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Σν 2014 αλαθέξζεθαλ θξνύζκαηα από ηνλ ηό Zika ζηελ Αθξηθή, ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Αζία θαη ζηα λεζηά ηνπ Δηξεληθνύ Ωθεαλνύ. Από ηνλ Μάην ηνπ 2015 είλαη επηδεκία ζε 

εμέιημε ζηε Βξαδηιία θαη πξόζθαηα αλαθνηλώζεθαλ θξνύζκαηα ζηελ Αηηή, ζηε 

Βελεδνπέια, ζηε Βνιηβία, ζηε Γαιιηθή Γνπηάλα, ζηε Γνπαδεινύπε (Γαιιία), ζηε 

Γνπαηεκάια, ζηε Γνπηάλα, ζηε Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία, ζην Δθνπαδόξ, ζην Δι αιβαδόξ, 

ζηελ Κνινκβία, ζην Κνπξαθάν, ζηηο Μαιδίβεο, ζηε Μαξηηλίθα (Γαιιία), ζην Μεμηθό, ζηε 

Νέα Καιεδνλία, ζηε Νηθαξάγνπα, ζηελ Ολδνύξα, ζηνλ Παλακά, ζηελ Παξαγνπάε, ζην 

Πνπέξην Ρίθν, ζηε ακόα, ζηα λεζηά νινκώληα, ζην νπξηλάκ, ζηελ Σαϋιάλδε, ζηα 

Φίηδη, ζην Saint Martin (Γαιιία), ζηα λεζηά Virgin (ΗΠΑ), ζηα Barbados, θαη ζην Πξάζηλν 

Αθξσηήξη ζηελ Αθξηθή, ελώ αλακέλεηαη πεξαηηέξσ εμάπισζε ηνπ ηνύ θαη ζε άιιεο 

πεξηνρέο. Δπηπιένλ, επηβεβαηώζεθαλ εηζαγόκελα θξνύζκαηα, ζηε Γεξκαλία, ζηε Γαλία, 

ζηελ Διβεηία, ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ Ιζπαλία, ζηελ Ιηαιία, ζηελ Οιιαλδία, ζηελ 

Πνξηνγαιία, ζηε νπεδία, ζηε Φηιαλδία, θαη ζηνλ Καλαδά. 

Ο ηόο Zika κνηάδεη κε ηνλ ηό πνπ πξνθαιεί ηνλ δάγθεην ππξεηό, θαη κεηαδίδεηαη, όπσο θαη 

ν δάγθεηνο ππξεηόο, κε δήγκα κνιπζκέλνπ θνπλνππηνύ. Σα ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ 

πεξηιακβάλνπλ ππξεηό, πνλνθέθαιν, επηπεθπθίηηδα, εμάλζεκα, κπαιγίεο θαη αξζξαιγίεο. 

Ο ρξόλνο επώαζεο ηεο λόζνπ θπκαίλεηαη από 2 σο 7 εκέξεο. Η λόζνο είλαη ζπλήζσο 

ήπηα θαη δηαξθεί 4-7 εκέξεο. 

Η ζπζρέηηζε ηνπ ηνύ Zika κε ηελ εκθάληζε πεξηζηαηηθώλ κηθξνθεθαιίαο ζε έκβξπα ζηε 

Βξαδηιία θαη πεξηπηώζεσλ Guillain Barré ζηε Γαιιηθή Πνιπλεζία βξίζθεηαη ππό 

δηεξεύλεζε.  
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Οδηγίερ 

Γελ ππάξρεη εκβόιην ή θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ πξνθύιαμε από ηε λόζν. 

Οη ηαμηδηώηεο, πνπ επηζθέπηνληαη πεξηνρέο κε ηξέρνπζα ηνπηθή κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο 

(βιέπε ράξηε), ζπληζηάηαη λα ιακβάλνπλ ζπλερή κέηξα απνθπγήο ησλ δεγκάησλ από 

θνπλνύπηα, θαζώο ην θνπλνύπη, πνπ κεηαδίδεη ηε λόζν, ηζηκπά θαηά ηε δηάξθεηα εκέξαο 

θαη λύρηαο, ζε εμσηεξηθνύο θαη ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο, θαζώο θαη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. 

Ιδηαηηέξσο, όζνλ αθνξά λήπηα, ειηθησκέλνπο, εγθύνπο θαη άηνκα κε ζνβαξέο ρξόληεο 

λόζνπο ή αλνζνθαηαζηνιή, ζπληζηάηαη ζπλεθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ λόζεζεο θαη ησλ 

ζπληζηώκελσλ κέηξσλ πξνθύιαμεο πξηλ ην ηαμίδη ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο.  

ςγκεκπιμένα, ζηιρ εγκύοςρ και ζηιρ πεπιπηώζειρ επικείμενηρ εγκςμοζύνηρ 

ζςζηήνεηαι αναβολή ηος ηαξιδιού ζε πεπιοσέρ όπος αναθέπονηαι κπούζμαηα 

από ηον ιό Zika, ή ζε πεπίπηωζη πος ηο ηαξίδι θα ππαγμαηοποιηθεί ζςζηήνονηαι 

αςξημένα μέηπα πποζηαζίαρ καηά ηων δηγμάηων από κοςνούπια. 

 

Ο ηαμηδηώηεο ζπληζηάηαη: 

1. Να θνξά θαξδηά ειαθξά ξνύρα κε καθξηά καλίθηα, καθξηά παληειόληα, ςειέο 

θάιηζεο, θαη, επηπιένλ, ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο, θιεηζηά παπνύηζηα θαη θαπέιν. 

2. Να ρξεζηκνπνηεί ζην αθάιππην δέξκα εληνκναπσζεηηθά ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ 

δξαζηηθέο νπζίεο εγθεθξηκέλεο ζηελ Δπξώπε όπσο DEET (N-diethyl-m-toluamide) θ.α. 

3. Να ρξεζηκνπνηεί εληνκνθηόλα ζθεπάζκαηα (ζπξέη, θηδάθηα, ηακπιέηεο) ζηνπο ρώξνπο 

πνπ πξόθεηηαη λα θαηαιύζεη αθνινπζώληαο πάληα ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπο. 

4. Να ρξεζηκνπνηεί θνπλνππηέξα θαηά ηηο ώξεο ηνπ ύπλνπ.  
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Πεπιοσέρ όπος αναθέπθηκαν επιβεβαιωμένα αςηόσθονα κπούζμαηα από ηον ιό  Zika ηοςρ ηελεςηαίοςρ 
εννέα μήνερ, έωρ ηιρ 28 Ιανοςαπίος 2016.ECDC. ηο: 
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1350&List=8db7
286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc% 
2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2FPages%2Fhome%2Easpx#sthash.9ilLhglU.dpuf   

 

 

Μεηά ηην επιζηποθή από πεξηνρή κε θξνύζκαηα από ηνλ ηό Zika, ν ηαμηδηώηεο 

ζπληζηάηαη λα παξαθνινπζήζεη ηελ πγεία ηνπ γηα 14 εκέξεο. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ 

ησλ εκεξώλ παξνπζηαζηεί ππξεηόο, πνλνθέθαινο, επηπεθπθίηηδα, εμάλζεκα, κπαιγίεο 

θαη αξζξαιγίεο, ζπληζηάηαη λα αλαδεηήζεη άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα θαη λα ελεκεξώζεη ηνλ 

ηαηξό γηα ην ηαμηδησηηθό ηνπ ηζηνξηθό.  

 

 

Υπήζιμοι ύνδεζμοι  

1. Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ). Πξνζηαζία από ηα έληνκα. 

ην : http://www.keelpno.gr/, πεδίν Σαμηδησηηθή Ιαηξηθή  

2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). ην : 

http://www.cdc.gov/zika/index.html  

3. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). ην: 

http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx 

4. Pan American Health Organization. ην : http://www.paho.org/hq/index.php? 

option=com_topics&view=article&id=427&Itemid=41484&lang=en  
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