
Το 2014 αναφέρθηκαν κρούσ-

ματα από τον ιό Zika στην Αφ-

ρική, στη Νοτιοανατολική Ασία 

και στα νησιά του Ειρηνικού 

Ωκεανού. Από τον Μάιο του 

2015 εμφανίζει εκτεταμένη με-

τάδοση στις χώρες με μπλε 

χρώμα και σποραδική μετάδο-

ση στις χώρες με κόκκινο χρώ-

μα: 

Αγία Λουκία 
Άγιος Βαρθολομαίος 

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδί-
νες 
Άγιος Ευστάθιος 

Άγιος Μαρτίνος (Γαλλία) 
Άγιος Μαρτίνος (Ολλανδία) 

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις 
Αιτή 
Αμερικανικές Παρθένοι Νή-

σοι 
Αμερικανική Σαμόα 

Ανγουίλα 
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 
Αργεντινή 

Αρούμπα 
Βενεζουέλα 

Βιετνάμ 
Βολιβία 

Βραζιλία 

Βρετανικές Παρθένοι Νή-
σοι 
Γαλλική Γουιάνα 

Γουαδελούπη  
Γουατεμάλα 

Γουινέα Μπισσάου 
Γρενάδα 
Δομινικανή Δημοκρατία 

Εκουαδόρ 
Ελ Σαλβαδόρ 

Η.Π.Α. Φλόριντα, 
(Κομητείες Miami-
Dade),Τέξας (Κομητεία 

Cameron) 
Ινδονησία 

Κολομβία 
Κοσράε (Μικρονησία) 
Κόστα Ρίκα 

Κουρασάο 
Κούβα 

Μαλαισία 
Μαλβίδες 
Μαρτινίκα  

Μεξικό 
Μοντσεράτ 

Μπαρμπάντος 
Μπαχάμες 

Μπελίζ 
Μποναίρ 
Νήσοι Κέιμαν 

Νικαράγουα 
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Γραφείο Ταξιδιωτικής 
Ιατρικής 

Ντομίνικα 

Ονδούρα 
Παλάου 
Παναμά 

Παραγουάη 
Περού 

Πουέρτο Ρίκο 
Πράσινο Ακρωτήρι  
Σαμόα 

Σάμπα 
Σιγκαπούρη 

Σουρινάμ 
Ταϋλάνδη 
Τερκς και Κέικος 

Τζαμάικα 
Τόνγκα 

Τρινιντάντ και Τομπάγκο 
Φιλιππίνες 
Φίτζι 

 

Περιοχές όπου αναφέρθηκαν επιβεβαιωμένα αυτόχθονα κρούσματα από τον ιό Zika , έως τις 15 

Δεκεμβρίου 2016.   
 
Στο:  http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-

transmission.aspx 

Πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση 

Τα στοιχεία βασίζονται 

στην ανασκόπηση των 

δικτυακών τόπων : 

Μετάδοση 

Εκτεταμένη 

Σποραδική 

Πυρετός από τον ιό Zika  

Οδηγίες για τους ταξιδιώτες Δεκέμβριος 2016  

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-countries-with-transmission.aspx
http://www.who.int/csr/don/en/
http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.cdc.gov/outbreaks/
http://www.polioeradication.org/Resourcelibrary/WHOWeeklyEpidemiologicalRecord.aspx


Έως τις 15 Δεκεμβρίου 2016 επιβεβαιώθηκαν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση 1984 κρούσματα (Ν.) σχετιζόμενα με ταξίδια, σε αυτά περι-

λαμβάνονται 95 έγκυες (Ε.)  

 

 

 

 

Ο ιός Zika μοιάζει με 

τον ιό που προκαλεί το 

Δάγκειο πυρετό, και 

μεταδίδεται, όπως και ο 

δάγκειος, με δήγμα μο-

λυσμένου κουνουπιού. 

Τα συμπτώματα της νό-

σου περιλαμβάνουν 

πυρετό, πονοκέφαλο, 

εξάνθημα, επιπεφυκίτι-

δα, μυαλγίες και αρ-

θραλγίες. Ο χρόνος ε-

πώασης της νόσου κυ-

μαίνεται από 2 ως 7 

ημέρες. Η νόσος είναι 

συνήθως ήπια και διαρ-

κεί 4-7 ημέρες. 

Η λοίμωξη κατά τη δι-

άρκεια της κύησης 

συσχετίζεται με περισ-

τατικά μικροκεφαλίας 

σε έμβρυα .  

Οδηγίες 

Δεν υπάρχει εμβόλιο ή 

φαρμακευτική αγωγή 

για την προφύλαξη 

από τη νόσο. 

Ιδιαιτέρως, όσον 

αφορά άτομα με 

σοβαρές χρόνιες 

νόσους ή ανοσοκα-

ταστολή, εγκύους, 

νήπια και ηλικιωμέ-

νους, συνιστάται 

συνεκτίμηση του 

κινδύνου νόσησης 

και των συνιστώμε-

νων μέτρων προ-

φύλαξης πριν το 

ταξίδι σε ενδημικές 

περιοχές.  

 

Συγκεκριμένα, 

στις εγκύους και 

στις περιπτώσεις 

επικείμενης εγ-

κυμοσύνης συσ-

τήνεται ακύρωση 

του ταξιδιού σε 

περιοχές όπου 

Σελίδα 2 

Ιός Ζίκα μεταδί-

δεται στους αν-
θρώπους κυρίως 

από το τσίμπημα 
ενός μολυσμένο-

υ κουνουπιού 
(A ede s  A e-

gypti και Ae. Al-
bopictus )  Τα 

Aedes  είναι κα-
λά προσαρμοσ-

μένα στις αστι-
κές περιοχές και 

δρουν και κατά 
τη διάρκεια της 

ημέρας.  

Πυρετός από τον ιό Zika 

Περιοχές όπου αναφέρθηκαν 

εισαγόμενα κρούσματα από 

τον ιό Zika , έως 15 Δεκεμ-

βρίου 2016 2016. ΕCDC. Πα-

τήστε στην εικόνα για μεγέθυν-
ση 
  
Στο: http://
atlas.ecdc.europa.eu/public/
index.aspx?Dataset=284 
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Αριθμός 

Κρουσμάτων Αριθμός Εγκύων

Αυστρία 22 1

Βέλγιο 113

Γαλλία 1133 31

Δανία 7 1

Ην. Βασίλειο 179

Ιρλανδία 14 1

Ισπανία 294 38

Ιταλία 94 5

Λουξενβούργο 2

Μάλτα 2

Νορβηγία 8

Ολλανδία 88 16

Πορτογαλία 18

Ρουμανία 3

Συνιστώνται Ασφαλείς 

σεξουαλικές επαφές 
για 2 μήνες για τις γυ-

ναίκες και 6 μήνες για 
τους άντρες που επισ-
τρέφουν από δυνητικά 

μολυσματικές περιοχές 

Δυνητικά μολυσματικά 

άτομα ορίζονται ως ε-
ξής:  

κάθε άτομο που κατοι-
κεί σε μια πληγείσα 
περιοχή 

μια γυναίκα, που διέ-
μεινε σε μια πληγείσα 

περιοχή τις τελευταίες 
οκτώ εβδομάδες  
ένας άντρας που διέ-

μεινε σε μια πληγείσα 
περιοχή κατά τους τε-

λευταίους έξι μήνες  
μια γυναίκα η οποία 
είχε σεξουαλική επα-

φή χωρίς προφύλαξη 
κατά τις τελευταίες 

οκτώ εβδομάδες  ή 
ένας άντρας που έχει 

σεξουαλική επαφή χω-
ρίς προφύλαξη κατά 
τους τελευταίους έξι 

μήνες με ένα δυνητικά 
μολυσματικά άτομο. 



αναφέρονται εκτε-

ταμένα κρούσματα 

από τον ιό Zika, ή 

σε περίπτωση που 

το ταξίδι δεν είναι 

εφικτό να αναβλη-

θεί συστήνονται 

αυξημένα μέτρα 

προστασίας κατά 

των δηγμάτων από 

κουνούπια. 

Πρόσφατα, επιβεβαι-

ώθηκε ότι ο ιός Zika 

μπορεί να μεταδοθεί 

με το σπέρμα και υ-

πάρχουν ενδείξεις 

ότι μπορεί να παρα-

μείνει στο σπέρμα 

για μερικές εβδομά-

δες μετά την ανάρ-

ρωση του άνδρα που 

νόσησε με λοίμωξη 

από τον ιό Zika. Για 

αυτό εάν ο σύντρο-

φος της εγκύου ταξι-

δεύει σε ενδημική 

περιοχή, υπάρχει πι-

θανότητα σεξουαλι-

κής μετάδοσης του 

ιού μετά την επισ-

τροφή του συντρό-

φου.  

Επειδή οι περισσότε-

ρες λοιμώξεις από 

τον ιό Zika είναι α-

συμπτωματικές, συ-

ν ιστάτα ι  σ τους 

άνδρες και στις γυ-

ναίκες ταξιδιώτες να 

απέχουν από τις σε-

ξουαλικές επαφές ή 

να εφαρμόζουν ασ-

φαλείς σεξουαλικές 

πρακτικές για τουλά-

χιστον 6 μήνες μετά 

την επιστροφή τους. 

 

Μετά την επιστρο-

φή από περιοχή με 

τρέχουσα τοπική 

μετάδοση του ιού 

Zika: 

 

Οι ταξιδιώτες συνισ-

τάται να κάνουν 

χρήση εντομοαπω-

θητικών για τρεις εβ-

δομάδες και να πα-

ρακολουθήσουν την 

υγεία τους για 21 

ημέρες. Αν κατά τη 

διάρκεια αυτών των 

ημερών παρουσιάσο-

υν πυρετό, πονοκέ-

φαλο, εξάνθημα, επι-

πεφυκίτιδα, μυαλγίες 

και αρθραλγίες, χρει-

άζεται να αναζητήσο-

υν άμεσα ιατρική βο-

ήθεια και να ενημε-

ρώσουν τον ιατρό 

για το ταξιδιωτικό 

τους ιστορικό.  

Οι έγκυες συνιστάται 

να αναφέρουν το τα-

ξίδι στον ιατρό τους 

ώστε να εκτιμηθούν 

και να παρακολουθη-

θούν κατάλληλα. 

Πυρετός από τον ιό Zika 

Τόμος 10, Τεύχος 12 Σελίδα 3 
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Όλοι οι ασθενείς 

(άνδρες και γυναίκες) 

με λοίμωξη από τον ιό 

Zika και οι σεξουαλι-

κοί τους σύντροφοι 

(ιδιαίτερα οι έγκυες 

γυναίκες) θα πρέπει 

να ενημερώνονται για 

την πιθανότητα μετά-

δοσης του ιού μέσω 

σεξουαλικής επαφής, 

για τις ασφαλείς σεξο-

υαλικές πρακτικές και 

τις μεθόδους αντισύλ-

ληψης.  

Οι άνδρες ταξιδιώτες 

που η σύντροφός τους 

είναι έγκυος συνιστά-

ται να απέχουν από 

τις σεξουαλικές επα-

φές ή να εφαρμόζουν 

ασφαλείς σεξουαλικές 

πρακτικές σε όλη τη 

διάρκεια της εγκυμο-

σύνης. 

Ο ταξιδιώτης συ-

νιστάται: 

1. Να φορά φαρδιά 

ελαφρά ρούχα με 

μακριά μανίκια, μακ-

ριά παντελόνια, ψη-

λές κάλτσες, και, ε-

πιπλέον, σε εξωτερι-

κούς χώρους, κλεισ-

τά παπούτσια και κα-

πέλο. 

2. Να χρησιμοποιεί 

στο ακάλυπτο δέρμα 

εντομοαπωθητ ικά 

σκευάσματα που πε-

ριέχουν δραστικές 

ουσίες εγκεκριμένες 

στην Ευρώπη όπως 

DEET (N-diethyl-m-

toluamide) κ.α. 

3. Να χρησιμοποιεί 

εντομοκτόνα σκευ-

άσματα (σπρέι, φιδά-

κια, ταμπλέτες) στο-

υς χώρους που πρό-

κειται να καταλύσει 

ακολουθώντας πάντα 

τις οδηγίες χρήσης 

τους. 

4. Να χρησιμοποιεί 

κουνουπιέρα κατά 

τις ώρες του ύπνου.  

Οι  οδηγίες για 

τον ιό Zika 

ενδέχεται να 

τροποποιηθούν 

σύμφωνα με τα 

νεότερα δεδομένα. 

Στους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από 

περιοχές  

ενδημικές σε  κουνούπια  Aedes 

Συνίσταται η χρήση εντομοαπωθητικών 

για  

τρεις εβδομάδες  


