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1. Εισαγωγή 

Το Πρόγραμμα διερεύνησης, διάγνωσης και αντιμετώπισης της ελονοσίας με πεδίο εφαρμογής την 

περιοχή του Δήμου Ευρώτα για τη διετία 2016-2017 άρχισε στις 19 Μαΐου 2016. 

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα χρηματοδοτούνται εξ΄ ολοκλήρου από την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου.  

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

Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το 

ΚΕΕΛΠΝΟ και ο Δήμος Ευρώτα. 

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

Πελοποννήσου με το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Πρόγραμμα Ελονοσίας στον Δήμο Ευρώτα υποστηρίχτηκε οικονομικά 

από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Το ΚΕΕΛΠΝΟ συμμετέχει επίσης στο Πρόγραμμα διαθέτοντας για το συντονισμό 

του, την νοσηλεύτρια Μαρία Τσερώνη, η οποία συντονίζει τη Δράση της Ελονοσία στον Δήμο 

Ευρώτα από το έτος 2011.  

 

Το Πρόγραμμα διενεργείται συστηματικά στις εξής περιοχές του Δήμου Ευρώτα: Σκάλα, Λεήμονας, 

Άγιος Γεώργιος, Αστέρι, Έλος, Άγιοι Ταξιάρχες, Βλαχιώτη (Χάρτης 1) και περιλαμβάνει κατ’ οίκον 

επίσκεψη κάθε 10 -15 ημέρες, στις οικείες των μεταναστών από ενδημικές για την ελονοσία χώρες 

και διερεύνηση τους για συμπτώματα ελονοσίας (θερμομέτρηση, ερωτήσεις για συμπτώματα 

ελονοσίας). Σε περίπτωση συμπτωμάτων ελονοσίας γίνεται Ταχεία Διαγνωστική Δοκιμασία για 

ελονοσία (καθώς και αιμοληψία για μικροσκοπική εξέταση) και σε περίπτωση που είναι θετική το 

κρούσμα νοσηλεύεται κατ’ οίκον από το κλιμάκιο ή διακομίζεται στο ΓΝ Σπάρτης.  

Σε κάθε περίπτωση το κλιμάκιο αναλαμβάνει την παρακολούθηση για την ολοκλήρωση της 

θεραπείας καθώς και της διερεύνησης της εστίας του κρούσματος. 

Επιπρόσθετα τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα γίνεται επίσκεψη στους μετανάστες από ενδημικές για 

την ελονοσία χώρες που κατοικούν στα χωριά: Γλυκόβρυση, ‘Αγιος Ιωάννης, Στεφανιά, Περιστέρι και 

Μυρτιά (Χάρτης 1) καθώς και στους Ρομά που κατοικούν σε καταυλισμό στην Σκάλα για διερεύνηση 

συμπτωμάτων ελονοσίας. Για το ενδιάμεσο των επισκέψεων διάστημα οι μετανάστες και οι Ρομά 

είναι ενήμεροι ώστε να καλούν τηλεφωνικά το κλιμάκιο σε περίπτωση συμπτωμάτων συμβατών με 

αυτών της ελονοσίας. 
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Χάρτης 1. Περιοχές του Δήμου Ευρώτα που διενεργείται το Πρόγραμμα Ενεργητικής Αναζήτησης 

Κρουσμάτων Ελονοσίας για το έτος 2016 

 

- Κίτρινες κουκίδες: περιοχές του Δήμου Ευρώτα που διενεργείται ΕΑΚΕ (συστηματικές επισκέψεις στις 

οικείες των μεταναστών) 

- Μπλε κουκίδες: περιοχές του Δήμου Ευρώτα που οι μετανάστες είναι ενήμεροι για το Πρόγραμμα 

ΕΑΚΕ και μπορούν να καλούν τηλεφωνικά το κλιμάκιο, σε περίπτωση συμπτωμάτων συμβατών με 

αυτά της ελονοσίας  

 

 

2. Δράσεις  

2.1.  Καταγραφή μεταναστών  

Από τις 19/5/2016 έως τις 3/8/2016 ο αριθμός των μεταναστών από ενδημικές για την ελονοσία 

χώρες, στις 7 περιοχές του Δήμου Ευρώτα που γίνεται συστηματικά Ενεργητική Αναζήτηση 

Κρουσμάτων Ελονοσίας (ΕΑΚΕ), κυμάνθηκε από 615- 727 άτομα (Πίνακας 1). Επίσης ο αριθμός των 

μεταναστών στις 5 περιοχές του Δήμου Ευρώτα που δε διενεργείται συστηματικά ΕΑΚΕ (Στεφανιά, 

Περιστέρι, Μυρτιά, Άγιος Ιωάννης, Γλυκόβρυση), στην ενημέρωση που τους έγινε για την ελονοσία 

σε δύο επισκέψεις (τον Ιούνιο και τον Ιούλιο), ήταν 290 και 223 άτομα αντίστοιχα και το 53% 

δήλωνε χρόνο παραμονής στην Ελλάδα < του 1 έτους. Συνεπώς πρόκειται για έναν πληθυσμό 

συνολικά 1000 ατόμων περίπου εκ των οποίων ποσοστό >55% δηλώνει διάστημα παραμονής στην 

Ελλάδα < του 1 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.  
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Πίνακας 1. Αριθμός μεταναστών από ενδημικές για την ελονοσία χώρες , Δήμος Ευρώτα, 2016, 

έως 3/8/2016 

Επισκέψεις στα καταλύματα/οικείες 
των μεταναστών από ενδημικές για 

την ελονοσία χώρες 
 

Συνολικός αριθμός 
μεταναστών από 

ενδημικές χώρες στις 7 
περιοχές του Δήμου 

Ευρώτα που διενεργείται 
συστηματικά ΕΑΚΕ 

Αριθμός μεταναστών από 
ενδημικές χώρες με διάστημα 

παραμονής στην Ελλάδα < του 1 
έτους στις 7 περιοχές του Δήμου 

Ευρώτα που διενεργείται 
συστηματικά ΕΑΚΕ 

1ος γύρος επισκέψεων (19-29/5/16) 615 347 (56,5%) 

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 (61,5) 

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

6ος γύρος επισκέψεων (25/7-3/8/16) 691 412 (60%) 

 

2.2. Ενεργητική Αναζήτηση Κρουσμάτων Ελονοσίας 

Στο πλαίσιο της ΕΑΚΕ, από τις 19/5 έως τις 31/7/2016 έχουν γίνει 4599 θερμομετρήσεις καθώς και 

115 μικροσκοπικές εξετάσεις και 195 RDTs σε άτομα που ανέφεραν συμπτώματα ελονοσίας 

(Πίνακας 3). Από τις 115 μικροσκοπικές εξετάσεις, οι 8 (7%) ήταν θετικές για ελονοσία P.vivax. 

Θετικά για P.vivax ήταν και τα 8 (4%) από τα 195 RDTs.  

 

Πίνακας 2. Αριθμός θερμομετρήσεων, μικροσκοπικών εξετάσεων και RDTs για ελονοσία, ανά 

περιοχή, σε μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες και Ρομά, Δήμος Ευρώτα, 19/5 – 

31/7/2016 

Περιοχές 
Αριθμός 

θερμομετρήσεων 

Αριθμός διενεργηθέντων 
μικροσκοπικών εξετάσεων 

για ελονοσία 

Αριθμός 
διενεργηθέντων RDTs 

για ελονοσία 

1. Σκάλα 2911 71 132 

2. Λέημονας 223 1 1 

3. Άγιος Γεώργιος 312 12 17 

4. Άγιοι Ταξιάρχες 246 6 7 

5. Βλαχιώτη 28 1 1 

6. Έλος  620 16 21 

7. Αστέρι  58 3 6 

8. Στεφανιά  20 0 0 

9. Γλυκόβρυση 6 4 6 

10. Περιστέρι 26 0 1 

11. Μυρτιά  19 0 1 

11. Ρομά 130 1 2 

Σύνολο 4599 115 195 
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2.3. Διάγνωση κρουσμάτων ελονοσίας  

Έως τις 8/8/2016 έχουν καταγραφεί, στο Δήμο Ευρώτα Λακωνίας για το έτος 2016, 10 εισαγόμενα 

κρούσματα ελονοσίας P.vivax, σε άρρενες μετανάστες από το Πακιστάν με διάμεση ηλικία 21 έτη 

(min: 16 έτη - max: 40 έτη) και με διάμεσο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα 5,5 μήνες (min: 2 μήνες- 

max: 7 μήνες). Όλα τα κρούσματα είχαν ήπια συμπτωματολογία, με διάμεση τιμή θερμοκρασίας 

37οC (min: 36,2οC- max:38,5 οC), χωρίς να έχει προηγηθεί λήψη αντιπυρετικού πριν την αιμοληψία.  
 

Ο μέσος χρόνος (mean) μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης συμπτωμάτων ελονοσίας και της 

ημερομηνίας διάγνωσης, είναι 4,4 ημέρες (0-19 ημέρες) και ο διάμεσος χρόνος (median) 2 ημέρες.  
 

Στα Γραφήματα 1 και 2 απεικονίζεται ο αριθμός των κρουσμάτων ανά εβδομάδα έναρξης 

συμπτωμάτων, ανά εβδομάδα διάγνωσης και ανά κατάταξη (εισαγόμενο ή με ενδείξεις εγχώριας 

μετάδοσης).  
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Γράφημα 1. Κρούσματα ελονοσίας (P.vivax)  ανά εβδομάδα έναρξης συμπτωμάτων,                                                                                     

Δήμος Ευρώτα Λακωνίας, 2016, έως 8/8/2016

Εβδομάδα έναρξης συμπτωμάτων 

Κρούσματα ελονοσίας (p.vivax)  εισαγόμενα

Κρούσματα ελονοσίας (p.vivax) με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης

1-10: Αύξοντας αριθμός κρουσμάτων με βάση την ημ/νία διάγνωσης

Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος
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Τα 8 από τα 10 κρούσματα εντοπίστηκαν μέσω της ΕΑΚΕ. Σημειώνεται ότι το πρώτο κρούσμα 

ελονοσίας διαγνώστηκε στις 13/05/2016 στο Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη, ενώ το Πρόγραμμα της ΕΑΚΕ 

στον Δήμο Ευρώτα δεν είχε αρχίσει. Από την έναρξη του Προγράμματος ΕΑΚΕ έχουν καταγραφεί 

συνολικά 9 κρούσματα ελονοσίας εκ των οποίων τα 8 (89%) εντοπίστηκαν μέσω της ΕΑΚΕ. Επίσης 

από τα 10 κρούσματα, μόνο το ένα (κρούσμα 5) χρειάστηκε νοσηλεία στη Νοσηλευτική Μονάδα 

Σπάρτης, γιατί παρουσίασε σοβαρή θρομβοπενία. Τα υπόλοιπα κρούσματα νοσηλεύτηκαν και 

νοσηλεύονται κατ’ οίκον με παρακολούθηση από το κλιμάκιο.  
 

Σε όλα τα κρούσματα έγινε εργαστηριακή επιβεβαίωση της διάγνωσης με μικροσκοπική εξέταση. 

Επίσης στα 8 από τα 9 κρούσματα έγινε εργαστηριακή επιβεβαίωση της διάγνωσης και με PCR από 

τον Τομέα Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νοσημάτων της ΕΣΔΥ. Για το δέκατο 

κρούσμα τα αποτελέσματα της PCR αναμένονται.  
 

Όλα τα κρούσματα έχουν λάβει θεραπεία με χλωροκίνη από το κλιμάκιο (DOT), εκτός από το 

κρούσμα 5 που έλαβε τις δύο δόσεις χλωροκίνης από το κλιμάκιο και η τελευταία δόση του 

χορηγήθηκε στη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης. Αναφορικά με τη χορήγηση πριμακίνης τα 3 

κρούσματα έλαβαν πριμακίνη 30mg ημερησίως για 14 ημέρες από το κλιμάκιο (DOT), 1 κρούσμα 

έλαβε έως και την 4η δόση πριμακίνης από το κλιμάκιο και οι υπόλοιπες, λόγω του ότι έφυγε από το 

Δήμο Ευρώτα, του δόθηκαν μαζί του για να συνεχίσει μόνος του τη θεραπεία του. Ακολούθησε 

καθημερινή τηλεφωνική επιβεβαίωση για τη λήψη της αγωγής. Σχετικά με τα κρούσματα 5 και 6, το 

ένα έλαβε την πριμακίνη (30mg x14 ημέρες) κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στη Νοσηλευτική 

Μονάδα Σπάρτης, ενώ το δεύτερο έλαβε 7 δόσεις θεραπείας από το κλιμάκιο (DOT) και στη 

συνέχεια διέκοψε γιατί συλλήφθηκε από την Αστυνομία και κρατείται σε Αστυνομικό Τμήμα. Τα 

κρούσματα 7, 8 και 9 λαμβάνουν πριμακίνη 30mg ημερησίως για 14 ημέρες από το κλιμάκιο και για 

το κρούσμα 10 αναμένεται η απάντηση των επιπέδων G6PD.  
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Γράφημα 2. Κρούσματα ελονοσίας (P.vivax)  ανά εβδομάδα διάγνωσης,                                                                               

Δήμος Ευρώτας Λακωνίας, 2016, έως 8/8/2016
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Εβδομάδα διάγνωσης 

Κρούσματα ελονοσίας (p.vivax) εισαγόμενα

Κρούσματα ελονοσίας (p.vivax) με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης

ΑύγουστοςΜάϊος Ιούνιος Ιούλιος

1-10: Αύξοντας αριθμός κρουσμάτων με βάση την ημ/νία διάγνωσης



                                                                                               ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
 

7 
 

Τα 7 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 Τα κρούσματα 1 και 5, 6 και 8, 7 και 9 μένουν αντίστοιχα στο ίδιο σπίτι αλλά σε 

διαφορετικό δωμάτιο ή κτίσμα.  

 

2.4. Διερεύνηση κρουσμάτων ελονοσίας   

Σε όλα τα κρούσματα πραγματοποιήθηκε διερεύνηση “εστίας” σε ακτίνα 100 μέτρων από το σπίτι 

κατοικίας και όπου αλλού είχαν διανυκτερεύσει κατά τη διάρκεια που είχαν συμπτώματα 

ελονοσίας. 
 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης εστίας κρουσμάτων ελονοσίας, έως τις 8/8/2016, ελέγχθηκαν για 

ελονοσία 491 μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες σε 60 οικίες/ καταλύματα και 401 

άτομα από μη ενδημικές χώρες σε 282 οικίες/καταστήματα (Πίνακας 3).  
 

Πίνακας 3. Αριθμός ατόμων και κατοικιών που έγινε διερεύνηση εστίας, Δήμος Ευρώτα, 2016, έως 

8/8/2016 

 
Κρούσματα 
Ελονοσίας 

Διερεύνηση εστίας σε μετανάστες από 
ενδημικές για την ελονοσία χώρες 

Διερεύνηση εστίας σε κατοίκους από μη 
ενδημικές για την ελονοσία χώρες 

Αριθμός  
οικιών  

Αριθμός ατόμων 
που 

διερευνήθηκαν* 

Αριθμός  
δειγμάτων 

αίματος 
ή/και RDTs 

Αριθμός 
οικιών/ 

καταστημάτων  

Αριθμός 
ατόμων που 

διερευνή-
θηκαν 

Αριθμός  
δειγμάτων 

αίματος ή/και 
RDTs 

Κρούσμα 1 9 72 25 6** 12 2 

Κρούσμα 2 1*** 0 0 0 0 0 

Κρούσμα 3 12 77 5 108 163 1 

Κρούσμα 4 3 32 4 83 76 0 

Κρούσμα 5 9 71 2 41 81 0 

Κρούσμα 6 8 64 4 44 69 0 

Κρούσμα 7 1 23 1 Σε ακτίνα 100m από την οικία του κρούσματος δεν 
υπάρχει κάποιο σπίτι 

Κρούσμα 8 8 78 2 Ο πληθυσμός είναι ίδιος με τον πληθυσμό 
διερεύνησης για το κρούσμα 6. Συνεχίζεται 

τηλεφωνική επικοινωνία για τυχόν εμφάνιση 
συμπτωμάτων ελονοσίας 

Κρούσμα 
9**** 

Η διερεύνηση πληθυσμού είναι ίδια με του κρούσματος 7 

Κρούσμα 10 9 74 0 Ο πληθυσμός είναι ίδιος με τον πληθυσμό 
διερεύνησης για το κρούσμα 5. Συνεχίζεται 

τηλεφωνική επικοινωνία για τυχόν εμφάνιση 
συμπτωμάτων ελονοσίας 

Σύνολο 60 491 43 282 401 3 
 

* Στον αριθμό των ατόμων δεν περιλαμβάνονται τα κρούσματα. 
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** Στο πρώτο κρούσμα δεν έγινε διερεύνηση σε όλους τους κατοίκους από μη ενδημικές για την 

ελονοσία χώρες σε ακτίνα 100m από την οικία του κρούσματος, γιατί το Πρόγραμμα ΕΑΚΕ άρχισε 

αμέσως μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος και ως προτεραιότητα δόθηκε η αρχική 

καταγραφή και διερεύνηση για ελονοσία του συνόλου των μεταναστών από ενδημικές για την 

ελονοσία χώρες.  

*** Σε ακτίνα 100m από την οικία του κρούσματος δεν υπάρχει κάποιο σπίτι. Επίσης το κρούσμα 

δεν είχε συγκατοίκους.  

 

2.5. Διανομή και τοποθέτηση κουνουπιέρων εμποτισμένων με μακράς διάρκειας εντομοκτόνο 

στα καταλύματα μεταναστών 

Από τις 18/5 έως τις 31/7/2016 τοποθετήθηκαν 69 κουνουπιέρες για κάλυψη 145 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.  

 

 

3. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

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 

δύο συνεχόμενων ετών). Στις περιοχές αυτές θεωρείται ότι υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες για 

εγκατάσταση τοπικής μετάδοσης της ελονοσίας. 

 

Με την μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών που έγινε πέρυσι το καλοκαίρι σε χώρες της 

Ευρώπης, ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών από ενδημικές για την ελονοσία χώρες που ήταν 

εγκατεστημένοι στην περιοχή ή που την επισκέπτονταν εποχιακά για να εργαστούν έφυγε από την 

Ελλάδα. Για το λόγο αυτό ο αριθμός των μεταναστών στο Δήμο Ευρώτα έως τον Οκτώβριο του 2015 

ήταν μικρότερος συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Είχε όμως πολλούς μετανάστες που είχαν 

μικρό χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (10 – 45 ημέρες). Ο αριθμός των μεταναστών άρχισε να 

αυξάνεται από το Νοέμβριο και μετά, ως αποτέλεσμα του σταδιακού κλεισίματος των συνόρων 

μεταξύ Ελλάδας και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.  
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Εφέτος η εικόνα είναι διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο αριθμός των μεταναστών 

είναι υψηλός (περίπου ίσος με το έτος 2012) και σε ποσοστό >55% με χρόνο παραμονής στην 

Ελλάδα < του 1 έτους, ενώ το 2012 ποσοστό > 50% δήλωνε διάμεσο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα 

2,5 έτη περίπου. 

 

Τα παραπάνω δεδομένα σε συνδυασμό με τα επιδημιολογικά δεδομένα ελονοσίας στην περιοχή 

από το 2009 και μετά οδηγούν στην εκτίμηση ότι το 2016 αναμένονται αρκετά εισαγόμενα 

κρούσματα ελονοσίας στον Δήμο Ευρώτα. Ο κίνδυνος εμφάνισης κρουσμάτων με ενδείξεις 

εγχώριας μετάδοσης στην περιοχή θεωρείται αυξημένος σε σχέση με το 2015 . Για αυτό το λόγο 

χρειάζεται συστηματική προσπάθεια από το κλιμάκιο που διενεργεί την ΕΑΚΕ και από τις τοπικές 

υπηρεσίες υγείας για έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων, από την εταιρεία που πραγματοποιεί τον 

έλεγχο του διαβιβαστή για μείωση του πληθυσμού των ανωφελών κουνουπιών και από τους 

πολίτες που πρέπει να λαμβάνουν όλα τα προληπτικά μέτρα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση 

κρουσμάτων με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης.  

 

Τα 10 εισαγόμενα κρούσματα ελονοσίας έως τώρα, καθώς και ο μέσος και διάμεσος χρόνος από την 

εμφάνιση συμπτωμάτων έως τη διάγνωση που είναι 4,4 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.  

 

Παράλληλα με τις υπόλοιπες δράσεις που συνεχίζονται κανονικά πρέπει να διερευνηθεί η 

δυνατότητα χορήγησης μαζικής θεραπείας ελονοσίας για P.vivax στους μετανάστες από ενδημικές 

χώρες λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα δεδομένα της περιοχής. Για το θέμα αυτό θα γίνει εισήγηση 

στην Επιτροπή για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Τροπικών Νοσημάτων.  

 


