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Μετακινήσεις πληθυσμών και Δημόσια Υγεία

Οι μετακινήσεις είτε για επαγγελματικούς λόγους, για αναψυχή, ή για μετανά-
στευση αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα στην Επιδημιολογία των Λοι-
μωδών Νοσημάτων. Τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος που 
χρειάζεται για τις μετακινήσεις (καμία πόλη δεν απέχει περισσότερο από 24 ώρες 
ταξιδιού). Παράλληλα έχει αυξηθεί ο πληθυσμός της γης και ο συνολικός αριθμός 
των μετακινήσεων. Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) αναφέρει για το 
2009 2,5 δισεκατομμύρια επιβάτες, ενώ για το 2014 προβλέπει 3,3 δισεκατομ-
μύρια. Ο ρόλος των μετακινήσεων αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά στην πρό-
σφατη Πανδημία Γρίπης η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα. Παράλληλα σημαντικός 
αριθμός μεταναστών (νομίμων και παρανόμων) μετακινείται από χώρες, κυρίως 
της Αφρικής, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Οι μετανάστες μπορεί να μετα-
φέρουν παθογόνα, υποδόχα, τη μικροβιολογική τους χλωρίδα, το γενετικό τους 
υλικό, τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους. Η Ελλάδα δέχεται κάθε χρόνο σημα-
ντικό αριθμό τουριστών, μεγαλύτερο από τον πληθυσμό της. Οι Έλληνες μετα-
κινούνται στο εξωτερικό, ακόμη και σε χώρες της Αφρικής, για επαγγελματικούς 
λόγους ή για σκοπούς αναψυχής, ενώ τα τελευταία χρόνια δεχόμαστε μεγάλο 
αριθμό μεταναστών (νομίμων και παρανόμων). Ο μεγάλος αυτός αριθμός μετα-
κινήσεων καθιστά ακόμη δυσκολότερο το έργο της Επιδημιολογικής Επιτήρησης 
και Πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων στη χώρα μας. Το ΥΥΚΑ σε συνεργασία 
με το ΚΕΕΛΠΝΟ καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύ-
θυνση, και με τη συνδρομή των επαγγελματιών υγείας μπορούμε και πρέπει να 
επιτύχουμε περισσότερα.

Χρήστος Χατζηχριστοδούλου

Χαιρετισμοί
Τα τελευταία χρόνια οι νέες τεχνολογίες έχουν διευρύνει τις δυνατότητες των επι-
στημόνων για πρόσβαση στην ενημέρωση και στην επικοινωνιακή αλληλεπίδραση.
Και στο χώρο της Δημόσιας Υγείας η επικοινωνία των επαγγελματιών υγεί-
ας διαμέσου ηλεκτρονικών περιοδικών και ενημερωτικών δελτίων προσφέρει 
στους χρήστες, σύγχρονο επιστημονικό υλικό και δημιουργεί ένα επιστημο-
νικό πλαίσιο, στο οποίο οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να έχουν μια αμφί-
πλευρη επικοινωνία μεταξύ τους αλλά και με το ΚΕΕΛΠΝΟ. 
Υπό το πρίσμα αυτής της γενικής θεώρησης η διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ ξεκινά την 
ηλεκτρονική έκδοση ενός μηνιαίου ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου με στό-
χο τη δημιουργία ενός ζωντανού επιστημονικού διαύλου επικοινωνίας.
Το όραμά μας είναι να μεταφέρουμε στους επαγγελματίες υγείας με τρόπο 
σύγχρονο και εύκολα προσιτό ενημέρωση και πληροφορίες για σημαντικά θέ-
ματα τα οποία περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες του οργανισμού.
Είμαι σίγουρη ότι θα αγκαλιάσετε αυτή την προσπάθεια.
Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στην έκδοση αυτού του 
δελτίου και να παρακαλέσω τους αναγνώστες να μας αποστείλουν σχόλια και 
προτάσεις για βελτίωση. 

Τζένη Κρεμαστινού 

Χαιρετίζουμε την πρώτη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του ΚΕΕΛΠΝΟ. 
Το ενημερωτικό δελτίο απευθύνεται κυρίως στους επαγγελματίες υγείας. Σε 
πρώτη φάση θα είναι μόνο ηλεκτρονικό με ελληνική και αγγλική έκδοση και 
θα εκδίδεται μηνιαία.
Στόχοι του είναι η προβολή των δραστηριοτήτων του ΚΕΕΛΠΝΟ, η ενημέρω-
ση των επαγγελματιών υγείας, η επιστροφή πληροφορίας στους επαγγελματίες 
υγείας που συμμετέχουν στα δίκτυα επιδημιολογικής επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ. 
Επίσης, η προώθηση της επικοινωνίας με τους επαγγελματίες υγείας για θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και η προώθηση δράσεων Δημόσιας Υγείας.
Ευχόμαστε το ενημερωτικό δελτίο να επιτελέσει τους στόχους του και να απο-
τελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο Δημόσιας Υγείας. 

Θεόδωρος Παπαδημητρίου
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Κυρίως θέμα

Υγειονομικές παρεμβάσεις του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων σε 
μετανάστες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Εισαγωγή

Το ελληνικό κράτος, λόγω της ιδιαίτερης γεωπολιτικής θέσης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ήπει-
ρο, επωμίζεται το φαινόμενο της εξαιρετικά υψηλής εισροής νόμιμων και κυρίως παράνομων 
μεταναστών και προσφύγων, μέσω των χερσαίων και νησιωτικών πυλών εισόδου.

Η υγειονομική οπτική αυτής της πραγματικότητας, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις των δε-
δομένων των παρεμβάσεων του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), αλλά 
και των δεδομένων που προκύπτουν μέσω συνεργασιών με ΜΚΟ, αναδεικνύει πέρα από τη 
μέτρια κατάσταση της υγείας των ίδιων των μεταναστών, τον κίνδυνο μετάδοσης λοιμωδών 
νοσημάτων, νεοεμφανιζόμενων ή που έχουν από χρόνια εκριζωθεί από την Ελλάδα. Όπως φαί-
νεται και στον παρακάτω Πίνακα 1, το ποσοστό των δηλωθέντων κρουσμάτων συγκεκριμένων 
νοσημάτων που αφορά σε αλλοδαπούς, είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Πίνακας 1: Ενδεικτικά δεδομένα για δηλωθέντα κρούσματα ανά συγκεκριμένο νόσημα, σε Έλληνες και 
σε μετανάστες, για το έτος 2010 

Νόσημα Αλλοδαποί αριθμητικά Ποσοστό % Έλληνες αριθμητικά Ποσοστό %
Ελονοσία 38 84,44 7 15,5
Φυματίωση 229 47 259 53,07
Σιγκέλλωση 1 3,03 32 97
Ηπατίτιδα Α 5 8,47 54 91,52
Ηπατίτιδα Β 12 35,29 22 65
Τυφοειδής πυρ. 6 60 4 40
Βρουκέλλωση 11 11,34 86 89

(Στοιχεία από δηλώσεις στο Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ)

Παρουσία του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ στον Έβρο και 
τα ελληνικά νησιά 
Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει παράσχει υπηρεσίες υγείας σε πληθώρα μεταναστών που φιλοξενούνται στα 
κέντρα υποδοχής, στις παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας (Πίνακας 2). Οι ειδικές κινητές 
μονάδες Προληπτικής Ιατρικής του ΚΕΕΛΠΝΟ, στελεχωμένες από εξειδικευμένο προσωπικό (ια-
τροί διαφόρων ειδικοτήτων, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, νοσηλευτικό προσωπικό, κοινωνικοί 
λειτουργοί, διοικητικό προσωπικό, οδηγοί και διαπολιτισμικοί μεσολαβητές) πραγματοποιούν 
από το 2001 συστηματικούς ελέγχους και επιτήρηση των λοιμωδών και λοιπών νοσημάτων σε 
μετακινούμενους πληθυσμούς, οι οποίοι εισέρχονται παράνομα στην χώρα και παραμένουν σε 
Κέντρα Προσωρινής Κράτησης στις παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας. 

Πίνακας 2: Παρεμβάσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ το 2008 και 2009

Περιοχή Άτομα
Σάμος 507
Άρτα 223
Πάτρα 795

Μυτιλήνη 971
Χαλκίδα 107
Έβρος 637
Ηλεία 94
Λέρος 253

Ναύπλιο 59
Θήβα 167
Κρήτη 114
Σπάρτη 36
Σύνολο 3963
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Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν κλινική αξιολόγηση όλων των λαθρομεταναστών και θεραπευτι-
κή φροντίδα, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ατομική υγεία αφ’ 
ενός αλλά και η Δημόσια Υγεία αφ’ ετέρου. Παράλληλα, από τους εξειδικευμένους επιστήμονες 
προσφέρεται ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, καλύπτοντας την ανάγκη για ολι-
στική προσέγγιση της Υγείας της ιδιαίτερα ευάλωτης αυτής πληθυσμιακής ομάδας.

Από το 2010 και δεδομένης της ραγδαίας αύξησης του αριθμού των παράνομα εισερχόμενων μετανα-
στών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο από τα Ελληνοτουρκικά και Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον 
Έβρο, εντατικοποιήθηκε η συμμετοχή των κλιμακίων του ΚΕΕΛΠΝΟ στην ακριτική αυτή περιοχή.

Από τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων που διατηρεί το Γραφείο Μετακινούμενων Πληθυσμών 
του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ, παραθέτουμε ενδεικτικές πληροφο-
ρίες, όπως παρουσιάζονται παρακάτω.

Στα Διαγράμματα 1, 2, 3 και 4 παρουσιάζονται στοιχεία για την εθνικότητα, το φύλο και την ηλικία, 
καθώς και για ορισμένες ιατρικές εξετάσεις αναφορικά με 1229 μετανάστες που εξετάστηκαν από 
κλιμάκια του ΚΕΕΛΠΝΟ στον Έβρο, κατά το χρονικό διάστημα από 08/08/2010 έως 12/12/2010.

Διάγραμμα 1: Οι Εθνικότητες προέλευσης των εξετασθέντων μεταναστών (κατά δήλωσή τους), από 
8/8/2010 ως 12/12/2010, στον Έβρο

Διάγραμμα 2: Οι ηλικιακές ομάδες, κατά φύλο, των μεταναστών που εξετάσθηκαν από 8/8/2010 ως 
12/12/2010, στον Έβρο



4

Διάγραμμα 3: Οι πραγματοποιηθέντες έλεγχοι mantoux για φυματίωση, ανά ηλικιακή ομάδα, των 
μεταναστών που εξετάσθηκαν από 8/8/2010 ως 12/12/2010, στον Έβρο

Διάγραμμα 4: Αποτελέσματα του αναπνευστικού ελέγχου σε μετανάστες που εξετάσθηκαν από 8/8/2010 
ως 12/12/2010, στον Έβρο

(Διαπιστώνεται ότι 1153 από το σύνολο των εξετασμένων μεταναστών, σε ποσοστό 93,8% είναι χωρίς 
παθολογικά ευρήματα και οι 75, σε ποσοστό 6,1% με παθολογικά ευρήματα).

Δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ από το Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα, σε μετανάστες και 
άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Το Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ έχει ως σταθερό προσανατολισμό την 
Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας των πολιτών στον Ελλαδικό χώρο, μέσω δράσεων που επιδρούν 
θετικά στην ανθρώπινη υγεία και ενισχύουν τη διαμόρφωση υγιεινών στάσεων και συμπεριφο-
ρών. Επίσης, μεριμνά για την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Με βασικά εργαλεία την Επικοινωνία της Υγείας, την Ενημέρωση και Εκπαίδευση του πληθυ-
σμού, τις Ψυχοθεραπευτικές Παρεμβάσεις και τη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας του ατόμου και 
δίνοντας έμφαση στην Πρόληψη, δραστηριοποιείται στην κοινότητα, καλύπτοντας τις ανάγκες 
υγείας τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. 

Δεδομένης της συνολικά αυξανόμενης εισροής μεγάλου αριθμού μεταναστών στην Ελληνική Επι-
κράτεια, το ΚΕΕΛΠΝΟ λειτουργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του με συνέπεια και ιδιαίτερη 
ευαισθησία, έχει αναλάβει την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών, εκτός από τη θέση «Φυ-
λάκιο» Δήμου Κυπρίνου και «Πόρο» Δήμου Φερρών στον Έβρο και στο Κέντρο της Αθήνας (Πλατεία 
Βικτωρίας, Πλατεία Ομονοίας, Πλατεία Κουμουνδούρου και Πλατεία Αττικής και Κέντρο Υποδοχής 
Αστέγων Δήμου Αθηναίων), με σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Παράλληλα προσφέρει 
μια βασική υγειονομική κάλυψη σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Συνεπώς, το Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ, στο πλαίσιο παροχής υγει-
ονομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης συνεχίζει να οργανώνει παρεμβάσεις σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες, όπως :



5

Αιτούντες άσυλο• 
Θύματα διακίνησης και εμπορίας• 
Πρόσφυγες• 
Παράνομα εισελθόντες μετανάστες• 
Παράνομα διαμένοντες μετανάστες• 
Άστεγους• 
Παράνομα εκδιδόμενα άτομα• 
Χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών• 
Άλλες ευπαθείς και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες• 

Περίληψη από τις τρέχουσες παρεμβάσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Κέντρο Προσωρινής Κράτησης λαθρομεταναστών «Φυλάκιο Κυπρίνου», στον Έβρο• 

Από τις 5/11/2010 έως και τις 28/2/2011 οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες του ΚΕΕΛΠΝΟ είχαν κα-
θημερινή παρουσία στο Κέντρο. Έχει γίνει κλινική εξέταση και λήψη ατομικού ιατρικού και ψυ-
χοκοινωνικού ιστορικού, μέσα στην Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, σε 2830 άτομα.
- 1902 άνδρες, ηλικίας από 18 έως και 63 ετών
- 308 γυναίκες, ηλικίας από 18 έως 82 ετών
- 620 ανήλικα (457 αγόρια / 163 κορίτσια), ηλικίας 4 μηνών έως 17 ετών.

Κέντρο Προσωρινής Κράτησης λαθρομεταναστών «Πόρου Φερρών», στον Έβρο• 

Το διεπιστημονικό κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ με τις Κινητές Μονάδες Άμεσης Παρέμβασης από την 1η 
Μαρτίου 2011 μεταφέρθηκε στη θέση «Πόρος, Δήμου Φερρών», όπου και συνεχίζεται η δράση μέχρι 
σήμερα. Μέχρι τις 9-3-2011 έχει πραγματοποιηθεί κλινική εξέταση και λήψη ατομικού ιατρικού και 
ψυχοκοινωνικού ιστορικού, μέσα στην Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, σε 159 άτομα. 
- 129 άντρες από 18 ως 46 ετών
- 12 γυναίκες από 19 ως 59 ετών
- 18 ανήλικα από 7 μηνών ως 17 ετών
Συνολικά, από τις 5 Νοεμβρίου 2010 το κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ στον Έβρο έχει εξετάσει 2989 
μετανάστες.

Κέντρο Αθήνας• 

- Πιλοτικό πρόγραμμα υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στο κέντρο της Αθήνας 
πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 14 έως 27 Φεβρουαρίου 2011. Η εν λόγω παρέμ-
βαση στόχευσε στην καταγραφή και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας σε πληθυσμιακές ομάδες 
που έχουν αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να 
εντοπιστούν οι συγκεκριμένες ανάγκες αυτών και να οργανωθεί ένα συστηματικό και πολυεπίπε-
δο πρόγραμμα παρέμβασης στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αθηναίων, με σκοπό την άμβλυνση 
των ανισοτήτων πρόσβασης στις προαναφερόμενες υπηρεσίες. 
Συνολικά εξετάστηκαν 542 άτομα (359 άνδρες, 117 γυναίκες και 66 ανήλικα). 
- Σε συνεργασία με το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) υλοποιείται κατά 
το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου έως 8 Απριλίου 2011 πιλοτικό πρόγραμμα υγειονομικής και 
ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, που προσανατολίζεται αρχικά στους άστεγους, που φιλοξενούνται 
στους 3 Ξενώνες που διαθέτει το ΚΥΑΔΑ. Φιλοξενούνται περίπου 600 άτομα. Στους δύο ξενώνες 
παρέχεται βραχεία φιλοξενία (3-6 μηνών). Στόχος του προγράμματος είναι η Προάσπιση και 
Προαγωγή τόσο της ατομικής όσο και της Δημόσιας Υγείας.

Συμπέρασμα

Το ΚΕΕΛΠΝΟ, μέσω του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα, έχει πραγματοποιήσει σημαντικό 
αριθμό παρεμβάσεων για να συνδράμει στη διαχείριση και επίλυση των προβλημάτων υγείας της 
ιδιαίτερα ευπαθούς πληθυσμιακής ομάδας των λαθρομεταναστών και προσφύγων. Η βούληση 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι να συνεχιστούν αυτές οι δράσεις, μέσω 
του ΚΕΕΛΠΝΟ, που απώτερο σκοπό έχουν την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας στην ελληνική 
Επικράτεια. Συνεπώς, ο συντονισμός των προσπαθειών προς την κατεύθυνση αυτή είναι επιτακτικός 
και στηρίζεται στο δίπτυχο Συνεργασία – Δικτύωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου 
να διασφαλίζονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τις υλοποιούμενες δράσεις.

Φίλιππος Κουκουριτάκης, Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα
(Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Κα Δήμητρα Τάτσιου, Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού, για τη στατιστική 

επεξεργασία και παρουσίαση ορισμένων δεδομένων των παρεμβάσεων)                                                 
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Πίνακας 1: Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) 
στο σύνολο της χώρας με ημερομηνία δήλωσης 01/02/2011−28/02/2011 και διάμεση τιμή δηλωθέντων 
κρουσμάτων Φεβρουαρίου 2004−2010 και εύρος τιμών.

Νόσημα Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων 

Φεβρουάριος 
2011

Διάμεση τιμή Φεβρ. 
2004−2010 Εύρος τιμών

Αλλαντίαση 0 0 0−1
Ανεμευλογιά με επιπλοκές 0 2 0−4
Άνθρακας 0 0 0−1
Βρουκέλλωση 2 13 5−24
Διφθερίτιδα 0 0 0−0
Εγκεφαλίτιδες από αρμπο- ιούς 0 0 0−0
Ελονοσία 1 0 0−3
Ερυθρά 0 0 0−3
Ευλογιά 0 0 0−0
Εχινοκοκκίαση 2 1 0−3
Ηπατίτιδα A 4 16 3−27
Ηπατίτιδα Β, οξεία & HBsAg(+) σε 
βρέφη < 12 μηνών 1 7 3−13

Ηπατίτιδα C, οξεία & επιβεβαιωμένο anti- 
HCV θετικό (α’ διάγνωση) 0 1 0−7

Ιλαρά 1 0 0−75
Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί 0 0 0−0
Κοκκύτης 0 1 0−26
Λεγιoνέλλωση 2 0 0−3
Λεϊσμανίαση 3 4 2−7
Λεπτοσπείρωση 0 1 0−3
Λιστερίωση 0 0 0−1
Λοίμωξη από εντεροαιμορραγικό 
κολοβακτηρίδιο (EHEC) 0 0 0−1

Λύσσα 0 0 0−0
Μελιοείδωση- Μάλη 0 0 0−0
Μηνιγγίτιδα (βακτηριακή, άσηπτη) 20 32 20−43
Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος 5 12 5−22
Πανώλη 0 0 0−0
Παρωτίτιδα 0 1 0−4
Πολιομυελίτιδα 0 0 0−0
Πυρετός Q οξεία λοίμωξη 1 0 0−1
Σαλμονέλλωση (μη τυφο- παρατυφική) 26 20 10−44
Σιγκέλλωση 0 1 0−2

Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο 
(SARS) 0 0 0−0

Συγγενής ερυθρά 0 0 0−0
Συγγενής σύφιλη 0 0 0−0
Συγγενής τοξοπλάσμωση 0 0 0−0
Συρροή κρουσμάτων τροφιμογενούς - 
υδατογενούς νοσήματος 1 1 0−8

Τέτανος / Τέτανος νεογνικός 1 0 0−1
Τουλαραιμία 0 0 0−0
Τριχίνωση 0 0 0−3
Τυφοειδής πυρετός / Παράτυφος 0 1 0−3
Φυματίωση 22 49 40−61
Χολέρα 0 0 0−0

Δεδομένα Επιδημιολογικής Επιτήρησης
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Πίνακας 2: Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) 
ανά περιφέρεια της χώρας* με ημερομηνία δήλωσης 01/02/2011−28/02/2011.

Νόσημα Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων

Περιφέρεια 

Α
ν.

 Μ
ακ

εδ
ον

ία
ς 

κα
ι Θ

ρά
κη

ς

Α
ττ

ικ
ής

Β
ορ

εί
ου

 Α
ιγ

αί
ου

Δ
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ικ
ής

 Ε
λλ

άδ
ας

Δ
υτ

ικ
ής

 Μ
ακ

εδ
ον

ία
ς

Η
πε

ίρ
ου

Θ
εσ

σα
λί

ας

Ιο
νί

ω
ν 

Ν
ήσ

ω
ν

Κ
εν

τρ
ικ

ής
 Μ

ακ
εδ

ον
ία

ς

Κ
ρή

τη
ς

Ν
οτ

ίο
υ 

Α
ιγ

αί
ου

Π
ελ

οπ
ον

νή
σο

υ

Σ
τε

ρε
άς

 Ε
λλ

άδ
ας

Ά
γν

ω
στ

ο

Βρουκέλλωση − − − − − − − − − 1 − 1 − −
Ελονοσία − − − − − − − − 1 − − − − −
Εχινοκοκκίαση − 1 − − − − − − − − − 1 − −
Ηπατίτιδα Α − 1 − − − − − − 2 − − − 1 −
Ηπατίτιδα Β, οξεία & HBsAg(+) σε βρέφη 
< 12 μηνών − 1 − − − − − − − − − − − −

Ιλαρά − 1 − − − − − − − − − − − −
Λεγιoνέλλωση − 1 − − − − − − − − − − 1 −
Λεϊσμανίαση − 1 − 2 − − − − − − − − − −
Πυρετός Q − − − − − − − − − − − 1 − −
Σαλμονέλλωση (μη τυφο-  παρατυφική) − 5 14 1 1 − − 2 2 − − − 1 −
Τέτανος − − − − − − − − 1 − − − − −
Μηνιγγίτιδα (βακτηριακή, άσηπτη) 5 4 − 1 − − 3 1 2 2 1 1 − −
Μηνιγγίτιδοκοκκική νόσος 1 3 − − − − − − 1 − − − − −
Συρροή κρουσμάτων τροφιμογενούς 
νοσήματος 1 − − − − − − − − − − − − −

Φυματίωση 2 11 − − − − − − 5 1 − − 2 1

* Η περιφέρεια ορίζεται με βάση τη διεύθυνση κατοικίας του κρούσματος

Πίνακας 3: Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) ανά 
φύλο* και ηλικιακή ομάδα, για το σύνολο της χώρας, με ημερομηνία δήλωσης 01/02/2011−28/02/2011.

Νόσημα Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων 

Ηλικιακή ομάδα (έτη)
Φύλο

<1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Αγν.

Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ
Βρουκέλλωση − − − − − − − − − − − − 1 − 1 − − − − −
Ελονοσία − − − − − − − − − − 1 − − − − − − − − −
Εχινοκοκκίαση − − − − − − − − − − 1 − − − − − − 1 − −
Ηπατίτιδα A − − − − 1 − − − − 1 − 2 − − − − − − − −
Ηπατίτιδα Β, οξεία & 
HBsAg (+) σε βρέφη < 12 
μηνών − − − − − − − − 1 − − − − − − − − − − −
Ιλαρά − − − − − − − − − 1 − − − − − − − − − −
Λεγιoνέλλωση − − − − − − − − − − − − − − 1 − 1 − − −
Λεϊσμανίαση − − 1 − − − − − − − 1 − − − − − 1 − − −
Πυρετός Q − − − − − − − − − − − − − − − − 1 − − −
Σαλμονέλλωση 
(μη τυφο- παρατυφική) 1 2 4 4 4 2 1 1 − 1 − 1 − 2 1 − − 1 − 1
Τέτανος − − − − − − − − − − − − − − − − − 1 − −
Μηνιγγίτιδα 
(βακτηριακή, άσηπτη) 1 − − − 3 − − − − − 2 1 1 − 1 1 − 1 6 3
Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος − − − − − − − − − 1 − − − − − 1 − − − 3
Φυματίωση − − − − − − 1 2 3 1 1 3 1 2 4 − 3 1 − −

* Α: άρρεν, Θ: θήλυ

Δεδομένα Επιδημιολογικής Επιτήρησης
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Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες προέρχονται από το σύστημα Υπο-
χρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) που αποτελεί το θεμέλιο λίθο της επιδημιολογικής επιτή-
ρησης και στηρίζεται σε νομοθετικό πλαίσιο. Βασικοί στόχοι του συστήματος είναι:

η ανίχνευση μεμονωμένων κρουσμάτων με σκοπό τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων • 
δημόσιας υγείας
η ανίχνευση επιδημικών εξάρσεων• 
η εκτίμηση της επίπτωσης της νόσου και των διαχρονικών της τάσεων τόσο στην Ελλάδα • 
συνολικά όσο και σε επιμέρους γεωγραφικές περιοχές
η αναζήτηση παραγόντων κινδύνου των νοσημάτων• 
η αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης (π.χ. εμβολιασμοί)• 
η διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με την πολιτική Δημόσιας Υγείας στη χώρα (διαμόρφωση • 
προτεραιοτήτων, κατανομή πόρων κ.λ.π.).

Στον κατάλογο των νοσημάτων του συστήματος ΥΔΝ περιλαμβάνονται 45 νοσήματα, των οποίων η 
ονοματολογία βασίζεται στη 10η Αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης Νοσημάτων (ICD-10). Η 
επιλογή των νοσημάτων που περιλαμβάνονται έχει γίνει με βάση τις προτεραιότητες της επιτήρησης, 
που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας.

Τα δελτία δήλωσης και οι ορισμοί κρούσματος των νοσημάτων του συστήματος βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr).

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα που παρουσιάζονται για το 2011 είναι προσωρινά, μπορεί 
δηλαδή να υποστούν μικρές τροποποιήσεις- διορθώσεις, αφού συχνά παρατηρείται καθυστέρηση 
στη δήλωση των κρουσμάτων.

Επιπρόσθετα, η ερμηνεία των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς υπάρχουν ενδείξεις 
υποδήλωσης στο σύστημα. Το σύστημα ΥΔΝ βασίζεται στους γιατρούς που παρά το φόρτο εργασίας 
τους, αντιλαμβάνονται τη σημασία της συστηματικής δήλωσης των κρουσμάτων των λοιμωδών νοσημά-
των, η οποία καθιστά εφικτή τη λήψη των απαραίτητων μέτρων δημόσιας υγείας τόσο βραχυπρόθεσμα 
όσο και μακροπρόθεσμα. Χωρίς την αρωγή των ιατρών αυτών, που τους ευχαριστούμε θερμά για τη 
συνεργασία τους, το σύστημα δεν μπορεί παρά να είναι ελλιπές και αναποτελεσματικό.

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Επιδημιολογικά Δεδομένα για τη Φυματίωση στην Ελλάδα σε Έλληνες και Αλλοδαπούς, 
2004-2010

Η φυματίωση είναι μία από τις συχνότερες λοιμώδεις νόσους στον κόσμο και συνεχίζει να απο-
τελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αποτελεσματικά 
φάρμακα για τη θεραπεία της. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η φυματίωση προ-
καλεί πάνω από ένα εκατομμύριο θανάτους το χρόνο, κυρίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ενώ 
κάθε χρόνο σημειώνονται παγκοσμίως περίπου 140 νέα κρούσματα ανά 100000 πληθυσμό. 

Στην Ελλάδα, η επιτήρηση της φυματίωσης γίνεται μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλω-
σης νοσημάτων. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι με βάση μελέτες που έχουν γίνει, όπου έγινε 
αντιπαραβολή των δεδομένων για την αντιφυματική αγωγή στα δηλωθέντα κρούσματα και των 
στοιχείων του Ε.Ο.Φ για την διακίνηση των αντιφυματικών φαρμάτων, υπάρχουν ενδείξεις ότι 
το σύστημα επιτήρησης στη χώρα μας παρουσιάζει σημαντική υποδήλωση.

Κατά το χρονικό διάστημα 2004-2010 παρατηρήθηκε προοδευτική μείωση του συνολικού αριθ-
μού των δηλουμένων κρουσμάτων και της επίπτωσης του νοσήματος, η οποία  κυμάνθηκε με-
ταξύ 6,9/100000 πληθυσμό και 4,3/100000 πληθυσμό. Ειδικότερα όμως, όσον αφορά στα δη-
λούμενα κρούσματα σε Έλληνες σημειώθηκε πτωτική τάση, ενώ στα δηλούμενα κρούσματα σε 
αλλοδαπούς η τάση ήταν ανοδική (Διάγραμμα 1). 

Το 64,1% του συνολικού αριθμού των δηλωθέντων κρουσμάτων ήταν Έλληνες, το 34% ήταν 
αλλοδαπής εθνικότητας, ενώ για το 1,9% των κρουσμάτων δεν ήταν γνωστή η εθνικότητα.

Τα περισσότερα κρούσματα της νόσου στους Έλληνες καταγράφηκαν στις ηλικίες 65 ετών και 
άνω, ενώ στους αλλοδαπούς στις ηλικίες 25 έως 34 ετών (Διάγραμμα 2). 

Η διαφοροποίηση που παρουσιάζεται μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών στην ηλικιακή κατανομή, 
συμβαδίζει με το γεγονός ότι η πλειονότητα των μεταναστών στη χώρα μας είναι άτομα παρα-
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γωγικής ηλικίας και συνήθως προέρχονται από χώρες με υψηλή επίπτωση φυματίωσης. Ως εκ 
τούτου έχουν μολυνθεί με το μυκοβακτηρίδιο στη χώρα τους και λόγω των συνθηκών διαβίωσής 
τους εμφανίζουν τη νόσο. 

Η υψηλότερη μέση επίπτωση καταγράφηκε στις περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας και της Αττικής, 
6,4/100000 πληθυσμό και 6,3/100000 πληθυσμό αντίστοιχα. Η χαμηλότερη μέση επίπτωση, 
4/100000 πληθυσμό, καταγράφηκε στην περιοχή Νήσων Αιγαίου-Κρήτης, ενώ στην Βόρεια Ελ-
λάδα ήταν 4,9/100000 πληθυσμό (Διάγραμμα 3).
Διάγραμμα 1: Διαχρονική εξέλιξη του συνολικού αριθμού δηλωθέντων κρουσμάτων φυματίωσης και των 
δηλωθέντων κρουσμάτων ανά εθνικότητα, Ελλάδα, 2004-2010

Διάγραμμα 2: Ηλικιακή κατανομή δηλωθέντων κρουσμάτων φυματίωσης ανά εθνικότητα, Ελλάδα, 2004-2010

Διάγραμμα 3: Μέση δηλούμενη επίπτωση (κρούσματα/100000 πληθυσμό) της φυματίωσης στην Ελλάδα 
ανά γεωγραφική περιοχή (NUTS-I), 2004-2010.

Γεωργία Σπάλα, Μαρία Αθανασίου
Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται Μέσω του Αναπνευστικού



10

 Ταξιδιώτες που επισκέπτονται φίλους και συγγενείς (VFRs)

Oι υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Ιατρικής αξιοποιούνται ελάχιστα από τους ταξιδιώτες που επισκέπτο-
νται φίλους και συγγενείς (Visiting Friends and Relatives- VFRs). Οι ταξιδιώτες που κατηγορι-
οποιούνται ως VFRs είναι μετανάστες, εθνικά και φυλετικά διαφορετικοί από την πλειοψηφία 
του πληθυσμού της χώρας παραμονής τους (πλουσιότερη χώρα), οι οποίοι επιστρέφουν στις 
γενέτειρές τους (φτωχότερη χώρα) για να επισκεφθούν φίλους και συγγενείς. Ο στόχος της 
μελέτης αυτής ήταν να καθοριστεί το ποσοστό και το προφίλ των VFRs που επιδιώκουν παροχή 
συμβουλών πριν από την αναχώρησή τους από την Ελλάδα.

Δράσεις Γραφείων

Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

Το Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας λειτουργεί βάσει του οργανογράμ-
ματος του ΚΕΕΛΠΝΟ από το 2001. Κύριος στόχος του τμήματος είναι η εφαρμογή δράσεων και 
στρατηγικών για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας της 
χώρας. Οι επιμέρους δράσεις γίνονται μέσω α) του Γραφείου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Μικροβι-
ακής Αντοχής και Στρατηγικής Χρήσης Αντιβιοτικών, β) του Γραφείου Ταξιδιωτικής Ιατρικής και γ)
του Γραφείου Ηπατιτίδων. 

α) Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Μικροβιακής Αντοχής και Στρατηγικής Χρήσης 
Αντιβιοτικών

Το Γραφείο λειτουργεί από το Σεπτέμβριο 2001 και το πεδίο δράσεων του περιλαμβάνει την πρό-
ληψη και τον έλεγχο λοιμώξεων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, την ορθολογική χρήση 
αντιβιοτικών και τη μικροβιακή αντοχή. Αναπτύσσει και εφαρμόζει δράσεις απευθείας σε χώρους 
παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι σημαντικότερες δράσεις την τρέχουσα περίοδο είναι η ανάπτυξη 
και ο συντονισμός της εκστρατείας για την προαγωγή της υγιεινής των χεριών και το Εθνικό 
Σχέδιο για την αντιμετώπιση λοιμώξεων από gram- αρνητικά παθογόνα σε χώρους παροχής 
υπηρεσιών υγείας– «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ».

Δεδούκου Ξανθή

β) Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής

Το Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής αποβλέπει στην αναβάθμιση της Ταξιδιωτικής Ιατρικής και έχει 
ως κύριο στόχο την προστασία της υγείας του ταξιδιώτη. Αυτό πραγματοποιείται μέσα από την 
πρόληψη των νοσημάτων, που αφορούν ταξιδιώτες και με την ποιοτική αναβάθμιση της παροχής 
υπηρεσιών Ταξιδιωτικής Ιατρικής από τους επαγγελματίες υγείας μέσω σχετικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Το γραφείο συντάσσει επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες σε εθνικό επίπεδο σε 
θέματα Ταξιδιωτικής Ιατρικής για επαγγελματίες υγείας, ακόμη και σε περιπτώσεις εκτάκτων 
αναγκών, όπως επιδημίες και φυσικές καταστροφές. Επιπλέον, παρακολουθεί και μελετά τις επι-
δημίες διεθνώς και παρέχει τις σχετικές πληροφορίες.

Παυλή Ανδριάνα

γ) Γραφείο Ηπατιτίδων

Το Γραφείο Ηπατιτίδων λειτουργεί από το 2000 και ασχολείται με:
την πρόληψη των ιογενών ηπατιτίδων • 
την ενημέρωση του κοινού, των ομάδων υψηλού κινδύνου και των επαγγελματιών υγείας • 
σε θέματα σχετικά με τις ιογενείς ηπατίτιδες 
τη βελτίωση της κλινικής φροντίδας των ατόμων που πάσχουν από ιογενή ηπατίτιδα Β και C• 
την Επιδημιολογική Επιτήρηση της Χρόνιας Ηπατίτιδας B και C μέσω μελέτης Cohort • 
του Εθνικού Προγράμματος Ιογενούς Ηπατίτιδας ΚΕΕΛΠΝΟ, με σκοπό την εκτίμηση των 
επιδημιολογικών χαρακτηριστικών και της φυσικής ιστορίας της χρόνιας HBV & HCV 
λοίμωξης στην Ελλάδα 

Νικολοπούλου Γεωργία
Έλενα Μαλτέζου, Υπεύθυνη Τμήματος Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
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Η μελέτη πραγματοποιήθηκε, από τον Ιούλιο του 2005 έως τον Δεκέμβριο του 2007, σε επτά 
Τμήματα Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Αθήνας και της Αττικής, όπου 35,6% του 
ελληνικού πληθυσμού κατοικεί. Το ποσοστό των μεταναστών στις περιοχές αυτές ανέρχεται στα 
ποσοστά των 17% και 8% του πληθυσμού αντίστοιχα. Μελετήθηκαν 2548 ταξιδιώτες που ανα-
ζήτησαν συμβουλευτική πριν το ταξίδι τους. Από τους ταξιδιώτες αυτούς οι 23 (0,9%) προσδιο-
ρίστηκαν ως VFRs. Παιδιά κάτω των 15 ετών αντιπροσώπευαν το 30,4% των VFRs, σε σύγκριση 
με το 2,3% μεταξύ των μη-VFRs. Όσον αφορά στη μέση ηλικία οι VFRs ήταν μικρότεροι των μη 
VFRs (μέση ηλικία: 29,9 έναντι 40,4 χρόνια, αντίστοιχα). Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν 
ότι οι VFRs σε σύγκριση με τους μη- VFRs, ταξίδεψαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έμειναν 
κυρίως σε σπίτια συγγενών ή φίλων τους (87% έναντι 15,5%), και η πιθανότητα να ταξιδέψουν 
σε μια οργανωμένη εκδρομή ήταν μικρότερη (4,3% έναντι 54,6%).

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 36056 VFRs ταξίδεψαν από την Ελλάδα προς την Αφρική 
και την Ασία κατά τη διάρκεια του 2005-2007 και ότι μόνο 1 στους 700 VFRs απευθύνθηκαν για 
συμβουλευτική στις υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Ιατρικής, συμπεραίνουμε πως είναι επιτακτική ανά-
γκη να διευρυνθούν οι επικοινωνιακές στρατηγικές για αποτελεσματική πρόσβαση στην ιδιαίτερη 
αυτή ομάδα ταξιδιωτών.

Βιβλιογραφία:

Pavli A, Katerelos P, Pierroutsakos IN, Maltezou HC. Pre-travel counselling in Greece for travellers 
visiting friends and relatives. Travel Med Infect Dis. 2009;7:312-5.

Ανδρούλα Παυλή, Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής
Έλενα Μαλτέζου, Υπεύθυνη Τμήματος Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Αλλαγές στην επιδημιολογία της Ηπατίτιδας Β στη χώρα μας

Η λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Β (HBV) έχει αναγνωριστεί ως πρόβλημα δημόσιας υγείας 
παγκοσμίως. Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες ενδιάμεσης ενδημικότητας με μια πτωτική τάση του 
επιπολασμού της HBV λοίμωξης κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

Παρόλα αυτά, η πρόσφατη μαζική μετανάστευση στην χώρα μας, έχει οδηγήσει σε αλλαγές της 
επιδημιολογίας της HBV λοίμωξης. Οι αλλαγές αυτές επιβεβαιώθηκαν και από την αξιολόγηση 
των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών ασθενών με χρόνια HBV λοίμωξη, που βασίστηκε στα 
δεδομένα Cohort μελέτης του Εθνικού Προγράμματος ηπατίτιδας ΚΕΕΛΠΝΟ.

Σε δείγμα 3480 ασθενών, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν κατά τα έτη 1997- 2006, βρέθηκε ότι 
μετανάστες, κυρίως από την Αλβανία, αντιπροσώπευαν το 18,6% του ολικού πληθυσμού της 
μελέτης και 56,6% του πληθυσμού των παιδιών.

Στην πλειοψηφία των ασθενών (64,6%) η πηγή μόλυνσης δεν ήταν γνωστή, ούτε υπήρχε ιστο-
ρικό οξείας ηπατίτιδας (95,4%). Σε ενδοοικογενειακή μετάδοση αποδόθηκε το 16,9% της μετά-
δοσης σε ενήλικες και 33,9% σε παιδιά.

Η HBeAg(-) ηπατίτιδα Β ήταν η κυρίαρχη μορφή ηπατίτιδας (92,1%) ανάμεσα στους Έλληνες 
ασθενείς σε αντίθεση με τους μετανάστες, όπου 16,6% ήταν HBeAg (+). Κίρρωση ήπατος δι-
αγνώστηκε σε 8,8% του συνολικού πληθυσμού και ηπατοκυταρρικό καρκίνωμα σε 0,9% του 
συνολικού πληθυσμού. Ένα υψηλό ποσοστό (62%) από τα παιδιά ήταν HBeAg(+), 55% από 
οικογένειες μεταναστών, 25,2% είχαν μολυνθεί κατά την περιγεννητική περίοδο και δεν είχαν 
κανένα δείγμα επιπλοκών της νόσου. 

Ως συμπέρασμα τα αποτελέσματα μας έδειξαν: α) μια αλλαγή στην επιδημιολογία της HBV λοί-
μωξης στην Ελλάδα η οποία οφείλεται στο σημαντικό αριθμό των ασθενών από HBeAg(+), κυ-
ρίως στα παιδιά και β) ένα σημαντικό αριθμό ασθενών οι οποίοι αν και ήταν ενήμεροι για την 
ασθένεια τους, εμφάνισαν προχωρημένη νόσο.

Γεωργία Νικολοπούλου, Γραφείο Ηπατιτίδων
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Γραφείο HIV Λοίμωξης & Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων (ΣΜΝ)

Όσον αφορά στην HIV (Human Immunodefi ciency Virus) λοίμωξη, το γραφείο είναι υπεύθυ-
νο για: α) την επιδημιολογική επιτήρησή της, μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης, 
β) την εποπτεία χορήγησης αντιρετροϊκών φαρμάκων, τόσο θεραπευτικά όσο και στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης περιπτώσεων επαγγελματικής και μη επαγγελματικής έκθεσης στον HIV, γ) την 
καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης ανθεκτικών στελεχών του ιού στη θεραπευτική αγωγή, 
δ) την παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και πληροφοριών και ε) τη συνεργασία με ένα 
εκτεταμένο δίκτυο μονάδων λοιμώξεων, κλινικών και εργαστηρίων στον Ελληνικό χώρο αλλά 
και με μεγάλους υγειονομικούς φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, έχει την ευθύνη του σχε-
διασμού και συντονισμού των ενεργειών - σε συνεργασία με κλινικές και εργαστήρια - για την 
επιδημιολογική επιτήρηση των Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων και πιο συγκεκριμένα 
της σύφιλης, της γονόρροιας και των χλαμυδιακών λοιμώξεων.

Αλλοδαποί με HIV λοίμωξη στην Ελλάδα

Στο Διάγραμμα 1 παρατίθενται τα ποσοστά των αλλοδαπών με HIV λοίμωξη επί του συνόλου των 
διαγνωσθέντων περιπτώσεων HIV, ανά έτος. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο γράφημα δεν περιλαμ-
βάνονται περιστατικά προερχόμενα από τη Βόρεια Αμερική, τη Δυτική Ευρώπη και την Αυστραλία. 

Διάγραμμα 1: Ποσοστά αλλοδαπών με HIV λοίμωξη επί του συνόλου των διαγνωσθέντων περιπτώσεων 
HIV, ανά έτος.

Όπως φαίνεται και στο σχήμα, κατά το χρονικό διάστημα 1990 έως 1997, το ποσοστό των ατό-
μων αλλοδαπής εθνικότητας με HIV λοίμωξη επί του συνόλου των διαγνωσθέντων περιστατικών 
HIV κυμάνθηκε από 3,62 έως 6,18%, ενώ το 2002 προσέγγισε το 20,40%. Έκτοτε, παρέμεινε 
σχετικά σταθερό εμφανίζοντας μικρές διακυμάνσεις.

Γραφείο HIV Λοίμωξης και ΣΜΝ

Λειτουργία του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών 

Ο καρκίνος αποτελεί μείζον πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας και μία από τις κύριες αιτίες 
θνησιμότητας, όπως και παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τελευταίες εκτιμήσεις του IARC 
(International Agency for Research on Cancer) διαγιγνώσκονται σχεδόν 37000 νέες περιπτώσεις 
καρκίνου ετησίως ενώ οι θάνατοι από καρκίνο υπολογίζονται σε 27000 ετησίως [1]. Στην Ευρώπη, 
υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020, 3,4 εκατ. Ευρωπαίοι θα διαγνωσθούν με καρκίνο. 

Εξαιτίας των ανησυχητικών διαστάσεων που λαμβάνει το πρόβλημα, η συστηματική συλλογή αξιό-
πιστων δεδομένων μέσω των Εθνικών (πληθυσμιακών) Αρχείων Νεοπλασιών στα κράτη- μέλη θεω-
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ρήθηκε αναπόσπαστο κομμάτι της Υγειονομικής Πολιτικής της κάθε χώρας και συμπεριλήφθηκε στα 
Συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καταπολέμηση του Καρκίνου [2]. Επισημαίνεται 
παγκοσμίως, ότι τα Αρχεία Νεοπλασιών είναι ο μόνος αξιόπιστος τρόπος να αποτυπωθεί το μέγεθος 
του προβλήματος σε μια χώρα και να αξιολογηθούν, με βάση τον πληθυσμό, τα προγράμματα προ-
συμπτωματικού ελέγχου, η αποτελεσματικότητα των θεραπειών, ο χρόνος και η ποιότητα επιβίωσης. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τους Brewster κ.α. τα πληθυσμιακά αρχεία νεοπλασιών απο-
τελούν το αόρατο κλειδί για τον έλεγχο του καρκίνου [3]. 

Το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (ΕΑΝ) περιήλθε στην αρμοδιότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ με το Ν3370/2005 
περί «οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας», ωστόσο άρχισε να λειτουργεί 
ουσιαστικά από τον Ιούνιο του 2008. Αποτέλεσε συνέχεια του μηχανισμού καταγραφής που λει-
τούργησε στη Διεύθυνση Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας από το 1990- 2005, ο οποίος όμως εξέδω-
σε στοιχεία μόνο για το διάστημα 1990- 91 χωρίς να υπάρξει συνέχεια. Τα δεδομένα αξιολογήθηκαν 
ως ελλιπή ενώ δεν υπήρξε ηλεκτρονικό αρχείο από το 1994 έως το 2008 που μεταφέρθηκε στο ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ. Για το λόγο αυτό έγινε αναδρομική ηλεκτρονική καταγραφή των δηλωμένων περιπτώσεων 
καρκίνου από 1/1/2007 με σκοπό την κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας του συστήματος και 
τον εντοπισμό ελλείψεων και δυσκολιών στο σύστημα καταγραφής.

Στα δυόμισι περίπου έτη που το ΕΑΝ λειτουργεί υπό την αρμοδιότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ, παρατη-
ρήθηκε σημαντική αύξηση στα συμμετέχοντα Νοσοκομεία και στις καταγραφόμενες περιπτώ-
σεις, καθώς επίσης οργανώθηκε πλήρες λειτουργικό πλαίσιο για ένα Εθνικό/ Κεντρικό Αρχείο 
Νεοπλασιών που θέτει σοβαρές προϋποθέσεις για τη λειτουργία του και θα ανταποκρίνεται στα 
σύγχρονα, αναβαθμισμένα διεθνή πρότυπα. Ωστόσο, παρόλη την προσπάθεια που καταβάλλεται 
μέχρι σήμερα για τη βελτίωση της καταγραφής και την αύξηση του ποσοστού των Νοσοκομείων 
που συμμετέχουν, τα δεδομένα που συλλέγονται παραμένουν ελλιπή και αφορούν μόνο το 30% 
των νέων περιπτώσεων καρκίνου της χώρας μας ετησίως. Σημειώνεται ότι το επιδημιολογικό σύ-
στημα δήλωσης βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή των εργαστηρίων/ κλινικών και αποτελεί 
το λεγόμενο παθητικό σύστημα δήλωσης.

Τα παραπάνω δεδομένα μαζί με το γεγονός ότι η Ελλάδα σε αντίθεση με τις περισσότερες ανε-
πτυγμένες χώρες, παρουσιάζει μεταξύ των ετών 1980- 2004 σταθερή αυξητική τάση στους 
θανάτους από καρκίνο και έντονες γεωγραφικές διαφοροποιήσεις μεταξύ βορρά και νότου [4] 
υπαγορεύουν την ανάγκη για άμεση σύσταση ενός καλά οργανωμένου εθνικού πληθυσμιακού 
Αρχείου για την καταγραφή των νεοπλασιών στην Ελλάδα στο οποίο θα βασιστεί η Αντικαρκινική 
Πολιτική της χώρας. Η οργάνωση και λειτουργία του ΕΑΝ αποτελεί την 1η Δράση του 5ου Άξονα 
Παρέμβασης του Εθνικού Προγράμματος για τον Καρκίνο 2011- 2015. 

Η ανάπτυξη και ορθή λειτουργία του ΕΑΝ αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας και το 
ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο με βάση τη διεθνή πρακτική και εμπειρία θα προχωρήσει στη συλλογή των 
απαιτούμενων στοιχείων μέσω δύο δικτύων καταγραφής. Τα δίκτυα θα λειτουργήσουν παράλ-
ληλα με στόχο την ολοκληρωμένη καταγραφή του καρκίνου στη χώρα μας και την εξαγωγή αξι-
όπιστων συμπερασμάτων με πληθυσμιακή αναφορά. Ωστόσο, για την επιτυχία του εγχειρήματος 
είναι απολύτως απαραίτητη η βοήθεια και συνεργασία των επαγγελματιών υγείας που εμπλέκο-
νται στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου στη χώρα μας, στην οποία και προσβλέπουμε.

Κλείνοντας, ως εκπρόσωπος του ΕΑΝ, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους ιατρούς που στή-
ριξαν και στηρίζουν την προσπάθειά μας μέχρι τώρα, το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, κ 
Αντώνη Δημόπουλο, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ογκολογίας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας 
(ΚΕΣΥ), καθηγητή κ. Γεώργιο Φούτζηλα, καθώς και τα Μέλη της Επιτροπής του ΚΕΣΥ για την 
αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξη στο δύσκολο αυτό έργο.

Πηγές:
The GLOBOCAN Project. Fast stats for Greece (2008). Στο 1. http://globocan.iarc.fr/factsheets/
populations/factsheet.asp?uno=300 (προσπελάστηκε στις 20-3-2011)
Council of the European Union. Council Conclusions on Reducing the Burden of Cancer, 28762. th Em-
ployment, Social Policy Health and Consumers Affairs Council Meeting, Luxembourg, 10 June 2008.
Brewster DH, Coebergh JW, Storm HH (2005). Population-based cancer registries: the invis-3. 
ible key to cancer control. Lancet Oncol; 6:193-5.
Tzala E and Best N (2008). Bayesian latent variable modelling of multivariate spatio-temporal 4. 
variation in cancer mortality. Stat Methods Med Res; 17: 97-118.

Λία Τζάλα, Τμήμα Εκπαίδευσης και Εθνικών Αρχείων
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Δίκτυο ΚΕΔΥ- ΠΕΔΥ

Όραμα

Το όραμα που κατευθύνει την ανάπτυξη του δικτύου του Κεντρικού και των Περιφερειακών Ερ-
γαστηρίων Δημόσιας Υγείας, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και επιστημονικά άρτιου μηχα-
νισμού εργαστηριακής υποστήριξης των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Κεντρικό και Περιφεριακό 
επίπεδο) τόσο στην καθημερινή τους λειτουργία (τακτικοί έλεγχοι) όσο και στην διερεύνηση 
και αντιμετώπιση εκτάκτων συμβαμάτων Δημόσιας Υγείας (τροφιμογενή, υδατογενή, επιδημίες, 
κλπ). Επίσης, οραμά μας, είναι να υποστηρίξουμε την Εθνική Στρατηγική για τη Δημόσια Υγεία.

Στόχος
Το Δίκτυο των Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και οργάνωση ενός 
εργαστηριακού δικτύου, που θα εξασφαλίζει σε όλη τη χώρα, την προάσπιση της Δημόσιας 
Υγείας από κάθε κίνδυνο και απειλή, την υπεύθυνη πληροφόρηση της Πολιτείας, καθώς και την 
προαγωγή της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ιστορικό

Το ΚΕΔΥ ιδρύθηκε το 1920 και λειτουργούσε σαν οργανική μονάδα του Υπουργείου Υγείας υπα-
γόμενη στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Σημεία σταθμοί:

Το 2005 με το νόμο 3370 η αρμοδιότητα περιήλθε στο ΚΕΕΛΠΝΟ• 
Η ίδρυση των ΠΕΔΥ προβλέπεται από των νόμο 2519/1997.• 
Με τον νόμο 3370/ 2005 τα ΠΕΔΥ αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες του ΚΕΕΛΠΝΟ • 
διασυνδεδεμένες με το ΚΕΔΥ
Τον Οκτώβριο του 2008 το ΚΕΕΛΠΝΟ υπέγραψε σύμπραξη με την Εθνική Σχολή Δημόσιας • 
Υγείας για την επιστημονική και τεχνολογική στήριξη του δικτύου.
Μέχρι το Σεπτέμβριο 2009 το ΚΕΔΥ λειτουργούσε στο κτίριο της ΕΣΔΥ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας • 
και από τότε έχει μεταφερθεί στις δικές του σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βάρη Αττικής.

Βασικό πλαίσιο δραστηριοτήτων και λειτουργιών 

ΚΕΔΥ

Η συντήρηση, διακίνηση, διάθεση προς όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας • 
εμβολίων, ορών και συναφών βιολογικών προϊόντων – ΚΕΔΥ 
Ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας. • 

ΚΕΔΥ– ΠΕΔΥ

Ο έλεγχος, η εποπτεία, η διάγνωση, η πρόληψη και η λύση σημαντικών υγειονομικών και • 
επιδημιολογικών προβλημάτων της χώρας με μικροβιολογικούς ελέγχους των ποσίμων και 
εμφιαλωμένων νερών, νερών αναψυχής, τροφίμων, ποτών, βιολογικών προϊόντων και 
περιβαλλοντικών παραγόντων. 
Η επιδημιολογική εργαστηριακή επιτήρηση των προβλημάτων υγείας των πολιτών. • 
Η ερευνητική δραστηριότητα. • 
Η εκπαίδευση προσωπικού στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. • 
Η οργάνωση  συνεργασίας και επικοινωνίας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, οι • 
Στρατηγικές Συμμαχίες με την κοινωνία και τους Φορείς. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, το δίκτυο αποτελείται από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας 
Υγείας και 7 ΠΕΔΥ. Σήμερα εν λειτουργία βρίσκεται το Κεντρικό και 3 ΠΕΔΥ, ενώ πρόκειται να 
λειτουργήσουν 2 ΠΕΔΥ και προσεχώς άλλα 2 όπως φαίνεται αναλυτικά στην συνέχεια.

Εργαστήρια εν λειτουργία

ΚΕΔΥ
Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 34, ΤΚ:16672, Βάρη.
Τηλ.: 210 8921000- 210 8921004, 5
Φαξ: 210- 8921006
E-MAIL: kedy@keelpno.gr
Αν.Διευθύντρια ΚΕΕΛΠΝΟ: Ε. Χατζηπασχάλη
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Α. Βατόπουλος 
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ΠΕΔΥ Αν. Μακεδονίας – Θράκης
Διεύθυνση: Ανδρονίκου 36 & Μητροπούλου, Τ.Κ: 68100, Αλεξανδρούπολη.
Τηλ.: 25510 25748 
Φαξ: 25511 10048
E-MAIL: pedy_alexadr@keelpno.gr
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αν.Καθηγητής Θ. Κωνσταντινίδης

ΠΕΔΥ Θεσσαλίας
Διεύθυνση: Παπακυριαζή 22, Τ.Κ:41221, Λάρισα.
Τηλ.: 2410 565013
Φαξ: 2410 258197
E-MAIL: pedy_larisas@keelpno.gr
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αν.Καθηγητής Χ.Χατζηχριστοδούλου

ΠΕΔΥ Κρήτης 
Διεύθυνση: Σταυράκια- Βούτες Τ.Κ: 71110- Ηράκλειο.
Τηλ.: 2810 394741- 2810 394743 
Φαξ: 2810 394740 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ομοτ. Καθ. Ι. Τσελέντης

Θα λειτουργήσουν άμεσα
ΠΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας 
Διεύθυνση: Εξοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Κ: 57010 
Τηλ.: 2313 307967
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Ν.Μαλισσιόβας

ΠΕΔΥ Νοτίου Αιγαίου 
Διεύθυνση:Αγ.Απόστολοι- Ρόδος
Τηλ.: 22410- 03255- 6
Φαξ: 22410- 03257
E-MAIL: pedy_rodos@keelpno.gr 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Δασκαλάκης

Θα λειτουργήσουν προσεχώς
ΠΕΔΥ Ηπείρου 
Διεύθυνση: Μ.Κοτοπούλη 72 & Καλπακίου Τ.Κ 45445, Αμπελόκηποι, Ιωάννινα.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Α. Μαυρίδης 

ΠΕΔΥ Δυτικής Πελοποννήσου
Διεύθυνση:Πλατανίτης Αντιρίου 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Ε.Αναστασίου 

Εικόνα 1: Το δίκτυο εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας

Ελεονώρα Χατζηπασχάλη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΚΕΕΛΠΝΟ, Υπεύθυνη ΚΕΔΥ- ΠΕΔΥ
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Νέα από την διεθνή βιβλιογραφία

Impact of children’s migration on health and care-seeking behavior of elderly left 
behind. Adhikari R, Jampaklay A, Chamratrithirong A

BMC Public Health 2011;11:143

Η μελέτη αυτή που έγινε στην Ταϋλάνδη έδειξε ότι ηλικιωμένα άτομα με ενήλικα παιδιά - μετανάστες 
κινδυνεύουν να εμφανίσουν κακή ψυχική υγεία, αλλά όχι σωματική,με αποτέλεσμα τη συχνή προ-
σέλευσή τους στις υπηρεσίες υγείας. Οι συγγραφείς της μελέτης προτείνουν την αντιμετώπιση των 
συμπτωμάτων της κακής ψυχικής υγείας μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων κατάλληλων για τον 
περιορισμό της νοσηρότητας και για τη βελτίωση της οικογενειακής τους κατάστασης.

Impact of immigration on the molecular epidemiology of tuberculosis in Rhode Island. 
Vanhomwegen J, et al. 

Journal of Clinical Microbiology 2011;49:834-844 

Η μελέτη αυτή που έγινε στην Πολιτεία Rhode Island των Ηνωμένων Πολιτειών με τη χρήση 
μοριακών τεχνικών έδειξε ότι η πρόσφατη μετάδοση φυματίωσης μεταξύ μεταναστών ήταν περι-
ορισμένη και γινόταν κυρίως σε τοπικό επίπεδο, μεταξύ πληθυσμών με κοινή καταγωγή. Παρόλα 
αυτά, η μετάδοση μεταξύ πληθυσμών μεταναστών και πληθυσμών που είχαν γεννηθεί στις Ην. 
Πολιτείες δεν ήταν σπάνια, αφού οι μετανάστες αποτελούσαν την πηγή μόλυνσης στο 80% των 
μικτών συρροών. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η έγκαιρη πρόσβαση των 
μεταναστών σε μηχανισμούς ανίχνευσης και θεραπείας της λανθάνουσας φυματίωσης είναι ζω-
τικής σημασίας για τον έλεγχο της νόσου στην Πολιτεία Rhode Island.

Έλενα Μαλτέζου

Το αίνιγμα του μήνα

Απο ποιό λοιμώδες νόσημα πέθανε γνωστός συνθέτης καθώς και η αδερφή του;

Συνθέτης και ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους του ρομαντισμού στη μουσική και από 
τους μεγαλύτερους πιανίστες της εποχής του. Γεννήθηκε στην Πολωνία και σε ηλικία 8 ετών 
εμφανίστηκε πρώτη φορά δημοσίως ως πιανίστας.

Το Παρίσι ήταν το επίκεντρο της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής του. Το έργο του προο-
ρίζεται αποκλειστικά για πιάνο με εξαίρεση μερικά έργα μουσικής κοντσερτάντε για πιάνο και 
ορχήστρα, ένα τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, μερικά έργα για πιάνο και βιολοντσέλο και 
ορισμένα τραγούδια για φωνή και πιάνο. Παρά τη μεγάλη φήμη που γρήγορα απέκτησε, απέφευ-
γε τις εμφανίσεις σε μεγάλα ακροατήρια. (Ισχυριζόταν ότι φοβόταν πολύ το κοινό.)

Ο ίδιος καθώς και η μια αδερφή του πέθαναν από την ίδια λοιμώδη νόσο.

Οι απαντήσεις θα αποστέλλονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

info-quiz@keelpno.gr
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Ενδιαφέρουσες δραστηριότητες 

Εκπροσωπήσεις Ελλάδας

Πανευρωπαϊκή άσκηση επικοινωνίας Aqua Utopia.

Κατά το διάστημα 26 έως και 27 Ιανουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, υπό 
την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας & Προστασίας Καταναλωτών της ΕΕ (DGSANCO), του 
Δικτύου Επικοινωνίας της Επιτροπής Ασφάλειας της Υγείας (COMNET -HSC) της ΕΕ και της Βρε-
τανικής Υπηρεσίας Προστασίας της Υγείας (HPA), η πανευρωπαϊκή άσκηση «Aqua Utopia» με 
στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των κρατών- μελών κατά τη διάρκεια υγειονομικής 
κρίσης αλλά και την ενδυνάμωση του ρόλου του COMNET και την εξέταση των ισχυόντων όρων 
συνεργασίας του τελευταίου με την ΗSC.

Η Ελλάδα και ειδικότερα το ΚΕΕΛΠΝΟ, συμμετείχε στην επιτροπή σχεδιασμού της άσκησης (δια 
των κ. Α.Μπάκα, Δ. Ηλιόπουλου και Α. -Μ. Λεούτση) ενώ ο ρόλος της «παίκτριας» ανατέθηκε 
στην κ. Μαρία Φωτεινέα, υπάλληλο του Γραφείου Τύπου & Επικοινωνίας, η οποία μετέβη στο 
Λουξεμβούργο για το σκοπό αυτό. Οι «παίκτες» κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε τρία σενάρια. 
Τα τρία αυτά σενάρια αλληλοσυμπληρώνονταν και περιέγραφαν ένα περιστατικό υγειονομικής 
κρίσης στην Ευρώπη, με θέμα την κυκλοφορία ναρκωτικών μολυσμένων με ραδιενεργά στοι-
χεία. Τη δεύτερη ημέρα της άσκησης, οι εκπρόσωποι συσκέφθηκαν σε ολομέλεια προκειμένου να 
συζητήσουν τρόπους για την ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ του HSC και της HSC COMNET

Στα συμπεράσματα της άσκησης συγκαταλέγονται η επισήμανση της ανάγκης δημιουργίας εγ-
χειριδίου με οδηγίες για την αλληλεπίδραση της Επιτροπής Ασφάλειας της Υγείας (HSC) με το 
δίκτυο επικοινωνίας (COMNET - HSC) και τα κράτη - μέλη, οι κοινές ασκήσεις μεταξύ HSC με το 
HSC COMNET, η ανάπλαση του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για κρίσεις υγείας HEDIS 
από την HSC καθώς και η επικέντρωση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης κ.α. 

Ετήσια συνάντηση της συμμαχίας Εsther στο Οslo (Μάρτιος 2011): Ελληνική συμμετοχή.

Η συμμαχία ESTHER (Ensemble pour une Solidarite Therapeutique Hospitaliere En Reseau) 
αποτελεί ένα δίκτυο κυβερνήσεων που προωθεί τη δικτύωση των επαγγελματιών υγείας και 
αντίστοιχων φορέων, την αδελφοποίηση νοσοκομείων με στόχο τη συνεργασία στη μάχη κατά 
του HIV/AIDS, και τη συμμετοχή της Ευρώπης στην επίτευξη των στόχων της χιλιετίας καθώς 
και της συμπεφωνημένης δέσμευσης των χωρών για την παγκόσμια πρόσβαση στην πρόληψη, 
τη θεραπεία και τη φροντίδα σχετικά με το HIV/AIDS.
Η συνάντηση της συμμαχίας για το 2011, στο Όσλο, είχε ως αντικείμενα συζήτησης:

Τη διερεύνηση ένταξης νέων συμμετεχόντων• 
Τη συζήτηση του προγράμματος εργασίας και του οικονομικού προϋπολογισμού της • 
συμμαχίας για τα έτη 2010- 2012
Tη δημιουργία ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας για τη διαχείριση έρευνας σε συνεργασία με το • 
EDCTP (Εuropean and Developing Countries Clinical Trials Partnership) 
Την παρουσίαση δεδομένων που συλλέχθηκαν από κάθε μέλος το 2010• 
Πιθανές κοινές δράσεις για το 2011• 
Επόμενα βήματα για τη σχέση συνεργασίας με την Ε.Ε. • 

Από Ελληνικής πλευράς (ΚΕΕΛΠΝΟ- ΥΔΑΣ), συζητήθηκε η δυνατότητα συμμετοχής αλλά και 
της συλλογής των δεικτών παρακολούθησης ασθενών με HIV/AIDS όπως προβλέπεται από τις 
δράσεις της συμμαχίας, από προγράμματα ΜΚΟ που ήδη εφαρμόζονται στην Αφρική, όπως από 
τους MDM και MSF ή και από νοσηλευτικές μονάδες- κέντρα του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας και 
πάσης Αφρικής που έχει θέσει την Ελληνική δράση ESTHER υπό την αιγίδα του.

Από την Ελλάδα ζητήθηκε να διαμεσολαβήσει στις επαφές με την Ε.Ε. με το διευθυντή, Ελληνι-
κής καταγωγής, της νέας διεύθυνσης της DG DEVCO– Europe Aid.

Η επόμενη συνάντηση της συμμαχίας ESTHER θα λάβει χώρα στο Παρίσι (Νοέμβριος 2011).
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Επερχόμενα συνέδρια/ συναντήσεις

Απρίλιος 2011

Απρίλιος 7, 2011

Τίτλος: «Το πρόβλημα της Μικροβιακής Αντοχής», Συνέδριο στα πλαίσια της 
Παγκόσμιας Ημέρας για την Μικροβιακή Αντοχή

Χώρα: Ελλάδα
Πόλη: Αθήνα
Τόπος Διεξαγωγής: Νέο Αμφιθέατρο Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας– Λεωφόρος Αλεξάνδρας 
196– 11521 Αθήνα

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 213 2010111
Ιστοσελίδα: http://www.nsph.gr/default.aspx?page=home

Απρίλιος 6-8, 2011

Τίτλος: «Συνέδριο τηλεϊατρικής Med-e-Tel» 

Χώρα: Λουξεμβούργο
Πόλη: Λουξεμβούργο
Τόπος Διεξαγωγής: LUXEXPO S.A. - 10 circuit de la Foire Internationale - L-1347 Luxembourg

Τηλ. Επικοινωνίας: +32 2 269 84 56
Ιστοσελίδα: http://www.medetel.eu/index.php?rub=
educational_program&page=info

Απρίλιος 8, 2011

Τίτλος: «Εναρμόνιση Πρακτικών Επιτήρησης και Ελέγχου της Μικροβιακής Αντοχής 
στα Αντιβιοτικά στις Υπηρεσίες Υγείας, στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες , στις Υπηρεσίες 
Ελέγχου Τροφίμων καθώς και στα Ιατρικά Μικροβιολογικά και Κτηνιατρικά 
Εργαστήρια», Συνάντηση Εργασίας στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας 

Χώρα: Ελλάδα

Πόλη: Αθήνα
Τόπος Διεξαγωγής: ΚΕΔΥ – Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 34 – 16672 Βάρη Αττικής

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 8921000
Ιστοσελίδα: http://www.keelpno.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=1 

Απρίλιος 15-16, 2011

Τίτλος: «Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακή Θεραπεία στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη» 

Χώρα: Ελλάδα
Πόλη: Λάρισα
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Classical Larissa Imperial, Φαρσάλων 182, 41335 Λάρισα

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 5212026, +30 5212038
Ιστοσελίδα: http://www.keelpno.gr/index.php?option=com_jevents&task=day.listevents&year
=2011&month=04&day=15&Itemid=1

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
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Επιδημίες στον κόσμο Μάρτιος 2011

Γρίπη των πτηνών 

Ινδονησία
Έως τις 25 Μαρτίου 2011 το Υπουργείο Υγείας στην Ινδονησία ανακοίνωσε τέσσερα νέα επιβε-
βαιωμένα κρούσματα από τον ιό A (H5N1). Στο σύνολο των 175 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 
στην Ινδονησία συμπεριλαμβάνονται 144 θάνατοι [1].

Μπαγκλαντές
Έως τις 16 Μαρτίου 2011 το Υπουργείο Υγείας στο Μπαγκλαντές επιβεβαίωσε ένα κρούσμα από 
τον ιό A (H5N1) [1].

Αίγυπτος 
Έως τις 15 Μαρτίου 2011 το Υπουργείο Υγείας στην Αίγυπτο ανακοίνωσε πέντε νέα επιβεβαιωμέ-
να κρούσματα από τον ιό A (H5N1). Στο σύνολο των 130 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων συμπε-
ριλαμβάνονται 44 θάνατοι [1].

Κίτρινος πυρετός 

Σιέρρα Λεόνε

Έως τις 11 Μαρτίου 2011 το Υπουργείο Υγείας στη Σιέρρα Λεόνε ανακοίνωσε δύο 
κρούσματα κίτρινου πυρετού στο χωριό Jahun στην περιοχή Bonthe , Νότια επαρχία [1].
Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος

Τσαντ
Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 6 Μαρτίου 2011 το Υπουργείο Υγείας στο Τσαντ αναφέρει 923 
ύποπτα κρούσματα μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου συμπεριλαμβανομένων 57 θανάτων. Η επιδημία 
πλήττει τις περιοχές Benoye, Kello, Laokassy, Melfi  και Moundou στην επαρχία Logone Occiden-
tal. Επίσης κρούσματα σημειώνονται στις περιοχές Boussou και Sarh [1].

Πολιομυελίτιδα

Γκαμπόν 
Στις 2 Μαρτίου 2011, ανακοινώθηκε ένα κρούσμα πολιομυελίτιδας WPV1 στη Γκαμπόν, νοτιοα-
νατολικά, στην περιοχή Ogooué - Lolo. Η Γκαμπόν ήταν ελεύθερη από πολιομυελίτιδα για περισ-
σότερα από δέκα χρόνια[2].

Βιβλιογραφικές αναφορές:

World Health Organization (WHO). Στο: http://www.who.int/csr/don/en/index. html [Προσπέλαση 1. 
28 Μαρτίου 2011].

National Travel Health Network and Center (NATHNAC). Στο: http://www.nathnac.org/pro/clinical_2. 
updates/polio_gabon_090311.htm [Προσπέλαση 28 Μαρτίου 2011].

Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής
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PAST- FUTURE EVENTS
520 ΛΕΞΕΙΣ

Επιμέλεια:
Μ. Γάτση
Α. Πλατιά
Ε. Λαζανά
Φ. Κουκουριτάκης

Υπεύθυνοι έκδοσης:
Τ. Κουρέα- Κρεμαστινού
Πρόεδρος ΚΕΕΛΠΝΟ

Θ. Παπαδημητρίου
Διευθυντής ΚΕΕΛΠΝΟ

Η συντακτική ομάδα του ΚΕΕΛΠΝΟ

Νέα από την Διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ
Συνάντηση των Yπουργών Υγείας της Ελλάδας κ. A. Λοβέρδου, της Βουλγαρίας κ. Στ. • 
Κονσταντίνοφ και της ηγεσίας του ΚΕΕΛΠΝΟ πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου στη 
Θεσσαλονίκη. Μετά το πέρας της συνάντησης ανακοινώθηκε η συνεργασία του ΚΕΕΛΠΝΟ με 
το αντίστοιχο κέντρο της Βουλγαρίας. Η συνεργασία αυτή θα διεξαχθεί σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο στη διασυνοριακή περιοχή της Aνατολικής Μακεδονίας – Θράκης και θα εστιάσει 
κυρίως σε υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας κοινού ενδιαφέροντος, όπως εκείνες που αφορούν τα 
λοιμώδη νοσήματα και την καταπολέμηση των κουνουπιών. Η παράνομη μετανάστευση και 
οι συνεπαγόμενοι για τη δημόσια υγεία κίνδυνοι απασχόλησαν επίσης τους δύο υπουργούς, 
οι οποίοι, μετά από επίσκεψή τους στο κέντρο υποδοχής μεταναστών στο Φυλάκιο Έβρου, 
συμφώνησαν να θέσουν το θέμα στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ), σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ • 
και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (EΣΔΥ), υλοποιεί τον «Υγειονομικό Χάρτη της 
Ελλάδας». Το έργο, που παρουσιάστηκε στις 21 Μαρτίου 2011 από την πολιτική ηγεσία του 
ΥΥΚΑ σε ειδική εκδήλωση, έχει ως στόχο την παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης 
για την κατάσταση του συστήματος υγείας ανά περιοχή καθώς και για την τεκμηριωμένη 
πρόβλεψη των αναγκών υγείας του πληθυσμού. 
Κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και το Ευρωπαϊκό • 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), συνοδευόμενο από εκπροσώπους του 
ΚΕΕΛΠΝΟ και του ΥΥΚΑ, αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα και ειδικότερα την περιοχή 
του Έβρου και τα κέντρα υποδοχής μεταναστών.

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΕΛΠΝΟ:
Τ. Κουρέα - Κρεμαστινού, Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ, Καθηγήτρια Δημόσιας Διοίκησης και 1. 
Υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
Μ. Μαλλιώρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος ΟΚΑΝΑ.2. 
Ε. Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Υγεία».3. 
Μ. Λαζανάς, Διευθυντής της Γ’ Παθολογικής Κλινικής του ΓΝΑ «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο» ΕΕΣ.4. 
Π. Γαργαλιάνος - Κακολύρης, Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς».5. 
Ι. Ξενέλης, Διοικητής ΕΚΕΠΥ του ΥΥΚΑ.6. 
Σεβασμιότατος κ.κ. Δανιήλ, Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνα και Υμηττού, Εκπρόσωπος 7. 
της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Σ. Πίνης, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Ο Άγιος 8. 
Παντελεήμων», Εκπρόσωπος του ΠΙΣ.

Ο Διευθυντής, Θεόδωρος Παπαδημητρίου 


