 10 ημέρες έως 1 μήνα. Συγκριτικά με την ίδια χρονική περίοδο το έτος 2014, ο 

συνολικός αριθμός των μεταναστών είναι μικρότερος. Το 2014 είχαν καταγραφεί σε όλες τις 
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επιτηρούμενες περιοχές (Χάρτης 1) συνολικά 683 μετανάστες, ενώ το 2015 ήταν λιγότεροι 

κατά 269 άτομα. 

 

Χάρτης 1. Περιοχή που έλαβε χώρα το έργο 

 

Οι μετανάστες που καταγράφηκαν ήταν από ενδημικές για την ελονοσία χώρες (π.χ. 

Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν), ενώ παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των 

μεταναστών από τη Ρουμανία. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε δέκα (10) από τα καταλύματα/οικίες 

που το έτος 2014 διέμεναν μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες, τώρα 

διαμένουν Ρουμάνοι. Στον Πίνακα 1 αποτυπώνεται ο αριθμός των καταλυμάτων που 

επιτηρούνταν και ο αριθμός των μεταναστών έως τις 30 Απριλίου. 

 

Πίνακας 1. Αριθμός καταλυμάτων/οικιών και μεταναστών από ενδημικές για την ελονοσία 

χώρες στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας 

Περιοχή/Οικισμός Αριθμός καταλυμάτων που 
διέμεναν μετανάστες τα 

προηγούμενα έτη 

Αριθμός καταλυμάτων που 
διέμεναν μετανάστες έως 

30/4 

Αριθμός 
μεταναστών από 
ενδημικές χώρες 

Άγιοι Ταξιάρχες 7 6 21 

Άγιος Γεώργιος 8 7 25 

Αστέρι 9 3 5 

Βλαχιώτης 20 9 17 

Έλος 28 18 83 

Λεήμονας 7 4 27 

Μυρτιά 5 2 15 

Σκάλα 71 48 213 

Νότια Σκάλα 10 5 8 

Σύνολο 165 102 414 
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 Συνέχιση τοποθέτησης κουνουπιέρων εμποτισμένων με εντομοκτόνο 

Όσον αφορά στην παρουσία του διαβιβαστή στο δήμο Ευρώτα, η εταιρεία που 

εφαρμόζει το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή, μας ενημέρωσε ότι 

γίνεται συνεχής προνυμφοκτονία και ότι ο μεγαλύτερος αριθμός προνυμφών 

παρατηρείται στο Βασιλοπόταμο και τις πηγές Βασιλοποτάμου, ενώ στη λίμνη Βιβάρι ο 

αριθμός είναι μηδενικός. Αναφορικά με τη συλλογή ενηλίκων κουνουπιών του γένους 

Anopheles , οι συλλήψεις είναι πολύ μικρές της τάξης των ενός με δυο κουνουπιών. 

Επίσης, στις επισκέψεις στα καταλύματα/οικίες των μεταναστών, οι διαμένοντες 

ερωτήθηκαν για πιθανή όχληση από τα κουνούπια και η απάντηση ήταν αρνητική.  

Ωστόσο, τα κλιμάκια που πραγματοποιούσαν τις επισκέψεις, ενημέρωσαν τους 

διαμένοντες για τη διανομή κουνουπιέρων εμποτισμένων με εντομοκτόνο κουνουπιέρων 

(Long Lasting Insecticide treated Nets -LLIN) και τους έδωσαν οδηγίες σχετικά με την 

τοποθέτηση και τη χρησιμότητά τους. 

 

 Εκτίμηση υπολειμματικότητας εντομοκτόνου μετά την εφαρμογή εσωτερικών 

υπολειμματικών ψεκασμών (Indoor Residual Spraying, IRS) σε καταλύματα 

μεταναστών 

  Από τα 16 δείγματα που αναλύθηκαν στα τρία μόνο βρέθηκε ποσότητα 

εντομοκτόνου πάνω από 1,5 mg/m2, ενώ στα υπόλοιπα η ποσότητα του εντομοκτόνου 

ήταν σε χαμηλά επίπεδα (<0,2 mg/m2). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων δίνονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 2. 
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Πίνακας 2. Ποσότητα πυρεθροειδών  που ανιχνεύτηκαν στα δείγματα  

α/α 
Κωδικός 

καταλύματος 
Δραστική ουσία 

ψεκασμού 
mg/m2* 

IQK test 
visual 

scoring 

1 05/589B alphacypermethrin 6.24% 0 - 

2 05/85 alphacypermethrin 6.24% 0,045 - 

3 05/2003Α alphacypermethrin 6.24% 0,012 - 

4 05/01Β alphacypermethrin 6.24% 0 - 

5 05/2009 alphacypermethrin 6.24% 0,030 - 

6 01/45 alphacypermethrin 6.24% 0,162 - 

7 02/43 deltamethrin 2.5% 0 - 

8 05/04Z alphacypermethrin 6.24% 0,0004 - 

9 05/07Γ alphacypermethrin 6.24% 0 - 

10 05/2044 alphacypermethrin 6.24% 2,169 + 

11 01/112 alphacypermethrin 6.24% 0 - 

12 02/424 deltamethrin 2.5% 0,016 - 

13 02/427 deltamethrin 2.5% 0 - 

14 02/428 alphacypermethrin 6.24% 0 - 

15 02/266 alphacypermethrin 6.24% 1,679 + 

16 04/35 alphacypermethrin 6.24% 0 - 
* η ποσότητα αυτή πρέπει να πολλαπλασιαστεί x10 περίπου, προκειμένου να συγκριθεί με τις συνιστώμενες 
δόσεις του ΠΟΥ (20-30mg/m2 alphacypermethrin, 20-25mg/m2 deltamethrin), αφού το “extraction efficiency” 
είναι της τάξης του 10-20% (το υπόλοιπο προσροφάται, ανάλογα και με την επιφάνεια, βαμμένη, μπετόν,  ξύλο, 
κλπ). Σημειώνεται, ότι ακόμη και υπολειπόμενα ποσοστά στο ύψος του 10% της συνιστώμενης δόσης του ΠΟΥ, 
είναι αποτελεσματικά σε ευαίσθητα κουνούπια. 
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Συμπεράσματα 

Παρόλο που δεν παρατηρείται σημαντική αύξηση του πληθυσμού των μεταναστών από 

ενδημικές για την ελονοσία χώρες, προτείνεται το πρόγραμμα ενισχυμένης επιτήρησης της 

ελονοσίας στην περιοχή του δήμου Ευρώτα Λακωνίας να συνεχιστεί και κατά τους θερινούς 

μήνες του 2015. Η αναγκαιότητα συνέχισης του προγράμματος προκύπτει από τους εξής 

λόγους: 

 Ο δήμος Ευρώτα είναι μια περιοχή που η παρουσία του διαβιβαστή είναι συνεχής και 

συνδέεται ιστορικά με κρούσματα ελονοσίας. 

 Η παρουσία μεταναστών από ενδημικές για την ελονοσία χώρες, στην περιοχή είναι 

σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους λόγω της ύπαρξης ελαιώνων, οπωρώνων και 

λαχανοκομικών καλλιεργειών που τους προσφέρουν εργασία σε ετήσια βάση. 

 Ο μηδενικός αριθμός κρουσμάτων ελονοσίας τα έτη 2013 και 2014 καθώς και η μείωση 

τους κατά 75% περίπου το 2012, στο Δήμο Ευρώτα οφείλεται στις συστηματικές δράσεις 

του προγράμματος της ενισχυμένης επιτήρησης της ελονοσίας σε συνδυασμό με το 

πρόγραμμα καταπολέμησης του διαβιβαστή. 

 Η μεγάλη άφιξη μεταναστών στη χώρα μας εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει τον αριθμό 

των μεταναστών από ενδημικές για την ελονοσία χώρες στην περιοχή και ιδιαίτερα αυτών 

που έχουν χρόνο παραμονής στην Ελλάδα <3 έτη, οι οποίοι έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να εμφανίσουν ελονοσία από P. vivax. 

 


