
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
                                             ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
                       ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Λαµία  3  Απριλίου  2014 

Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας  

 Η 7η Απριλίου, ηµεροµηνία «γέννησης» το 1948 του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Υγείας (Π.Ο.Υ), έχει καθιερωθεί ως Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας και αφιερώνεται κάθε 
χρόνο σε κάποιο θέµα σχετικό µε την Υγεία. 

Ο εορτασµός της φετινής Παγκόσµιας Ηµέρας Υγείας εστιάζεται στις 
µολυσµατικές νόσους που µεταδίδονται στους ανθρώπους µέσω διαβιβαστών-
φορέων παθογόνων µικροοργανισµών. 

∆ιαβιβαστές είναι οργανισµοί (κουνούπια, σκνίπες, κοριοί, τσιµπούρια, κλπ), οι 
οποίοι ευθύνονται για την µετάδοση µεγάλου εύρους παθογόνων µικροοργανισµών 
στους ανθρώπους και τα ζώα. 

Ο Π.Ο.Υ. µε το θέµα αυτό θέλει να ευαισθητοποιήσει και να θέσει σε εγρήγορση 
κοινό και ειδικούς για την καλύτερη δυνατή θωράκιση της ατοµικής και δηµόσιας 
υγείας, διαπιστώνοντας ότι κατά τα τελευταία χρόνια µέσω ορισµένων διαβιβαστών, 
κυρίως κουνουπιών, πολλές µολυσµατικές νόσοι (ελονοσία, δάγγειος πυρετός και 
άλλες ) άρχισαν να εµφανίζονται και να προκαλούν προβλήµατα σε χώρες όπου 
µέχρι πρόσφατα ήταν άγνωστες 

Βασικές αιτίες για την εξάπλωση αυτών των ασθενειών είναι η κλιµατική 
αλλαγή, το παγκόσµιο εµπόριο καθώς και οι µετακινήσεις εν γένει. 

Μεταξύ των ασθενειών που µεταδίδονται µε διαβιβαστές και συγκεκριµένα 
µέσω δηγµάτων κουνουπιών εκτός από την ελονοσία είναι και η λοίµωξη από τον ιό 
του ∆υτικού Νείλου. 

Η Ελλάδα κηρύχθηκε «ελεύθερη ελονοσίας» από τον Π.Ο.Υ. το 1974, ωστόσο 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια εµφανίστηκαν κρούσµατα ελονοσίας από Plasmodium 
vivax µε ενδείξεις εγχώριας µετάδοσης. 

Οι µέχρι σήµερα αναληφθείσες δράσεις καταπολέµησης των κουνουπιών και η 
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς και άλλες προληπτικές δράσεις 
εστιασµένες σε περιοχές µε ενδείξεις µετάδοσης της νόσου της ελονοσίας είχαν 
θετικά αποτελέσµατα. 

Τα προγράµµατα καταπολέµησης των κουνουπιών που αποσκοπούν στην 
αποφυγή της επανεγκατάστασης της ελονοσίας στην χώρα µας έχουν ως 
αποτέλεσµα και τον έλεγχο της λοίµωξης από τον ιό του ∆υτικού Νείλου καθώς και οι 
δύο ασθένειες µεταδίδονται διαµέσου νυγµού από µολυσµένα κουνούπια. 

 
Μέτρα Πρόληψης 

Η έγκαιρη ανίχνευση και η κατάλληλη θεραπεία των κρουσµάτων σε 
συνδυασµό µε την έγκαιρη εφαρµογή των κατάλληλων ολοκληρωµένων 
προγραµµάτων καταπολέµησης κουνουπιών αποτελούν θεµελιώδεις δράσεις της 



στρατηγικής ∆ηµόσιας Υγείας για την αντιµετώπιση της ελονοσίας και της λοίµωξης 
από τον ιό του ∆υτικού Νείλου. Συγχρόνως όµως απαιτούνται τα ακόλουθα βασικά 
ατοµικά µέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαµβάνει καθένας µε σκοπό την πρόληψη 
ασθενειών που µεταδίδονται από τα κουνούπια: 

− Κατάλληλα ενδύµατα, όπως µακριά µανίκια και παντελόνια. Πιο 
αποτελεσµατικά είναι τα φαρδιά και ανοιχτόχρωµα ρούχα 

− Χρήση ανεµιστήρων ή κλιµατιστικών. Ο δροσερός αέρας µειώνει την 
δραστηριότητα των κουνουπιών αλλά δεν τα σκοτώνει. Η χρήση 
ανεµιστήρων (ιδίως οροφής) δυσχεραίνει την προσέγγιση εντόµων. 

− Χρήση εντοµοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρµα και πάνω από τα ρούχα. 
− Αντι-κουνουπικά πλέγµατα (σήτες) σε παράθυρα, φεγγίτες και αεραγωγούς 

τζακιού. 
− Χρήση εντοµοκτόνων στον αέρα. Τα εντοµοκτόνα δεν πρέπει να 

εφαρµόζονται στο δέρµα. 
− Αποµάκρυνση του στάσιµου νερού από λεκάνες, γλάστρες, παλιά λάστιχα, 

υδρορροές και άλλα µέρη του κήπου, ώστε να µην έχουν πρόσβαση τα 
κουνούπια σε λιµνάζοντα νερά που αποτελούν σηµεία εναπόθεσης των 
αυγών τους. 

− Χρήση λαµπτήρων κίτρινου χρώµατος για τον φωτισµό των εξωτερικών 
χώρων. 

− Κούρεµα γρασιδιού, θάµνων, φυλλωσιών (σηµεία που βρίσκουν καταφύγιο 
τα κουνούπια). 

− Πότισµα κατά προτίµηση τις πρωινές ώρες. 

Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το θέµα αυτό και η 
λεπτοµερής εφαρµογή των µέτρων πρόληψης πρέπει να είναι διαρκής για την 
προστασία της ατοµικής και δηµόσιας υγείας .  

 


