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Θέμα:«Ολοκληρωμένα προγράµματα διαχείρισης κουνουπιών για την περίοδο µετάδοσης 2020»

Αξιότιµοι κ.κ.,

Με αυτήν την επιστολή Θα θέλαµε εκ νέου να επισημάνουμε την κρισιμότητα της έγκαιρης έναρξης και

συστηματικής υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης κουνουπιών και άλλων σχετικών δράσεων

πρόληψης στην περιοχή ευθύνης σας, για την περίοδο μετάδοσης 2020. Με στόχο την προάσπιση της υγείας του

πληθυσµού από τα νοσήµατα που µεταδίδονται µε κουνούπια και τον περιορισμό της εξάπλωσής τους κατά την

ερχόµενη περίοδο µετάδοσης 2020, Θα θέλαµε να τονίσουμε σε όλες τις αρμόδιες αρχές την ανάγκη έγκαιρου και

ορθού προγραμµατισμού των δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ετήσιας εποχικής έξαρσης των

νοσημάτων αυτών.

Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία έτη καταγράφονται στην Ελλάδα κρούσµατα λοιμώξεων που μεταδίδονται µε

κουνούπια, όπως κρούσµατα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και σποραδικά κρούσµατα ελονοσίας.

Όσον αφορά στη λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου: από το 2010 και μετά καταγράφεται στη χώρα μας σχεδόν

ετησίως -σε κάθε περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών- εποχική εµφάνιση περιστατικών σε ανθρώπους και ζώα,

και κυκλοφορία του ιού έχει καταγραφεί σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες. Βάσει των επιδηµιολογικών δεδομένων,

εκτιμάται ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί (και) στη χώρα μας και θεωρείται αναμενόµενη η

επανεμφάνιση περιστατικών στη χώρα, στην ερχόμενη και σε επόμενες περιόδους μετάδοσης, σε γνωστές ή και σε

νέες περιοχές. Όπως γνωρίζετε, λόγω της σύνθετη επιδηµιολογίας του, είναι απρόβλεπτη η κυκλοφορία του ιού και

η γεωγραφική κατανοµή των περιστατικών, σε κάθε περίοδο µετάδοσης (Μάιος - Νοέµβριος).

Όσον αφορά στην ελονοσία: η επανεµφάνιση εγχώριων κρουσμάτων σε διάφορες -κυρίως αγροτικές- περιοχές της

χώρας, από το 2009 και µετά, υποδηλώνει ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος επανεµφάνισης της νόσου σε ορισμένες

ευάλωτες περιοχές της χώρας, όπου συνδυάζεται η παρουσία του κατάλληλου διαβιβαστή - Ανωφελούς

κουνουπιού με την παρουσία ασθενών με ελονοσία. Περιοχές με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εγχώριας

μετάδοσης ελονοσίας θεωρούνται:

- όλες οι περιοχές στις οποίες καταγράφηκαν εγχώρια κρούσµατα της νόσου τα τελευταία έτη,

— αγροτικές και περιαστικές περιοχές με καταγραφή εισαγόµενων κρουσμάτων ή με πληθυσμούς ατόμων που

έρχονται από ενδηµικές χώρες.
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Μεγαλύτερου κινδύνου θεωρούνται οι περιοχές όπου έχουν καταγραφεί -τα τελευταία έτη- συρροές εγχώριων

κρουσμάτων ή εγχώρια κρούσματα σε σειρά ετών.

Επιπλέον, η παρουσία του κουνουπιού Aedes albopictus («t’Lypn») σε διάφορες περιοχές της χώρας καθιστά

υπαρκτό τον κίνδυνο τοπικής μετάδοσης ιών, όπως του Δάγκειου πυρετού, Chikungunya και Zika, µετά την

εισαγωγή τους στη χώρα μέσω μολυνθέντων ταξιδιωτών, κατά την περίοδο κυκλοφορίας αυτών των κουνουπιών,

γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο την ανάγκη εγρήγορσης των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λήψης

στοχευμένων προληπτικών µέτρων για τη µείωση των πληθυσμών και αυτών των κουνουπιών. Εγχώρια μετάδοση

ιών Δάγκειου πυρετού, Chikungunya και Zika, μέσω αυτών των κουνουπιών, συνέβη τα προηγούμενα έτη σε

γειτονικές χώρες της νότιας Ευρώπης (σποραδικά κρούσµατα, αλλά και συρροές).

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο τη µείωση του κινδύνου µετάδοσης νοσηµάτων που µεταδίδονται με κουνούπια, οι

δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των νοσηµάτων αυτών θα πρέπει να αποτελούν / παραμείνουν Θέμα υψηλής

προτεραιότητας στη λίστα των δράσεων προστασίας της δηµόσιας υγείας των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. 'Ενας

από τους θεμελιώδεις πυλώνες για την πρόληψη της µετάδοσης αυτών των νοσημάτων είναι η µείωση του

πληθυσµού των κουνουπιών, που επιτυγχάνεται µε την υλοποίηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων διαχείρισής

τους, σύµφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας. Η επιτυχία των προγραµµάτων αυτών

εξαρτάται από την έγκαιρη έναρξη των έργων, τη σωστή εκτέλεση και παρακολούθησή τους και τη συστηµατική

διενέργεια των ψεκαστικών εφαρμογών τουλάχιστον καθόλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας των

κουνουπιών (Άνοιξη έως και Φθινόπωρο).

Τα ολοκληρωµένα προγράμματα διαχείρισης κουνουπιών περιλαμβάνουν (επιγραμματικά):

- ΄Εγκαιρη και συστηματική διαχείριση (περιορισμό) των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών.

- Συστηματική εντοµολογική επιτήρηση, για την εκτίµηση κινδύνου, τον καθορισµό των ενδεικνυόμενων

δράσεων ελέγχου των κουνουπιών και αξιολόγηση των έργων, σε τοπικό επίπεδο. Η διενέργεια εντομολογικής

επιτήρησης θα πρέπει να περιγράφεται στις προκηρύξεις των έργων και να προβλέπεται ειδικός

προύπολογισµός για την κάλυψή της.

- Έγκαιρη και συστηματική εφαρμογή προνυμφοκτονιών, σε τακτική βάση, ανάλογα με τα αποτελέσματα της

εντομολογικής επιτήρησης.

- Εφαρµογή έκτακτων μέτρων ελέγχου των κουνουπιών (προνυμφών ή και ακμαίων), όταν και εφόσον κριθεί

απαραίτητη και κατόπιν εκτίμησης κινδύνου, ιδίως σε περίπτωση εµφάνισης κρουσµάτων ή συρροής (ανάλογα

με το νόσηµα και τα συνιστώμενα µέτρα απόκρισης). Έκτακτα µέτρα ελέγχου πληθυσµών κουνουπιών (έκτακτες

ψεκαστικές εφαρμογές) έχουν συσταθεί στο παρελθόν στη χώρα μας από τα µέσα της Άνοιξης έως και τις αρχές

του Χειμώνα (Δεκέμβριο), και ως εκ τούτου θα πρέπει να προβλέπονται στα έργα που προκηρύσσονται ώστε να

µπορούν να καλύπτουν όλη τη διάρκεια πιθανής δραστηριότητας των κουνουπιών.

Για την επιτυχή υλοποίηση των προγραµμάτων αυτών, είναι σκόπιµη η πρόβλεψη και εξασφάλιση επαρκούς

προύπολογισμού. Επιπρόσθετα, συνιστάται η προκήρυξη και υλοποίηση προγραμμάτων πολυετούς διάρκειας,

ώστε να μπορεί να εξασφαλίζεται η αδιάκοπτη εφαρμογή τους καθόλη τη διάρκεια του έτους, η έγκαιρη έναρξη

των εφαρμογών σε κάθε περίοδο µετάδοσης και η επαρκής κάλυψη όλης της περιόδου δραστηριότητας των

κουνουπιων.

Σκόπιμη κρίνεται η διατομεακή συνεργασία των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης Α και B βαθµού, για την από

κοινού οργάνωση και υλοποίηση των έργων και τον επακριβή καθορισμό των αρμοδιοτήτων.

Προκειµένου να διευκολυνθεί ο προγραμματισµός των υπηρεσιών σας για τα ανωτέρω έργα, ο Εθνικός Οργανισμός

Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) σάς υπενθυμίζει τα βασικά προτεινόµενα βήματα και τις κύριες δράσεις, έτσι ώστε να

επιτευχθεί η έγκαιρη οργάνωση και έναρξη των έργων διαχείρισης κουνουπιών για την περίοδο μετάδοσης 2020

(βλ. συνηµμένο αρχείο).

> Όσον αφορά στην πρόληψη της λοίµωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όλες οι περιοχές της χώρας

θεωρούνται ευάλωτες, με πιθανή την εµφάνιση ή επανεµφάνιση περιστατικών κατά την περίοδο κυκλοφορίας

των κουνουπιών 2020, µε μεγαλύτερη πιθανότητα κυκλοφορίας του ιού στις ευρύτερες περιοχές όπου έχουν

ήδη καταγραφεί περιστατικά της λοίµωξης στο παρελθόν, κατά τα τελευταία έτη. Τα προγράμματα διαχείρισης

κουνουπιών θα μπορούσαν -στο πλαίσιο της εντομολογικής επιτήρησης- να περιλαµβάνουν τη διενέργεια

ελέγχου των συλλεχθέντων κουνουπιών για τον ιό του Δυτικού Νείλου, µε στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και

παρακολούθηση της κυκλοφορίας του ιού στις επιτηρούµενες περιοχές και την έγκαιρη εντατικοποίηση

στοχευμένων µέτρων. Τα συλλεχθέντα κουνούπια μπορούν να αποστέλλονται για περαιτέρω έλεγχο για τον ιό

σε εξειδικευμένα εργαστήρια (όπως π.χ. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τµήµα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,



Σχολή Δηµόσιας Υγείας, κατόπιν σχετικής συνεννόησης και επικοινωνίας με το εργαστήριο, τηλ. 213 2010 325,

318), και τα αποτελέσµατα του ελέγχου παρακαλούμε όπως κοινοποιούνται στον Ε.Ο.Δ.Υ.. Επίσης, παρακαλούµε

όπως ενημερώνετε τον Ε.Ο.Δ.Υ. και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα συστήµατα

επιτήρησης της κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου που τυχόν υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης σας

(π.χ. επιτήρηση σε πτηνά, σε κουνούπια), καθώς και για κάθε ένδειξη κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου

από τα συστήματα αυτά.

> Όσον αφορά στην πρόληψη μετάδοσης της ελονοσίας, ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να ληφθεί για την επιτυχή

εφαρμογή και εντατικοποίηση των έργων διαχείρισης κουνουπιών κατά προτεραιότρτα σε περιοχές με κίνδυνο

εμφάνισής εγχώριας μετάδοσής ελονοσίας (όπως περιγράφονται παραπάνω).

> Όσον αφορά στην πρόληψη τοπικής µετάδοσης νοσηµάτων που μεταδίδονται µε κουνούπια Aedes albopictus,

ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να ληφθεί για την εντατικοποίηση των έργων διαχείρισης των συγκεκριμένων

κουνουπιών, με προτεραιότητα σε περιοχές όπου συνδυάζεται η κυκλοφορία κουνουπιών Aedes albopictus και

η πιθανή παρουσία ταξιδιωτών που έρχονται από ενδημικές χώρες (π.χ. μεγάλα αστικά κέντρα, τουριστικούς

προορισµούς της χώρας, περιοχές όπου διαμένουν άτομα που έρχονται από ενδημικές χώρες). Στο πλαίσιο

αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

του κοινού, για την ενεργό συµµετοχή της κοινότητας στην εξάλειψη των εστιών αναπαραγωγής των

κουνουπιών αυτών σε ιδιωτικούς χώρους.

Με στόχο τη -συστηματική και έκτακτη- εκτίµηση κινδύνου για την τοπική µετάδοση νοσηµάτων που µεταδίδονται

µε κουνούπια, οι εθνικές αρχές δημόσιας υγείας προσπαθούν να συλλέγουν εντοµολογικά δεδομένα, καθώς και

στοιχεία σχετικά µε το στάδιο υλοποίησης των έργων διαχείρισης κουνουπιών, ανά Περιφέρεια ή Περιφερειακή

Ενότητα. Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας στη συλλογή αυτών των πληροφοριών και την αποστολή των

αντίστοιχων στοιχείων στις εθνικές αρχές δη μόσιας υγείας, με τον τρόπο και τη διαδικασία που θα σας υποδειχθεί.

Επιπρόσθετα στις ανωτέρω δράσεις, συνιστώνται δράσεις ενηµέρωσης του κοινού για τη λήψη μέτρων ατοµικής

προστασίας από τα κουνούπια και την ενεργό συμµετοχή της κοινότητας στον περιορισµό των εστιών

αναπαραγωγής των κουνουπιών. Για τον σκοπό αυτό, o E.O.A.Y. έχει δημιουργήσει επικαιροποιηµένο ενημερωτικό

υλικό για το κοινό (παρουσιάσεις, αφίσες βιβλιαράκι δραστηριοτήτων για παιδιά και φυλλάδια -σε ελληνική και

αγγλική γλώσσα- για τα µέτρα ατοµικής προστασίας από τα κουνούπια, φυλλάδια για τον ιό του Δυτικού Νείλου,

πολύγλωσσα φυλλάδια για την ελονοσία και τα µέτρα προστασίας για αλλοδαπούς), το οποίο μπορείτε να βρείτε

στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ. (https://eody.gov.gr/disease/koynovpia/). Μπορείτε να αναρτήσετε το υλικό αυτό

στην ιστοσελίδα σας, να το ανατυπώσετε -εφόσον επιθυμείτε- προς διάθεση και διανοµή του στον τοπικό

πληθυσµό της περιοχής ευθύνης σας και να το χρησιµοποιήσετε σε ενημερωτικές συναντήσεις κοινού. Επίσης, ο

Ε.Ο.Δ.Υ. µπορεί να σας προµηθεύσει µε σχετικό ενημερωτικό υλικό, εφόσον αυτό είναι διαθέσιµο, κατόπιν

σχετικού σας αιτήματος (με περιγραφή του είδους και της ποσότητας του υλικού που επιθυµείτε).

Εν κατακλείδι, η εµπειρία της αντιµετώπισης των νοσηµάτων που μεταδίδονται µε κουνούπια τα τελευταία χρόνια

έχει αναδείξει την ανάγκη συνεχούς εγρήγορσης των τοπικών και περιφερειακών υπηρεσιών δηµόσιας υγείας σε

όλες της περιοχές της επικράτειας, κατά προτεραιότητα σε περιοχές αυξηµένου κινδύνου. Οι αρχές δημόσιας

υγείας και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης καλούµαστε να πράξουµε το μέγιστο δυνατό για τη μείωση του

κινδύνου τοπικής μετάδοσης νόσων που µεταδίδονται µε κουνούπια και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Το Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται µε Διαβιβαστές του Ε.Ο.Δ.Υ. παραμένει στη διάθεση σας για περαιτέρω

διευκρινίσεις.

Με εκτίµηση,

Υπεύθυνη Γραφείου Νοσηµάτων που Μεταδίδονται µε Διαβιβαστές: Δανάη Περβανίδου

Τµηµατάρχης Επιδηµιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης: Θεανώ Γεωργακόπούλου
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Πίνακας Αποδεκτών:

|. Όλες οι Περιφέρειες της χώρας (Περιφερειάρχες, Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής

Μέριμνας), με παράκληση ενρρέρωσης των Αντιπεριφερειαρχών Υγείας, των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και

των Διευθύνσεων/ Τµημάτων Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής όλων των Περιφερειακών

Ενοτήτων της περιοχής ευθύνης τους:

1.

10.

11.

12.

13.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης:

. Υπόψη Περιφερειάρχη (periferiarxis@pamth.gov.gr)

o Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (gddyQQamthgovgr)

Περιφέρεια Αττικής:

. Υπόψη Περιφερειάρχη (Βρετοττ©ροτι.ςον.ςτ)

. Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (gdym@gatt.gov.gr)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:

. Υπόψη Περιφερειάρχη (ρν©…ρνείεοίου.ςον.ςτ)

* Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (ygeianvaigaiougovgr)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:

. Υπόψη Περιφερειάρχη (grafeio.9de@gde.gov.gr)

o Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (gd.dykm@gde.gov.gr)

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

. Υπόψη Περιφερειάρχη (info@pdm.gov.gr)

o Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας(ςα.ογΚρ©ρσπι.ςον.ςτ)

Περιφέρεια Ηπείρου:

. Υπόψη Περιφερειάρχη (Qeriferiarxis@ghg.gov.gr)

o Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

Περιφέρεια Θεσσαλίας:

. Υπόψη Περιφερειάρχη (periferiarxis@thessalv.gov.gr)

o Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (g.zigras@_thessaIy.gov.gr,

gd.dimvg.kmer@thessalv.gov.gr)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:

. Υπόψη Περιφερειάρχη (ρίη©ρίη.ςον.ςτ)

. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας (gd dim ygeias@pin.gov.gr)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

' Υπόψη Περιφερειάρχη (ετρετ©ρκ….ςον.ςτ)

. Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (gdygeiankmgovgr)

Περιφέρεια Κρήτης:

. Υπόψη Περιφερειάρχη (arnaoutakichrete.gov.gr)

. Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας (epoptes.ygeia@cretegovgr)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:

. Υπόψη Περιφερειάρχη (ghatzimarkos@pnai.gov.gr)

o Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (gd.phsc@pnai.gov.gL_i.pou|is@rho.pnai.gov.gr)

Περιφέρεια Πελοποννήσου:

. Υπόψη Περιφερειάρχη (geriferiarxis@_gpel.gov.gr)

* Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας(αίε…οητορου|οεν©νοηοο.εο…)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:

. Υπόψη Περιφερειάρχη (geriferiarxis@_pste.gov.gr)

o Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας (s.tse|as@gste.gov.gr )

ll. Κεντρική Ενωση Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), µε παράκλρση ενήρέρωσπς (με προώθρσή του εγχράφου) όλων των

Δήμων της χώρας ( info@kedke.gr)



Κοινοποίπσπ:

I. Υπουργείο Υγείας

Γραφείο Υπουργού Υγείας (minister@moh.gov.gr)

Γραφείο Υφυπουργού Υγείας (χ!!ρουτςοε©…οΗ.ςον.ςτ)

Γενικό Γραµματέα Δηµόσιας Υγείας (secretarv.gen.dv@moh.gov.gr)

Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής (gddmeohgovgr)

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (πρ……gov.gr)

Επιτροπή για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση Τροπικών Νόσων

.Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τµήµα Πολιτικών Υγείας (eegatsoula@uniwagrr)

Ill. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (a. michaelakis@bpi.gr, g. koliopoulos@bpi.gr)
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Συνρρρένα: 'Ενα (1) έγγραφο

Εσωτερική Διανοµή :

Γραφείο Γραμµατείας Προέδρου

Τμήµα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης

Τμήµα Παρεµβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής

Γραφείο Μετακινούμενων Πληθυσµών

Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές

Γραφείο ΕΟΔΥ Βορείου Ελλάδος

Γραφείο Επιστηµονικών Συνεργατών Προέδρου

Γραφείο Γραμματείας Αντιπροέδρου Μεταδοτικών Νοσημάτων

 


