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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. 

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.  
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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. 

   Τον Οκτώβριο του 2011 άρχισε το πρόγραμμα Ενεργητικής Αναζήτησης Κρουσμάτων 

Ελονοσίας (ΕΑΚΕ) στο Δήμο Ευρώτα Λακωνίας με σκοπό τη διερεύνηση και αντιμετώπιση της 

συρροής κρουσμάτων ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης που είχαν εμφανιστεί στην 

περιοχή. Κύριοι στόχοι της ΕΑΚΕ ήταν: 

 Η έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία κάθε κρούσματος ελονοσίας, ώστε 

να διακόπτεται έγκαιρα η μετάδοση του πλασμωδίου.  

 Η έγκαιρη ανίχνευση συρροών κρουσμάτων ελονοσίας.  

 Η έγκαιρη διερεύνηση κάθε επιβεβαιωμένου κρούσματος ελονοσίας και του 

περιβάλλοντός του, προκειμένου να εντοπισθεί ο πιθανός τόπος μετάδοσης, η 

παρουσία παραγόντων κινδύνου για την εξάπλωση της νόσου και να διερευνηθεί 

τυχόν περαιτέρω μετάδοση.  

Η συνέχιση του προγράμματος ΕΑΚΕ τα επόμενα έτη κρίθηκε απαραίτητη και οδήγησε σε 

πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, καθώς: 

 μεγάλο ποσοστό κρουσμάτων ανιχνεύθηκαν ενεργητικά,  

 μειώθηκε δραστικά ο χρόνος μεταξύ έναρξης συμπτωμάτων και διάγνωσης και  

 μειώθηκαν κατά 72 % τα κρούσματα με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης μεταξύ των 

ετών 2011 και 2012.  

Λόγω των θετικών αποτελεσμάτων το πρόγραμμα συνεχίστηκε τα έτη 2013 και 2014 σε 

συνδυασμό με τη μαζική χορήγηση προληπτικού σχήματος ανθελονοσιακής αγωγής για 

P.vivax σε μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες, ο αριθμός των κρουσμάτων 

ελονοσίας στο Δήμο Ευρώτα ήταν μηδενικός.  
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Στόχος του παρόντος έργου είναι η συνέχιση όλων των στοχευμένων παρεμβάσεων που 

πραγματοποιηθήκαν τα προηγούμενα έτη προκειμένου να επιτηρείται επιδημιολογικά ο 

δήμος Ευρώτα για περιστατικά ελονοσίας και να αντιμετωπιστούν τυχόν περιστατικά το 

συντομότερο δυνατό ώστε να αποφευχθεί πιθανή εξάπλωση του νοσήματος. 

 

Δράσεις 

 Προγραμματισμός δράσεων για την ελονοσία σε μετανάστες  

Στις 18 Μαΐου 2016, άρχισε το Πρόγραμμα διερεύνησης, διάγνωσης και αντιμετώπισης της 

ελονοσίας με πεδίο εφαρμογής την περιοχή του Δήμου Ευρώτα για τη διετία 2016-2017. Οι 

κύριοι συνεργαζόμενοι φορείς για την υλοποίησή του είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το 

Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, το ΚΕΕΛΠΝΟ και ο Δήμος Ευρώτα. Το ΚΕΕΛΠΝΟ συμμετέχει στο Πρόγραμμα 

διαθέτοντας για το συντονισμό του, τη νοσηλεύτρια κα Μαρία Τσερώνη, η οποία συντονίζει 

τις δράσεις για την ελονοσία στο Δήμο Ευρώτα από το 2011.  

Από τις 23 Ιουνίου 2016 που υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου με το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, το Πρόγραμμα Ελονοσίας στο 

Δήμο Ευρώτα χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Να 

αναφερθεί ότι έως τις 23 Ιουνίου 2016 υποστηρίχτηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ.  

Το Πρόγραμμα έλαβε χώρα από τον Ιούνιο έως το Δεκέμβριο του 2016 συστηματικά στις 

εξής περιοχές του Δήμου Ευρώτα: Σκάλα, Λέημονας, Άγιος Γεώργιος, Αστέρι, Έλος, Άγιοι 

Ταξιάρχες, Βλαχιώτη.  Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνταν κατ’ οίκον 

επισκέψεις στις οικείες/καταλύματα των μεταναστών από ενδημικές για την ελονοσία χώρες 

και γινόταν διερεύνηση για συμπτώματα ελονοσίας (θερμομέτρηση, ερωτήσεις για 

συμπτώματα ελονοσίας). Σε περίπτωση συμπτωμάτων ελονοσίας γίνονταν ταχέα διαγνωστικά 

τεστ (Rapid Diagnostic Test, RDT) για ελονοσία, καθώς και αιμοληψία για μικροσκοπική 

εξέταση. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, το κρούσμα νοσηλευόταν κατ’ οίκον από το 

κλιμάκιο ή διακομιζόταν στο Γενικό Νοσοκομείο (ΓΝ) Σπάρτης.  Σε κάθε περίπτωση το κλιμάκιο 

αναλάμβανε την παρακολούθηση για την ολοκλήρωση της θεραπείας καθώς και τη 

διερεύνηση της εστίας του κρούσματος. 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνταν επίσκεψη στους μετανάστες από ενδημικές για την 

ελονοσία χώρες που κατοικούν στα χωριά: Γλυκόβρυση, ‘Αγιος Ιωάννης, Στεφανιά, Περιστέρι 
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και Μυρτιά, καθώς και στους Ρομά που κατοικούν σε καταυλισμό στην Σκάλα για διερεύνηση 

συμπτωμάτων ελονοσίας. Όταν δεν ήταν εφικτή η πραγματοποίηση επίσκεψης, ήταν ενήμεροι 

ώστε να καλούν τηλεφωνικά το κλιμάκιο σε περίπτωση συμπτωμάτων συμβατών με αυτών της 

ελονοσίας. Στον Πίνακα 1 φαίνεται ο μόνιμος πληθυσμός της κάθε περιοχής βάση της 

απογραφής του 2011. 

 

Πίνακας 1. Μόνιμος πληθυσμός στις περιοχές του Δήμου Ευρώτα που πραγματοποιείται ΕΑΚΕ 

Δημοτική Ενότητα  Μόνιμος Πληθυσμός  
(δεδομένα απογραφής 2011) 

Δημοτική Ενότητα Σκάλας 

1. Σκάλα 3.067 

2. Λέημονας 281 

3. Άγιος Γεώργιος 260 

4. Άγιοι Ταξιάρχες 144 

5. Περιστέρι  368 

6. Στεφανιά  467 

Σύνολο 4.587 

Δημοτική Ενότητα Έλους  

7. Βλαχιώτη 2.104 

8. Έλος  742 

9. Αστέρι  250 

10. Γλυκόβρυση 1506 

11. Άγιος Ιωάννης  332 

12. Μυρτιά  520 

Σύνολο 5.454 

 

 Καταγραφή μεταναστών 

Από τις 19/5/2016 έως τις 30/11/2016 ο αριθμός των μεταναστών από ενδημικές για την 

ελονοσία χώρες, στις 7 περιοχές του Δήμου Ευρώτα που γίνεται συστηματικά ΕΑΚΕ κάθε 7-15 

ημέρες, κυμάνθηκε από 517-727 άτομα με διάμεση τιμή 622 άτομα (Πίνακας 2). Επίσης ο 

αριθμός των μεταναστών στις 5 περιοχές του Δήμου Ευρώτα (Στεφανιά, Περιστέρι, Μυρτιά, 

Άγιος Ιωάννης, Γλυκόβρυση), που αρχικά οι μετανάστες ήταν ενήμεροι για το πρόγραμμα για 

να καλούν τηλεφωνικά το κλιμάκιο σε περίπτωση συμπτωμάτων ελονοσίας και από τα τέλη 
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Ιουλίου διενεργείται ΕΑΚΕ κάθε 15 ημέρες, κυμάνθηκε από 216-290 άτομα με διάμεση τιμή 

235 άτομα (Πίνακας 3). Συνεπώς, πρόκειται για έναν πληθυσμό συνολικά 1000 ατόμων 

περίπου εκ των οποίων ποσοστό >55% δηλώνει διάστημα παραμονής στην Ελλάδα μικρότερο 

του ενός έτους.  Οι μετανάστες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία κατάγονται από το 

Πακιστάν και είναι όλοι άρρενες. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μεταναστών είναι 

μεταβαλλόμενος λόγω της έντονης κινητικότητάς τους εντός της Ελλάδας για ανεύρεση 

εργασίας.  

 

 

Πίνακας 2. Αριθμός μεταναστών από ενδημικές για την ελονοσία χώρες στις περιοχές του 

Δήμου Ευρώτα που διενεργείται ΕΑΚΕ κάθε 7-15 ημέρες 

Επισκέψεις στα καταλύματα/οικείες των 

μεταναστών (7 περιοχές του Δήμου Ευρώτα 

που διενεργείται ΕΑΚΕ κάθε 7-15 ημέρες) 

Συνολικός αριθμός 

μεταναστών  

Αριθμός μεταναστών με 

διάστημα παραμονής στην 

Ελλάδα < του 1 έτους 

1ος γύρος επισκέψεων (19-29/5/16) 615 347 57% 

2ος γύρος επισκέψεων (30/5-11/6/16) 689 413 60% 

3ος γύρος επισκέψεων (14-24/6/16) 693 408 59% 

4ος γύρος επισκέψεων (25/6-10/7/16) 694 427 62% 

5ος γύρος επισκέψεων (11-24 /7/16) 727 434 60% 

6ος γύρος επισκέψεων (25/7-4/8/16) 693 412 60% 

7ος γύρος επισκέψεων (4-12/8/16) 634 362 57% 

8ος γύρος επισκέψεων (12-19/8/16)  617 351 57% 

9ος γύρος επισκέψεων (19-25/8/16) 619 351 57% 

10ος γύρος επισκέψεων (25/8-2/9/16) 604 341 56% 

11ος γύρος επισκέψεων (25/8-2/9/16) 603 349 58% 

12ος γύρος επισκέψεων (1-9/9/16) 621 355 57% 

13ος  γύρος επισκέψεων (15-23/9/16) 622 355 57% 

14ος γύρος επισκέψεων (22-30/9/16) 637 374 59% 

15ος γύρος επισκέψεων (22-30/9/16) 657 396 60% 

16ος γύρος επισκέψεων (6-14/10/16) 656 396 60% 

17ος γύρος επισκέψεων (13-21/10/16) 640 381 60% 

18ος γύρος επισκέψεων (20-27/10/16) 617 359 58% 

19ος γύρος επισκέψεων (26/10-3/11/16) 581 345 59% 

20ος γύρος επισκέψεων (2-10/11/16) 556 329 59% 

21ος γύρος επισκέψεων (9-18/11/16) 517 305 59% 

22ος γύρος επισκέψεων (18-26/11/16) 523 312 60% 
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Πίνακας 3. Αριθμός μεταναστών από ενδημικές για την ελονοσία χώρες στις περιοχές του 

Δήμου Ευρώτα που διενεργείται ΕΑΚΕ κάθε 15 ημέρες, Δήμος Ευρώτα, 2016, έως 30/11/2016 

Επισκέψεις στα καταλύματα/οικείες των 
μεταναστών (5 περιοχές του Δήμου Ευρώτα που 

διενεργείται ΕΑΚΕ κάθε 15 ημέρες) 

Συνολικός αριθμός 

μεταναστών  

Αριθμός μεταναστών με 

διάστημα παραμονής στην 

Ελλάδα < του 1 έτους 

1ος γύρος επισκέψεων (30/5-13/6/16) 290 151 52% 

2ος γύρος επισκέψεων (27-29/7/16) 223 119 53% 

3ος γύρος επισκέψεων (6-14/8/16) 216 126 58% 

4ος γύρος επισκέψεων (20-28/8/16) 231 126 55% 

5ος γύρος επισκέψεων (3-11/9/16) 235 141 60% 

6ος γύρος επισκέψεων (16-25/9/16) 228 138 60% 
7ος γύρος επισκέψεων (30/9-8/10/16) 241 150 62% 

8ος γύρος επισκέψεων (14-21/10/16) 251 160 64% 

9ος γύρος επισκέψεων (28/10-4/11/16) 235 154 66% 

10ος γύρος επισκέψεων (28/10-4/11/16) 246 162 66% 
 

 

 Ενεργητική Αναζήτηση Κρουσμάτων Ελονοσίας 

Στο πλαίσιο της ΕΑΚΕ, έως το τέλος Σεπτεμβρίου έχουν γίνει 171229 θερμομετρήσεις καθώς 

και 245 μικροσκοπικές εξετάσεις και 519 RDTs σε άτομα που ανέφεραν συμπτώματα 

ελονοσίας (Πίνακας 4). Από τις 245 μικροσκοπικές εξετάσεις, οι 14 (6%) ήταν θετικές για 

ελονοσία P.vivax. Θετικά για Plasmodium non falciparum ήταν και τα 14 (3%) από τα 519 RDTs.  

 

 

Πίνακας 4. Αριθμός θερμομετρήσεων, μικροσκοπικών εξετάσεων και RDTs για ελονοσία, ανά 

περιοχή (19/5/2016 – 31/12/2016) 
 

Περιοχές 
Αριθμός 

θερμομετρήσεων 
Αριθμός μικροσκοπικών 

εξετάσεων 
Αριθμός RDTs 

1. Σκάλα 8633 133 293 

2. Λέημονας 792 3 6 

3. Άγιος Γεώργιος 1114 30 67 

4. Άγιοι Ταξιάρχες 845 11 18 

5. Βλαχιώτη 146 3 6 

6. Έλος  2772 34 59 

7. Αστέρι  309 4 10 

8. Στεφανιά  229 0 0 

9. Γλυκόβρυση 918 18 33 

10. Άγιος Ιωάννης  312 5 10 

11. Περιστέρι 238 0 1 

12. Μυρτιά  227 2 11 
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13. Ρομά 587 2 5 

Σύνολο 17122 245 519 

 

 

 Διάγνωση κρουσμάτων ελονοσίας  

Έως το τέλος του προγράμματος για το 2016, καταγράφηκαν στο Δήμο Ευρώτα Λακωνίας για 

το έτος 2016, 15 εισαγόμενα κρούσματα ελονοσίας P.vivax, σε άρρενες μετανάστες από το 

Πακιστάν με διάμεση ηλικία 20 έτη (min: 16 έτη - max: 40 έτη) και με διάμεσο χρόνο 

παραμονής στην Ελλάδα, έως την ημερομηνία διάγνωσης, τους 6 μήνες (min: 2 μήνες- max: 90 

μήνες). Όλα τα κρούσματα είχαν ήπια συμπτωματολογία, με διάμεση τιμή θερμοκρασίας 

37,2οC (min: 36,2οC, max: 42 οC) χωρίς λήψη αντιπυρετικού πριν την αιμοληψία. Από τα 15 

κρούσματα τα 13 διαγνώστηκαν με την αιτιολογία εμπυρέτου και λοιπών συμπτωμάτων 

ελονοσίας (μυαλγία, κεφαλαλγία), ένα με αναφερόμενο ιστορικό εμπυρέτου και ένα βρέθηκε 

κατά τη διερεύνηση εστίας άλλου κρούσματος. Το κρούσμα δεν αισθανόταν πυρετό παρά 

μόνο μυαλγία στα κάτω άκρα, ενώ κατά τη θερμομέτρηση είχε θερμοκρασία 37οC.    

Τα 12 από τα 15 κρούσματα εντοπίστηκαν στα πλαίσια της ΕΑΚΕ. Σημειώνεται ότι το 

πρώτο κρούσμα ελονοσίας διαγνώστηκε στις 13/05/2016 στο Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη, ενώ το 

Πρόγραμμα της ΕΑΚΕ στο Δήμο Ευρώτα δεν είχε ακόμη αρχίσει. Από την έναρξη του 

Προγράμματος ΕΑΚΕ έχουν καταγραφεί συνολικά 15 κρούσματα ελονοσίας εκ των οποίων τα 

12 (80%) εντοπίστηκαν μέσω της ΕΑΚΕ. Επίσης, από τα 15 κρούσματα, μόνο το ένα χρειάστηκε 

νοσηλεία στη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, γιατί παρουσίασε σοβαρή θρομβοπενία. Τα 

υπόλοιπα κρούσματα νοσηλεύτηκαν και νοσηλεύτηκαν κατ’ οίκον με παρακολούθηση από το 

κλιμάκιο. 

Τα 10 κρούσματα κατοικούν στη Σκάλα του δήμου Ευρώτα, τα 2 στον Άγιο Γεώργιο και 

το 1 κρούσμα κατοικεί στον οικισμό Μακρινάρα. Παρόλο που στη Μακρινάρα δεν διενεργείται 

ΕΑΚΕ, ο ασθενής διαγνώστηκε γιατί το κατάλυμα του περιλαμβάνεται στην ΕΑΚΕ, ως 

απομακρυσμένο κατάλυμα του Αστερίου.  

Πιο αναλυτικά, σε όλα τα κρούσματα έγινε εργαστηριακή επιβεβαίωση της διάγνωσης 

με μικροσκοπική εξέταση.  

 

 Διερεύνηση εστίας κρουσμάτων ελονοσίας   

Σε όλα τα κρούσματα πραγματοποιήθηκε διερεύνηση εστίας (Παράρτημα 1) σε ακτίνα 100 

μέτρων από την οικία/κατάλυμα του κρούσματος και όπου αλλού είχαν διανυκτερεύσει κατά 
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τη διάρκεια που είχαν συμπτώματα ελονοσίας. Στα πλαίσια της διερεύνησης εστίας 

κρουσμάτων ελονοσίας, έως τις 30/11/2016, ελέγχθηκαν για ελονοσία 646 μετανάστες από 

ενδημικές για την ελονοσία χώρες σε 81 οικίες/καταλύματα και 615 άτομα από μη ενδημικές 

χώρες σε 450 οικίες/καταστήματα.  
 

 

 Διανομή και τοποθέτηση κουνουπιέρων  

Στο πλαίσιο της ΕΑΚΕ συνιστάται επιπρόσθετα η τοποθέτηση κουνουπιέρων εμποτισμένων με 

εντομοκτόνο για την προστασία μεταναστών από ενδημικές χώρες που διαμένουν στο Δήμο 

Ευρώτα.  Για κάθε κατάλυμα συμπληρώνεται ειδικό έντυπο με τον αριθμό κουνουπιέρων που 

τοποθετήθηκαν, το οποίο υπογράφει ο «αρχηγός» του καταλύματος. Τονίζεται ότι οι 

κουνουπιέρες ανήκουν στο κατάλυμα και όχι στο μετανάστη. Σε περίπτωση που ένας 

μετανάστης μετακομίσει σε άλλο κατάλυμα εντός του Δήμου Ευρώτα και το κατάλυμα δε 

διαθέτει κουνουπιέρα συνιστάται να ενημερώσει το κλιμάκιο για να του διαθέσει άμεσα 

κουνουπιέρα. Επίσης, σε κάθε κατάλυμα τοποθετούνται οδηγίες για τη χρήση των 

κουνουπιέρων στα urdu, οι οποίες εξηγούνται και προφορικά από τους διαμεσολαβητές σε 

όλους τους κατοίκους του καταλύματος. 

Κάθε 15 – 30 ημέρες γίνεται καταγραφή σε κάθε κατάλυμα αν διαθέτει τον αριθμό 

των κουνουπιέρων που έχει διατεθεί από το κλιμάκιο, καταγράφονται οι απώλειες και 

αναζητούνται κουνουπιέρες που μπορεί να έχουν μεταφερθεί από το ένα κατάλυμα στο άλλο 

λόγω μετακόμισης ατόμων κλπ. Επίσης, σε κάθε επίσκεψη ΕΑΚΕ ελέγχονται οι κουνουπιέρες 

για την αρτιότητά τους (οπές) και σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλες απομακρύνονται.  

Έως τις 30/9/2016, διανεμήθηκαν και τοποθετήθηκαν στα καταλύματα μεταναστών 

112 κουνουπιέρες εμποτισμένες με μακράς διάρκειας εντομοκτόνο για κάλυψη 217 

μεταναστών από ενδημικές για την ελονοσία χώρες. Κατά τις επισκέψεις ΕΑΚΕ γίνεται έλεγχος 

για το αν βρίσκονται στη θέση τους, σε καλή κατάσταση και αν υπάρχει αναγκαιότητα για 

διανομή επιπλέον κουνουπιέρων λόγω αύξησης των κατοίκων του καταλύματος/οικίας. Μετά 

τη λήξη του προγράμματος ΕΑΚΕ, οι κουνουπιέρες συγκεντρώθηκαν από τα 

καταλύματα/οικίες των μεταναστών, πλύθηκαν και αποθηκεύτηκαν για να χρησιμοποιηθούν 

εκ νέου στις δράσεις του 2017. Εννέα κουνουπιέρες ζητήθηκε να κρατηθούν στα καταλύματα 

των μεταναστών και 17 κουνουπιέρες χάθηκαν κατά τη διάρκεια της πλημμύρας του 

Σεπτεμβρίου. 
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Προσωπικό 

Το Πρόγραμμα στελεχώθηκε από: 

 1 ιατρό που επισκέπτεται τους μετανάστες σε εβδομαδιαία βάση 

 4 επαγγελματίες υγείας  

 4 μεταφραστές/διαμεσολαβητές  που υλοποιούν τις κατ’ οίκον επισκέψεις 

 2 οδηγούς 

Αναλυτικότερα, τουλάχιστον 2 κλιμάκια κάθε ημέρα αποτελούμενα από 1 επαγγελματία 

υγείας και 1 μεταφραστή πραγματοποιούσαν επισκέψεις στις οικίες των μεταναστών. 

Τέσσερις φορές την εβδομάδα δραστηριοποιούνταν και 3ο κλιμάκιο στις επισκέψεις. Οι 

οδηγοί συμμετείχαν στις επισκέψεις σε 5νθήμερη βάση. Επίσης μετέφεραν τα δείγματα 

αίματος για μικροσκοπική εξέταση για ελονοσία που λαμβάνονται από τους μετανάστες στο 

ΓΝ Σπάρτης ή στο ΓΝ Μολάων. Όλοι οι παραπάνω είχαν σύμβαση έργου με το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας που υλοποιεί το έργο.  

Τη γενική εποπτεία του προγράμματος έχει ο κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου (Καθηγητής 

Υγιεινής και Επιδημιολογίας Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Την εποπτεία των 

δράσεων στο δήμο Ευρώτα έχει η κα Μαρία Τσερώνη (Νοσηλεύτρια, ΚΕΕΛΠΝΟ), ενώ από το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετείχε, επίσης, στο πρόγραμμα η κα Περσεφόνη Τσερκέζου 

(Γεωπόνος, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας).  

 

Προμήθειες 

Για τις ανάγκες των δράσεων στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω προμήθειες: 

 Αγορά 1000 εντομοαπωθητικών σπειρών  

 Αγορά 10 κυτίων ταχέων διαγνωστικών τεστ των 25 τεμαχίων 

 Αγορά υγειονομικού υλικού (γάζες, σύριγγες, γάντια, φιαλίδια αίματος, επιδέσμους 

κά) 

Επίσης, για την πραγματοποίηση των δράσεων ενοικιάστηκαν δυο αυτοκίνητα και 

καλύπτονταν από το πρόγραμμα τα έξοδα εφοδιασμού καυσίμων. Επίσης, από το πρόγραμμα 

καλύφθηκαν και οι αναλύσεις για έλεγχο του G6PD στα κρούσματα ελονοσίας. 
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Συμπεράσματα – Επόμενες ενέργειες 

Ο Δήμος Ευρώτα συνεχίζει να ανήκει στις περιοχές με Επίπεδο Επικινδυνότητας 3 για 

τοπική μετάδοση ελονοσίας. Στο Επίπεδο 3 ανήκουν οι περιοχές με συρροή κρουσμάτων 

ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης τα τελευταία πέντε έτη ή ενδείξεις συνεχιζόμενης 

μετάδοσης της νόσου από έτος σε έτος (εμφάνιση νέων κρουσμάτων στην περιοχή κατά τη 

διάρκεια τουλάχιστον δυο συνεχόμενων ετών). Στις περιοχές αυτές θεωρείται ότι υπάρχουν 

κατάλληλες συνθήκες για εγκατάσταση τοπικής μετάδοσης της ελονοσίας. 

Ο υψηλός αριθμός νεοεισερχόμενων μεταναστών από ενδημικές για την ελονοσία χώρες, 

ο οποίος έχει δυσχερή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας (έλλειψη μεταφορικού μέσου, 

δυσκολίας συνεννόησης λόγω γλώσσας, φόβος από την έλλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων 

κλπ) καθιστά αναγκαία τη συνέχεια του Προγράμματος ΕΑΚΕ.  

Τα 15 εισαγόμενα κρούσματα ελονοσίας καθώς και ο μέσος και διάμεσος χρόνος από την 

εμφάνιση συμπτωμάτων έως τη διάγνωση που είναι 5 και 2 ημέρες, αντίστοιχα, επισημαίνουν 

την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των μεταναστών ώστε 

να καλούν άμεσα το κλιμάκιο ή να επισκέπτονται τις υπηρεσίες υγείας όταν νιώθουν 

συμπτώματα ελονοσίας.  

 

Συνεχής, επίσης, πρέπει να είναι και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων από μη ενδημικές 

για την ελονοσία χώρες τόσο στα μέτρα πρόληψης όσο και στην έγκαιρη διάγνωση της 

ελονοσίας. Η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (Περιφέρεια Πελοποννήσου, 

Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, ΚΕΕΛΠΝΟ, Δήμος Ευρώτα, Βιοεφαρμογές Ελευθερίου, Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη, 

Νοσηλευτικές Μονάδες Σπάρτης και Μολάων, Τομέας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και 

Τροπικών Νοσημάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

Ινστιτούτο) η οποία ήταν εξαιρετική πρέπει να συνεχιστεί για να επιτευχθούν όσο το δυνατό 

καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με την ελονοσία στην περιοχή. 
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Παράρτημα 1. Διερεύνηση εστίας κρουσμάτων ελονοσίας 

 

Κατόπιν της εγρήγορσης και ενημέρωσης του γηγενούς πληθυσμού σχετικά με την κλινική 

εικόνα της ελονοσίας και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης που πραγματοποιήθηκε το 2011 

και 2012, η Ενεργητική Αναζήτηση Κρουσμάτων Ελονοσίας (ΕΑΚΕ) συνεχίζεται μόνο σε ομάδες 

υψηλού κινδύνου, όπως οι μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες και οι 

αθίγγανοι, καθώς θεωρείται εξασφαλισμένη η εγρήγορση και πρόσβαση του γενικού 

πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας. 

Η ΕΑΚΕ πραγματοποιείται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας του ΚΕΕΛΠΝΟ, 

των τοπικών αρχών δημόσιας υγείας (Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας), Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και εθελοντών.  

Στα πλαίσια της ΕΑΚΕ γίνονται περιοδικές επισκέψεις στις οικίες/καταλύματα των μεταναστών 

από ενδημικές για την ελονοσία χώρες και άλλων ομάδων υψηλού κινδύνου, κάθε 7 – 15 

ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων:  

i. Γίνεται ενημέρωση για το σκοπό της επίσκεψης, τον τρόπο μετάδοσης της ελονοσίας, τα 

συμπτώματα και τη θεραπεία της νόσου και τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας από τα 

κουνούπια. 

ii. Αναζητούνται όλα τα άτομα που διαμένουν στην οικία/ κατάλυμα. Γίνεται προσπάθεια 

για τον εντοπισμό μεταναστών που ήρθαν στο Δήμο Ευρώτα στο μεσοδιάστημα από την 

τελευταία επίσκεψη στο κατάλυμα. Για κάθε νέο νοικοκυριό (οικία/ κατάλυμα που 

λειτουργεί για πρώτη φορά) συμπληρώνεται μία φορά (άπαξ) το ειδικό δελτίο «Φύλλο 

Νοικοκυριού». Κάθε νοικοκυριό έχει ένα Μοναδικό Κωδικό Νοικοκυριού. Για κάθε νέο 

άτομο που δεν έχει καταγραφεί άλλη φορά στην περιοχή του Δήμου Ευρώτα, 

συμπληρώνεται μία φορά (άπαξ) το ειδικό δελτίο «Φύλλο Ατομικών Πληροφοριών». 

Κάθε άτομο έχει έναν Μοναδικό Ατομικό Κωδικό. 

iii. Διενεργείται θερμομέτρηση σε όλα τα άτομα που βρίσκονται στην οικία. 

iv. Διερευνάται σε κάθε άτομο το ιστορικό εμπυρέτου ή άλλων συμβατών συμπτωμάτων 

κατά τις τελευταίες 30 ημέρες ή τις ημέρες που μεσολάβησαν από την προηγούμενη 

επίσκεψη, καθώς και το ιστορικό ελονοσίας. 

v. Συμπληρώνεται το ειδικό δελτίο «Φύλλο Περιοδικών Επισκέψεων», όπου καταγράφονται 

συγκεντρωτικά όλα τα άτομα που διαμένουν σε κάθε οικία/κατάλυμα, η θερμοκρασίας 

τους, εάν αναφέρεται ιστορικό εμπυρέτου τις τελευταίες 30 ημέρες, εάν έγινε Δοκιμασία 
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Ταχείας Διάγνωσης (Rapid Diagnostic Test- RDT)και το αποτέλεσμά του και εάν έγινε 

αιμοληψία για μικροσκοπική εξέταση/PCR. 

vi. Στα ύποπτα κρούσματα ελονοσίας, δηλαδή σε άτομα με συμβατή κλινική εικόνα (π.χ. 

εμπύρετο) ή ιστορικό εμπυρέτου τις τελευταίες 30 ημέρες, πραγματοποιείται 

εργαστηριακός έλεγχος για ελονοσία, άμεσα με RDT και λήψη αίματος για μικροσκοπική 

εξέταση ή και PCR.  

vii. Για κάθε ύποπτο κρούσμα συμπληρώνεται το ειδικό δελτίο «Δελτίο Ενεργητικής 

Αναζήτησης Κρουσμάτων Ελονοσίας», όπου καταγράφονται τα αποτελέσματα του 

εργαστηριακού ελέγχου με RDT, εάν έγινε αιμοληψία για μικροσκοπική εξέταση ή /και 

PCR, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αυτών εξετάσεων (σε 2ο χρόνο), τυχόν 

παραπομπή του σε νοσοκομείο κ.α. 

viii. Σε ύποπτα κρούσματα ελονοσίας, επί αρνητικού αποτελέσματος στο RDT:  

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος ελονοσίας, το αρνητικό 

αποτέλεσμα της Δοκιμασίας RDT πρέπει να επιβεβαιώνεται πάντα και με μικροσκοπική 

εξέταση. Επίσης, ένα αρνητικό αποτέλεσμα στον εργαστηριακό έλεγχο για ελονοσία 

(αρνητική μικροσκοπική εξέταση) δεν αποκλείει τη διάγνωση της ελονοσίας.  

Ως εκ τούτου, επί αρνητικού αποτελέσματος στο RDT: Γίνεται επανέλεγχος για ελονοσία 

με RDT και μικροσκοπική εξέταση επιχρίσματος αίματος κάθε 8 - 12 ώρες για 2 - 3 

συνεχείς ημέρες, ιδανικά επί εμπυρέτου ή ρίγους (θα πρέπει να ελεγχθούν όσο το 

δυνατόν περισσότερα δείγματα αίματος - τουλάχιστον τρία δείγματα). Τα δείγματα 

αποστέλλονται στη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης ή στη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων 

για μικροσκοπική εξέταση. 

ix. Επί θετικού αποτελέσματος στο RDT για P.falciparum: Ο ασθενής μεταφέρεται στην 

πλησιέστερη Μονάδα Υγείας όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έλεγχος, 

επιβεβαίωση της διάγνωσης με μικροσκοπική εξέταση και νοσηλεία (στη Νοσηλευτική 

Μονάδα Σπάρτης ή στη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων ή Κ.Υ. Βλαχιώτη για αρχική 

εκτίμηση και αντιμετώπιση). Ενημερώνεται άμεσα τηλεφωνικά το Τμήμα 

Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ. 

x. Επί θετικού αποτελέσματος στο RDT για P.non-falciparum: 

 Ο ασθενής εξετάζεται και εκτιμάται κλινικά από ιατρό του κλιμακίου και των Κέντρων 

Υγείας (π.χ. Κ.Υ. Βλαχιώτη) ή των Περιφερειακών Ιατρείων της περιοχής, προκειμένου 

να αξιολογηθεί η σοβαρότητα της νόσησης.  
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 Ενημερώνεται άμεσα τηλεφωνικά το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και 

Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ. 

 Σε περίπτωση που κριθεί από τον ιατρό της Μονάδας Υγείας ότι ο ασθενής δεν χρήζει 

νοσηλείας σε νοσοκομείο:  

- Χορηγείται άμεσα ανθελονοσιακή αγωγή για P.vivax και συγκεκριμένα χλωροκίνη, 

από το κλιμάκιο, αφού ληφθεί αναλυτικό ιατρικό ιστορικό.  

- Γίνεται αιμοληψία για τον έλεγχο επάρκειας του ενζύμου G6PD, έτσι ώστε -

ανάλογα με το αποτέλεσμα- να χορηγηθεί ή όχι και ριζική θεραπεία με πριμακίνη. 

Η ανθελονοσιακή αγωγή χορηγείται από το κλιμάκιο με τη μορφή της άμεσα 

εποπτευόμενης θεραπείας (Directly Observed Therapy-DOT). 

- Γίνεται αιμοληψία για επιβεβαίωση της διάγνωσης με μικροσκοπική εξέταση και 

PCR (και άλλο εργαστηριακό έλεγχο, εάν κριθεί απαραίτητο). Το δείγμα 

αποστέλλεται στη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης ή στη Νοσηλευτική Μονάδα 

Μολάων (για μικροσκοπική εξέταση) και από εκεί στον Τομέα Παρασιτολογίας, 

Εντομολογίας και Τροπικών Νοσημάτων της ΕΣΔΥ (και για PCR). Στον Τομέα 

Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νοσημάτων της ΕΣΔΥ εκτός από το 

δείγμα αίματος αποστέλλεται και το επίχρισμα (πλακάκι) της μικροσκοπικής που 

ήταν θετικό για πλασμώδιο ελονοσίας.  

- Δηλώνεται άμεσα το κρούσμα στο Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και 

Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ, από το κλιμάκιο ή τον ιατρό της Μονάδας Υγείας που 

εξέτασε το ασθενή, με αποστολή του Δελτίου Δήλωσης Ελονοσίας με φαξ. 

- Συμπληρώνεται το «Δελτίο διερεύνησης κρούσματος ελονοσίας» από το κλιμάκιο 

και αποστέλλεται στο Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του 

ΚΕΕΛΠΝΟ. 

- Συμπληρώνεται το ειδικό δελτίο «Δελτίο ασθενούς», όπου καταγράφονται τα 

στοιχεία του ασθενούς, ο Μοναδικός Ατομικός Κωδικός του, τα αποτελέσματα του 

εργαστηριακού ελέγχου για ελονοσία, το αποτέλεσμα του ελέγχου επάρκειας 

G6PD, η καθημερινή λήψη της θεραπείας του, οι πιθανές παρενέργειες που 

εμφάνισε ο ασθενής, κλπ. Μετά την ολοκλήρωση της αγωγής, δίνεται αντίγραφο 

του «Δελτίου ασθενούς» στον ασθενή. 

- Συνιστώνται στον ασθενή να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

προφύλαξή του από τσιμπήματα κουνουπιών για όσο χρονικό διάστημα θεωρείται 

μεταδοτικός.  
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- Για τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων (G6PD, μικροσκοπικής εξέτασης, PCR) 

ενημερώνεται τηλεφωνικά ο συντονιστής και από αυτόν το Τμήμα Επιδημιολογικής 

Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ. Τα αποτελέσματα της μικροσκοπικής 

εξέτασης και του ελέγχου G6PD των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 

συμπληρώνονται στο «Δελτίο ενεργητικής αναζήτησης κρουσμάτων ελονοσίας» και 

στο «Δελτίο ασθενούς». 

- Παρακολουθείται από το κλιμάκιο η ανταπόκριση στην αγωγή, με τη διενέργεια 

μικροσκοπικής εξέτασης στις 7 και 28 ημέρες μετά την έναρξη της αγωγής. 

 Σε περίπτωση που κριθεί από τον ιατρό της Μονάδας Υγείας ότι ο ασθενής χρήζει 

περαιτέρω ελέγχου σε νοσοκομείο ή/και νοσηλείας σε νοσοκομείο:  

- Ο ασθενής παραπέμπεται στη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης ή στη Νοσηλευτική 

Μονάδα Μολάων για περαιτέρω έλεγχο, επιβεβαίωση της διάγνωσης με 

μικροσκοπική εξέταση ή/και νοσηλεία και το κλιμάκιο ενημερώνει το Τμήμα 

Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ.  

- Συμπληρώνεται το «Δελτίο διερεύνησης κρούσματος ελονοσίας» από το κλιμάκιο ή 

από επαγγελματία υγείας (Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων) της Μονάδας 

Υγείας όπου νοσηλεύεται ο ασθενής και αποστέλλεται στο Τμήμα Επιδημιολογικής 

Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ. 

- Δηλώνεται το κρούσμα στο Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης 

του ΚΕΕΛΠΝΟ, από το θεράποντα ιατρό της Μονάδας Υγείας που εξέτασε το 

ασθενή, με αποστολή του Δελτίου Δήλωσης Ελονοσίας με φαξ. 

- Αποστέλλεται από το Νοσοκομείο δείγμα αίματος και το αρχικό πλακάκι στον 

Τομέα Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νοσημάτων της ΕΣΔΥ για 

περαιτέρω έλεγχο και PCR.  

- Συνιστώνται στη Μονάδα Υγείας να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

προφύλαξη του ασθενούς από τσιμπήματα κουνουπιών για όσο χρονικό διάστημα 

θεωρείται μεταδοτικός.  

- Εφόσον επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ο ασθενής λαμβάνει την ανθελονοσιακή 

αγωγή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Στην περίπτωση που ο ασθενής εξέλθει 

πριν ολοκληρώσει την αγωγή του, θα παραπέμπεται στο κλιμάκιο των 

επαγγελματιών υγείας που διενεργούν την ΕΑΚΕ στον Δήμο Ευρώτα, για την 

ολοκλήρωση της αγωγής του (DOT) και την παρακολούθησή του. Σε αυτήν την 

περίπτωση συμπληρώνεται το ειδικό δελτίο «Δελτίο ασθενούς», όπου 
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συμπληρώνονται και τα αποτελέσματα της μικροσκοπικής εξέτασης και του 

ελέγχου επάρκειας G6PD των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.  

- Παρακολουθείται από το κλιμάκιο η ανταπόκριση στην αγωγή, με τη διενέργεια 

μικροσκοπικής εξέτασης τουλάχιστον 28 ημέρες μετά την έναρξη της αγωγής. 

- Μετά την ολοκλήρωση της αγωγής και τον έλεγχο ανταπόκρισης στην αγωγή, 

δίνεται αντίγραφο του «Δελτίου ασθενούς» στον ασθενή.  

xi. Σε κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα ελονοσίας πραγματοποιείται διερεύνηση εστίας, όσο 

πιο γρήγορα γίνεται (ιδανικά εντός 24 ωρών από τη διάγνωση), με την ενεργητική 

αναζήτηση άλλων κρουσμάτων ελονοσίας στο περιβάλλον του κρούσματος, σε έκταση 

που καθορίζεται μετά από επιδημιολογική, εντομολογική και περιβαλλοντική 

διερεύνηση, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες του ECDC και του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας. Συγκεκριμένα, στην περιοχή της εστίας: 

- Σε άτομα ελληνικής υπηκοότητας ή αλλοδαπούς από μη ενδημικές χώρες: γίνεται 

ενημέρωση, καταγραφή και ερώτηση για συμπτώματα συμβατά με αυτά της 

ελονοσίας ή ιστορικό πυρετού τις τελευταίες 30 ημέρες. Ακολουθεί εβδομαδιαίος 

έλεγχος για πυρετό (fever screening), με τηλεφωνική επικοινωνία για ένα μήνα μετά 

τη δήλωση του κρούσματος. Άτομα που παρουσιάζουν συμβατά συμπτώματα ή 

αναφέρουν ιστορικό πυρετού τις τελευταίες 30 ημέρες ελέγχονται εργαστηριακά για 

ελονοσία με RDT, μικροσκοπική εξέταση και PCR. 

- Σε μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες, συμπτωματικούς και 

ασυμπτωματικούς: γίνεται θερμομέτρηση και ερώτηση για συμπτώματα συμβατά με 

αυτά της ελονοσίας ή ιστορικό πυρετού τις τελευταίες 30 ημέρες. Ακολουθεί 

εβδομαδιαίος έλεγχος για πυρετό (fever screening), για ένα μήνα μετά τη δήλωση του 

κρούσματος. Άτομα που παρουσιάζουν συμβατά συμπτώματα ή αναφέρουν ιστορικό 

πυρετού τις τελευταίες 30 ημέρες ελέγχονται εργαστηριακά για ελονοσία με RDT, 

μικροσκοπική εξέταση και PCR. 

xii. Σε κάθε κατάλυμα αναρτάται το υπηρεσιακό τηλέφωνο του κλιμακίου, ώστε να 

ειδοποιηθεί το κλιμάκιο σε περίπτωση που ένας μετανάστης παρουσιάσει εμπύρετο ή 

συμβατά συμπτώματα ελονοσίας στο μεσοδιάστημα των επισκέψεων. Σε περίπτωση 

τέτοιας κλήσης, το κλιμάκιο επισκέπτεται επί τόπου το κατάλυμα για να ελέγξει τον 

ασθενή και να διενεργήσει RDT εάν πρόκειται για ύποπτο κρούσμα ή παραπέμπει τον 

ασθενή στην πλησιέστερη Μονάδα Υγείας (π.χ. στο Κ.Υ. Βλαχιώτη) για περαιτέρω έλεγχο. 
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xiii. Σε περίπτωση εγκύου μετανάστριας από ενδημική χώρα: γίνεται RDT σε κάθε τρίμηνο της 

κύησης ή δίνεται η σύσταση για επανελέγχους με RDT, σε κάθε τρίμηνο της κύησης.  

xiv. Για μετανάστες από μη ενδημικές για την ελονοσία χώρες που συγκατοικούν με 

μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως 

περιγράφτηκε ανωτέρω (καταγραφή, θερμομέτρηση κλπ) 

xv. Οι μετανάστες από μη ενδημικές για την ελονοσία χώρες που μένουν μόνοι τους, σε 

καταλύματα υψηλού κινδύνου για παρουσία διαβιβαστή ενημερώνονται με επίσκεψη 

πόρτα – πόρτα, στην αρχή κάθε περιόδου μετάδοσης για την ύπαρξη του κλιμακίου στην 

περιοχή και το σκοπό του, διανέμεται το σχετικό ενημερωτικό έντυπο στη γλώσσα τους 

και δίνονται τα τηλέφωνα του κλιμακίου για να κληθεί σε περίπτωση που εμφανίζουν 

συμπτώματα συμβατά με αυτά της ελονοσίας.  

 

 


