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Λοίμυξη από ηον ιό Zika 

Δνημεπυηικό ςλικό για επαγγελμαηίερ ςγείαρ  

01 Ηνπλίνπ 2016 

 

Δπιδημιολογικά δεδομένα 

Ο ηόο Zika απνκνλώζεθε γηα πξώηε θνξά ζε πηζήθνπο ζην δάζνο Zika ζηελ Οπγθάληα ην 1947 θαη ζε 
αλζξώπνπο αλαγλσξίζζεθε ην 1952 ζηελ Αθξηθή. 

Πξηλ ην 2007, είρε θαηαγξαθεί θπθινθνξία ηνπ ηνύ Zika θαη ιίγεο επηδεκίεο ζε ηξνπηθέο πεξηνρέο ηεο 
Αθξηθήο θαη ζηε λνηηναλαηνιηθή Αζία. Δπηδεκία ηεο λόζνπ από ηό Zika θαηαγξάθεθε γηα πξώηε θνξά ζε 
λεζησηηθέο πεξηνρέο ηνπ Δηξεληθνύ Ωθεαλνύ ην 2007. Απηή ήηαλ ε πξώηε θαηαγεγξακκέλε κεηάδνζε 
εθηόο Αθξηθήο θαη Αζίαο. Μεηαμύ 2013 θαη 2015, θαηαγξάθεθαλ επηδεκίεο ζε λήζνπο ηνπ Δηξεληθνύ 
Ωθεαλνύ, ζπκπεξηιακβαλόκελεο κεγάιεο επηδεκίαο ζηε Γαιιηθή Πνιπλεζία. Σν 2015 θαηαγξάθεθαλ 
κεγάιεο επηδεκίεο ηεο λόζνπ γηα πξώηε θνξά ζηε λόηηα Ακεξηθή (Βξαδηιία, Κνινκβία), κε ηαρεία 
γεσγξαθηθή εμάπισζε ηνπ ηνύ Zika ζε πνιιέο ρώξεο ζηε λόηηα θαη θεληξηθή Ακεξηθή θαη ηελ Καξατβηθή. Ζ 
λόζεζε από ηνλ ηό Zika ζεσξείηαη αλαδπόκελε ινηκώδεο λόζνο κε δπλακηθή εμάπισζεο ζε λέεο 
πεξηνρέο, όπνπ είλαη παξώλ ν δηαβηβαζηήο θαη ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο (ΠΟΤ) εθηηκά όηη 
ππάξρεη πηζαλόηεηα εκθάληζεο κεγάισλ αζηηθώλ επηδεκηώλ από ηνλ ηό ζε παγθόζκην επίπεδν. 

Δλώ νη πεξηζζόηεξεο ινηκώμεηο από ηό Zika είλαη αζπκπησκαηηθέο ή κε ήπηα ζπκπηώκαηα, θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ πξόζθαησλ επηδεκηώλ ηνπ ηνύ (ζηε Γαιιηθή Πνιπλεζία θαη ζηε Βξαδηιία, ην 2013-2014 θαη 
2015 αληίζηνηρα) θαηαγξάθεθε ζεκαληηθή αύμεζε αζζελώλ κε απηνάλνζεο, λεπξνινγηθέο θαη λεπξν-
αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη πξόζθαηεο έξεπλεο έρνπλ εληζρύζεη ηελ αηηηνινγηθή ζπζρέηηζε ηεο 
ινίκσμεο από ηό Zika κε λεπξνινγηθέο θαη λεπξν-αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (π.ρ. ζπγγελή κηθξνθεθαιία, 
ζύλδξνκν Guillain-Barré). Ο ΠΟΤ αλαθήξπμε (01/02/2016) ηε ζπξξνή θξνπζκάησλ κηθξνθεθαιίαο ζε 
λενγλά, θαζώο θαη άιισλ λεπξνινγηθώλ δηαηαξαρώλ, ζηε Βξαδηιία θαη ηε Γαιιηθή Πνιπλεζία, σο 
«γεγνλόο έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηε δεκόζηα πγεία δηεζλνύο ελδηαθέξνληνο» θαη -ζηηο 31/03/2016- αλέθεξε 
όηη -βάζεη πξόζθαησλ δεκνζηεπκέλσλ κειεηώλ- ςπάπσει ιζσςπή επιζηημονική ομοθυνία όηι ο ιόρ 
Zika αποηελεί αίηιο μικποκεθαλίαρ, ζςνδπόμος Guillain-Barré και άλλυν νεςπολογικών 
διαηαπασών.  

ύκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ, ζηηο 25 Μαΐνπ 2016, ζπλερηδόκελε κεηάδνζε ηνπ ηνύ Zika κέζσ θνπλνππηώλ 
αλαθεξόηαλ από 60 ρώξεο/πεξηνρέο, παγθνζκίσο. ηελ Δπξώπε, από ηνλ Ηαλνπάξην 2016 θαη κέρξη ηηο 
26 Μαΐνπ 2016, ην Δπξσπατθό Κέληξν Διέγρνπ Νόζσλ (ECDC) θαηέγξαςε 638 εηζαγόκελα θξνύζκαηα 
ζε 18 ρώξεο ηεο Δπξώπεο (36 αθνξνύλ ζε έγθπεο), ελώ δελ θαηαγξάθεθε απηόρζνλε κεηάδνζε κέζσ 
θνπλνππηνύ.  

Δπηθαηξνπνηεκέλε ιίζηα ησλ ρσξώλ/πεξηνρώλ κε ηξέρνπζα ελεξγό κεηάδνζε ηνπ ηνύ Zika, δειαδή κε 
θαηαγεγξακκέλε ηνπηθή απηόρζνλε κεηάδνζε ηνπ ηνύ ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο (3) κήλεο, αλαξηάηαη: 
- ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.: www.keelpno.gr > Z > Zika (ηόο) > «Υάξηεο θπθινθνξίαο ηνπ ηνύ» 

(πεγή: ECDC),  
- ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ECDC. Current Zika transmission. Γηαζέζηκν ζε: 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-
transmission.aspx (εβδνκαδηαία επηθαηξνπνίεζε) (Δηθόλα 1).  

Δπίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ECDC αλαξηάηαη θάζε εβδνκάδα επηθαηξνπνηεκέλε ιίζηα ρσξώλ/πεξηνρώλ 
κε απηόρζνλε κεηάδνζε ηνπ ηνύ ηνπο ηειεπηαίνπο ελλέα (9) κήλεο (γηα βνήζεηα ζηε δηάγλσζε 

http://www.keelpno.gr/
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx
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επηζηξεθόλησλ ηαμηδησηώλ, ηδίσο εγθύσλ γπλαηθώλ πνπ ηαμίδεςαλ ζε πξνζβεβιεκέλε πεξηνρή θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θπήζεσο, Γηαζέζηκν ζε: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-
outbreak/Pages/Zika-transmission-past-9-months.aspx) (εβδνκαδηαία επηθαηξνπνίεζε). 
 
Δικόνα 1. Υώπερ/πεπιοσέρ με αναθεπόμενη επιβεβαιυμένη αςηόσθονη μεηάδοζη λοίμυξηρ από ιό 
Zika μέζυ διαβιβαζηών ηοςρ ηελεςηαίοςρ ηπειρ μήνερ, 27 Μαΐος 2016 (πηγή: ECDC) 

 

 

Μεηάδοζη 

Ο ηόο Zika είλαη έλαο θιαβν-ηόο (νηθνγέλεηα Flaviviridae, γέλνο Flavivirus), πνπ κεηαδίδεηαη ζηνλ άλζξσπν 
θπξίσο κέζσ λπγκνύ κνιπζκέλσλ θνπλνππηώλ. Σα θνπλνύπηα ηνπ γέλνπο Aedes ζεσξνύληαη νη θύξηνη 
δηαβηβαζηέο ηνπ ηνύ, θπξίσο ην είδνο Aedes aegypti ζηηο ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο πεξηνρέο. Πξόθεηηαη 
γηα ην ίδην θνπλνύπη πνπ κεηαδίδεη ηνπο ηνύο ηνπ Γάγγεηνπ ππξεηνύ, Chikungunya θαη θίηξηλνπ ππξεηνύ. 
Άιια είδε θνπλνππηώλ Aedes (όπσο ην Αζηαηηθό θνπλνύπη ηίγξεο, Aedes albopictus) ζεσξνύληαη επίζεο 
σο δπλεηηθά ηθαλνί δηαβηβαζηέο ηνπ ηνύ, θαη νη Δπξσπατθνί πιεζπζκνί ηνπ Ae.albopictus θάλεθε 
πξόζθαηα όηη είλαη «εππαζείο» (susceptible) ζηνλ ηό, αλ θαη κία πξόζθαηε κειέηε έδεημε απξνζδόθεηα 
ρακειή «ηθαλόηεηα δηαβηβαζηή» (low vector competence) ησλ κειεηώκελσλ απηώλ πιεζπζκώλ. Δπίζεο, 
εξεπλάηαη ε δπλεηηθή «ηθαλόηεηα δηαβηβαζηή» θαη ζε άιια είδε θνπλνππηώλ (όπσο ζην είδνο Culex).  

Ζ πεξαηηέξσ ηνπηθή κεηάδνζε ηνπ ηνύ ζηελ Δπξώπε από εηζαγόκελα πεξηζηαηηθά ζεσξείηαη πηζαλή, 
θαζώο ην θνπλνύπη ηνπ είδνπο Ae.albopictus κπνξεί λα ζεσξεζεί ηθαλόο δηαβηβαζηήο ηνπ ηνύ. Ωζηόζν, 
δεδνκέλεο ηεο ρακειήο «ηθαλόηεηαο δηαβηβαζηή» ησλ κειεηώκελσλ Δπξσπατθώλ πιεζπζκώλ ηνπ 
Ae.albopictus, ε πηζαλόηεηα ηνπηθήο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ζηελ Δπξώπε εθηηκάηαη σο ρακειή έσο κέηξηα.  

ηελ Διιάδα ηo είδνο θνπλνππηνύ Aedes aegypti δελ έρεη θαηαγξαθεί γηα πνιιέο δεθαεηίεο (από ηηο αξρέο 
ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50), σζηόζν, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη βξεζεί ην είδνο θνπλνππηνύ Aedes albopictus, ην 
νπνίν θαηαγξάθεθε γηα πξώηε θνξά ζηε ρώξα ην 2003-2004 θαη έθηνηε ε παξνπζία ηνπ έρεη θαηαγξαθεί 
ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο.  

ηε ρώξα καο είλαη, επίζεο, ππαξθηόο ν θίλδπλνο εηζαγσγήο ηνπ ηνύ Zika θπξίσο από κνιπλζέληεο 
ηαμηδηώηεο από ρώξεο κε ελεξγό κεηάδνζε ηνπ ηνύ (ή -ιηγόηεξν πηζαλό- από κεηαλάζηεο ή από 
κνιπλζέληα θνπλνύπηα, πνπ κπνξεί λα κεηαθεξζνύλ κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ή κέζσ εκπνξηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ). Δπίζεο, ζεσξείηαη ππαξθηόο -αλ θαη κηθξόο- ν θίλδπλνο πεξαηηέξσ ζπλερηδόκελεο 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-transmission-past-9-months.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-transmission-past-9-months.aspx
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ηνπηθήο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ από εηζαγόκελα πεξηζηαηηθά, ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη δπλεηηθά ηθαλόο 
δηαβηβαζηήο (θνπλνύπη Ae.albopictus), θαηά ηελ πεξίνδν θπθινθνξίαο ηνπ.  

Σα θνπλνύπηα Aedes, πνπ ραξαθηεξίδνληαη από άζπξεο γξακκέο ζην ζώκα θαη ηα πόδηα, 
αλαπαξάγνληαη θπξίσο ζε αλζξσπνγελείο, αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο, εζηίεο, αθόκε θαη ζε πνιύ κηθξέο 
ζπιινγέο ζηάζηκνπ λεξνύ (π.ρ. ζε βαξέιηα, βάδα, ιάζηηρα, πηαηάθηα γιαζηξώλ). Eίλαη πην δξαζηήξηα 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ αηρκή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ην πξσί θαη αξγά ην 
απόγεπκα έσο ην ζνύξνππν (αλ θαη κπνξεί λα ηζηκπνύλ θαη θαηά ηηο βξαδηλέο ώξεο). Σζηκπνύλ ηόζν ζε 
εζσηεξηθνύο όζν θαη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. 

Ζ θύξηα δεμακελή (ππνδόρν-reservoir) ηνπ ηνύ ζηε θύζε είλαη άγλσζηε. Ωζηόζν, νη άλζξσπνη θαη άιια 
πξσηεύνληα ζειαζηηθά είλαη πηζαλά ηα θύξηα ππνδόρα ηνπ ηνύ θαη θαηά ηε δηάξθεηα επηδεκηώλ ζπκβαίλεη 
αλζξσπνλνηηθή κεηάδνζε (ηα θνπλνύπηα κνιύλνληαη από ηνλ ηό όηαλ ηζηκπήζνπλ έλαλ αζζελή ζε θάζε 
ηαηκίαο).   

Ο ηόο Zika κπνξεί λα κεηαδνζεί, επίζεο, κέζσ ζεμνπαιηθήο επαθήο (βι. παξαθάησ). Δπίζεο, έρνπλ 
αλαγλσξηζζεί θαη άιινη ηξόπνη κεηάδνζεο ηνπ ηνύ, όπσο θάζεηε κεηάδνζε ηνπ ηνύ, δηαπιαθνπληηαθή, 
από ηελ έγθπν ζην έκβξπν, ελώ θαη πεξηγελλεηηθή κεηάδνζε κπνξεί λα ζπκβεί πηζαλόηαηα δηα ηνπ 
πιαθνύληα ή θαηά ηνλ ηνθεηό, όηαλ ε κεηέξα είλαη πξνζβεβιεκέλε. Δπηπιένλ, εξεπλώληαη θαη άιινη 
ηξόπνη κεηάδνζεο (όπσο ε κεηάδνζε κέζσ κεηάγγηζεο αίκαηνο). 

Κίλδπλνο ζεμνπαιηθήο κεηάδνζεο 

Ο ηόο Zika κπνξεί λα κεηαδνζεί κέζσ ζεμνπαιηθήο επαθήο, σζηόζν ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα δεδνκέλα 
ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν. Γελ είλαη γλσζηό ην ρξνληθό δηάζηεκα παξακνλήο ηνπ ηνύ ζην ζπέξκα θαη ε 
πεξίνδνο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ κέζσ ζεμνπαιηθήο επαθήο. Δίλαη γλσζηό όηη ν ηόο παξακέλεη ζην ζπέξκα 
γηα πεξηζζόηεξν δηάζηεκα από όηη ζην αίκα. Βηώζηκα ηκήκαηα ηνύ Zika (κε δπλαηόηεηα αληηγξαθήο) 
έρνπλ αληρλεπζεί ζην ζπέξκα (ζε δύν πεξηπηώζεηο) ζηηο 21 θαη 24 εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ 
ζπκπησκάησλ, ελώ ηηθό RNA έρεη αληρλεπζεί ζην ζπέξκα 62 εκέξεο κεηά ηελ θιηληθή έλαξμε λόζνπ ελόο 
αζζελνύο (ρσξίο όκσο λα γίλεη πεξαηηέξσ έιεγρνο).     

Έρνπλ αλαθεξζεί θαη δηεξεπλώληαη αξθεηέο πεξηπηώζεηο ζεμνπαιηθήο κεηάδνζεο από άλδξεο ζηηο 
ζπληξόθνπο ηνπο. Μέρξη ηηο 19 Μαΐνπ 2016, έρνπλ αλαθεξζεί 23 πεξηπηώζεηο πηζαλήο ζεμνπαιηθήο 
κεηάδνζεο ηνπ ηνύ (θαη ε πξώηε πεξίπησζε ζεμνπαιηθήο κεηάδνζεο από άλδξα ζε άλδξα). ε όιεο απηέο 
ηηο πεξηπηώζεηο, εθηόο από κία πεξίπησζε όπνπ νη πιεξνθνξίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο πξνο ην παξόλ, νη 
άλδξεο παξνπζίαζαλ θιηληθή λόζν ζπκβαηή κε ινίκσμε από ηνλ ηό Zika. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ην 
δηάζηεκα κεηαμύ ηεο έλαξμεο ησλ ζπκπησκάησλ ζηνλ άλδξα θαη ζηε γπλαίθα ζύληξνθν θπκάλζεθε 
κεηαμύ 4 θαη 19 εκεξώλ. Από ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, έγηλε γλσζηό όηη ε κεηάδνζε κέζσ ζπέξκαηνο 
κπνξεί λα ζπκβεί θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ν άλδξαο έρεη ζπκπηώκαηα, θαζώο θαη πξηλ ηελ έλαξμε 
ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ θαη κεηά ηελ απνδξνκή ησλ ζπκπησκάησλ. Μέρξη ζηηγκήο, δελ έρεη αλαθεξζεί 
ζεμνπαιηθή κεηάδνζε ηνπ ηνύ από κνιπζκέλεο γπλαίθεο ζηνπο ζπληξόθνπο ηνπο, νύηε από άηνκα κε 
αζπκπησκαηηθή ινίκσμε. 

Γνληδίσκα ηνπ ηνύ έρεη, επίζεο, αληρλεπζεί ζην ζάιην θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ νμεία θάζε ηεο 
λόζνπ. πγθεθξηκέλα, έρεη αλαθεξζεί απνκόλσζε ηνπ ηνύ ζην ζάιην ζε έλαλ αζζελή ηελ 6ε εκέξα κεηά 
ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ θαη RNA ην ηνύ αληρλεύζεθε ζην ζάιην έσο θαη 29 εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε 
ησλ ζπκπησκάησλ. Καζώο απνπζηάδνπλ νινθιεξσκέλα δεδνκέλα γηα ηελ παξνπζία βηώζηκνπ ηνύ, γηα ην 
ηηθό θνξηίν ή ηελ θηλεηηθή ηνπ ηνύ ζην ζάιην, ν θίλδπλνο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ κέζσ ηνπ ζάιηνπ δελ κπνξεί 
λα εθηηκεζεί πεξαηηέξσ, κέρξη ζηηγκήο. Πεξαηηέξσ έξεπλα ρξεηάδεηαη γηα λα αμηνινγεζεί ε 
κνιπζκαηηθόηεηα ηνπ ηνύ ζην ζάιην.    

Κίλδπλνο κεηάδνζεο κέζσ πξντόλησλ-νπζηώλ αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο 

Τπάξρεη δπλεηηθόο θίλδπλνο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ κέζσ κεηάγγηζεο αίκαηνο θαη κέζσ άιισλ πξντόλησλ-
νπζηώλ αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο (δσξεάο νξγάλσλ-ηζηώλ). ε κία αλαθνξά, ζηελ ηειεπηαία επηδεκία ηνπ 
ηνύ ζηε Γαιιηθή Πνιπλεζία, αζπκπησκαηηθνί αηκνδόηεο βξέζεθαλ ζεηηθνί γηα ην γνληδίσκα ηνπ ηνύ κε RT-
PCR (ζε πνζνζηό 3%), ππνδεηθλύνληαο ην δπλεηηθό θίλδπλν κεηάδνζεο κέζσ κεηάγγηζεο αίκαηνο. 
Δπίζεο, δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί ε πηζαλόηεηα κεηάδνζεο ηνπ ηνύ κέζσ δσξεάο θπηηάξσλ, ηζηώλ θαη 
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νξγάλσλ. Οη αλαθνξέο ζεμνπαιηθήο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ κέζσ κνιπζκέλνπ ζπέξκαηνο ππνδεηθλύνπλ ηελ 
πηζαλή κεηάδνζε ηνπ ηνύ κέζσ δσξεάο ζπέξκαηνο. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (www.keelpno.gr > 
Z > Zika (ηόο)) ππάξρνπλ αλαξηεκέλα ελεκεξσηηθά ζεκεηώκαηα -από ην πληνληζηηθό Κέληξν 
Αηκνεπαγξύπλεζεο (ΚΑΔ)- ζρεηηθά κε ηελ αηκνεπαγξύπλεζε γηα ηε ινίκσμε από ηνλ ηό θαη ηα κέηξα 
βηνεπαγξύπλεζεο γηα ηζηνύο, όξγαλα, θύηηαξα θαη άιιεο νπζίεο αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο.  

Ο ηόο έρεη αληρλεπζεί, επίζεο, ζηα νύξα θαη ζην κεηξηθό γάια. Μέρξη ζηηγκήο, δελ ππάξρνπλ επαξθή 
δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε ηνπ ηνύ κέζσ κεηξηθνύ ζειαζκνύ.  
 
Η νόζορ 

Ζ πεξίνδνο επώαζεο ηεο λόζνπ δελ είλαη ζαθήο, αιιά πηζαλά είλαη ιίγεο εκέξεο (κεηαμύ πεξίπνπ 3 έσο 
14 εκεξώλ κεηά ην λπγκό κνιπζκέλνπ θνπλνππηνύ).  

Οη πεξηζζόηεξεο ινηκώμεηο (έσο 80%) παξακέλνπλ αζπκπησκαηηθέο. Σα ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ είλαη 
ζπλήζσο ήπηα θαη ε λόζνο ραξαθηεξίδεηαη από βξαρύρξνλε απην-πεξηνξηδόκελε εκπύξεηε λόζν 
δηάξθεηαο 2-7 εκεξώλ, ρσξίο ζνβαξέο επηπινθέο θαη ρσξίο ζπζρεηηδόκελε ζλεηόηεηα. Σα θύξηα 
ζπκπηώκαηα πεξηιακβάλνπλ θειηδώδεο/βιαηηδώδεο (ζπρλά θλεζκώδεο) εμάλζεκα, ππξεηό, αξζξαιγίεο, 
θαθνπρία, κε ππώδε επηπεθπθίηηδα/ππεξαηκία επηπεθπθόησλ, κπαιγίεο θαη θεθαιαιγία, ελώ ζπαληόηεξα 
παξνπζηάδνληαη νπηζζνβνιβηθόο πόλνο θαη γαζηξεληεξηθά ελνριήκαηα. Σν θειηδσβιαηηδώδεο εμάλζεκα 
ζπρλά μεθηλά ζην πξόζσπν θαη επεθηείλεηαη ζε όιν ην ζώκα. Πξόζθαηε κειέηε 56 επηβεβαησκέλσλ 
ζπκπησκαηηθώλ θξνπζκάησλ ζην Ρίν Βξαδηιίαο, κεηαμύ Απξηιίνπ θαη Ηνπλίνπ 2015, αλαθέξεη ζπρλόηεηα 
ζπκπησκάησλ: εμάλζεκα (98%), θεθαιαιγία (67%), ππξεηό (67%), αξζξαιγία (58%), κπαιγία (49%), 
νπηζζνβνιβηθό άιγνο (40%), επηπεθπθίηηδα (39%) θαη νίδεκα/δηόγθσζε αξζξώζεσλ (23%). Σα 
ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ κπνξεί λα είλαη παξόκνηα κε ηνπ Γάγγεηνπ ππξεηνύ ή ηεο λόζνπ Chikungunya θαη 
ζα πξέπεη απηέο νη λόζνη λα πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε.  
 
Δπιπλοκέρ  

νβαξή λόζεζε θαη ζαλαηεθόξνο έθβαζε είλαη ζπάληα, ππάξρνπλ σζηόζν απμαλόκελεο ελδείμεηο γηα ηελ 
αηηηνινγηθή ζρέζε ηνπ ηνύ κε λεπξνινγηθέο θαη λεπξν-αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (π.ρ. ζπγγελή 
κηθξνθεθαιία, ζύλδξνκν Guillain-Barré).  

Καηά ηε δηάξθεηα πξόζθαησλ επηδεκηώλ ηνπ ηνύ (ζηε Γαιιηθή Πνιπλεζία θαη ζηε Βξαδηιία, ην 2013-2014 
θαη 2015 αληίζηνηρα) θαηαγξάθεθε ζεκαληηθή αύμεζε αζζελώλ κε απηνάλνζεο, λεπξνινγηθέο θαη λεπξν-
αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεθε αύμεζε ησλ πεξηζηαηηθώλ κε ζπγγελείο αλσκαιίεο 
ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, όπσο κηθξνθεθαιία, ζε έκβξπα θαη λενγλά από κεηέξεο πνπ πηζαλά 
εθηέζεθαλ ζηνλ ηό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπήζεσο (πξώηε αλαθνξά ηνλ Οθηώβξην 2015, ζηε Βξαδηιία), 
θαζώο θαη αύμεζε ησλ πεξηζηαηηθώλ ζπλδξόκνπ Guillain-Barré (πξώηε αλαθνξά πηζαλήο ζπζρέηηζεο ην 
2014 ζηε Γαιιηθή Πνιπλεζία).  

Πεξαηηέξσ πξόζθαηεο έξεπλεο έρνπλ εληζρύζεη ηε ζπζρέηηζε ηεο ινίκσμεο από ηό Zika κε ηελ εκθάληζε 
εκβξπηθώλ δπζπιαζηώλ θαη λεπξνινγηθώλ δηαηαξαρώλ θαη ππάξρνπλ απμαλόκελεο ελδείμεηο όηη ε ινίκσμε 
από ηό Zika θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ ηξηκήλνπ ηεο θπήζεσο ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλν 
θίλδπλν δπζπιαζηώλ ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ εκβξύσλ, ελώ είλαη άγλσζηνο ν θίλδπλνο 
πνπ ζρεηίδεηαη κε ινίκσμε θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηεο θπήζεσο. ηηο 31/03/2016, ν ΠΟΤ αλέθεξε όηη -βάζεη 
πξόζθαησλ δεκνζηεπκέλσλ κειεηώλ- ςπάπσει ιζσςπή επιζηημονική ομοθυνία όηι ο ιόρ Zika 
αποηελεί αίηιο μικποκεθαλίαρ, ζςνδπόμος Guillain-Barré και άλλυν νεςπολογικών διαηαπασών. 
Ωζηόζν απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο ζρέζεο απηήο.  

Πνιιά εξσηήκαηα παξακέλνπλ αλαπάληεηα κέρξη ζήκεξα, όπσο: πόζν ζπρλά νη κεηξηθέο ινηκώμεηο 
νδεγνύλ ζε δηαπιαθνπληηαθή ινίκσμε ηνπ εκβξύνπ θαη ζε ζπγγελή βιάβε ηνπ εγθεθάινπ θαη ζε πνην 
ζηάδην ηεο θπήζεσο είλαη πςειόηεξνο ν θίλδπλνο γηα ην έκβξπν. Δπίζεο, ππάξρεη θελό ζηελ πιεξνθνξία 
γηα ην εύξνο ησλ βιαβώλ ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ εκβξύνπ θαη ησλ επηπινθώλ πνπ 
νθείινληαη ζε ελδνκήηξηα ινίκσμε (έρνπλ αλαθεξζεί -εθηόο από ηε κηθξνθεθαιία- νθζαικηθέο αλσκαιίεο 
ή απνηηηαλώζεηο, κηθξνθζαικία, απώιεηα αθνήο, θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε, ελδνθξαληαθέο 
απνηηηαλώζεηο εγθεθάινπ, δηαηαξαρέο/αλσκαιίεο ιεπθήο θαη θαηάο νπζίαο εγθεθάινπ, π.ρ. θινητθή 

http://www.keelpno.gr/
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ππνγπξία, ιπζεγθεθαιία, θνηιηνκεγαιία/πδξνθεθαιία, εγθεθαιηθή αηξνθία, δπζγελεζία/αλσκαιίεο 
κεζνινβίνπ, αλσκαιίεο/ππνπιαζία παξεγθεθαιίδαο, ππνπιαζία εγθεθαιηθνύ ζηειέρνπο, θαζπζηεξεκέλε 
κπειίλσζε, αξζξνγξύπσζε, εκβξπηθόο ζάλαηνο). Σέινο, είλαη πηζαλό λα ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο 
πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θίλδπλν δηαπιαθνπληηαθήο κεηάδνζεο (π.ρ. ειηθία θύεζεο θαηά ηε ινίκσμε, ειηθία 
κεηέξαο, γελεηηθνί ζπλ-παξάγνληεο). 

Άιια γλσζηά αίηηα εκβξπηθώλ αλσκαιηώλ (ζα πξέπεη λα απνθιεηζζνύλ ζε θάζε πεξίπησζε θπήζεσο κε 
παξόκνηα επξήκαηα) πεξηιακβάλνπλ επίζεο ζπγγελείο ινηκώμεηο (π.ρ. ζύθηιε, ηνμνπιάζκσζε, εξπζξά, 
ινίκσμε από θπηηαξνκεγαιντό, έξπε), έθζεζε ζε ηνμηθά θάξκαθα, ρεκηθέο νπζίεο θαη αθηηλνβνιία, 
γελεηηθέο αλσκαιίεο, εκβξπηθή ππνζξεςία, αλεπάξθεηα πιαθνύληα. 

Δπίζεο, κε εμαίξεζε ηε ζπζρέηηζε κε ην ζύλδξνκν Guillain-Barré, δελ είλαη γλσζηό ην εύξνο ησλ κε 
ζπγγελώλ λεπξνινγηθώλ δηαηαξαρώλ ηεο λόζνπ. Τπάξρνπλ αλαθνξέο θξνπζκάησλ πνπ παξνπζίαζαλ 
νμεία δηάρπηε εγθεθαινκπειίηηδα (ADEM), κπειίηηδα, κεληγγνεγθεθαιίηηδα θαη παξνδηθή απώιεηα αθνήο 
(έσο 4 εβδνκάδεο). 
 
Γιάγνυζη  

Ζ δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο από ηνλ ηό Zika βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ αλίρλεπζε ηνπ ηηθνύ RNA από θιηληθά 
δείγκαηα ζε νμέσο πάζρνληεο αζζελείο (PCR ζε δείγκαηα αίκαηνο, θπξίσο θαηά ηελ πξώηε εβδνκάδα 
κεηά ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ, ή θαη άιισλ ζσκαηηθώλ πγξώλ, όπσο νύξσλ, ζηέινπ ή ζπέξκαηνο) 
ή/θαη ζε νξνινγηθέο δνθηκαζίεο. Ζ πεξίνδνο ηαηκίαο θαίλεηαη λα είλαη βξαρεία, επηηξέπνληαο ηε κνξηαθή 
αλίρλεπζε ηνπ ηνύ ζε δείγκαηα αίκαηνο ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ 5 (έσο 14) εκεξώλ κεηά 
ηελ έλαξμε ζπκπησκάησλ. Βηώζηκα ηκήκαηα ηνύ Zika (κε δπλαηόηεηα αληηγξαθήο) έρνπλ αληρλεπζεί ζην 
ζπέξκα (ζε δύν πεξηπηώζεηο) ζηηο 21 θαη 24 εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ, ελώ ηηθό RNA 
έρεη αληρλεπζεί ζην ζπέξκα 62 εκέξεο κεηά ηελ θιηληθή έλαξμε λόζνπ ελόο αζζελνύο (ρσξίο όκσο λα γίλεη 
πεξαηηέξσ έιεγρνο). Ηηθό RNA αληρλεύζεθε, επίζεο, κε κνξηαθέο κεζόδνπο ζην ζάιην θαη ζηα νύξα 
αζζελώλ έσο θαη 29 εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ. Έρεη, επίζεο, αλαθεξζεί απνκόλσζε ηνπ 
ηνύ ζην ζάιην θαη ζηα νύξα ζε αζζελείο ηελ 6ε εκέξα κεηά ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ. Αλίρλεπζε ηνπ 
ηνύ κπνξεί επίζεο λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε άιια θιηληθά δείγκαηα, όπσο ζε ακληαθό πγξό, 
εγθεθαινλσηηαίν πγξό, πιαθνύληα, κεηξηθό γάια, ή πιηθό βηνςίαο, κέζσ PCR θαη αλνζντζηνρεκηθώλ 
δνθηκαζηώλ.    

Από ηελ 4ε-5ε εκέξα κεηά ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ, κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ νξνινγηθέο δνθηκαζίεο 
γηα ηελ αλίρλεπζε εηδηθώλ IgM αληηζσκάησλ. Δηδηθά IgM αληηζώκαηα γηα θιαβντνύο αληρλεύνληαη 
ζπλήζσο γηα 2-3 κήλεο ή θαη ελίνηε γηα πνιύ κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, ελώ εηδηθά IgG αληηζώκαηα 
εκθαλίδνληαη αξγόηεξα, ζπλήζσο από ηελ 8ε-10ε θαη παξακέλνπλ αληρλεύζηκα γηα κήλεο. Ζ νξνινγηθή 
δηεξεύλεζε απαηηεί ηνπιάρηζηνλ δύν δηαδνρηθά δείγκαηα αίκαηνο ζε κεζνδηάζηεκα 2-3 εβδνκάδσλ. Ζ 
δηάγλσζε πξόζθαηεο ινίκσμεο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ζε πεξίπησζε νξνκεηαηξνπήο ή αύμεζεο 
(ηεηξαπιαζηαζκνύ) ηνπ ηίηινπ ησλ εηδηθώλ αληηζσκάησλ ζε δηαδνρηθά δείγκαηα νξνύ. Σα απνηειέζκαηα 
ησλ νξνινγηθώλ δνθηκαζηώλ πξέπεη λα εξκελεύνληαη κε πξνζνρή, ιόγσ δηαζηαπξνύκελσλ αληηδξάζεσλ 
κε άιινπο αξκπντνύο (Γάγγεηνπ ππξεηνύ, θίηξηλνπ ππξεηνύ, Γπηηθνύ Νείινπ) θαη αλάινγα κε ην ηζηνξηθό 
εκβνιηαζκνύ έλαληη θιαβντώλ (π.ρ. εκβνιηαζκόο γηα θίηξηλν ππξεηό) θαη ηελ θπθινθνξία άιισλ 
θιαβντώλ ζηελ πεξηνρή έθζεζεο. 

ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο ζπληζηάηαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο ινηκώμεηο, όπσο 
π.ρ. Γάγγεηνο ππξεηόο, λόζνο Chikungunya, εινλνζία, νη νπνίεο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ (θαζώο θαη 
άιιεο ινηκώμεηο, όπσο π.ρ. ιεπηνζπείξσζε, ξηθεηζηώζεηο, ζηξεπηνθνθθηθέο ινηκώμεηο, εξπζξά, ηιαξά, 
ινηκώμεηο από parvo-ηνύο, εληεξντνύο, αδελντνύο, alpha-ηνύο). Ωο εθ ηνύηνπ, ν εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο ησλ 
ύπνπησλ θξνπζκάησλ ζπληζηάηαη λα πεξηιακβάλεη επηπξόζζεηα θαη έιεγρν άιισλ αξκπντώλ, όπσο ηώλ 
Γάγγεηνπ ππξεηνύ θαη Chikungunya, θαζώο ππάξρνπλ αλαθνξέο ζπλ-ινίκσμεο κε ηό Zika θαη άιινπο 
αξκπντνύο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην ηζηνξηθό ηαμηδηνύ ζε ελδεκηθέο ρώξεο.  
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Ανηιμεηώπιζη – θεπαπεία κποςζμάηυν 

Γελ ππάξρεη επί ηνπ παξόληνο πξνθπιαθηηθή ή εηδηθή ζεξαπεπηηθή αγσγή ή εκβόιην έλαληη ηνπ ηνύ. Ζ 
ζεξαπεία είλαη ζπκπησκαηηθή θαη βαζίδεηαη ζε αλαιγεηηθά, αληηππξεηηθά θαη αληη-ηζηακηληθά γηα ην 
θλεζκώδεο εμάλζεκα. Λόγσ παξόκνηαο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο κε ηνύο Γάγγεηνπ ππξεηνύ θαη 
Chikungunya, ηα ύπνπηα θξνύζκαηα γηα ινίκσμε από ηό Zika πξέπεη λα αμηνινγνύληαη θαη 
αληηκεησπίδνληαη θαη σο πηζαλέο ινηκώμεηο από ηό Γάγγεηνπ ππξεηνύ θαη Chikungunya. Ζ ρνξήγεζε 
αθεηπινζαιπθηιηθνύ νμένο (αζπηξίλεο) ή κε ζηεξνεηδώλ αληηθιεγκνλσδώλ θαξκάθσλ πξέπεη λα 
απνθεύγεηαη, ηνπιάρηζηνλ κέρξη λα απνθιεηζζεί ν Γάγγεηνο ππξεηόο, αιιά θαη γεληθά ιόγσ ηνπ δπλεηηθά 
απμεκέλνπ θηλδύλνπ αηκνξξαγηθνύ ζπλδξόκνπ πνπ αλαθέξεηαη κε άιινπο θιαβν-ηνύο, θαζώο θαη ιόγσ 
ηνπ θηλδύλνπ ζπλδξόκνπ Reye κεηά από ηνγελή ινίκσμε ζε παηδηά θαη εθήβνπο.   
 
Ππόλητη 

Σα κέηξα πξόιεςεο πεξηιακβάλνπλ: 
- νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηνπ δηαβηβαζηή,  
- κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο από ηελ έθζεζε ζε θνπλνύπηα,  
- εγξήγνξζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε, αληηκεηώπηζε θαη πξνζηαζία ησλ 

θξνπζκάησλ από ηζηκπήκαηα θνπλνππηώλ,  
- ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ θαη ησλ ηαμηδησηώλ ζε πξνζβεβιεκέλεο ρώξεο, γηα ηε ιήςε ησλ 

ελδεηθλπόκελσλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ, θαη 
- κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα πξντόλησλ αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο.  

Σν Τπνπξγείν Τγείαο έρεη εθδώζεη εηδηθή εγθύθιην, κε ζέκα: «Μέηξα θαη νδεγίεο γηα ηνλ ηό Zika» (ΑΓΑ: 
Ω2Ν8465ΦΤΟ-7Δ4, 17/03/2016). 
 

 Έλεγσορ κοςνοςπιών – Πποζηαζία από κοςνούπια: Ζ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο ινίκσμεο -
όζνλ αθνξά ζην δηαβηβαζηή- βαζίδεηαη ζηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ θνπλνππηώλ κέζσ ηνπ 
πεξηνξηζκνύ ησλ εζηηώλ αλαπαξαγσγήο ηνπο θαη νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ θαηαπνιέκεζεο 
θνπλνππηώλ θαη ζηελ παξεκπόδηζε ηεο επαθήο κεηαμύ θνπλνππηώλ θαη αλζξώπσλ. Σα κέηξα 
πξνζηαζίαο από ηα θνπλνύπηα ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη -θαηά ηελ πεξίνδν θπθινθνξίαο ησλ 
θνπλνππηώλ- θαζ’ όιεο ηηο ώξεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνπλνππηώλ, ιακβάλνληαο 
ππόςε όηη ηα ζπγθεθξηκέλα θνπλνύπηα είλαη πην δξαζηήξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Αλαιπηηθέο 
νδεγίεο γηα ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο από ηα θνπλνύπηα θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ εζηηώλ 
αλαπαξαγσγήο ηνπο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ..  
 

 Οδηγίερ ππορ ηαξιδιώηερ: ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (www.keelpno.gr > Z > Zika (ηόο))  
αλαξηώληαη -από ην Γξαθείν Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο- επηθαηξνπνηεκέλεο νδεγίεο πξνο ηαμηδηώηεο πνπ 
επηζθέπηνληαη πεξηνρέο κε ηξέρνπζα ηνπηθή κεηάδνζε ηνπ ηνύ Zika θαη νδεγίεο κεηά ηελ επηζηξνθή 
ηνπο από πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. γηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο από θνπλνύπηα θαη 
αζθαιείο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο θαηά ην ηαμίδη θαη γηα έλα δηάζηεκα κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο (βλ. 
σελ. 7), αλαβνιή ηαμηδηνύ ζε πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρέο ζε πεξίπησζε εγθπκνζύλεο ή επηθείκελεο 
εγθπκνζύλεο, εγξήγνξζε γηα ύπνπηα ζπκπηώκαηα).  

Δπηπιένλ, ην ECDC δεκνζίεπζε εθηίκεζε θηλδύλνπ ζρεηηθά κε ηνπο Ολςμπιακούρ Αγώνερ πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηε Βξαδηιία ην θαινθαίξη 2016 (ECDC. Risk assessment. Potential risks to 
public health related to communicable diseases at the Olympics and Paralympics Games in Rio de 
Janeiro, Brazil, 2016. 10 May 2016). Οη Οιπκπηαθνί Αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ρεηκώλα ζην Rio de Janeiro ηεο Βξαδηιίαο, νπόηε νη πιεζπζκνί ησλ θνπλνππηώλ αλακέλεηαη λα είλαη 
γεληθά κεησκέλνη, γεγνλόο πνπ ζα κεηώζεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν ινηκώμεσλ πνπ κεηαδίδνληαη κε 
θνπλνύπηα ζηνπο επηζθέπηεο, εθηόο από ιίγεο πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
Αγώλσλ, σο πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα ζεσξνύληαη ε Βόξεηα θαη Βνξεην-αλαηνιηθή 
Πεξηθέξεηα ηεο Βξαδηιίαο (θπξίσο νη Οιπκπηαθέο πεξηνρέο ζε Manaus θαη Salvador, όπνπ ζα 
δηεμαρζνύλ αγώλεο πνδνζθαίξνπ), θαζώο είλαη πηζαλό λα ζπλερίδεηαη ε κεηάδνζε ηνπ ηνύ εθεί θαη ν 
θίλδπλνο ινίκσμεο γηα ηνπο ηαμηδηώηεο (από ηνύο Zika, Chikungunya θαη Γάγγεηνπ ππξεηνύ) 

http://bit.ly/1O7jcse
http://www.keelpno.gr/
http://bit.ly/23HbO8m
http://bit.ly/23HbO8m
http://bit.ly/23HbO8m
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ζεσξείηαη κέηξηνο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. Παξόια απηά, αλ θαη ε πηζαλόηεηα έθζεζεο ζε κνιπζκέλα 
θνπλνύπηα αλακέλεηαη λα είλαη πνιύ κηθξή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Αγώλσλ, δελ κπνξεί λα 
απνθιεηζζεί ε πηζαλόηεηα ινίκσμεο ησλ επηζθεπηώλ θαη εηζαγσγήο ηνπ ηνύ ζηελ Δπξώπε. «Οδεγίεο 
γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο αζιεηέο ζηνπο Οιπκπηαθνύο θαη Παξανιπκπηαθνύο Αγώλεο ζην Ρίν, 
Βξαδηιία, 2016» έρνπλ αλαξηεζεί -από ην Γξαθείν Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο- ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (www.keelpno.gr > Σ > Σαμηδησηηθή πγεία).   
  

 Ππόλητη ζεξοςαλικήρ μεηάδοζηρ ηος ιού (πεγή: WHO). 

ρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο ζεμνπαιηθήο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ, ζύκθσλα κε ζπζηάζεηο ηνπ ΠΟΤ:  

i. Όια ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξνβιεζεί από ηνλ ηό θαη νη ζεμνπαιηθνί ηνπο ζύληξνθνη (ηδηαίηεξα νη 
έγθπεο γπλαίθεο ή ζε επηθείκελε εγθπκνζύλε) ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη γηα ηελ πηζαλόηεηα 
κεηάδνζεο ηνπ ηνύ κέζσ ζεμνπαιηθήο επαθήο, γηα ηηο πξαθηηθέο αζθαινύο ζεμ θαη ηηο κεζόδνπο 
αληηζύιιεςεο θαη λα αθνινπζνύλ πξαθηηθέο αζθαινύο ζεμ, κε ηελ νξζή θαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε 
πξνθπιαθηηθώλ.  

ii. Οη ζεμνπαιηθνί ζύληξνθνη εγθύσλ γπλαηθώλ πνπ επηζηξέθνπλ από πεξηνρέο κε ηνπηθή κεηάδνζε 
ηνπ ηνύ πξέπεη λα αθνινπζνύλ πξαθηηθέο αζθαινύο ζεμ, κε ηε ρξήζε πξνθπιαθηηθώλ ή λα 
απέρνπλ από ηηο ζεμνπαιηθέο επαθέο, ηνπιάρηζηνλ θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο.  

iii. Άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη πεξηνρέο κε ηνπηθή κεηάδνζε ηνπ ηνύ πξέπεη λα αθνινπζνύλ πξαθηηθέο 
αζθαινύο ζεμ ή απνρή από ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα.  

iv. Εεπγάξηα ή γπλαίθεο πνπ επηζπκνύλ εγθπκνζύλε, πνπ επηζηξέθνπλ από πεξηνρέο κε κεηάδνζε 
ηνπ ηνύ Zika, ζπληζηάηαη λα πεξηκέλνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) εβδνκάδεο πξηλ πξνζπαζήζνπλ 
ζύιιεςε, ώζηε λα εμαζθαιίζνπλ όηη θάζε πηζαλή ινίκσμε από ηνλ ηό έρεη παξέιζεη (θαη λα 
πεξηκέλνπλ 6 κήλεο εάλ ν άλδξαο ζύληξνθνο ήηαλ ζπκπησκαηηθόο). 

v. Όινη νη επηζηξέθνληεο ηαμηδηώηεο -άλδξεο θαη γπλαίθεο- ζα πξέπεη λα πηνζεηνύλ πξαθηηθέο 
αζθαινύο ζεμ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νξζήο θαη ζπλεπνύο ρξήζεο πξνθπιαθηηθνύ) ή απνρή 
από ζεμνπαιηθέο επαθέο γηα ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) εβδνκάδεο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο, εθόζνλ 
ήηαλ θαη παξακέλνπλ αζπκπησκαηηθνί. Αλ -πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ- νη 
άλδξεο ηαμηδηώηεο εθδειώζνπλ ζπκπηώκαηα (εμάλζεκα, ππξεηόο, αξζξαιγία, κπαιγία ή 
επηπεθπθίηηδα, ζα πξέπεη λα εθαξκόδνπλ πξαθηηθέο αζθαινύο ζεμ ή απνρή από ζεμνπαιηθέο 
επαθέο γηα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο. Οη γπλαίθεο ζα πξέπεη λα είλαη νξζά ελεκεξσκέλεο γηα 
απηήλ ηε ζύζηαζε. 
 

 Οδηγίερ για άηομα με πιθανή έκθεζη ζηον ιό Zika (ηαξίδι ή πιθανή ζεξοςαλική μεηάδοζη) και 
για αζθενείρ, πος επιθςμούν εγκςμοζύνη. 

Ο ΠΟΤ ζπληζηά ζε δεπγάξηα ή γπλαίθεο πνπ επηζπκνύλ εγθπκνζύλε, πνπ επηζηξέθνπλ από 
πεξηνρέο κε κεηάδνζε ηνπ ηνύ Zika, λα πεξηκέλνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) εβδνκάδεο πξηλ 
πξνζπαζήζνπλ ζύιιεςε (θαη 6 κήλεο εάλ ν άλδξαο ζύληξνθνο ήηαλ ζπκπησκαηηθόο).  

Σν CDC (ΖΠΑ) έρεη, επίζεο, εθδώζεη παξόκνηεο νδεγίεο γηα άηνκα κε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό Zika 
(ηαμίδη ή πηζαλή ζεμνπαιηθή κεηάδνζε), θαζώο θαη γηα αζζελείο κε λόζν από ηνλ ηό (ή ζπκβαηή 
θιηληθή εηθόλα) πνπ επηζπκνύλ εγθπκνζύλε. Δθόζνλ νη εθηεζεηκέλνη παξακέλνπλ αζπκπησκαηηθνί, 
ην CDC ζπληζηά αλακνλή γηα ηνπιάρηζηνλ 8 εβδνκάδεο κεηά ηελ ηειεπηαία πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό 
πξηλ ηελ πξνζπάζεηα ζύιιεςεο. ε πεξίπησζε λόζεζεο από ηό Zika ζπληζηά ζηνπο άλδξεο 
αζζελείο αλακνλή ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ κεηά ηελ έλαξμε ζπκπησκάησλ πξηλ ηελ πξνζπάζεηα 
ζύιιεςεο θαη ζηηο γπλαίθεο αζζελείο αλακνλή ηνπιάρηζηνλ 8 εβδνκάδσλ κεηά ηελ έλαξμε 
ζπκπησκάησλ πξηλ ηελ πξνζπάζεηα ζύιιεςεο (CDC. Update: Interim Guidance for Health Care 
Providers Caring for Women of Reproductive Age with Possible Zika Virus Exposure-United States, 
2016 (March 25, 2016). http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6512e2.htm). 

Δπηζεκαίλνπκε οι ανυηέπυ πληποθοπίερ και ζςζηάζειρ (και οι ζςζηάζειρ ηυν ςπεπζςνδέζευν) 
μποπεί να ηποποποιούνηαι ζςσνά και να επικαιποποιούνηαι αλάινγα κε ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. 

http://www.keelpno.gr/
http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6512e2.htm
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Δπιηήπηζη ηηρ λοίμυξηρ από ιό Zika – Γιασείπιζη αζθενών ζηην Δλλάδα,  

Ιούνιορ 2016 

Οπιζμόρ ύποπηος κπούζμαηορ – Κπούζμαηα ςπό διεπεύνηζη για ιό Zika ζηην Δλλάδα 

Ζ έγκαιπη διάγνυζη και άμεζη δήλυζη ησλ (ύπνπησλ θαη επηβεβαησκέλσλ) θξνπζκάησλ ινίκσμεο 
από ηό Zika (όπσο θαη από ηνύο Γάγγεηνπ ππξεηνύ θαη Chikungunya) έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 
πξόιεςε ηεο πεξαηηέξσ εμάπισζήο ηνπο. Ωο εθ ηνύηνπ, ζςνιζηάηαι η επγαζηηπιακή διεπεύνηζη για 
λοίμυξη από ηον ιό Zika ζε κάθε ύποπηο πεπιζηαηικό και ζε κάθε «ςπό διεπεύνηζη» κπούζμα 
(όπσο νξίδνληαη παξαθάησ), θαζώο θαη ε άκεζε (ηειεθσληθή) ελεκέξσζε ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (ηει. 210 
8899052, 6951683553) γηα ηα πεξηζηαηηθά απηά (αθόκε θαη πξηλ ηελ εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζή ηνπο). 

Άμεζη επγαζηηπιακή διεπεύνηζη γηα ηνλ ηό Zika θαη άμεζη ενημέπυζη ηος ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ζπληζηάηαη 
ζε όια ηα άηνκα πνπ ππάγνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

i. Αζθενείρ πος παποςζίαζαν κλινική εικόνα ζςμβαηή με λοίμυξη από ιό Zika (όπσο εμάλζεκα 
ή/θαη εκπύξεην θαη άιια ζπκβαηά ζπκπηώκαηα ή ζεκεία, π.ρ. αξζξαιγία, κπαιγία, θεθαιαιγία, κε 
ππώδε επηπεθπθίηηδα /ππεξαηκία επηπεθπθόησλ) ενηόρ δύο (2) εβδομάδυν μεηά ηην ηελεςηαία 
πιθανή έκθεζη ζηον ιό Zika*. 

ii. Αζθενείρ πος παποςζίαζαν νεςπολογικά ζςμπηώμαηα (όπσο ζύλδξνκν Guillain-Barré, νμεία 
ραιαξή παξάιπζε, κπειίηηδα, κεληγγίηηδα, κεληγγνεγθεθαιίηηδα) ενηόρ ηεζζάπυν (4) εβδομάδυν 
μεηά πιθανή έκθεζη ζηον ιό Zika*.  

iii. Έγκςερ γςναίκερ με πιθανή έκθεζη ζηον ιό Zika* καηά ηη διάπκεια ηηρ κςήζευρ (ζε 
νπνηαδήπνηε ζηηγκή από ηελ έλαξμε ηεο θπήζεσο) ή θαηά ηηο 8 εβδνκάδεο πξηλ ηε ζύιιεςε, 
αλεμαξηήησο ζπκπησκάησλ ή ζεκείσλ ζηελ έγθπν ή ζην έκβξπν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αζπκπησκαηηθώλ εγθύσλ). 

iv. Λεσυίδερ γςναίκερ κε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό Zika* θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπήζεσο ή θαηά ηηο 8 
εβδνκάδεο πξηλ ηε ζύιιεςε, όηαλ ηα λενγλά παξνπζηάδνπλ ζπγγελείο αλσκαιίεο ηνπ θεληξηθνύ 
λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο (όπσο π.ρ. κηθξνθεθαιία) ή άιιεο αλσκαιίεο, ή θιηληθή εηθόλα ζπκβαηή κε 
ινίκσμε από ηό Zika. 

v. Νεογνά με ζςγγενείρ ανυμαλίερ ηος κενηπικού νεςπικού ζςζηήμαηορ (όπσο π.ρ. κηθξνθεθαιία, 
ελδνθξαληαθέο απνηηηαλώζεηο), νη νπνίεο αληρλεύζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπήζεσο ή θαηά ηε 
γέλλεζε, ή με κλινική εικόνα ζςμβαηή κε ινίκσμε από ηό Zika, όηαλ αλαθέξεηαη πηζαλή έθζεζε 
ζηνλ ηό Zika* ηεο κεηέξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπήζεσο ή θαηά ηηο 8 εβδνκάδεο πξηλ ηε ζύιιεςε.  

vi. Νενγλά πνπ γελλήζεθαλ από κεηέξεο κε ζεηηθό εξγαζηεξηαθό έιεγρν γηα ηνλ ηό Zika.   

vii. Θλεζηγελή έκβξπα ή θπήκαηα από απηόκαηεο απνβνιέο από γπλαίθεο κε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό 
Zika* θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπήζεσο ή θαηά ηηο 8 εβδνκάδεο πξηλ ηε ζύιιεςε. 

 
* Η «πιθανή έκθεζη ζηον ιό Zika» πεπιλαμβάνει: 

‐ ηαμίδη ή παξακνλή ζε πεξηνρή κε κεηάδνζε ηνπ ηνύ Zika,  

‐ ζεμνπαιηθή επαθή κε άλδξα πνπ επηβεβαηώζεθε σο θξνύζκα ινίκσμεο από ηό Zika ηνπο ηειεπηαίνπο 
έμη (6) κήλεο, 

‐ ζεμνπαιηθή επαθή κε άλδξα πνπ παξέκεηλε ζε πεξηνρή κε κεηάδνζε ηνπ ηνύ Zika ηηο ηειεπηαίεο νθηώ  
(8) εβδνκάδεο. 

Δπηπξόζζεηα, ζπληζηάηαη άκεζε ελεκέξσζε ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (ηει. 210 8899052) ζε πεξηπηώζεηο 
ζπξξνώλ αλεμήγεηεο εμαλζεκαηηθήο λόζνπ, θαηά ηελ πεξίνδν θπθινθνξίαο ησλ θνπλνππηώλ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ν νξηζκόο ύπνπηνπ θξνύζκαηνο θαη θξνπζκάησλ πξνο δηεξεύλεζε (πξνο 
εξγαζηεξηαθό έιεγρν γηα ηνλ ηό Zika) μποπεί να ηποποποιούνηαι αλάινγα κε ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο 
θαη ν επηθαηξνπνηεκέλνο νξηζκόο ζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ..   
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Δπηθαηξνπνηεκέλε ιίζηα ησλ ρσξώλ/πεξηνρώλ κε ηξέρνπζα ελεξγό κεηάδνζε ηνπ ηνύ Zika, δειαδή κε 
θαηαγεγξακκέλε ηνπηθή απηόρζνλε κεηάδνζε ηνπ ηνύ ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο (3) κήλεο, αλαξηάηαη: 
- ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.: www.keelpno.gr > Z > Zika (ηόο) > «Υάξηεο θπθινθνξίαο ηνπ ηνύ» 

(πεγή: ECDC),  
- ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ECDC. Current Zika transmission. Γηαζέζηκν ζε: 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-
transmission.aspx. (εβδνκαδηαία επηθαηξνπνίεζε) (Δηθόλα 1).  

Δπίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ECDC αλαξηάηαη θάζε εβδνκάδα επηθαηξνπνηεκέλε ιίζηα ρσξώλ/πεξηνρώλ 
κε απηόρζνλε κεηάδνζε ηνπ ηνύ ηνπο ηειεπηαίνπο ελλέα (9) κήλεο (γηα βνήζεηα ζηε δηάγλσζε 
επηζηξεθόλησλ ηαμηδησηώλ, ηδίσο εγθύσλ γπλαηθώλ πνπ ηαμίδεςαλ ζε πξνζβεβιεκέλε πεξηνρή θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θπήζεσο, Γηαζέζηκν ζε: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-
outbreak/Pages/Zika-transmission-past-9-months.aspx).  
 
Γιασείπιζη (διάγνυζη, δήλυζη, πποζηαζία) ύποπηυν ή επιβεβαιυμένυν κποςζμάηυν  

πληζηάηαη ν άκεζνο εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο ησλ ύπνπησλ θξνπζκάησλ θαη ησλ θξνπζκάησλ ππό 
δηεξεύλεζε, όπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, ώζηε λα δηαγηγλώζθνληαη εγθαίξσο ηα εηζαγόκελα 
θξνύζκαηα.  

ηελ Διιάδα, ηα δείγκαηα ησλ ύπνπησλ θξνπζκάησλ κπνξνύλ λα απνζηέιινληαη -καδί κε ην 
«πλνδεπηηθό δειηίν απνζηνιήο θιηληθνύ δείγκαηνο (γηα έιεγρν ινίκσμεο από ηνπο ηνύο Γάγγεηνπ 
ππξεηνύ, Chikungunya, Zika)»- ζην Δθνικό Κένηπο Αναθοπάρ Απμποφών και Αιμοππαγικών πςπεηών, 
Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ (Καζ. θα Άλλα Παπά, 2310 999006, 2310 999151), γηα 
νξνινγηθό θαη κνξηαθό έιεγρν, θαηόπηλ επηθνηλσλίαο κε απηό. Δπίζεο, εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο γηα ηνλ ηό 
κπνξεί λα δηελεξγεζεί ζην Διιεληθό Ηλζηηηνύην Παζηέξ (νξνινγηθόο θαη κνξηαθόο έιεγρνο) θαη ζην 
Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο Αζελώλ (κνξηαθόο έιεγρνο, πξνο ην παξόλ). 

ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο ζπληζηάηαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο ινηκώμεηο, όπσο 
π.ρ. Γάγγεηνο ππξεηόο, λόζνο Chikungunya, εινλνζία. Ωο εθ ηνύηνπ, ν εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο ησλ 
ύπνπησλ θξνπζκάησλ ζπληζηάηαη λα πεξηιακβάλεη έιεγρν θαη άιισλ αξκπντώλ, όπσο ηώλ Γάγγεηνπ 
ππξεηνύ θαη Chikungunya, θαζώο ππάξρνπλ αλαθνξέο ζπλ-ινίκσμεο, ιακβάλνληαο θπζηθά ππόςε ην 
ηζηνξηθό ηαμηδηνύ.  

Οη θιηληθνί θαη εξγαζηεξηαθνί ηαηξνί θαινύληαη λα ελεκεξώλνπλ άμεζα ηο ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (ηει. 210 
8899052, 6951683553) γηα ηα ύπνπηα πεξηζηαηηθά (αθόκε θαη πξηλ ηνλ εξγαζηεξηαθό έιεγρν γηα ινίκσμε 
από ηό Zika) θαη λα δειώλνπλ άμεζα ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. θαη ζηε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο ηα δηαγλσζκέλα θξνύζκαηα απηώλ ησλ 
λνζεκάησλ. Ζ δήισζε γίλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νέος ειδικού Γεληίος Γήλυζηρ (γηα ηνύο Zika, 
Chikungunya, Γάγγεηνπ ππξεηνύ) θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. κε θαμ. 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ ώζηε ηα άηνκα κε ππνςία ή επηβεβαίσζε ινίκσμεο 
από ηό Zika (όπσο θαη από ηό Chikungunya ή Γάγγεηνπ ππξεηνύ) να ηηπούν αςζηηπά ηα μέηπα 
αηομικήρ πποζηαζίαρ από ηα ηζιμπήμαηα κοςνοςπιών - να αποθεύγοςν ηα ηζιμπήμαηα 
κοςνοςπιών καηά ηη διάπκεια ηυν ππώηυν δέκα ημεπών ηηρ νόζος, ώζηε λα πξνιεθζεί ε κόιπλζε 
άιισλ θνπλνππηώλ θαη λα κεησζεί ν θίλδπλνο ηνπηθήο κεηάδνζεο. πληζηάηαη π.ρ. παξακνλή ζε δσκάηην 
κε ζήηεο ζε όια ηα παξάζπξα/πόξηεο, ρξήζε θνπλνππηέξαο, εθαξκνγή εγθεθξηκέλσλ εληνκναπσζεηηθώλ 
ζην γπκλό δέξκα θαη πάλσ από ηα ξνύρα, ρξήζε εγθεθξηκέλσλ εληνκναπσζεηηθώλ/εληνκνθηόλσλ 
πεξηβάιινληνο ρώξνπ. Σα κέηξα πξνζηαζίαο από ηα θνπλνύπηα ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη -θαηά ηελ 
πεξίνδν θπθινθνξίαο ησλ θνπλνππηώλ- θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ, θαζώο ηα ζπγθεθξηκέλα 
θνπλνύπηα-δηαβηβαζηέο είλαη πην δξαζηήξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.     

 

 

 

 

http://www.keelpno.gr/
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-transmission-past-9-months.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-transmission-past-9-months.aspx
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Διδικόηεπη ενημέπυζη ιαηπών και άλλυν επαγγελμαηιών ςγείαρ ανά ειδικόηηηα  

ύκθσλα θαη κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Διέγρνπ Νόζσλ (ECDC), ηδηαηηέξσο απμεκέλε 
ζα πξέπεη λα είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε καηεπηήξσλ-γπλαηθνιόγσλ, παηδηάηξσλ-λενγλνιόγσλ θαη 
λεπξνιόγσλ ζρεηηθά κε ηε ινίκσμε από ηνλ ηό Zika θαη ηηο πηζαλέο λεπξνινγηθέο/λεπξναλαπηπμηαθέο 
επηπινθέο ηεο.  

Οη ηαηξνί ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηελ πηζαλή εκθάληζε λεπξνινγηθώλ ζπλδξόκσλ (π.ρ. 
ζπλδξόκνπ Guillain-Barré, κεληγγίηηδαο, κεληγγνεγθεθαιίηηδαο, κπειίηηδαο), γηα ηνλ θίλδπλν λεπξνινγηθώλ 
ζπγγελώλ ζπλδξόκσλ (π.ρ. κηθξνθεθαιίαο), θαζώο θαη γηα πηζαλέο επηπινθέο ηεο ινίκσμεο πνπ δελ 
έρνπλ αθόκε πεξηγξαθεί ή άηππεο θιηληθέο εθδειώζεηο ζε εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο (π.ρ. παηδηά, 
ειηθησκέλνπο, αλνζνθαηεζηαικέλνπο, αζζελείο κε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία). Δπηπξόζζεηα, νη ηαηξνί 
ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηηο θάησζη πιεξνθνξίεο θαη ζπζηάζεηο, νη 
νπνίεο βέβαηα κπνξεί λα ηξνπνπνηνύληαη, αλάινγα κε ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο:   

Οη γςναικολόγοι-μαιεςηήπερ ζπληζηάηαη: 

i. Να ξσηνύλ ηηο έγθπεο γπλαίθεο γηα πηζαλή έθζεζή ηνπο ζηνλ ηό (ηαμίδη ζε πξνζβεβιεκέλε πεξηνρή ή 
ζεμνπαιηθή επαθή κε ηαμηδηώηε από πξνζβεβιεκέλε πεξηνρή), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπήζεσο ή θαηά 
ηηο 8 εβδνκάδεο πξηλ ηε ζύιιεςε. ε πεξίπησζε πηζαλήο έθζεζεο εγθύνπ ζηνλ ηό Zika ζπληζηάηαη 
εξγαζηεξηαθόο έιεγρόο ηεο γηα ηνλ ηό (δείγκα αίκαηνο), ιήςε ηζηνξηθνύ ύπνπησλ ζπκπησκάησλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο θπήζεσο (ή θαηά ηηο 8 εβδνκάδεο πξηλ ηε ζύιιεςε), ζπκβνπιή γηα άκεζε ηαηξηθή 
εθηίκεζε επί εκθάληζεο ύπνπησλ ζπκπησκάησλ, θαηάιιειε παξαθνινύζεζε. 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ECDC αλαξηάηαη θάζε εβδνκάδα επηθαηξνπνηεκέλε ιίζηα ρσξώλ/πεξηνρώλ κε 
απηόρζνλε κεηάδνζε ηνπ ηνύ ηνπο ηειεπηαίνπο 9 κήλεο (γηα βνήζεηα ζηε δηάγλσζε επηζηξεθόλησλ 
ηαμηδησηώλ, ηδίσο εγθύσλ γπλαηθώλ πνπ ηαμίδεςαλ ζε πξνζβεβιεκέλε πεξηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θπήζεσο. Γηαζέζηκν ζε: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-
outbreak/Pages/Zika-transmission-past-9-months.aspx).  

Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο (ΠΟΤ) έρεη εθδώζεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε θαη 
παξαθνινύζεζε εγθύσλ γπλαηθώλ κε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό  (World Health Organization. Pregnancy 
management in the context of Zika virus infection. Interim guidance update, 13 May 2016. Γηαζέζηκν 
ζε: http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/pregnancy-management/en/). Δπίζεο, ην CDC 
(ΖΠΑ) έρεη εθδώζεη νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εγθύσλ γπλαηθώλ θαη γπλαηθώλ αλαπαξαγσγηθήο 
ειηθίαο κε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό (CDC. Zika virus. Clinical Guidance. Pregnant Women and Women 
of Reproductive Age. Γηαζέζηκν ζε: http://www.cdc.gov/zika/hc-providers/clinical-guidance.html).  

ii. Να είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο ηαμηδησηηθέο νδεγίεο γηα έγθπεο γπλαίθεο (αλαβνιή 
ηαμηδηνύ ζε ρώξα κε ελεξγό κεηάδνζε ηνπ ηνύ) θαη ηνπο ζεμνπαιηθνύο ζπληξόθνπο ηνπο πνπ ηαμίδεςαλ 
ζε πξνζβεβιεκέλε ρώξα (πξαθηηθέο αζθαινύο ζεμ ή απνρή από ην ζεμ γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
θπήζεσο), θαζώο θαη γηα άηνκα κε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό πνπ επηζπκνύλ εγθπκνζύλε (βι. ζει.7). 

iii. Όζνη αζρνινύληαη κε ζέκαηα ιαηπικώρ ςποβοηθούμενηρ αναπαπαγυγήρ (κε δσξεά ζπέξκαηνο, 
σαξίσλ, εκβξύσλ): λα είλαη ελήκεξνη γηα ηνλ πηζαλό θίλδπλν κεηάδνζεο ηνπ ηνύ Zika κέζσ απηώλ ησλ 
πξντόλησλ από δόηεο κε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό θαη γηα ηηο ζπληζηώκελεο νδεγίεο, π.ρ. γηα ηνλ 
απνθιεηζκό ηαμηδησηώλ από πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρέο από δσξεά ζπέξκαηνο γηα 6 κήλεο κεηά ηελ 
επηζηξνθή ηνπο (ή έιεγρν ζπέξκαηνο γηα ηνλ ηό). ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ππάξρεη 
αλαξηεκέλν ζρεηηθό ελεκεξσηηθό ζεκείσκα (www.keelpno.gr > Z > Zika (ηόο)). 

iv. Να είλαη ελήκεξνη γηα ηελ αλάγθε εθηίκεζεο εκβξύσλ ζε έγθπεο κε ινίκσμε από ηό Zika (ή πηζαλή 
έθζεζε ζηνλ ηό) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπήζεσο, γηα πηζαλέο ζπγγελείο αλσκαιίεο/ λεπξνινγηθέο 
δηαηαξαρέο. 

Οη νεογνολόγοι-παιδίαηποι ζπληζηάηαη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηελ αλάγθε εθηίκεζεο λενγλώλ πνπ 
γελλήζεθαλ από κεηέξεο κε ινίκσμε από ηό Zika (ή πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θπήζεσο, γηα πηζαλέο λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο ή ζπγγελείο αλσκαιίεο. ρεηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εθηίκεζε 
θαη αληηκεηώπηζε λενγλώλ/βξεθώλ κε επηβεβαησκέλε ή πηζαλή ινίκσμε από ηνλ ηό Zika έρνπλ εθδνζεί 
από: 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-transmission-past-9-months.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-transmission-past-9-months.aspx
http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/pregnancy-management/en/
http://www.cdc.gov/zika/hc-providers/clinical-guidance.html
http://www.keelpno.gr/
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- CDC (ΖΠΑ): Zika virus. Clinical Guidance. Infants and Children. Γηαζέζηκν ζε: 
http://www.cdc.gov/zika/hc-providers/clinical-guidance.html).  

- Public Health England: Guidance. Zika virus congenital infection: algorithm and interim guidance for 
neonatologists and paediatricians. Γηαζέζηκν ζε: https://www.gov.uk/government/publications/zika-
virus-congenital-infection-algorithm-and-interim-guidance-for-neonatologists-and-paediatricians).  

Οη ιαηποί και άλλοι επαγγελμαηίερ ςγείαρ πος παπέσοςν ςπηπεζίερ ηαξιδιυηικήρ ιαηπικήρ, πξηλ θαη 
κεηά ην ηαμίδη (ηαηξεία ηαμηδησηηθήο ηαηξηθήο, Γ/λζεηο Γεκόζηαο Τγείαο) ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη 
ζρεηηθά κε:  

i. ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο ζπληζηώκελεο νδεγίεο πξνο ηνπο ηαμηδηώηεο ζε ρώξεο κε ελεξγό κεηάδνζε ηνπ 
ηνύ ώζηε λα κεηώζνπλ ηνλ θίλδπλν πξνζβνιήο ηνπο (όπσο π.ρ. κε κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο από 
θνπλνύπηα θαη πξαθηηθέο αζθαινύο ζεμ, βλ. σελ. 6, 7),  

ii. ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο ηαμηδησηηθέο νδεγίεο ζε πεξίπησζε εγθπκνζύλεο ή επηθείκελεο εγθπκνζύλεο 
(αλαβνιή ηαμηδηνύ ζε ρώξα κε ελεξγό κεηάδνζε ηνπ ηνύ) θαη ηηο νδεγίεο γηα ηνπο ζεμνπαιηθνύο 
ζπληξόθνπο εγθύσλ, νη νπνίνη ηαμίδεςαλ ζε πξνζβεβιεκέλε ρώξα (πξαθηηθέο αζθαινύο ζεμ ή απνρή 
από ην ζεμ ηνπιάρηζηνλ γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο θπήζεσο),  

iii. ηηο νδεγίεο ζε επηζηξέθνληεο ηαμηδηώηεο ώζηε λα κεηώζνπλ ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ κεηάδνζεο (π.ρ. 
πξαθηηθέο αζθαινύο ζεμ ή απνρή από ην ζεμ γηα ηνπιάρηζηνλ 8 εβδνκάδεο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο 
εθόζνλ ήηαλ θαη παξακέλνπλ αζπκπησκαηηθνί θαη γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο εάλ -πξηλ ή θαηά ηε 
δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ- νη άλδξεο ηαμηδηώηεο εθδειώζνπλ ζπκπηώκαηα (βλ. σελ. 7), 
απνθιεηζκόο από αηκνδνζία θαη δσξεά άιισλ πξντόλησλ/νπζηώλ αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο, π.ρ. 
ζπέξκαηνο, γηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, εγξήγνξζε γηα ύπνπηα ζπκπηώκαηα θαη άκεζε 
ηαηξηθή εθηίκεζε επί εκθάληζεο ζπκπησκάησλ),   

iv. ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο νδεγίεο γηα ηαμηδηώηεο κε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό (ή ινίκσμε/λόζν από ηνλ ηό) 
πνπ επηζπκνύλ εγθπκνζύλε (βλ. σελ. 7). ρεηηθέο νδεγίεο έρνπλ εθδώζεη ν ΠΟΤ θαη ην CDC (ΖΠΑ). 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. αλαξηώληαη -από ην Γξαθείν Σαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο- επηθαηξνπνηεκέλεο 
νδεγίεο πξνο ηαμηδηώηεο (www.keelpno.gr > Z > (ηόο)) θαη έρνπλ αλαξηεζεί, επίζεο, «Οδεγίεο γηα ηνπο 
επηζθέπηεο θαη ηνπο αζιεηέο ζηνπο Οιπκπηαθνύο θαη Παξανιπκπηαθνύο Αγώλεο ζην Ρίν, Βξαδηιία, 2016» 
(www.keelpno.gr > Σ > Σαμηδησηηθή πγεία) (βλ. σελ. 6). 

Οη ςπηπεζίερ αιμοδοζίαρ ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξεο γηα ηνλ πηζαλό θίλδπλν κεηάδνζεο ηνπ ηνύ Zika 
κέζσ κεηάγγηζεο πξντόλησλ αίκαηνο, από δόηεο κε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό θαη γηα ηηο ζπληζηώκελεο 
νδεγίεο, π.ρ. γηα ηνλ απνθιεηζκό αηκνδνηώλ γηα 28 εκέξεο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο από πξνζβεβιεκέλε 
πεξηνρή. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ππάξρεη αλαξηεκέλν ελεκεξσηηθό ζεκείσκα -από ην 
πληνληζηηθό Κέληξν Αηκνεπαγξύπλεζεο (ΚΑΔ)- ζρεηηθά κε ηελ αηκνεπαγξύπλεζε γηα ηε ινίκσμε από 
ηό Zika (www.keelpno.gr > Z > (ηόο)), ελώ νδεγίεο γηα ηα κέηξα πξόιεςεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αίκαηνο 
εθδίδνληαη από ην Δζληθό Κέληξν Αηκνδνζίαο (www.ekea.gr).   

Οη μονάδερ μεηαμοζσεύζευν ηζηώλ, νξγάλσλ θαη θπηηάξσλ, θαζώο θαη άιισλ νπζηώλ αλζξώπηλεο 
πξνέιεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξεο γηα ηνλ πηζαλό θίλδπλν κεηάδνζεο ηνπ ηνύ Zika κε ηηο 
κεηακνζρεύζεηο θαη λα γλσξίδνπλ ηα ζρεηηθά κέηξα βηνεπαγξύπλεζεο, γηα ηα νπνία έρεη αλαξηεζεί από 
ην ΚΑΔ ελεκεξσηηθό ζεκείσκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (www.keelpno.gr > Z > Zika (ηόο)).   

Δπηζεκαίλνπκε όηη οι ανυηέπυ ζςζηάζειρ (και οι ζςζηάζειρ ηυν ςπεπζςνδέζευν) μποπεί να 
ηποποποιούνηαι ζςσνά, αλάινγα κε ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη νη ηαηξνί ζπληζηάηαη λα 
ελεκεξώλνληαη γηα ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο νδεγίεο. 
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