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Εισαγωγή

Ο	αριθμός	των	ανθρώπων	που	πραγματοποιούν	διεθνή	ταξίδια	για	επαγ-
γελματικούς,	 κοινωνικούς,	 ψυχαγωγικούς	 και	 ανθρωπιστικούς	 λόγους	
είναι	μεγάλος	και	αυξάνεται	συνεχώς.	Όλο	και	περισσότεροι	άνθρωποι	
κάνουν	ταξίδια	μεγαλύτερων	αποστάσεων	με	υψηλότερες	ταχύτητες	από	
ποτέ	άλλοτε	και	αυτή	η	τάση	δείχνει	ότι	θα	συνεχιστεί	και	στο	μέλλον.	
Οι	ταξιδιώτες	εκτίθενται,	ως	εκ	τούτου,	σε	διάφορους	κινδύνους	υγείας	
σε	ένα	άγνωστο	περιβάλλον.	Ωστόσο,	οι	περισσότεροι	από	αυτούς	τους	
κινδύνους	μπορούν	να	ελαχιστοποιηθούν	με	τις	κατάλληλες	προφυλά-
ξεις	πριν,	κατά	τη	διάρκεια	και	μετά	το	ταξίδι.	Σκοπός	του	βιβλίου	αυτού	
είναι	η	παροχή	οδηγιών	σχετικά	με	τα	μέτρα	πρόληψης	ή	ελαχιστοποίη-
σης	των	όποιων	δυσμενών	συνεπειών	για	την	υγεία	των	ταξιδιωτών.	

Το	βιβλίο	απευθύνεται	πρωταρχικά	σε	γιατρούς	και	επαγγελματίες	της	
δημόσιας	υγείας	οι	οποίοι	παρέχουν	συμβουλές	υγειονομικού	χαρακτή-
ρα	σε	ταξιδιώτες,	αλλά	μπορεί	επίσης	να	αποτελέσει	οδηγό	σε	ταξιδιωτι-
κούς	πράκτορες	και	οργανισμούς,	αεροπορικές	και	ναυτιλιακές	εταιρίες.	
Οι	πληροφορίες	παρουσιάζονται	με	όσο	το	δυνατόν	απλούστερο	τρόπο,	
ώστε	να	γίνονται	κατανοητές	τόσο	από	ενδιαφερόμενους	ταξιδιώτες	όσο	
και	 από	 μη	 εξειδικευμένους	 αναγνώστες.	Οι	 επαγγελματίες	 υγείας	 θα	
βρουν	διαθέσιμες	πηγές	επιπλέον	υλικού	με	τις	απαραίτητες	πληροφορί-
ες	όσο	το	δυνατόν	πιο	συνοπτικά.

Το	βιβλίο	 έχει	ως	στόχο	 την	παροχή	οδηγιών	στον	αναγνώστη	 για	 το	
συνολικό	φάσμα	των	σημαντικότερων	υγειονομικών	θεμάτων	που	σχε-
τίζονται	 με	 τα	 ταξίδια.	Επίσης,	 διευκρινίζονται	 ο	 ρόλος	 των	 ιατρικών	
επαγγελμάτων,	 της	 ταξιδιωτικής	 βιομηχανίας	 και	 των	 ίδιων	 των	 ταξι-
διωτών	όσον	αφορά	στην	αποφυγή	προβλημάτων	υγείας.	Οι	συστάσεις	
αυτές	αναφέρονται	στους	κινδύνους	υγείας	που	σχετίζονται	με	τους	δια-
φορετικούς	τύπους	ταξιδιού	και	ταξιδιωτών.

Παρόλο	που	υπάρχουν	στοιχεία,	σύμφωνα	με	τα	οποία	όλο	και	περισ-
σότερα	άτομα	από	εκείνα	που	ταξιδεύουν	για	τουριστικούς	και	επαγγελ-
ματικούς	λόγους	παίρνουν	τα	κατάλληλα	μέτρα	πρόληψης	ή	λαμβάνουν	
ενδεικνυόμενη	αγωγή,	οι	μετανάστες	που	επιστρέφουν	στις	χώρες	κατα-
γωγής	τους	για	να	επισκεφθούν	φίλους	και	συγγενείς	χρήζουν	ιδιαίτερης	
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προσοχής,	διότι	έχουν	μεγαλύτερες	πιθανότητες	να	νοσήσουν	από	συ-
γκεκριμένες	ασθένειες.

Σε	αυτή	 την	 έκδοση	έχει	προστεθεί	πληροφορία	για	 τον	 ταξιδιώτη	με	
HIV/AIDS.	Η	παγκόσμια	κατανομή	των	βασικότερων	λοιμωδών	νοση-
μάτων	παρουσιάζεται	με	αναθεωρημένους	πιο	λεπτομερείς	και	ακριβείς	
χάρτες.	Η	περιγραφή	 των	ασθενειών	που	μπορούν	 να	προληφθούν	με	
εμβολιασμό	τώρα	συνδυάζεται	με	τις	συστάσεις	και	τα	σχήματα	εμβο-
λιασμού,	στο	Κεφάλαιο	6.	Επίσης,	τα	σχήματα	και	οι	συστάσεις	εμβο-
λιασμού	 έχουν	 ενημερωθεί	 και	 τα	κεφάλαια	 έχουν	αναθεωρηθεί	ώστε	
να	αντανακλούν	τις	 τρέχουσες	επιλογές	πρόληψης	και	θεραπείας.	Πιο	
συγκεκριμένα,	έχουν	γίνει	προσαρμογές	στις	συστάσεις	για	εμβολιασμό	
πολιομυελίτιδας	σε	ταξιδιώτες.	Έχει	γίνει	αναθεώρηση	στα	κύρια	λοι-
μώδη	νοσήματα	που	αποτελούν	 ενδεχόμενη	απειλή	 για	 την	υγεία	 των	
ταξιδιωτών,	 όπως	 επίσης	 και	 στα	 αντίστοιχα	 μέτρα	 πρόληψης	 και	 τις	
πληροφορίες	 για	 τους	περιβαλλοντικούς	παράγοντες	που	ενδέχεται	 να	
έχουν	επιβλαβείς	επιπτώσεις	στην	υγεία	των	ταξιδιωτών.	Ο	κατάλογος	
των	 χωρών	 με	 κίνδυνο	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρετού	 έχει	 ενημερωθεί	
σύμφωνα	με	τις	συστάσεις	της	ομάδας	των	ειδικών	που	ορίστηκε	από	
τον	Παγκόσμιο	Οργανισμό	Υγείας.	Στο	κεφάλαιο	της	ελονοσίας	έχουν	
παρατεθεί	οι	νεότερες	πληροφορίες	σχετικά	με	την	προφύλαξη,	καθώς	
και	επιλογές	θεραπείας	για	τους	ταξιδιώτες.	Οι	πληροφορίες	για	τις	μα-
ζικές	συγκεντρώσεις	είναι	εκτενέστερες.	

Η	έντυπη	έκδοση	αυτού	του	βιβλίου	αναθεωρείται	και	 εκδίδεται	κάθε	
χρόνο.	Στην	αντίστοιχη	ιστοσελίδα	στο	διαδίκτυο	(http://www.who.int/
ith)	μπορείτε	να	ενημερώνεστε	συνεχώς	και	παρέχονται	σύνδεσμοι	προς	
άλλες	σημαντικές	πληροφορίες,	όπως	για	νέες	εκρήξεις	επιδημιών	διε-
θνούς	σημασίας,	 χρήσιμους	συνδέσμους	 για	 τη	 χώρα	προορισμού	 και	
την	υγεία,	διαδραστικό	χάρτη	για	τον	κίτρινο	πυρετό	και	την	κατάσταση	
της	ελονοσίας,	διάφορες	προϋποθέσεις	και	συστάσεις,	καθώς	και	χάρτες	
υψηλής	ανάλυσης,	με	πιο	ακριβή	κατανομή	των	ασθενειών.	Η	ιστοσε-
λίδα	έχει	επίσης	ένα	μέρος	«τελευταίων	ενημερώσεων	για	ταξιδιώτες»,	
το	οποίο	παρέχει	τις	πιο	πρόσφατες	σημαντικές	εξελίξεις	για	τα	ταξίδια	
και	την	υγεία.
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Πρόλογος καθηγητού 
κ. Γεωργίου Σαρόγλου
Κατά	τον	20ό	αιώνα	κορυφώθηκε	η	ευρεία	μετακίνηση	πληθυσμών	ανά	
την	υφήλιο,	ενώ	από	το	2000	και	μετά	τα	διηπειρωτικά	ταξίδια	έχουν	
λάβει	εκρηκτικές	διαστάσεις	λόγω	αύξησης	και	παγκοσμιοποίησης	του	
εμπορίου,	της	εκπαίδευσης,	του	τουρισμού	και	γενικότερα	της	επικοινω-
νίας	μεταξύ	των	ανθρώπων	σε	παγκόσμιο	επίπεδο.	Αυτό	είχε	ως	επακό-
λουθο	τη	μεγαλύτερη	ζήτηση	υπηρεσιών	για	ιατρικά	προβλήματα	στους	
ταξιδιώτες.	Οι	εθνικοί	οργανισμοί	επιδημιολογικής	επιτήρησης	διαφό-
ρων	χωρών,	όπως	το	Center	for	Disease	Control	(CDC)	στις	ΗΠΑ	αλλά	
και	το	ΚΕΕΛΠΝΟ	στην	Ελλάδα,	έχουν	εκδώσει	ειδικούς	οδηγούς	και	
κατευθυντήριες	οδηγίες	για	να	ενημερώσουν	τους	εργαζόμενους	στους		
χώρους	παροχής	υγείας	σε	επίλυση	προβλημάτων	υγείας	των	ταξιδιω-
τών.	

Ο	Παγκόσμιος	Οργανισμός	Υγείας	(WHO)	εκδίδει	ανάλογο	οδηγό	ταξι-
διωτικών	θεμάτων	για	διεθνείς	ταξιδιώτες	με	έμφαση	στη	χημειοπροφύ-
λαξη	έναντι	λοιμωδών	νόσων,	στους	εμβολιασμούς	πριν	από	το	ταξίδι	
και	 στις	 οδηγίες	 πρόληψης,	 ιδίως	από	 νοσήματα	που	μεταδίδονται	 με	
τρόφιμα,	το	νερό	και	τα	έντομα	διαβιβαστές.	

Ο	ταξιδιωτικός	οδηγός	του	WHO	αποτελεί	μια	άρτια	περίληψη	των	ια-
τρικών	συγγραμμάτων	Ταξιδιωτικής	Ιατρικής	και	καλύπτει	πληθώρα	θε-
μάτων	υγείας	που	αφορούν	στη	βραχεία	επίσκεψη	ή	τη	μακρά	παραμονή	
του	ταξιδιώτη	σε	μια	άλλη	χώρα.	

Το	 βιβλίο	 ανανεώνεται	 συνεχώς	 και	 υποβοηθείται	 για	 τυχόν	 αλλαγές	
κατά	τη	διάρκεια	του	έτους	μέσω	των	αντιστοίχων	ιστοσελίδων	του	Πα-
γκόσμιου	Οργανισμού	Υγείας.	Ο	ταξιδιωτικός	οδηγός	του	WHO	αποτε-
λεί,	μαζί	με	την	αντίστοιχη	έκδοση	του	WHO	για	το	Διεθνή	Υγειονομικό	
Κανονισμό,	ένα	σημαντικό	βοήθημα	για	όσους	ασχολούνται	με	την	Τα-
ξιδιωτική	Ιατρική.	

28	Ιουνίου	2010	
Γεώργιος	Σαρόγλου	

Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων, Νοσηλευτικό Τμήμα 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 





x�ii

Πρόλογος Επιμελήτριας Έκδοσης

Το	ταξίδι	είναι	μια	από	τις	μεγαλύτερες	σε	ανάπτυξη	βιομηχανίες	στον	
κόσμο.	Το	1949	οι	διεθνείς	αφίξεις	ταξιδιωτών	ανέρχονταν	σε	26	εκα-
τομμύρια,	για	να	αυξηθούν	17	φορές	το	1990	(429	εκατομμύρια)	και	να	
φθάσουν	σχεδόν	το	1	δισεκατομμύριο	σήμερα.	Ταξιδιώτες	που	συνέβα-
λαν	σε	αυτή	την	αύξηση	είναι	τουρίστες	αναψυχής,	πολιτικοί,	επιχειρη-
ματίες,	εμπειρογνώμονες	και	τεχνικοί	σύμβουλοι,	απόδημοι,	μετανάστες,	
πρόσφυγες,	προσκυνητές,	στρατιωτικοί,	αθλητές	και	οπαδοί,	άτομα	που	
υποστηρίζουν	ξενοδοχειακές	και	τουριστικές	επιχειρήσεις.

Το	ταξίδι	πάντα	ενείχε	κινδύνους	για	την	υγεία	και	σχετικές	αναφορές	
έχουμε	από	τα	Ομηρικά	χρόνια.	Ωστόσο,	σήμερα,	αυτοί	οι	κίνδυνοι	δεν	
αποτελούν	πρόβλημα	μόνο	 του	 ταξιδιώτη,	αφού	με	 την	 ταχύτητα	που	
έχουν	σήμερα	τα	μέσα	μεταφοράς	και	τη	συχνότητα	των	μετακινήσεων	
αυξάνεται	σημαντικά	το	ενδεχόμενο	οι	ταξιδιώτες	να	επιστρέψουν	στη	
χώρα	τους,	 ενώ	βρίσκονται	σε	περίοδο	επώασης	μιας	λοίμωξης.	Πρό-
σφατη	είναι	η	εμπειρία	από	την	εξάπλωση	του	SARS	και	τη	γρίπη	A/
H1N1,	που	απείλησαν	τη	δημόσια	υγεία	πολλών	χωρών	του	πλανήτη.	Το	
ταξίδι	εκτός	από	τις	επιπτώσεις	στην	επιδημιολογία	των	νοσημάτων	έχει	
επιπτώσεις	στην	οικονομία,	το	περιβάλλον,	τον	πολιτισμό	αλλά	και	τα	
συστήματα	υγείας,	καθώς	και	ιατρονομικές	συνέπειες.

Ο	σύγχρονος	ταξιδιώτης	επιθυμεί	τη	μεγίστη	δυνατή	ασφάλεια	σε	ζητή-
ματα	υγείας,	προσδοκώντας	να	πάει	καλά	και	να	επιστρέψει	καλύτερα,	
γεμάτος	ευχάριστες	εμπειρίες	και	εντυπώσεις	και	δεν	είναι	διατεθειμένος	
να	αναλάβει	κινδύνους	τόσο	για	τον	ίδιο	όσο	και	για	τους	οικείους	του	
και	το	ευρύτερο	περιβάλλον	του,	που	θα	μπορούσαν	να	είχαν	αποφευ-
χθεί.

Παρόλο	που	το	ταξιδιωτικό	γραφείο	μπορεί	να	είναι	σε	πολλές	περιπτώ-
σεις	η	πιο	κοινή	πηγή	ενημέρωσης,	δεν	διαθέτει	πολλές	φορές	επίκαιρη	
και	 υψηλής	 ποιότητας	 πληροφορία	 για	 ασφαλές	 για	 την	 υγεία	 ταξίδι.	
Ακόμα	περισσότερο,	δεν	μπορεί	να	εξασφαλίσει	την	προετοιμασία	του	
ταξιδιώτη	σε	ζητήματα	υγείας.
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Κάτω	από	 την	 αυξανόμενη	 πίεση	 για	 ενημέρωση	 των	 ταξιδιωτών	 και	
των	επαγγελματιών	υγείας,	την	ανάγκη	αξιόπιστης	τρέχουσας	πληροφο-
ρίας	για	ασφαλές	για	τη	δημόσια	υγεία	ταξίδι	και	την	ανάγκη	δημιουρ-
γίας	κατευθυντήριων	οδηγιών,	 έτσι	ώστε	στο	μεγάλο	διεθνές	«χωριό»	
που	ζούμε	και	μετακινούμαστε	όλοι,	να	ακολουθούνται	κοινά	αποδεκτές	
συστάσεις,	δημιουργήθηκε	η	ανάγκη	εκπαίδευσης	καταρχήν	των	επαγ-
γελματιών	υγείας	σε	αυτά	τα	ζητήματα	και	η	δημιουργία	εργαλείων	για	
την	εκπαίδευσή	τους.

Διεθνώς	υπάρχουν	πολλά	μέσα	και	πηγές	για	την	ενημέρωση	και	εκπαί-
δευση	 των	 επαγγελματιών	υγείας	 για	 ζητήματα	που	σχετίζονται	με	 το	
ταξίδι.	Από	το	1988	που	πραγματοποιήθηκε	το	πρώτο	διεθνές	συνέδριο	
ταξιδιωτικής	ιατρικής,	ακολούθησαν	πολλές	διεθνείς	επιστημονικές	συ-
ναντήσεις.	Εξειδικευμένα	βιβλία,	εθνικές	εκδόσεις	με	συστάσεις,	διαδι-
κτυακοί	τόποι,	τηλεφωνικές	γραμμές,	εξειδικευμένα	ιατρεία	ταξιδιωτι-
κής	ιατρικής,	υποστηρίζουν	διεθνώς	το	ασφαλές	για	την	υγεία	ταξίδι.

Στην	Ελλάδα,	ο	ρυθμός	αύξησης	των	ταξιδιωτών	ακολουθεί	τις	διεθνείς	
τάσεις	και	παράλληλα	αυξάνει	την	ανάγκη	για	αξιόπιστη	πληροφορία,	
εκπαίδευση	και	παροχή	υγειονομικών	υπηρεσιών.	Έτσι,	το	βιβλίο	αυτό	
μπορεί	 να	 αποτελέσει	 ένα	 χρήσιμο	 εργαλείο	 για	 τους	 επαγγελματίες	
υγείας	πρωτίστως,	αλλά	και	τα	ταξιδιωτικά	γραφεία	και	τους	απλούς	τα-
ξιδιώτες.

Προκειμένου	 να	 διευκολυνθεί	 ο	Έλληνας	 ταξιδιώτης	 στην	 αναζήτηση	
και	μελέτη	της	χώρας	προορισμού	προστέθηκε,	στο	τέλος	του	βιβλίου,	
αλφαβητικός	κατάλογος	των	χωρών	και	περιοχών	στην	πρωτότυπη	γρα-
φή	του	και	δίπλα	παρατίθεται	η	ελληνική	απόδοση	των	ονομάτων.

Πετρούλα	Χατζηπανταζή,	MD,	MPH,	MFTM-PCPS	(Glasg)	CTHTM

Παθολόγος με εξειδίκευση σε Δημόσια Υγεία και Ταξιδιωτική Ιατρική,  
Εμπειρογνώμων του Υπουργείου Εξωτερικών
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κεΦαΛαιο 1

Κίνδυνοι για την υγεία  
και πρόληψη:  
γενικά ζητήματα
Ο	αριθμός	των	ανθρώπων	που	ταξιδεύουν	διεθνώς	αυξάνεται	κάθε	χρόνο.	
Σύμφωνα	με	τις	στατιστικές	του	Παγκόσμιου	Οργανισμού	Τουρισμού,	οι	
διεθνείς	αφίξεις	τουριστών	το	έτος	2008	έφθασαν	τα	922	εκατομμύρια.	
Τα	έσοδα	από	το	διεθνή	τουρισμό	προσέγγισαν	τα	944	δισεκατομμύρια	
δολάρια	(642	δισεκατομμύρια	ευρώ)	το	2008.	Μέχρι	το	2010	είχε	εκτι-
μηθεί	ότι	οι	διεθνείς	αφίξεις	θα	είχαν	φθάσει	το	1	δισεκατομμύριο	και	
το	2020	τα	1,6	δισεκατομμύρια.	Το	2008,	σχεδόν	πάνω	από	τις	μισές	δι-
εθνείς	αφίξεις	είχαν	ως	κίνητρο	τον	ελεύθερο	χρόνο,	την	ψυχαγωγία	και	
τις	διακοπές	(51%),	συνολικά	467	εκατομμύρια.	Τα	επαγγελματικά	τα-
ξίδια	αφορούσαν	στο	15%	και	το	27%	αντιπροσώπευε	άλλους	σκοπούς,	
όπως	επισκέψεις	σε	φίλους	και	συγγενείς,	θρησκευτικούς	λόγους/προ-
σκυνήματα,	θέματα	υγείας	κ.λπ.	Λίγο	περισσότερες	από	τις	μισές	αφί-
ξεις	χρησιμοποίησαν	το	2008	ως	μέσο	τις	αερομεταφορές	(52%),	ενώ	το	
υπόλοιπο	ποσοστό	έφθασε	στον	προορισμό	του	με	επίγεια	μέσα	(48%),	
δηλαδή	οδικώς	(39%),	σιδηροδρομικώς	(3%)	ή	με	πλοίο	(6%).

Τα	διεθνή	ταξίδια	μπορεί	να	ενέχουν	διάφορους	κινδύνους	για	την	υγεία,	
ανάλογα	με	τα	χαρακτηριστικά	του	ταξιδιώτη	και	του	ταξιδιού.	Οι	τα-
ξιδιώτες	ενδέχεται	να	έρθουν	αντιμέτωποι	με	αιφνίδιες	και	σημαντικές	
αλλαγές	στο	υψόμετρο,	την	υγρασία,	τα	μικρόβια	και	τη	θερμοκρασία,	
τα	οποία	θα	μπορούσαν	να	είναι	επιβλαβή	για	την	υγεία	τους.	Επιπλέ-
ον,	είναι	ενδεχόμενο	να	προκύψουν	σοβαροί	κίνδυνοι	για	την	υγεία	σε	
περιοχές	όπου	τα	καταλύματα	είναι	χαμηλής	ποιότητας,	η	υγιεινή	ανε-
παρκής,	 οι	 ιατρικές	υποδομές	λιγότερο	αναπτυγμένες	και	 δεν	υπάρχει	
διαθέσιμο	καθαρό	νερό.

Όλοι	όσοι	σχεδιάζουν	να	ταξιδέψουν	πρέπει	να	γνωρίζουν	τους	πιθανούς	
κινδύνους	που	ελλοχεύουν	στις	χώρες	προορισμού	και	να	μάθουν	με	ποι-
ον	τρόπο	μπορούν	να	μειώσουν	τον	επικείμενο	κίνδυνο	νόσησής	τους.	Ο	
σωστός	σχεδιασμός,	τα	κατάλληλα	μέτρα	προφύλαξης	και	η	προσεκτική	
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πρόληψη	μπορούν	να	μειώσουν	σημαντικά	τον	κίνδυνο	των	δυσμενών	
συνεπειών	για	την	υγεία.	Παρόλο	που	τα	ιατρικά	επαγγέλματα	και	η	τα-
ξιδιωτική	βιομηχανία	μπορούν	να	βοηθήσουν	και	να	συμβουλέψουν	σε	
μεγάλο	βαθμό	τον	ταξιδιώτη,	τελικά	εκείνος	έχει	την	ευθύνη	να	ζητήσει	
πληροφορίες	ώστε	να	κατανοήσει	τους	επικείμενους	κινδύνους	και	να	
λάβει	τα	απαραίτητα	μέτρα	πρόληψης	για	το	ταξίδι.	

Κίνδυνοι στο ταξίδι

Οι	παράγοντες	που	καθορίζουν	τους	κινδύνους	στους	οποίους	μπορεί	να	
είναι	εκτεθειμένος	ο	ταξιδιώτης	περιλαμβάνουν	τα	εξής:	
–	 Μέσο	μεταφοράς
–  Προορισμός
–  Διάρκεια	και	εποχή	ταξιδιού
–  Σκοπός	ταξιδιού
–  Ποιότητα	καταλύματος	και	υγιεινή	τροφίμων
–  Συμπεριφορά	ταξιδιώτη
–  Υγεία	του	ταξιδιώτη.

Οι	 προορισμοί	 στους	 οποίους	 τα	 καταλύματα,	 η	 υγιεινή,	 η	 ιατρική	
περίθαλψη	και	η	ποιότητα	του	νερού	είναι	υψηλού	επιπέδου	ενέχουν	
σχετικά	λιγότερο	σημαντικούς	κινδύνους	για	την	υγεία	των	ταξιδιω-
τών,	εκτός	αν	προϋπάρχει	κάποια	νόσος.	Αυτό	ισχύει	και	για	εκείνους	
που	κάνουν	επαγγελματικά	ταξίδια	ή	τουρισμό	και	επισκέπτονται	με-
γάλες	πόλεις	και	τουριστικά	κέντρα	με	καλής	ποιότητας	καταλύματα.	
Αντίθετα,	οι	προορισμοί	στους	οποίους	τα	καταλύματα	είναι	χαμηλής	
ποιότητας,	η	υγιεινή	ανεπαρκής,	δεν	υπάρχουν	ιατρικές	παροχές	και	
ελλείπει	το	πόσιμο	νερό,	μπορεί	να	αποτελέσουν	σοβαρό	κίνδυνο	για	
την	υγεία	του	ταξιδιώτη.	Αυτό	ισχύει,	π.χ.,	για	προσωπικό	επείγουσας	
βοήθειας	και	αναπτυξιακών	οργανισμών	ή	για	τουρίστες	που	τολμούν	
να	επισκεφθούν	απομακρυσμένες	περιοχές.	Σε	αυτές	τις	περιπτώσεις	
πρέπει	 να	ληφθούν	αυστηρές	προφυλάξεις	ώστε	 να	αποφευχθούν	οι	
ασθένειες.	

Η	 επιδημιολογία	 λοιμωδών	 νοσημάτων	 στη	 χώρα	 προορισμού	 είναι	
πολύ	σημαντική	για	τον	ταξιδιώτη.	Οι	ταξιδιώτες	και	οι	επαγγελματίες	
υγείας	θα	πρέπει	να	γνωρίζουν	την	ύπαρξη	των	όποιων	ασθενειών	έχουν	
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ενδεχομένως	 εκδηλωθεί	 στον	 τόπο	προορισμού	 τους.	Είναι	 πιθανό	 να	
έχουν	ανακύψει	νέοι	κίνδυνοι	για	τους	διεθνείς	ταξιδιώτες	που	να	μην	
περιγράφονται	σε	αυτό	το	βιβλίο,	αλλά	να	αναφέρονται	στην	ιστοσελί-
δα	 του	Παγκόσμιου	Οργανισμού	Υγείας	 (www.who.int).	Ενδέχεται	 να	
συμβούν	καταστροφές	φυσικές	ή	και	προερχόμενες	από	τον	άνθρωπο,	οι	
οποίες	δεν	είχαν	προβλεφθεί.	Επίσης,	η	εκδήλωση	γνωστών	ή	και	νέων	
λοιμωδών	νοσημάτων	συχνά	δεν	μπορεί	να	προβλεφθεί.	

Το	μέσο	μεταφοράς,	η	διάρκεια	της	επίσκεψης,	καθώς	και	η	συμπερι-
φορά	και	ο	τρόπος	ζωής	του	ταξιδιώτη	είναι	πολύ	σημαντικές	παράμε-
τροι	όσον	αφορά	στον	καθορισμό	της	πιθανότητας	έκθεσής	του	σε	λοι-
μώδεις	παράγοντες	και	επηρεάζει	τις	αποφάσεις	για	την	αναγκαιότητα	
κάποιων	 εμβολιασμών	 ή	 ανθελονοσιακής	 φαρμακευτικής	 αγωγής.	Η	
διάρκεια	της	επίσκεψης	καθορίζει	επίσης	αν	ο	ταξιδευτής	πρόκειται	να	
υποβληθεί	σε	αισθητές	αλλαγές	θερμοκρασίας	και	υγρασίας	κατά	τη	
διαμονή	του	στη	χώρα	αυτή	ή	σε	μακρά	έκθεση	σε	μολυσμένη	ατμό-
σφαιρα.

Ο	 σκοπός	 της	 επίσκεψης	 θεωρείται	 κρίσιμος,	 διότι	 έχει	 άμεση	 σχέση	
με	τους	επικείμενους	κινδύνους	για	την	υγεία.	Ένα	επαγγελματικό	τα-
ξίδι	σε	μια	πόλη	όπου	η	επίσκεψη	περιορίζεται	στο	ξενοδοχείο	υψηλής	
ποιότητας	και/ή	στο	συνεδριακό	κέντρο,	ή	ένα	τουριστικό	ταξίδι	σε	ένα	
καλά	οργανωμένο	θέρετρο	ενέχουν	λιγότερους	κινδύνους	από	ένα	ταξίδι	
σε	μια	απομακρυσμένη	εξοχική	τοποθεσία,	είτε	πρόκειται	για	ταξίδι	για	
επαγγελματικούς	λόγους	είτε	για	ταξίδι	διασκέδασης.	Ωστόσο	και	η	συ-
μπεριφορά	παίζει	σημαντικό	ρόλο.	Για	παράδειγμα,	η	νυχτερινή	έξοδος	
σε	μια	περιοχή	όπου	υπάρχει	ενδημία	ελονοσίας	χωρίς	μέτρα	προφύλα-
ξης	μπορεί	να	έχει	ως	αποτέλεσμα	τη	μόλυνση	του	ταξιδιώτη	με	ελονο-
σία.	Η	 έκθεση	σε	 έντομα,	 τρωκτικά,	 διάφορα	άλλα	 ζώα,	 λοιμογόνους	
παράγοντες,	μολυσμένο	φαγητό	και	νερό,	σε	συνδυασμό	με	την	απουσία	
των	κατάλληλων	ιατρικών	εγκαταστάσεων,	καθιστά	το	ταξίδι	σε	απομα-
κρυσμένες	περιοχές	ιδιαιτέρως	επικίνδυνο.

Συμβουλευτική πριν από το ταξίδι

Οι	ταξιδιώτες	που	σκοπεύουν	να	επισκεφθούν	έναν	προορισμό	σε	μια	
αναπτυσσόμενη	 χώρα	θα	πρέπει	 να	απευθυνθούν	σε	 νοσοκομείο	ή	σε	
ιατρείο	πριν	από	το	ταξίδι.	Η	επίσκεψη	αυτή	θα	πρέπει	να	γίνεται	του-
λάχιστον	4–8	εβδομάδες	πριν	από	το	ταξίδι	και	ακόμα	νωρίτερα	σε	περί-
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πτωση	που	το	ταξίδι	θα	είναι	μακράς	διάρκειας	ή	πρόκειται	για	εργασία	
σε	πολύ	μακρινή	χώρα.	Ωστόσο,	οι	ταξιδιώτες	της	τελευταίας	στιγμής	
μπορούν	να	επωφεληθούν	από	μια	ιατρική	επίσκεψη	ακόμα	και	μία	ημέ-
ρα	πριν	από	το	ταξίδι.	Η	επίσκεψη	θα	καθορίσει	την	ανάγκη	για	ενδεχό-
μενο	εμβολιασμό	και/ή	ανθελονοσιακή	φαρμακευτική	αγωγή,	όπως	επί-
σης	και	για	ό,τι	άλλο	μπορεί	να	χρειαστεί	ο	ταξιδιώτης.	Ένα	φαρμακείο	
πρώτων	βοηθειών	συνιστάται	ή	παρέχεται	και	συμπληρώνεται	ανάλογα	
με	τις	ανάγκες	του	ατόμου.

Μια	 οδοντιατρική	 και	 –για	 τις	 γυναίκες–	 μια	 γυναικολογική	 εξέταση	
συνιστάται	 πριν	 από	 την	 πραγματοποίηση	 κάποιου	 μακράς	 διάρκειας	
ταξιδιού	σε	μια	αναπτυσσόμενη	χώρα	ή	σε	απομακρυσμένες	περιοχές.	Η	
εξέταση	αυτή	είναι	πολύ	σημαντική	για	άτομα	με	χρόνια	ή	υποτροπιάζο-
ντα	οδοντιατρικά	ή	γυναικολογικά/μαιευτικά	προβλήματα.	

Εκτίμηση των κινδύνων υγείας  
που σχετίζονται με τα ταξίδια

Ο	γιατρός-σύμβουλος	βασίζει	τις	συστάσεις	του,	συμπεριλαμβανομένων	
και	αυτών	για	εμβολιασμό	και	φαρμακευτική	αγωγή,	στην	εκτίμηση	του	
κινδύνου	 για	 το	 συγκεκριμένο	 ταξιδιώτη	 και	 λαμβάνει	 υπόψη	 του	 το	
ενδεχόμενο	μετάδοσης	κάποιας	νόσου	και	 το	πόσο	σοβαρή	μπορεί	 να	
αποβεί	αυτή	για	τον	εν	λόγω	ταξιδιώτη.	Τα	στοιχεία	που	αποτελούν	το	
κλειδί	για	την	εκτίμηση	του	κινδύνου	είναι	ο	προορισμός,	η	διάρκεια	και	
ο	σκοπός	του	ταξιδιού,	όπως	επίσης	το	επίπεδο	ποιότητας	των	καταλυ-
μάτων	και	η	κατάσταση	της	υγείας	του	ταξιδιώτη.	

Για	κάθε	νόσο	που	λαμβάνεται	υπόψη	εκτιμώνται	και	τα	εξής:
–   Η	διαθεσιμότητα	 προφύλαξης,	 οι	 πιθανές	 ανεπιθύμητες	 ενέργειες	
και	η	καταλληλότητα	για	το	συγκεκριμένο	ταξιδιώτη

–   Οι	σχετικοί	κίνδυνοι	δημόσιας	υγείας	(π.χ.	ο	κίνδυνος	μόλυνσης	άλ-
λων).

Η	συλλογή	των	απαιτούμενων	πληροφοριών	για	την	εκτίμηση	των	κιν-
δύνων	εμπεριέχει	λεπτομερείς	ερωτήσεις	προς	τον	ταξιδιώτη.	Είναι	χρή-
σιμο	να	υπάρχει	μια	λίστα	ελέγχου,	η	οποία	θα	εξασφαλίζει	ότι	όλες	οι	
σχετικές	πληροφορίες	έχουν	αποκτηθεί	και	καταγραφεί.	Πρέπει	να	δοθεί	
στον	ταξιδιώτη	ατομική	κατάσταση	με	τα	εμβόλια	που	του	έχουν	γίνει	
(κάρτα	εμβολιασμών),	καθώς	οι	εμβολιασμοί	ενδέχεται	να	γίνουν	σε	δια-
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φορετικά	κέντρα.	Στο	τέλος	του	κεφαλαίου,	παρέχεται	ερωτηματολόγιο	
που	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	για	διάφορους	ταξιδιώτες.

Φαρμακείο πρώτων βοηθειών  
και υλικά καλλωπισμού

Πρέπει	να	υπάρχουν	τα	απαραίτητα	ιατρικά	εφόδια,	ώστε	να	καλύπτο-
νται	όλες	οι	ενδεχόμενες	ανάγκες	κατά	τη	διάρκεια	του	ταξιδιού.

Ένα	φαρμακείο	 πρώτων	βοηθειών	 είναι	 χρήσιμο	 για	 όλους	 τους	 προ-
ορισμούς	όπου	υπάρχει	σημαντικός	κίνδυνος	για	την	υγεία,	ειδικά	για	
εκείνους	των	αναπτυσσόμενων	κρατών	και/ή	όπου	η	τοπική	διαθεσιμό-
τητα	συγκεκριμένων	φαρμάκων	δεν	είναι	βέβαιη.	Το	φαρμακείο	αυτό	θα	
πρέπει	να	περιλαμβάνει	τα	βασικά	φάρμακα	για	την	αντιμετώπιση	κοι-
νών	παθήσεων,	εξοπλισμό	για	πρώτες	βοήθειες	και	όποιο	άλλο	ιατρικό	
αντικείμενο	κρίνεται	απαραίτητο,	όπως	σύριγγες	και	βελόνες,	το	οποίο	
μπορεί	να	φανεί	χρήσιμο	για	το	συγκεκριμένο	ταξιδιώτη.

Κάποιες	κατηγορίες	συνταγογραφούμενων	φαρμάκων	ή	ειδικά	ιατρικά	
αντικείμενα	θα	πρέπει	να	συνοδεύονται	με	ιατρικό	πιστοποιητικό,	υπο-
γεγραμμένο	από	γιατρό,	που	να	βεβαιώνει	ότι	ο	ταξιδιώτης	χρειάζεται	
το	φάρμακο	ή	τα	αντικείμενα	για	ιατρικούς	λόγους.	Κάποιες	χώρες	απαι-
τούν	όχι	μόνο	από	το	γιατρό	αλλά	και	από	την	εκάστοτε	εθνική	υγειονο-
μική	υπηρεσία	να	έχει	υπογράψει	τη	βεβαίωση.

Τα	υλικά	καλλωπισμού	θα	πρέπει	επίσης	να	υπάρχουν	σε	ικανοποιητική	
ποσότητα	για	όλη	τη	διάρκεια	του	ταξιδιού,	εκτός	αν	είναι	εξασφαλισμέ-
νη	η	διαθεσιμότητά	τους	στον	τόπο	προορισμού.	Τα	αντικείμενα	αυτά	
μπορεί	 να	 είναι	στοματικής	υγιεινής,	φροντίδας	 των	οφθαλμών	 (όπως	
φακοί	επαφής),	φροντίδας	του	δέρματος	και	προσωπικής	υγιεινής.	

Βασικά περιεχόμενα ενός φαρμακείου πρώτων βοηθειών

Υλικά	πρώτων	βοηθειών:	
–  Συγκολλητική	ταινία	(λευκοπλάστ)	
–  Αντισηπτικά	καθαρισμού	πληγών		
–  Επίδεσμοι
–  Οφθαλμικά	κολλύρια
–  Εντομοαπωθητικά
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–  Αντι-ισταμινικά	για	δήγματα	εντόμων
–  Ρινικό	αποσυμφορητικό	
–  Στοματικό	άλας	επανενυδάτωσης
–  Ψαλιδάκι	και	παραμάνες
–  Απλά	αναλγητικά	(π.χ.	παρακεταμόλη,	ασπιρίνη	κ.λπ.)		
–  Αποστειρωμένοι	επίδεσμοι
–  Θερμόμετρο.

Επιπλέον	 υλικά	 ανάλογα	 με	 τον	 προορισμό	 και	 τις	 προσωπικές	 ανά-
γκες:

–  Αντιδιαρροϊκά	φάρμακα
–  Αντιμυκητιασική	σκόνη
–  Ανθελονοσιακά	φάρμακα
–  Προφυλακτικά
–  Φάρμακα	για	προϋπάρχουσες	παθήσεις
–  Αποστειρωμένες	σύριγγες	και	βελόνες
–  Απολυμαντικό	νερού
–   Άλλα	υλικά	που	κρίνονται	απαραίτητα	ανάλογα	με	τον	προορισμό	
και	τη	διάρκεια	της	επίσκεψης.

Ταξιδιώτες με προϋπάρχουσες  
παθήσεις και ειδικές ανάγκες

Ειδικές ομάδες ταξιδιωτών

Οι	κίνδυνοι	για	την	υγεία	που	μπορεί	να	αντιμετωπίσει	κάποιος	ταξι-
δεύοντας	είναι	πολύ	μεγαλύτεροι	για	συγκεκριμένες	ομάδες	ταξιδιω-
τών,	όπως	βρέφη	και	μικρά	παιδιά,	έγκυες,	ηλικιωμένοι,	άτομα	με	ανα-
πηρίες	και	εκείνοι	με	προϋπάρχοντα	προβλήματα	υγείας.	Οι	κίνδυνοι	
για	την	υγεία	μπορεί	επίσης	να	διαφέρουν	ανάλογα	με	το	σκοπό	του	
ταξιδιού,	 για	 παράδειγμα	 αν	 ο	 ταξιδιώτης	 θα	 επισκεφθεί	 φίλους	 και	
συγγενείς	ή	πραγματοποιεί	ένα	ταξίδι	για	θρησκευτικούς	λόγους/προ-
σκύνημα	(Κεφάλαιο	9),	για	αναψυχή	ή	για	εργασία.	Για	όλους	αυτούς	
τους	ταξιδιώτες	κρίνεται	απαραίτητη	η	επίσκεψη	σε	ένα	γιατρό	και	η	
λήψη	προληπτικών	μέτρων.	Ακόμα,	θα	πρέπει	να	ενημερωθούν	επαρ-
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κώς	σχετικά	με	τις	παρεχόμενες	 ιατρικές	υπηρεσίες	στον	τόπο	προο-
ρισμού.	

Ηλικία

Τα	βρέφη	και	τα	μικρά	παιδιά	έχουν	ειδικές	ανάγκες	όσον	αφορά	στον	
εμβολιασμό	και	την	πρόληψη	για	την	ελονοσία	(βλέπε	Κεφάλαια	6	και	
7).	Είναι	ιδιαιτέρως	ευαίσθητα	στην	υπέρυθρη		ακτινοβολία	και	αφυδα-
τώνονται	πολύ	πιο	εύκολα	απ’	ό,τι	ένας	ενήλικας	στην	περίπτωση	που	η	
λήψη	υγρών	είναι	ανεπαρκής	ή	υπάρξει	απώλεια	υγρών	λόγω	διάρροιας.	
Ένα	παιδί	μπορεί	να	καταλήξει	από	αφυδάτωση	μέσα	σε	λίγες	ώρες.	Τα	
αεροπορικά	ταξίδια	είναι	δυνατόν	να	προκαλέσουν	δυσφορία	στα	βρέφη	
λόγω	 της	 αλλαγής	 της	 πίεσης	 στην	 καμπίνα	 και	 δεν	 ενδείκνυνται	 για	
βρέφη	μικρότερα	των	48	ωρών.	Τα	βρέφη	και	τα	μικρά	παιδιά	είναι	πιο	
ευαίσθητα	στις	ξαφνικές	υψομετρικές	αλλαγές.	Επίσης,	είναι	πιο	ευάλω-
τα	σε	λοιμώδη	νοσήματα.	

Τα	ταξίδια	για	άτομα	προχωρημένης	ηλικίας	δεν	είναι	απαγορευτικά	αν	
γενικά	το	επίπεδο	της	υγείας	τους	είναι	καλό.	Οι	ηλικιωμένοι	θα	πρέ-
πει	να	κάνουν	μια	ιατρική	επίσκεψη	πριν	σχεδιάσουν	κάποιο	μακρινό	
ταξίδι.

Εγκυμοσύνη

Τα	ταξίδια	γενικώς	δεν	είναι	απαγορευτικά	κατά	τη	διάρκεια	της	εγκυ-
μοσύνης,	μέχρι	να	πλησιάσει	η	αναμενόμενη	ημερομηνία	του	τοκετού,	
εφόσον	δεν	υπάρχουν	επιπλοκές	στην	εγκυμοσύνη	και	η	μητέρα	είναι	
υγιής.	Οι	αεροπορικές	εταιρίες	θέτουν	κάποιους	περιορισμούς	για	την	
προχωρημένη	εγκυμοσύνη	και	τη	λοχεία	(βλέπε	Κεφάλαιο	2).

Για	την	περίοδο	της	εγκυμοσύνης	υπάρχουν	ορισμένοι	περιορισμοί	σχε-
τικά	με	 τους	 εμβολιασμούς.	Συγκεκριμένες	 πληροφορίες	 αναφέρονται	
στο	Κεφάλαιο	6.

Οι	έγκυες	κινδυνεύουν	από	σοβαρές	επιπλοκές	στην	περίπτωση	που	μο-
λυνθούν	από	ελονοσία.	Συνεπώς,	κατά	τη	διάρκεια	της	κύησης	θα	πρέ-
πει	να	αποφεύγονται	τα	ταξίδια	σε	περιοχές	όπου	η	ελονοσία	ενδημεί.	
Συγκεκριμένες	συστάσεις	για	τη	χρήση	ανθελονοσιακών	φαρμάκων	για	
εγκυμονούσες	αναφέρονται	στο	Κεφάλαιο	7.
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Κατά	τη	διάρκεια	της	κύησης,	η	λήψη	οποιωνδήποτε	φαρμάκων	θα	πρέ-
πει	να	γίνεται	μόνο	κατόπιν	ιατρικής	συμβουλής.

Τα	 ταξίδια	σε	μεγάλα	υψόμετρα	 (βλέπε	 επίσης	Κεφάλαιο	3)	ή	σε	πιο	
απομακρυσμένες	περιοχές	δεν	συνιστώνται	κατά	την	εγκυμοσύνη.	

Άτομα με αναπηρίες

Η	αναπηρία	συνήθως	δεν	αποτελεί	 λόγο	 για	 να	μην	πραγματοποιήσει	
κάποιος	ένα	ταξίδι	όταν	η	υγεία	του	είναι	σε	γενικές	γραμμές	καλή.	Οι	
αεροπορικές	εταιρίες	έχουν	κανονισμούς	όσον	αφορά	στο	ταξίδι	επιβα-
τών	με	αναπηρία,	οι	οποίοι	θα	πρέπει	να	συνοδεύονται	(βλέπε	Κεφάλαιο	
2).	Σχετικές	πληροφορίες	θα	πρέπει	να	λαμβάνονται	από	την	αεροπορική	
εταιρία	εκ	των	προτέρων.	

Προϋπάρχουσα πάθηση

Άτομα	που	πάσχουν	από	χρόνιες	παθήσεις	θα	πρέπει	να	συμβουλευτούν	
κάποιο	γιατρό	πριν	αποφασίσουν	ένα	ταξίδι.	Οι	παθήσεις	που	αυξάνουν	
τους	κινδύνους	υγείας	σε	ένα	ταξίδι	είναι	οι	εξής:

–  Καρδιαγγειακές	παθήσεις

–  Χρόνια	ηπατίτιδα

–  Χρόνια	ιδιοπαθή	φλεγμονώδη	νοσήματα	του	εντέρου

–  Χρόνιες	νεφρικές	παθήσεις	που	χρήζουν	αιμοκάθαρσης	

–  Χρόνιες	αναπνευστικές	παθήσεις

–  Σακχαρώδης	διαβήτης

–  Επιληψία

–   Ανοσοκαταστολή	λόγω	φαρμακευτικής	αγωγής	ή	λοίμωξης	από	τον	
ιό	HIV

–  Προηγούμενη	θρομβοεμβολική	πάθηση	

–  Σοβαρή	αναιμία

–  Σοβαρές	νοητικές	διαταραχές

–   Οποιαδήποτε	 χρόνια	 πάθηση	 που	 απαιτεί	 συχνή	 ιατρική	 παρακο-
λούθηση.	
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Κάθε	ταξιδιώτης	με	κάποια	χρόνια	πάθηση	θα	πρέπει	να	έχει	μαζί	του	τα	
απαραίτητα	φάρμακα	και	ιατρικά	αντικείμενα	καθόλη	τη	διάρκεια	του	
ταξιδιού.	Όλα	τα	φάρμακα,	ειδικά	τα	συνταγογραφούμενα,	θα	πρέπει	να	
φυλάσσονται	σε	μια	χειραποσκευή	που	θα	φέρει	μαζί	του	ο	ταξιδιώτης	
και	να	περιέχονται	στην	αρχική	συσκευασία	τους,	όπου	θα	αναγράφε-
ται	καθαρά	το	περιεχόμενο.	Στις	αποσκευές	που	δεν	φέρει	μαζί	 του	ο	
ταξιδιώτης	μπορεί	 να	 έχει	 για	ασφάλεια	μια	 δεύτερη	συσκευασία	 του	
φαρμάκου	σε	περίπτωση	απώλειας	ή	κλοπής.	Λόγω	αυξημένων	μέτρων	
ασφαλείας	 στις	 αεροπορικές	 εταιρίες,	 τα	 αιχμηρά	 αντικείμενα	 και	 τα	
υγρά	σε	ποσότητες	άνω	των	100	mL	θα	πρέπει	να	αποθηκεύονται	στις	
αποσκευές	που	δεν	φέρει	μαζί	του	ο	ταξιδιώτης.	Επίσης,	μαζί	με	τα	άλλα	
ταξιδιωτικά	έγγραφα,	ο	ταξιδιώτης	θα	πρέπει	να	έχει	πάντα	μαζί	του	το	
όνομα	και	στοιχεία	επικοινωνίας	του	γιατρού	του,	όπως	και	πληροφορίες	
για	την	πάθηση	και	τη	θεραπεία	του,	καθώς	και	λεπτομέρειες	σχετικά	με	
τη	φαρμακευτική	αγωγή	 (συμπεριλαμβάνονται	και	οι	ονομασίες	γενό-
σημων	φαρμάκων)	και	τις	χορηγούμενες	δόσεις.	Θα	πρέπει,	επίσης,	να	
φέρει	μια	ιατρική	βεβαίωση	όπου	θα	περιγράφεται	η	ανάγκη	του	για	κά-
ποια	φάρμακα	ή	άλλα	ιατρικά	αντικείμενα	(π.χ.	σύριγγες),	σε	περίπτωση	
που	ερωτηθεί	στο	τελωνείο.	

Ταξιδιωτική ασφάλιση 

Οι	ταξιδιώτες	σε	διεθνείς	προορισμούς	θα	πρέπει	να	έχουν	υπόψη	τους	
ότι	η	ιατρική	περίθαλψη	στο	εξωτερικό	πολύ	συχνά	λαμβάνει	χώρα	μόνο	
σε	ιδιωτικές	ιατρικές	υπηρεσίες	και	είναι	πιθανό	να	κοστίζει	ακριβά.	Σε	
μέρη	όπου	δεν	είναι	άμεση	η	παροχή	ιατρικής	περίθαλψης	υψηλής	ποιό-
τητας,	οι	ταξιδιώτες	ενδεχομένως	να	χρειαστεί	να	επαναπατριστούν	σε	
περίπτωση	ατυχήματος	ή	ασθένειας.	Σε	περίπτωση	θανάτου	στο	εξωτε-
ρικό	ο	επαναπατρισμός	της	σορού	μπορεί	να	στοιχίζει	πολύ	ακριβά	και	
να	 είναι	 δύσκολο	να	διευθετηθεί.	Οι	συμβουλές	προς	 τους	 ταξιδιώτες	
πρέπει	 να	 είναι	οι	 εξής:	 (α)	 να	αναζητούν	πληροφορίες	αναφορικά	με	
αμοιβαίες	συμφωνίες	σε	θέματα	υγειονομικής	περίθαλψης	μεταξύ	του	
κράτους	όπου	κατοικεί	ο	ταξιδιώτης	και	του	κράτους	προορισμού	και	(β)	
να	αποκτούν	ειδική	ταξιδιωτική	ασφάλιση	υγείας	για	προορισμούς	όπου	
οι	κίνδυνοι	για	την	υγεία	είναι	σημαντικοί	και	η	ιατρική	περίθαλψη	είναι	
ακριβή	ή	όχι	άμεσα	προσιτή.	Η	ασφάλιση	αυτή	θα	πρέπει	 να	παρέχει	
κάλυψη	σε	αλλαγές	των	διαδρομών,	άμεσο	επαναπατρισμό	για	λόγους	
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υγείας,	νοσοκομειακή	περίθαλψη,	ιατρική	φροντίδα	σε	περίπτωση	ασθέ-
νειας	ή	ατυχήματος	και	επαναπατρισμό	σορού	σε	περίπτωση	θανάτου.	

Ταξιδιωτικά	γραφεία	και	πράκτορες	συνήθως	παρέχουν	πληροφορίες	για	
την	ασφάλιση	των	ταξιδιωτών.	Πρέπει	να	σημειωθεί	ότι	μερικές	χώρες	
απαιτούν	πλέον	ως	όρο	εισόδου	στοιχεία	που	δηλώνουν	επαρκή	ασφά-
λιση	υγείας.	Οι	ταξιδιώτες	οφείλουν	να	γνωρίζουν	τις	διαδικασίες	που	
ακολουθούνται	ώστε	να	λάβουν	βοήθεια	και	αποζημίωση.	Ο	ταξιδιώτης	
θα	 πρέπει	 να	 φυλάει	 στην	 προσωπική	 αποσκευή	 του,	 μαζί	 με	 όλα	 τα	
υπόλοιπα	ταξιδιωτικά	έγγραφα,	ένα	αντίγραφο	της	βεβαίωσης	της	ασφά-
λειας	και	πληροφορίες	επικοινωνίας.	

Ο ρόλος των επαγγελματιών  
της ταξιδιωτικής βιομηχανίας

Τα	ταξιδιωτικά	γραφεία,	οι	πράκτορες,	οι	αεροπορικές	και	οι	ναυτιλιακές	
εταιρίες	έχουν	τη	δική	τους	ευθύνη	σχετικά	με	την	ασφάλεια	της	υγείας	
των	ταξιδιωτών.	Είναι	προς	το	συμφέρον	της	ταξιδιωτικής	βιομηχανίας	
ο	ταξιδιώτης	να	έχει	όσο	το	δυνατόν	λιγότερα	προβλήματα	όταν	ταξιδεύ-
ει	και	επισκέπτεται	ξένες	χώρες.	Η	επαφή	με	τους	ταξιδιώτες	πριν	από	
την	αναχώρηση	παρέχει	μια	μοναδική	ευκαιρία	πληροφόρησης	σχετικά	
με	την	κατάσταση	που	επικρατεί	στη	χώρα	που	επισκέπτονται.	Ο	ταξι-
διωτικός	πράκτορας	ή	το	γραφείο	θα	πρέπει	να	παρέχει	τις	ακόλουθες	
συμβουλές	για	την	προστασία	της	υγείας	των	ταξιδιωτών:

   Συστήστε	στον	ταξιδιώτη	να	επισκεφθεί	ένα	νοσοκομείο	ή	ένα	ιατρείο	
όσο	το	δυνατόν	συντομότερα	μετά	από	την	απόφαση	της	πραγματο-
ποίησης	του	ταξιδιού	σε	οποιονδήποτε	προορισμό	όπου	υπάρχει	το	εν-
δεχόμενο	σημαντικού	κινδύνου	υγείας,	ιδιαίτερα	σε	αναπτυσσόμενες	
χώρες.	Προτιμότερο	είναι	η	επίσκεψη	να	γίνει	4–8	εβδομάδες	πριν	από	
την	αναχώρηση.	

   Συμβουλέψτε	τους	ταξιδιώτες	της	τελευταίας	στιγμής	να	επισκεφθούν	
ένα	νοσοκομείο	ή	ένα	ιατρείο	ακόμα	και	την	ημέρα	πριν	από	την	ανα-
χώρηση.	

   Πληροφορήστε	τους	ταξιδιώτες	σε	περίπτωση	που	στον	τόπο	προορι-
σμού	τους	υπάρχουν	συγκεκριμένοι	κίνδυνοι	για	την	προσωπική	τους	
ασφάλεια	και	προτείνατε	τα	κατάλληλα	μέτρα	πρόληψης.	
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   Ενθαρρύνατε	τους	ταξιδιώτες	να	κάνουν	μια	ευρεία	ασφάλιση	υγείας	
και	πληροφορήστε	τους	σχετικά	με	τα	διαθέσιμα	συμβόλαια.	

   Πληροφορήστε	 τους	 ταξιδιώτες	 για	 τις	 διαδικασίες	 που	ακολουθού-
νται	ώστε	να	λάβουν	βοήθεια	και	αποζημίωση,	ειδικά	αν	η	ασφάλιση	
έχει	γίνει	από	το	ταξιδιωτικό	γραφείο	ή	την	εταιρία.	

   Παρέχετε	πληροφορίες	σχετικά	με:

– Τις	προϋποθέσεις	υποχρεωτικού	εμβολιασμού	για	κίτρινο	πυρετό

–   Την	ανάγκη	για	μέτρα	πρόληψης	της	ελονοσίας	στον	τόπο	προορι-
σμού

–   Την	ύπαρξη	άλλων	σημαντικών	κινδύνων	για	την	υγεία	στον	τόπο	
προορισμού

–   Την	ύπαρξη	ή	μη	καλής	ποιότητας	 υγειονομικών	υποδομών	στον	
τόπο	προορισμού.

Ευθύνες του ταξιδιώτη 

Οι	ταξιδιώτες	μπορούν	να	λάβουν	πληροφορίες	και	να	συμβουλευτούν	
γιατρούς	και	επαγγελματίες	της	ταξιδιωτικής	βιομηχανίας,	ώστε	να	αντι-
μετωπίσουν	ενδεχόμενα	προβλήματα	υγείας	στο	εξωτερικό.	Ωστόσο,	οι	
ταξιδιώτες	θα	πρέπει	να	αποδεχθούν	ότι	είναι	οι	ίδιοι	υπεύθυνοι	για	την	
υγεία	τους	στο	ταξίδι	και	κατά	την	επιστροφή	τους,	όπως	επίσης	ότι	εί-
ναι	υπεύθυνοι	για	την	τυχόν	μετάδοση	νοσημάτων	σε	άλλους.	Οι	κύριες	
ευθύνες	που	πρέπει	να	αποδεχθεί	ο	ταξιδιώτης	είναι	οι	εξής:

–  	Η	απόφαση	να	ταξιδέψει

–  	Η	αναγνώριση	και	αποδοχή	των	όποιων	πιθανών	κινδύνων

–  	Η	πρόνοια	για	λήψη	ιατρικής	συμβουλής.	Η	λήψη	ιατρικής	συμβου-
λής	συνιστάται	να	γίνεται	4–8	εβδομάδες	πριν	από	το	ταξίδι	

–  	Η	συμμόρφωση	με	τους	συνιστώμενους	εμβολιασμούς	και	με	άλλα	
οριζόμενα	φάρμακα	και	υγειονομικά	μέτρα

–  Ο	προσεκτικός	σχεδιασμός	πριν	από	το	ταξίδι

–  	Η	κατοχή	φαρμακείου	πρώτων	βοηθειών	και	η	γνώση	της	χρήσης	
του

–  	Η	εξασφάλιση	επαρκούς	ασφαλιστικής	κάλυψης
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–  	Η	λήψη	μέτρων	πρόληψης	πριν,	κατά	τη	διάρκεια	και	μετά	το	τα-
ξίδι

–  	Η	ευθύνη	να	έχει	μαζί	του	βεβαίωση	από	γιατρό	σχετικά	με	συντα-
γογραφούμενα	φάρμακα,	σύριγγες	κ.λπ.	που	μπορεί	να	μεταφέρει

–  	Η	ευθύνη	για	την	υγεία	παιδιών	που	τυχόν	συνοδεύει

–  	Μέτρα	πρόληψης	για	την	αποφυγή	μετάδοσης	κάποιου	λοιμώδους	
νοσήματος	σε	άλλους,	κατά	 τη	διάρκεια	 του	 ταξιδιού	και	ύστερα	
από	αυτό

–  	Η	προσεκτική	αναφορά	οποιασδήποτε	νόσου	όταν	επιστρέψει,	όπως	
και	πληροφορίες	για	όλα	τα	πρόσφατα	ταξίδια

–  	Ο	σεβασμός	της	χώρας	φιλοξενίας	και	του	τοπικού	πληθυσμού.

Στο	τέλος	του	κεφαλαίου	παρέχεται	κατάλογος	ελέγχου	προς	χρήση	του	
ταξιδιώτη,	 στην	 οποία	 αναφέρονται	 τα	 βήματα	 που	 πρέπει	 να	 γίνουν	
πριν	από	το	ταξίδι.

Ιατρικές εξετάσεις μετά το ταξίδι

Πρέπει	να	συστήνεται	στους	ταξιδιώτες	να	υποβληθούν	σε	ιατρικές	εξε-
τάσεις,	όταν	επιστρέψουν,	στην	περίπτωση	που:

–   Υποφέρουν	από	κάποια	χρόνια	πάθηση,	όπως	καρδιαγγειακά	νοσή-
ματα,	σακχαρώδη	διαβήτη,	χρόνια	αναπνευστικά	προβλήματα

–   Έχουν	νοσήσει	τις	αμέσως	επόμενες	της	επιστροφής	τους	εβδομά-
δες,	ιδιαίτερα	αν	πρόκειται	για	πυρετό,	επίμονη	διάρροια,	εμέτους,	
ίκτερο,	διαταραχές	από	το	ουροποιητικό	σύστημα,	δερματοπάθειες	
ή	λοίμωξη	στα	γεννητικά	όργανα	

–  	Υποθέτουν	ότι	έχουν	εκτεθεί	σε	κάποιο	σοβαρό	λοιμώδες	νόσημα	
κατά	τη	διάρκεια	του	ταξιδιού	τους

–   Έχουν	περάσει	περισσότερους	από	3	μήνες	σε	κάποια	αναπτυσσό-
μενη	χώρα.

Οι	ταξιδιώτες	θα	πρέπει	να	ενημερώνουν	το	ιατρικό	προσωπικό	σχετικά	
με	 το	πρόσφατο	 ταξίδι	 τους,	 καθώς	και	 για	 τον	προορισμό,	 το	σκοπό	
και	τη	διάρκεια	του	ταξιδιού.	Εκείνοι	που	ταξιδεύουν	συχνά,	πρέπει	να	
δίνουν	λεπτομέρειες	για	όλα	τα	ταξίδια	που	έλαβαν	χώρα	τις	προηγού-
μενες	εβδομάδες	και	μήνες.	
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Σημείωση.	Ο	πυρετός	μετά	από	ταξίδι	σε	μια	περιοχή	όπου	ενδημεί	ελο-
νοσία	αποτελεί	επείγουσα	ιατρική	κατάσταση	και	οι	ταξιδιώτες	πρέπει	
να	αναζητήσουν	ιατρική	περίθαλψη	άμεσα.	

Για περισσότερη μελέτη
Keystone	JS	et	al	(eds)	Travel medicine.	1st	ed.	London,	Elsevier,	2004

Steffen	R,	Dupont	HL,	Wilder-Smith	A	 (eds)	Manual of travel medicine and 
health.	2nd	ed.	London,	BC	Decker,	2007	

Tourism highlights:	2007	edition.	Madrit,	World	Tourism	Organization,	2007

Zuckerman	JN	(ed)	Principles and practice of travel medicine.	Chichester,	Wi-
ley,	2001
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Κατάλογος ελέγχου για τον ταξιδιώτη

Συγκέντρωση πληροφοριών για τις τοπικές συνθήκες

Ανάλογα με τον προορισμό

   Κίνδυνοι	σχετικοί	με	την	περιοχή	(αστικοί	ή	της	υπαίθρου)

   Τύπος	καταλύματος	(ξενοδοχείο,	κάμπινγκ)

   Διάρκεια	διαμονής

   Υψόμετρο

   Προβλήματα	ασφάλειας	(π.χ.	εμπόλεμες	καταστάσεις)

   Διαθεσιμότητα	ιατρικών	υπηρεσιών

Πρόληψη

Εμβολιασμός.	Επισκεφθείτε	το	πλησιέστερο	νοσοκομείο	ή	ιατρείο	όσο	
το	δυνατόν	συντομότερα,	κατά	προτίμηση	4–8	εβδομάδες	πριν	από	την	
αναχώρηση.

Ελονοσία.	Ζητήστε	πληροφορίες	σχετικά	με	τον	κίνδυνο	ελονοσίας,	την	
πρόληψη	των	δηγμάτων	από	κουνούπια,	την	πιθανή	ανάγκη	για	κατάλ-
ληλα	φάρμακα	και	 τα	 είδη	 έκτακτης	ανάγκης.	Επίσης,	 προνοήστε	 για	
κουνουπιέρα	στο	κρεβάτι	και	εντομοαπωθητικά.	

Υγιεινή τροφίμων.	Τρώτε	μόνο	φαγητό	που	είναι	μαγειρεμένο	καλά	και	
πίνετε	νερό	από	καλά	ασφαλισμένα	μπουκάλια	ή	συσκευασμένα	ποτά.	
Ενδείκνυται	 ο	 βρασμός	 του	 πόσιμου	 νερού	 σε	 περίπτωση	 που	 αμφι-
σβητείται	η	ποιότητά	του.	Αν	δεν	είναι	εφικτός	ο	βρασμός,	μπορεί	να	
χρησιμοποιηθεί	 πιστοποιημένο	φίλτρο	 καθαρισμού	 που	 είναι	 σε	 καλή	
κατάσταση	και/ή	απολυμαντικός	παράγοντας.	

Ιδιαίτερες τοπικές παθήσεις.	Συμβουλευτείτε	τις	αντίστοιχες	παραγρά-
φους	του	παρόντος	βιβλίου.	

Ατυχήματα που σχετίζονται με

   Τη	μετακίνηση	(πριν	από	την	αναχώρηση	εξασφαλίστε	κάρτα	που	να	
αναγράφει	την	ομάδα	αίματός	σας)

   Ζώα	(προσοχή	σε	φίδια	και	λυσσασμένα	σκυλιά)
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   Αλλεργίες	(κάντε	χρήση	ιατρικής	ταυτότητας	σε	βραχιόλι)

   Τον	ήλιο	(έχετε	μαζί	σας	γυαλιά	ηλίου	και	αντηλιακό)

Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες προληπτικές εξετάσεις

   Ιατρικές:	συνταγογράφηση	φαρμάκων	ανάλογα	με	τη	διάρκεια	παρα-
μονής	και	συμβουλές	από	γιατρό	για	το	περιεχόμενο	ενός	κατάλληλου	
φαρμακείου	πρώτων	βοηθειών		

   Οδοντιατρικές

   Οφθαλμολογικές

   Άλλες	ειδικές	εξετάσεις	(π.χ.	λόγω	εγκυμοσύνης,	διαβήτη)

Ιατρική ασφάλιση με	την	ανάλογη	κάλυψη	στο	εξωτερικό,	π.χ.	ατύχη-
μα,	ασθένεια,	επαναπατρισμός	για	λόγους	υγείας.	

Ιατρικό ερωτηματολόγιο πριν την αναχώρηση
Επίθετο:	 Όνομα:

Ημερομηνία	γέννησης:	 Χώρα	προέλευσης:

Σκοπός	ταξιδιού:	 	Προσωπικός	 	Επαγγελματικός

Ειδικές	δραστηριότητες:	 	Κατάλυμα:	π.χ.	κάμπινγκ,	καταυλισμός

		Άθληση:	 π.χ.	 καταδύσεις,	 κυνήγι,	 ορειβα-
σία	σε	μεγάλο	υψόμετρο

Ημερομηνία	αναχώρησης	και	διάρκεια	διαμονής:

Μέρη προς επίσκεψη

Χώρα Πόλη Μη	αστική	περιοχή Ημερομηνίες	
Ναι	 	 Όχι Από	 	 έως	
Ναι	 	 Όχι Από	 	 έως
Ναι	 	 Όχι Από	 	 έως
Ναι	 	 Όχι Από	 	 έως
Ναι	 	 Όχι Από	 	 έως
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Ιατρικό	ιστορικό:

Εμβολιασμοί:

Παρούσα	κατάσταση	υγείας:

Χρόνιες	παθήσεις:

Πρόσφατες	ή	σε	εξέλιξη	θεραπείες:

Ιστορικό	ικτέρου	ή	ηπατίτιδας:	

Αλλεργίες	(π.χ.	αυγά,	αντιβιοτικά,	σουλφοναμίδες):

Για	τις	γυναίκες:		 	Εγκυμοσύνη

	Πιθανή	εγκυμοσύνη	σε	3	μήνες

	Θηλασμός

Ιστορικό	άγχους	ή	κατάθλιψης:

	Αν	ναι,	περιγράψτε	τη	φαρμακευτική	αγωγή

Νευρολογικές	διαταραχές
(π.χ.	επιληψία,	σκλήρυνση	κατά	πλάκας	κ.λπ.):

Καρδιαγγειακές	διαταραχές
(π.χ.	θρόμβωση,	χρήση	βηματοδότη):
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Μέσο μεταφοράς: θέματα υγείας
Το	μέσο	μεταφοράς	αποτελεί	αναπόσπαστο	μέρος	της	ταξιδιωτικής	εμπει-
ρίας.	 Σύμφωνα	 με	 τον	Παγκόσμιο	Οργανισμό	Τουρισμού	 (UNWTO),	
από	τα	922	εκατομμύρια	διεθνείς	τουριστικές	αφίξεις	το	2008,	περίπου	
52%	αφορούσαν	σε	αεροπορικές	μεταφορές	και	6%	σε	θαλάσσιες.	Αυτό	
το	κεφάλαιο	αναφέρεται	στα	αεροπορικά	και	τα	θαλάσσια	ταξίδια.	Τα	
ταξίδια	αυτά	εκθέτουν	τους	επιβάτες	σε	διάφορους	παράγοντες	που	μπο-
ρεί	να	έχουν	επιπτώσεις	στην	υγεία	τους.	Η	χρήση	τεχνικών	όρων	έχει	
περιοριστεί,	ώστε	τα	αναφερόμενα	στο	παρόν	κεφάλαιο	να	είναι	κατα-
νοητά	και	από	το	ευρύ	κοινό.	Οι	επαγγελματίες	του	υγειονομικού	κλά-
δου	που	χρειάζονται	περισσότερο	λεπτομερείς	πληροφορίες	μπορούν	να	
επισκεφθούν	 την	 ιστοσελίδα	 της	 Εταιρίας	Αεροδιαστημικής	 Ιατρικής	
(www.asma.org)	και	την	ιστοσελίδα	της	Διεθνούς	Ιατρικής	Εταιρίας	για	
τη	Θάλασσα	(http://www.imha.net/).	

Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο
Ο	όγκος	των	αεροπορικών	μετακινήσεων	έχει	σημειώσει	μεγάλη	άνοδο	
τα	τελευταία	χρόνια	και	οι	«επιβάτες	που	ταξιδεύουν	συχνά»	αποτελούν	
πλέον	σημαντικό	ποσοστό	των	ατόμων	που	ταξιδεύουν.	Ο	αριθμός	των	
πτήσεων	 μεγάλων	 αποστάσεων	 έχει	 αυξηθεί.	 Σύμφωνα	 με	 το	Διεθνή	
Οργανισμό	Πολιτικής	Αεροπορίας	(ICAO),	υπολογίζεται	ότι	ο	αριθμός	
των	επιβατών	το	2020	θα	έχει	διπλασιαστεί	συγκριτικά	με	εκείνον	του	
2006.

Τα	ταξίδια	με	αεροπλάνο,	και	ιδιαιτέρως	όταν	πρόκειται	για	μεγάλες	απο-
στάσεις,	εκθέτουν	τους	επιβάτες	σε	διάφορους	παράγοντες	που	μπορεί	να	
έχουν	επιπτώσεις	στην	υγεία	και	ευεξία	τους.	Οι	επιβάτες	που	έχουν	πα-
ρουσιάσει	στο	παρελθόν	προβλήματα	υγείας	είναι	πιο	πιθανό	να	επηρεα-
στούν	και	θα	πρέπει	να	συμβουλευτούν	γιατρό	αρκετό	καιρό	πριν	από	το	
ταξίδι.	Εκείνοι	που	βρίσκονται	υπό	φαρμακευτική	αγωγή	και	σκοπεύουν	
να	ταξιδέψουν	με	αεροπλάνο	στο	εγγύς	μέλλον,	θα	πρέπει	να	ενημερώ-
σουν	 το	 γιατρό	που	 τους	παρακολουθεί.	Οι	κίνδυνοι	 για	 την	υγεία	που	
σχετίζονται	με	τα	αεροπορικά	ταξίδια	μπορούν	να	ελαχιστοποιηθούν	όταν	
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ο	ταξιδιώτης	κάνει	έναν	προσεκτικό	σχεδιασμό	και	παίρνει	κάποια	μέτρα	
πρόληψης	πριν,	κατά	τη	διάρκεια	και	μετά	την	πτήση.	Στη	συνέχεια,	επε-
ξηγούνται	οι	διάφοροι	παράγοντες	που	ενδέχεται	να	επηρεάσουν	την	υγεία	
και	ευεξία	εκείνων	που	ταξιδεύουν	με	αεροπλάνο.

Πίεση καμπίνας

Παρόλο	που	οι	καμπίνες	των	αεροσκαφών	βρίσκονται	υπό	πίεση,	όταν	
το	αεροπλάνο	ταξιδεύει	η	πίεση	αυτή	είναι	χαμηλότερη	από	την	αντί-
στοιχη	του	επιπέδου	της	θάλασσας.	Στο	τυπικό	υψόμετρο	που	ταξιδεύει	
ένα	αεροπλάνο,	το	οποίο	κυμαίνεται		στα	11.000–12.200	μέτρα	(36.000–
40.000	 πόδια),	 η	 πίεση	στην	 καμπίνα	 είναι	 ίση	 με	 εκείνη	 των	 1.800–
2.400	μέτρων	(6.000–8.000	ποδιών)	πάνω	από	το	επίπεδο	επιφάνειας	της	
θάλασσας.	Αυτό	έχει	ως	συνέπεια	να	παρέχεται	στον	οργανισμό	λιγότε-
ρο	οξυγόνο	(υποξία)	και	να	διαστέλλονται	τα	αέρια	που	βρίσκονται	στο	
σώμα.	Συνήθως	οι	υγιείς	επιβάτες	ανέχονται	επαρκώς	τις	επιπτώσεις	της	
μειωμένης	ατμοσφαιρικής	πίεσης	στην	καμπίνα.	

Οξυγόνο και υποξία

Ο	αέρας	 στην	 καμπίνα	 του	 αεροσκάφους	 περιέχει	 επαρκές	 οξυγόνο	 για	
τους	υγιείς	επιβάτες	και	 το	πλήρωμα.	Ωστόσο,	επειδή	η	πίεση	στην	κα-
μπίνα	είναι	σχετικά	χαμηλή,	η	ποσότητα	του	οξυγόνου	που	κυκλοφορεί	
στο	αίμα	είναι	μειωμένη	συγκριτικά	με	εκείνη	σε	υψόμετρο	επιφάνειας	της	
θάλασσας.	Οι	επιβάτες	που	πάσχουν	από	συγκεκριμένες	παθήσεις,	ιδιαίτε-
ρα	εκείνοι	με	καρδιακά	και	πνευμονολογικά	προβλήματα,	αιματολογικές	
διαταραχές,	όπως	αναιμία	(και	ειδικά	δρεπανοκυτταρική	αναιμία),	μπορεί	
να	μην	είναι	σε	θέση	να	αντεπεξέλθουν	στα	μειωμένα	επίπεδα	οξυγόνου	
(υποξία).	Ορισμένοι	από	αυτούς	τους	επιβάτες	είναι	σε	θέση	να	ταξιδέψουν	
με	ασφάλεια	αν	πρώτα	γίνουν	οι	κατάλληλες	ενέργειες,	ώστε	η	αεροπορική	
εταιρία	να	παράσχει	στον	επιβάτη	επιπλέον	οξυγόνο	κατά	την	πτήση.	

Διαστολή αερίων

Κατά	την	άνοδο	του	αεροσκάφους,	η	μείωση	της	ατμοσφαιρικής	πίεσης	
στην	καμπίνα	προκαλεί	διαστολή	αερίων.	Αντίστοιχα,	κατά	την	κάθοδο	
του	αεροσκάφους	η	πίεση	στην	καμπίνα	αυξάνεται	και	προκαλεί	συστο-
λή	των	αερίων.	Οι	αλλαγές	αυτές	μπορεί	να	επηρεάσουν	τα	σημεία	του	
σώματος	όπου	έχει	παγιδευτεί	αέρας.	
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Η	διαστολή	των	αερίων	κατά	την	άνοδο	προκαλεί	έξοδο	των	αερίων	από	
το	μέσο	αυτί	και	τις	παραρρίνιες	κοιλότητες,	συνήθως	χωρίς	να	προκα-
λούνται	προβλήματα.	Η	ροή	των	αερίων	μπορεί	να	γίνει	αντιληπτή	και	
ως	αίσθημα	ήπιου	κρότου	στα	αυτιά.	Καθώς	το	αεροπλάνο	κατέρχεται,	
ο	αέρας	θα	πρέπει	να	εισέλθει	στο	μέσο	αυτί	και	τις	παραρρίνιες	κοιλό-
τητες	ώστε	να	εξισορροπηθούν	οι	διαφορές	των	πιέσεων.	Αν	αυτό	δεν	
συμβεί,	τα	αυτιά	ή	οι	παραρρίνιες	κοιλότητες	μπορεί	να	εμφανίσουν	μια	
αίσθηση	πληρότητας	και	αν	δεν	ακολουθήσει	αποσυμπίεση	μπορεί	να	
προκληθεί	πόνος.	Η	κατάποση,	η	μάσηση	και	το	χασμουρητό	(«καθαρι-
σμός	των	αυτιών»)	συνήθως	προκαλούν	ανακούφιση.	Όταν	γίνει	αντι-
ληπτό	ότι	το	πρόβλημα	παραμένει,	η	εκτέλεση	μιας	βίαιης	εκπνευστι-
κής	προσπάθειας	με	κλειστή	τη	μύτη	και	το	στόμα	(χειρισμός	Valsalva)	
συνήθως	έχει	αποτέλεσμα.	Για	τα	βρέφη,	το	τάισμα	ή	μια	πιπίλα	για	να	
προκληθεί	κατάποση	μπορεί	να	μειώσουν	τα	συμπτώματα.

Τα	άτομα	που	παρουσιάζουν	ωτίτιδα	ή	 ιγμορίτιδα	θα	πρέπει	να	αποφύ-
γουν	την	πτήση,	διότι	ενδεχομένως	να	προκληθεί	πόνος	και	βλάβη	από	
την	αδυναμία	εξισορρόπησης	της	διαφοράς	πίεσης.	Αν	δεν	είναι	δυνατή	η	
αποφυγή	του	ταξιδιού,	ίσως	βοηθήσει	η	χρήση	κάποιου	ρινικού	αποσυμ-
φορητικού	πριν	από	την	πτήση	και	κατά	την	κάθοδο	του	αεροπλάνου.	

Κατά	την	άνοδο	του	αεροσκάφους	μπορεί	να	προκληθεί	δυσφορία	λόγω	
της	διαστολής	των	αερίων	στην	κοιλιά,	η	οποία	όμως	συνήθως	είναι	ήπι-
ου	βαθμού.	

Ορισμένες	εγχειρήσεις,	ιατρικές	θεραπείες	ή	διαγνωστικές	εξετάσεις	εν-
δέχεται	να	έχουν	οδηγήσει	στην	είσοδο	αερίων	σε	κάποια	σωματική	κοι-
λότητα.	Σχετικά	παραδείγματα	περιλαμβάνουν	χειρουργικές	επεμβάσεις	
στην	κοιλιακή	χώρα	ή	οφθαλμολογικές	θεραπείες	για	αποκόλληση	αμφι-
βληστροειδούς.	Οι	 επιβάτες	που	 έχουν	πρόσφατα	υποβληθεί	σε	 τέτοιες	
διαδικασίες	θα	πρέπει	να	συμβουλευτούν	το	γιατρό	τους	αναφορικά	με	το	
χρόνο	που	πρέπει	να	παρέλθει	μέχρις	ότου	είναι	σε	θέση	να	ταξιδέψουν.	

Ποσοστό υγρασίας στην καμπίνα και αφυδάτωση
Το	ποσοστό	υγρασίας	στην	καμπίνα	είναι	 χαμηλό,	συνήθως	κάτω	του	
20%	(το	ποσοστό	αυτό	στο	σπίτι	μας	είναι	συνήθως	πάνω	από	30%).	
Η	χαμηλή	υγρασία	μπορεί	 να	προκαλέσει	 ξηρότητα	του	δέρματος	και	
δυσφορία	στα	μάτια,	το	στόμα,	τη	μύτη	και	το	εκτεθειμένο	δέρμα,	αλλά	
δεν	αποτελεί	 κίνδυνο	 για	 την	υγεία.	Η	χρήση	μιας	 ενυδατικής	λοσιόν	
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για	το	δέρμα,	ενός	ρινικού	σπρέι,	καθώς	και	γυαλιών	αντί	φακών	επα-
φής,	μπορεί	να	ανακουφίσουν	ή	να	προλάβουν	τη	δυσφορία.	Η	χαμηλή	
υγρασία	δεν	προκαλεί	εσωτερική	αφυδάτωση	και	δεν	υπάρχει	λόγος	για	
μεγαλύτερη	λήψη	υγρών	από	το	συνηθισμένο.	

Όζον
Το	όζον	είναι	μια	μορφή	οξυγόνου	(με	τρία	αντί	για	δύο	άτομα	στο	μόριό	
του),	η	οποία	βρίσκεται	στα	ανώτερα	στρώματα	της	ατμόσφαιρας	και	
μπορεί	να	εισέλθει	στην	καμπίνα	του	αεροσκάφους	με	το	φρέσκο	αέρα.	
Σε	παλαιότερα	αεροσκάφη	έχει	διαπιστωθεί	ότι	τα	επίπεδα	του	όζοντος	
στην	καμπίνα	προκαλούσαν	πολλές	φορές	 ερεθισμό	στους	πνεύμονες,	
τους	οφθαλμούς	και	στις	ρινικές	κοιλότητες.	Το	όζον	διασπάται	με	τη	
θερμότητα	και	το	μεγαλύτερο	ποσοστό	αφαιρείται	από	τους	συμπιεστές	
(στους	κινητήρες	του	αεροσκάφους)	που	παρέχουν	αέρα	στην	καμπίνα.	
Επίσης,	τα	νεότερα	αεροσκάφη	μεγάλου	κύτους	έχουν	εξοπλισμό	(κατα-
λυτικοί	μετατροπείς)	που	διασπά	το	εναπομείναν	όζον.	

Κοσμική ακτινοβολία
Η	κοσμική	ακτινοβολία	 προέρχεται	 από	 τον	 ήλιο	 και	 το	 διάστημα.	Η	
ατμόσφαιρα	της	γης	και	το	μαγνητικό	της	πεδίο	είναι	φυσικές	ασπίδες	
και	ως	εκ	τούτου	τα	επίπεδα	κοσμικής	ακτινοβολίας	είναι	χαμηλότερα	σε	
μικρά	υψόμετρα.	Η	κοσμική	ακτινοβολία	είναι	πιο	έντονη	στις	περιοχές	
των	 πόλων	 παρά	στον	 ισημερινό	 λόγω	 του	 σχήματος	 του	 μαγνητικού	
πεδίου	της	γης	και	της	«συμπίεσης»	της	ατμόσφαιρας	στους	πόλους.	

Ο	πληθυσμός	της	γης	είναι	συνεχώς	εκτεθειμένος	σε	ακτινοβολία	που	
αντανακλάται	από	τη	γη,	τους	βράχους	και	τα	κατασκευαστικά	υλικά,	
όπως	επίσης	και	από	την	κοσμική	ακτινοβολία	που	φθάνει	στην	επιφά-
νεια	της	γης.	Παρόλο	που	τα	επίπεδα	της	κοσμικής	ακτινοβολίας	είναι	
υψηλότερα	στο	υψόμετρο	που	ταξιδεύει	ένα	αεροπλάνο	απ’	ό,τι	στο	επί-
πεδο	της	θάλασσας,	οι	έρευνες	έχουν	δείξει	ότι	δεν	υπάρχουν	σημαντικές	
επιπτώσεις	στην	υγεία	των	επιβατών	και	του	πληρώματος.	

Ναυτία
Εκτός	από	την	περίπτωση	των	σοβαρών	αναταράξεων,	όσοι	ταξιδεύουν	
με	αεροπλάνο	σπανίως	πάσχουν	από	ναυτία.	Εκείνοι	όμως	που	αντιμε-
τωπίζουν	αυτό	το	πρόβλημα	θα	πρέπει	να	ζητήσουν	μια	θέση	στο	μεσαίο	
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τμήμα	της	καμπίνας	όπου	είναι	λιγότερο	έντονη	η	κίνηση	και	θα	πρέπει	
να	έχουν	εύκαιρη	τη	σακούλα	για	τον	έμετο	που	παρέχεται	σε	κάθε	κά-
θισμα.	Επίσης,	συνιστάται	η	επίσκεψη	στο	γιατρό	ώστε	να	ενημερωθούν	
για	τα	κατάλληλα	φάρμακα	που	θα	μπορούσαν	να	προμηθευτούν	πριν	
από	την	πτήση	ώστε	να	αποφύγουν	τα	σχετικά	προβλήματα.	Ακόμα,	θα	
πρέπει	να	αποφύγουν	την	κατανάλωση	αλκοόλ	κατά	την	πτήση	και	24	
ώρες	πριν	από	αυτή.	

Ακινησία, κυκλοφορικά προβλήματα  
και φλεβική θρόμβωση

Η	σύσπαση	των	μυών	αποτελεί	σημαντικό	παράγοντα	στη	ροή	του	αίμα-
τος	στις	φλέβες,	ειδικά	στα	κάτω	άκρα.	Η	παρατεταμένη	ακινησία,	ιδιαί-
τερα	στην	καθιστή	θέση,	μπορεί	να	οδηγήσει	στη	συσσώρευση	αίματος	
στα	πόδια,	που	με	τη	σειρά	της	μπορεί	να	προκαλέσει	οίδημα	(πρήξιμο),	
δυσκαμψία	και	δυσφορία.	

Είναι	γνωστό	ότι	η	ακινησία	είναι	ένας	από	τους	παράγοντες	που	οδη-
γούν	στο	σχηματισμό	θρόμβου	αίματος	σε	εν	τω	βάθει	φλέβες,	δηλαδή	
σε	φλεβική	θρόμβωση.	Έρευνες	έχουν	δείξει	ότι	η	φλεβική	θρόμβωση	
μπορεί	να	προκληθεί	από	παρατεινόμενη	ακινησία,	για	παράδειγμα	σε	
ταξίδια	μεγάλων	αποστάσεων	με	αυτοκίνητο,	λεωφορείο,	τραίνο	ή	αερο-
πλάνο.	Ο	Παγκόσμιος	Οργανισμός	Υγείας	έχει	διεξάγει	μια	μεγάλη	έρευ-
να,	 την	Έρευνα	 των	Παγκόσμιων	Κινδύνων	 στα	Ταξίδια	 (WRIGHT),	
με	σκοπό	τη	διαπίστωση	ενδεχόμενης	αύξησης	του	κινδύνου	φλεβικής	
θρομβοεμβολής	στα	ταξίδια	με	αεροπλάνο	και	την	εκτίμηση	του	μεγέ-
θους	του	κινδύνου,	του	τρόπου	με	τον	οποίο	ο	κίνδυνος	αυτός	επηρε-
άζεται	 από	 άλλους	 παράγοντες,	 καθώς	 και	 της	 αποτελεσματικότητας	
των	μέτρων	πρόληψης.	Τα	ευρήματα	της	Φάσης	1	των	επιδημιολογικών	
ερευνών	 έδειξαν	 ότι	 ο	 κίνδυνος	 της	 φλεβικής	 θρομβοεμβολής	 σχεδόν	
διπλασιάζεται	ύστερα	από	μεγάλες	πτήσεις	(άνω	των	4	ωρών),	όπως	και	
σε	άλλες	μορφές	μετακίνησης	όπου	οι	ταξιδιώτες	παραμένουν	καθιστοί	
και	σε	παρατεταμένη	ακινησία.	Ο	κίνδυνος	αυξάνεται	αναλογικά	με	τη	
διάρκεια	του	ταξιδιού	και	με	τα	πολλαπλά	ταξίδια	σε	σύντομο	χρονικό	
διάστημα.	

Στις	 περισσότερες	 περιπτώσεις	 θρομβώσεων,	 οι	 θρόμβοι	 είναι	 μικροί	
και	 δεν	 παρουσιάζουν	 συμπτώματα.	 Ο	 οργανισμός	 είναι	 σε	 θέση	 να	
διασπάσει	 βαθμιαία	 το	 θρόμβο,	 έτσι	ώστε	 δεν	 παρατηρούνται	 μακρο-
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πρόθεσμες	συνέπειες.	Οι	μεγαλύτεροι	θρόμβοι	μπορεί	να	προκαλέσουν	
συμπτώματα,	όπως	οίδημα	στο	πόδι,	ασυνήθιστη	ευαισθησία	και	πόνο.	
Περιστασιακά,	 κάποιο	 τμήμα	 του	 θρόμβου	μπορεί	 να	αποσπαστεί,	 να	
ακολουθήσει	τη	ροή	του	αίματος	στα	αγγεία	και	να	ενσφηνωθεί	στους	
πνεύμονες.	Το	φαινόμενο	αυτό	είναι	γνωστό	ως	πνευμονική	εμβολή	και	
μπορεί	να	προκαλέσει	πόνο	στο	στήθος,	διακοπή	της	αναπνοής	και,	σε	
σοβαρές	περιπτώσεις,	αιφνίδιο	θάνατο.	Η	πνευμονική	εμβολή	μπορεί	να	
συμβεί	πολλές	ώρες	ή	ακόμα	και	ημέρες	μετά	το	σχηματισμό	του	θρόμ-
βου	στο	πόδι.	

Ο	κίνδυνος	ανάπτυξης	θρόμβου	σε	εν	τω	βάθει	φλέβα	κατά	τη	διάρκεια	ενός	
ταξιδιού	αυξάνεται	όταν	συντρέχουν	διάφοροι	άλλοι	παράγοντες,	όπως:

–   Προηγούμενη	θρόμβωση	ή	πνευμονική	εμβολή
–	 	Ιστορικό	 θρόμβωσης	ή	 πνευμονικής	 εμβολής	σε	στενό	συγγενικό	
πρόσωπο

–   Θεραπεία	με	οιστρογόνα-αντισυλληπτικά	χάπια	ή	θεραπεία	ορμονι-
κής	υποκατάστασης

–   Εγκυμοσύνη
–   Πρόσφατο	χειρουργείο	ή	τραύμα,	ιδιαίτερα	στην	κοιλιακή	και	πυε-
λική	χώρα	ή	τα	πόδια

–   Καρκίνος
–   Παχυσαρκία	
–   Ορισμένες	κληρονομικές	θρομβοφιλικές	διαταραχές.

Σε	 άτομα	 τα	 οποία	 εμφανίζουν	 έναν	 ή	 περισσότερους	 από	 τους	 ανω-
τέρω	παράγοντες	 κινδύνου,	 συστήνεται	 η	 αναζήτηση	 ειδικής	 ιατρικής	
συμβουλής	από	τον	προσωπικό	τους	γιατρό	ή	από	κάποιο	νοσοκομείο,	
αρκετό	καιρό	πριν	από	πτήση	διάρκειας	άνω	των	τριών	ωρών.	

Η	εν	τω	βάθει	φλεβική	θρόμβωση	είναι	συχνότερη	στους	ηλικιωμένους.	
Επίσης,	μερικοί	ερευνητές	έχουν	αναφερθεί	στους	κινδύνους	που	μπορεί	
να	προκληθούν	από	το	κάπνισμα	και	τις	κιρσώδεις	φλέβες.	

Πρόληψη

Τα	οφέλη	των	περισσοτέρων	μέτρων	πρόληψης	σε	επιβάτες	που	κινδυ-
νεύουν	από	εν	 τω	βάθει	φλεβική	θρόμβωση	δεν	 έχουν	αποδειχθεί	και	
μερικά	από	αυτά	τα	μέτρα	μπορεί	να	είναι	ακόμα	και	επικίνδυνα.	Πε-
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ραιτέρω	 έρευνες	 για	 αποτελεσματικά	 μέτρα	 πρόληψης	 συνεχίζουν	 να	
διεξάγονται.	Παρόλα	αυτά,	αναφέρονται	μερικές	γενικές	συμβουλές	για	
τέτοιου	είδους	επιβάτες.	

Η	 μετακίνηση	 στην	 καμπίνα	 κατά	 τη	 διάρκεια	 μιας	 μακράς	 πτήσης	
βοηθά	στη	μείωση	της	ακινησίας,	ωστόσο	αυτό	μπορεί	 να	μην	 είναι	
πάντοτε	εφικτό.	Ακόμα,	τα	δυνητικά	οφέλη	από	την	ανωτέρω	πρακτική	
θα	πρέπει	να	σταθμίζονται	έναντι	των	κινδύνων	τραυματισμού	σε	περί-
πτωση	που	συμβούν	ξαφνικές	αναταράξεις	στο	αεροσκάφος.	Μια	καλή	
λύση	είναι	οι	συστηματικές	επισκέψεις	στην	τουαλέτα,	π.χ.	κάθε	2–3	
ώρες.	Πολλές	αεροπορικές	εταιρίες	παρέχουν	συμβουλές	για	ασκήσεις	
που	μπορούν	να	γίνουν	στο	κάθισμα	την	ώρα	της	πτήσης.	Πιστεύεται	
ότι	η	άσκηση	των	μυών	της	κνήμης	βοηθά	στην	κυκλοφορία	του	αί-
ματος,	 ανακουφίζει	 από	δυσφορία,	 κόπωση	και	 δυσκαμψία	και	 είναι	
δυνατόν	να	μειώσει	τον	κίνδυνο	της	εν	τω	βάθει	φλεβικής	θρόμβωσης.	
Οι	αποσκευές	χειρός	δεν	θα	πρέπει	να	τοποθετούνται	σε	σημεία	όπου	
εμποδίζεται	η	κίνηση	των	ποδιών	και	τα	ρούχα	θα	πρέπει	να	είναι	άνε-
τα	και	χαλαρά.	

Η	χρήση	ασπιρίνης	για	την	αποφυγή	θρόμβωσης	δεν	συνιστάται	λόγω	
των	δυνητικά	σημαντικών	ανεπιθύμητων	ενεργειών	της	και	επειδή	δεν	
έχει	αποδειχθεί	με	βεβαιότητα	ότι	είναι	ωφέλιμη.		

Οι	ταξιδιώτες	υψηλού	κινδύνου	εμφάνισης	θρόμβωσης	μπορούν	να	ακο-
λουθήσουν	συγκεκριμένες	συνταγογραφούμενες	αγωγές	και	θα	πρέπει	
να	συμβουλεύονται	το	γιατρό	τους	για	επιπλέον	οδηγίες.	

Καταδύσεις

Οι	δύτες	θα	πρέπει	να	αποφεύγουν	τις	πτήσεις	σε	μικρό	χρονικό	διά-
στημα	μετά	από	μια	κατάδυση,	διότι	είναι	πιθανό	η	χαμηλή	πίεση	της	
καμπίνας	 να	 οδηγήσει	 στη	 νόσο	 των	 δυτών	 (επίσης	 γνωστή	 και	 ως	
«φυσαλίδα»).	 Συστήνεται	 να	 μην	 πραγματοποιούνται	 πτήσεις	 μέχρι	
και	12	ώρες	μετά	από	την	τελευταία	κατάδυση	και	αυτή	η	περίοδος	να	
απέχει	24	ώρες	από	πολλαπλές	καταδύσεις	ή	μετά	από	κατάδυση	που	
χρειάζεται	στάσεις	αποσυμπίεσης	κατά	την	άνοδο	στην	επιφάνεια.	Οι	
επιβάτες	που	έκαναν	καταδύσεις	 για	ψυχαγωγία	πριν	από	την	πτήση	
τους	πρέπει	να	ζητήσουν	τη	γνώμη	κάποιου	επαγγελματία	από	τη	σχο-
λή	κατάδυσης.	
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Jet lag 
Το	jet	lag	(ή	βιολογική	υστέρηση)	είναι	ένας	όρος	που	χρησιμοποιείται	
για	να	περιγράψει	τα	συμπτώματα	που	προκαλούνται	από	την	αναστά-
τωση	του	«βιολογικού	ρολογιού»	του	σώματος	και	του	24ωρου	κιρκάδι-
ου	ρυθμού	που	ελέγχει.	Η	αναστάτωση	αυτή	συμβαίνει	όταν	κάποιος	αλ-
λάζει	πολλές	χρονικές	ζώνες,	π.χ.	όταν	πετάει	από	την	ανατολή	προς	τη	
δύση	και	το	αντίστροφο.	Το	jet	lag	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	δυσπεψία	και	
διαταραχή	στη	λειτουργία	 του	 εντέρου,	 γενική	αδιαθεσία,	υπνηλία	 τις	
πρωινές	ώρες,	δυσκολίες	στον	ύπνο	τις	νυχτερινές	ώρες	και	μειωμένες	
σωματικές	και	πνευματικές	ικανότητες.	Οι	επιπτώσεις	αυτές	συνδυάζο-
νται	συχνά	με	κόπωση	που	προέρχεται	από	το	ίδιο	το	ταξίδι.	Τα	συμπτώ-
ματα	του	jet	lag	αποδράμουν	σταδιακά	καθώς	ο	οργανισμός	συνηθίζει	
στη	νέα	χρονική	ζώνη.	

Το	 jet	 lag	δεν	μπορεί	να	αποφευχθεί,	αλλά	υπάρχουν	τρόποι	να	μειω-
θούν	οι	συνέπειές	του	(βλέπε	πιο	κάτω).	Οι	ταξιδιώτες	που	ακολουθούν	
κάποια	φαρμακευτική	 αγωγή	με	 αυστηρό	 πρόγραμμα	 (π.χ.	 ινσουλίνη,	
αντισυλληπτικά	χάπια)	θα	πρέπει	να	συμβουλευτούν	το	γιατρό	τους	ή	
κάποιο	νοσοκομείο	πριν	από	το	ταξίδι.	

Γενικά μέτρα για μείωση της επίδρασης του jet lag 
   Όσο	το	δυνατόν	περισσότερη	ανάπαυση	πριν	από	την	αναχώρηση	και	
κατά	τη	διάρκεια	της	πτήσης.	Οι	ύπνοι	μικρής	διάρκειας	μπορεί	επίσης	
να	βοηθήσουν.	

   Τρώτε	ελαφρά	γεύματα	και	περιορίστε	την	κατανάλωση	αλκοόλ.	Το	
αλκοόλ	 αυξάνει	 την	 ανάγκη	 για	 ούρηση.	 Ενώ	 μπορεί	 να	 επιταχύνει	
την	επέλευση	του	ύπνου,	δεν	βοηθά	στην	καλή	ποιότητα	ύπνου	και,	
ως	συνέπεια,	ο	ύπνος	δεν	είναι	αναζωογονητικός.	Τα	συμπτώματα	της	
υπερβολικής	 κατανάλωσης	 αλκοόλ	 μπορεί	 να	 είναι	 χειρότερα	 από	
αυτά	του	jet	lag	και	της	κόπωσης	από	το	ταξίδι.	Το	αλκοόλ,	συνεπώς,	
πρέπει	να	καταναλώνεται	με	φειδώ,	ακόμα	και	να	αποφεύγεται,	πριν	
και	κατά	τη	διάρκεια	της	πτήσης.	Η	καφεΐνη	θα	πρέπει	να	περιορίζεται	
σε	κανονικές	ποσότητες	και	να	αποφεύγεται	όταν	επίκειται	περίοδος	
ύπνου	σε	λίγες	ώρες.

   Προσπαθήστε	να	δημιουργήσετε	τις	κατάλληλες	συνθήκες	όταν	ετοι-
μάζεστε	για	ύπνο.	Όταν	παίρνετε	έναν	υπνάκο	κατά	τη	διάρκεια	της	
ημέρας,	μπορεί	να	φανούν	χρήσιμα	μια	μάσκα	ύπνου	και	ένα	ζευγάρι	
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ωτοασπίδες.	Η	συστηματική	άσκηση	κατά	την	ημέρα	μπορεί	να	βο-
ηθήσει	 στον	 ύπνο,	 αλλά	 καλό	 είναι	 να	 αποφύγετε	 την	 πολύ	 έντονη	
άσκηση	ακριβώς	πριν	από	την	κατάκλιση.	

   Στον	προορισμό	σας	προσπαθήστε	να	κοιμάστε	όσο	κοιμόσασταν	ανά	
24ωρο.	Ένας	ύπνος	4	ωρών	κατά	τη	διάρκεια	της	τοπικής	νύχτας	πι-
στεύεται	ότι	είναι	απαραίτητος	για	να	προσαρμοστεί	το	βιολογικό	ρο-
λόι	στη	νέα	χρονική	ζώνη.	Αν	είναι	εφικτό,	μπορείτε	να	συμπληρώσετε	
τις	συνολικές	ώρες	ύπνου	με	μικρούς	υπνάκους	στη	διάρκεια	της	ημέ-
ρας	όταν	αισθάνεστε	κόπωση.	

   Ο	κύκλος	της	ημέρας	και	της	νύχτας	είναι	ένας	από	τους	πιο	σημαντι-
κούς	παράγοντες	για	τη	ρύθμιση	του	βιολογικού	ρολογιού.	Η	έκθεση	
στο	φως	 της	ημέρας	στον	 τόπο	προορισμού	θα	βοηθήσει	στην	προ-
σαρμογή.

   Τα	βραχείας	διάρκειας	δράσης	υπνωτικά	χάπια	μπορεί	να	φανούν	χρή-
σιμα.	Ωστόσο,	 η	 χρήση	 τους	 θα	 πρέπει	 να	 γίνεται	 κατόπιν	 ιατρικής	
συμβουλής	και	κανονικά	δεν	πρέπει	να	λαμβάνονται	στο	αεροπλάνο,	
καθώς	ενδέχεται	να	αυξήσουν	την	ακινησία	και	ως	εκ	τούτου	τον	κίν-
δυνο	για	θρομβώσεις.	

   Η	μελατονίνη	είναι	διαθέσιμη	σε	πολλές	χώρες.	Συνήθως	πωλείται	ως	
συμπλήρωμα	διατροφής	και	ως	εκ	τούτου	δεν	υπόκειται	στους	ίδιους	
αυστηρούς	 κανονισμούς	 όπως	 άλλα	 φάρμακα	 (για	 παράδειγμα,	 δεν	
έχει	εγκριθεί	ως	φάρμακο	στις	ΗΠΑ,	αλλά	πωλείται	ως	συμπλήρωμα	
διατροφής).	Τα	χρονικά	διαστήματα	και	οι	δόσεις	της	μελατονίνης	δεν	
έχουν	προσδιοριστεί	πλήρως	και	οι	ανεπιθύμητες	ενέργειες,	ειδικά	για	
μακρόχρονη	χρήση,	είναι	άγνωστες.	Επίσης,	οι	μέθοδοι	παρασκευής	
δεν	είναι	τυποποιημένες.	Η	δόση	του	κάθε	δισκίου	μπορεί	να	διαφέρει	
σημαντικά	και	μπορεί	να	περιέχει	και	επικίνδυνα	συστατικά.	Για	τους	
πιο	πάνω	λόγους	δεν	συνιστάται	η	χρήση	της.	

   Η	προσπάθεια	προσαρμογής	στην	τοπική	ώρα	για	μικρά	ταξίδια	των	
2–3	ημερών	δεν	αποτελεί	και	την	καλύτερη	στρατηγική,	διότι	το	βιο-
λογικό	 ρολόι	 δεν	 προλαβαίνει	 να	 συγχρονιστεί	 με	 τη	 νέα	 χρονική	
ζώνη	και	ο	επανασυγχρονισμός	με	την	ώρα	της	χώρας	απ’	όπου	ξε-
κίνησε	 το	 ταξίδι	 μπορεί	 να	 καθυστερήσει	 μετά	 την	 επιστροφή.	Αν	
υπάρχουν	αμφιβολίες,	συμβουλευτείτε	κάποιον	ειδικό	Ταξιδιωτικής	
Ιατρικής.	
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   Το	κάθε	άτομο	αντιδρά	διαφορετικά	στις	αλλαγές	χρονικών	ζωνών.	Οι	
ταξιδιώτες	που	ταξιδεύουν	συχνά,	θα	πρέπει	να	μάθουν	πώς	αντιδρά	
το	σώμα	τους	και	να	υιοθετήσουν	ανάλογες	συνήθειες.	Οι	συμβουλές	
από	γιατρό	μπορεί	να	φανούν	χρήσιμες	στο	σχεδιασμό	μιας	αποτελε-
σματικής	στρατηγικής.	

Ψυχολογικά θέματα
Ζητήματα	όπως	stress,	φόβος	πτήσης,	οργή	στον	αέρα	και	άλλα	ψυχο-
λογικά	 ζητήματα	αναφορικά	με	 τα	αεροπορικά	 ταξίδια	περιγράφονται	
λεπτομερώς	στο	Κεφάλαιο	10.

Ταξιδιώτες με παθήσεις ή ειδικές ανάγκες
Οι	αεροπορικές	εταιρίες	έχουν	το	δικαίωμα	να	μη	δεχθούν	επιβάτες	που	
παρουσιάζουν	παθήσεις	οι	 οποίες	μπορεί	 να	 επιδεινωθούν	ή	 να	 έχουν	
σοβαρές	 επιπτώσεις	στη	διάρκεια	 της	πτήσης.	Ενδέχεται	 να	 ζητήσουν	
ιατρική	άδεια	από	ιατρικό	σύμβουλο	σε	περίπτωση	που	υπάρχει	ένδειξη	
ότι	ο	επιβάτης	πάσχει	από	κάποια	νόσο	ή	έχει	κάποια	σωματική	ή	νοη-
τική	πάθηση	η	οποία:
–	 	Μπορεί	να	αποτελέσει	δυνητικό	κίνδυνο	για	την	ασφάλεια	του	αε-
ροσκάφους

–   Μπορεί	να	επηρεάσει	δυσμενώς	την	υγεία	και	την	άνεση	των	υπό-
λοιπων	επιβατών	και/ή	των	μελών	του	πληρώματος

–   Απαιτεί	 ιατρική	παρακολούθηση	και/ή	ειδικό	εξοπλισμό	κατά	την	
πτήση

–   Ίσως	επιδεινωθεί	κατά	την	πτήση.

Σε	περίπτωση	που	το	πλήρωμα	καμπίνας	υποπτευθεί	πριν	από	την	ανα-
χώρηση	ότι	κάποιος	επιβάτης	μπορεί	να	είναι	άρρωστος,	ενημερώνεται	
ο	κυβερνήτης	του	αεροσκάφους	και	λαμβάνεται	μια	απόφαση	σχετικά	
με	το	αν	ο	επιβάτης	είναι	σε	θέση	να	ταξιδέψει,	αν	χρειάζεται	ιατρική	
παρακολούθηση	ή	αν	αποτελεί	κίνδυνο	για	τους	λοιπούς	επιβάτες	και	το	
πλήρωμα	ή	την	ασφάλεια	του	αεροσκάφους.	

Παρόλο	που	σε	αυτό	 το	κεφάλαιο	παρέχονται	μερικές	 γενικές	πληρο-
φορίες	όσον	αφορά	στις	περιστάσεις	όπου	μπορεί	να	απαιτηθεί	ιατρική	
άδεια	εκ	των	προτέρων,	οι	πολιτικές	των	αεροπορικών	εταιριών	διαφέ-
ρουν	και	θα	πρέπει	να	ελέγχονται	οι	εκάστοτε	όροι	πριν	γίνει	κράτηση	
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για	μια	πτήση.	Μια	καλή	πηγή	πληροφοριών	είναι	συνήθως	η	ιστοσελίδα	
της	εταιρίας.

Βρέφη

Ένα	υγιές	βρέφος	μπορεί	να	ταξιδέψει	με	αεροπλάνο	48	ώρες	μετά	τη	
γέννησή	του,	αλλά	είναι	προτιμότερο	να	περιμένει	μέχρι	τη	συμπλή-
ρωση	των	7	ημερών.	Για	τα	πρόωρα	βρέφη	απαιτείται	πάντα	ιατρική	
άδεια	 για	 αεροπορικό	 ταξίδι,	 μέχρις	 ότου	 αναπτυχθούν	 πλήρως	 τα	
όργανά	 τους	 και	 σταθεροποιηθούν.	Οι	 αλλαγές	στην	πίεση	 της	 κα-
μπίνας	μπορεί	να	ενοχλήσουν	τα	βρέφη.	Στην	περίπτωση	αυτή	συνή-
θως	βοηθά	το	τάισμα	ή	μια	πιπίλα,	τα	οποία	προκαλούν	καταποτικές	
κινήσεις.	

Έγκυες 

Οι	έγκυες	γυναίκες	μπορούν	κανονικά	να	ταξιδέψουν	αεροπορικώς	με	
ασφάλεια,	αλλά	οι	περισσότερες	αεροπορικές	 εταιρίες	δεν	 επιτρέπουν	
το	ταξίδι	τις	τελευταίες	ημέρες	της	εγκυμοσύνης.	Οι	τυπικές	οδηγίες	για	
μια	γυναίκα	με	φυσιολογική	εγκυμοσύνη	είναι	οι	εξής:

–   Μετά	την	28η	εβδομάδα	της	κύησης	θα	πρέπει	να	έχει	στη	διάθεσή	
της	βεβαίωση	από	γιατρό	ή	μαία	όπου	θα	αναφέρεται	η	αναμενό-
μενη	ημερομηνία	 τοκετού	και	ότι	η	 εγκυμοσύνη	δεν	παρουσιάζει	
επιπλοκές

–   Για	μονή	κύηση	οι	πτήσεις	 επιτρέπονται	μέχρι	 το	 τέλος	 της	36ης	
εβδομάδας

–   Για	 πολύδυμη	 κύηση	 οι	 πτήσεις	 επιτρέπονται	 μέχρι	 το	 τέλος	 της	
32ης	εβδομάδας.

Για	κάθε	περίπτωση	κύησης	με	επιπλοκές	απαιτείται	ιατρική	άδεια.	

Προϋπάρχουσες παθήσεις

Οι	περισσότεροι	άνθρωποι	που	πάσχουν	από	κάποια	πάθηση	μπορούν	
να	πραγματοποιήσουν	με	ασφάλεια	ένα	ταξίδι	με	αεροπλάνο,	με	την	προ-
ϋπόθεση	 ότι	 θα	 έχουν	 ληφθεί	 εκ	 των	 προτέρων	 τα	 κατάλληλα	 μέτρα,	
όπως	η	ανάγκη	επιπλέον	παροχής	οξυγόνου.

Όσοι	έχουν	υποκείμενα	προβλήματα	υγείας,	όπως	καρκίνο,	καρδιοπά-
θεια	ή	πνευμονοπάθεια,	αναιμία	και	διαβήτη,	αυτοί	που	βρίσκονται	σε	
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συγκεκριμένη	φαρμακευτική	αγωγή	ή	θεραπεία,	όσοι	έχουν	χειρουργη-
θεί	πρόσφατα	ή	νοσηλεύονταν	σε	νοσοκομείο,	ή	ακόμα	κι	εκείνοι	που	
ανησυχούν	για	την	ικανότητα	του	οργανισμού	τους	να	αντεπεξέλθει	σε	
ένα	αεροπορικό	ταξίδι	για	οποιονδήποτε	άλλο	λόγο,	θα	πρέπει	να	συμ-
βουλευτούν	 το	 γιατρό	 τους	 πριν	 αποφασίσουν	 να	 πραγματοποιήσουν	
αεροπορικό	ταξίδι.

Τα	φάρμακα	 που	μπορεί	 να	 χρειαστούν	 κατά	 τη	 διάρκεια	 του	 ταξιδιού	
ή	αμέσως	μετά	την	άφιξη	θα	πρέπει	να	βρίσκονται	στις	χειραποσκευές.	
Επίσης,	 συνιστάται	 να	 υπάρχει	 μαζί	 ένα	 αντίγραφο	 της	 συνταγής	 των	
φαρμάκων,	σε	περίπτωση	που	χαθούν,	απαιτηθούν	επιπλέον	φάρμακα	ή	
χρειαστεί	επιβεβαίωση	για	τη	χρήση	τους	σε	κάποιον	έλεγχο	ασφαλείας	
(Κεφάλαιο	1).	

Επιβάτες με ιατρικές παθήσεις που ταξιδεύουν συχνά

Επιβάτες	με	χρόνια	υποκείμενα	προβλήματα	υγείας	που	ταξιδεύουν	συ-
χνά,	μπορούν	να	αποκτήσουν	μια	ιατρική	κάρτα	τακτικού	επιβάτη	από	
το	ιατρικό	τμήμα	ή	το	τμήμα	κρατήσεων	πολλών	αεροπορικών	εταιρι-
ών.	Αυτή	η	κάρτα,	κάτω	από	συγκεκριμένες	συνθήκες,	γίνεται	δεκτή	ως	
αποδεικτικό	ιατρικής	άδειας	και	κατάστασης	του	κατόχου.			

Οδοντιατρική/στοματική εγχείρηση

Οι	οδοντιατρικές	επεμβάσεις	που	έχουν	γίνει	πρόσφατα,	όπως	τα	σφρα-
γίσματα,	 συνήθως	 δεν	 είναι	 αποτρεπτικές	 για	 ένα	 αεροπορικό	 ταξίδι.	
Ωστόσο,	μια	θεραπεία	ριζικής	κοιλότητας	που	δεν	έχει	ολοκληρωθεί	και	
ένα	δόντι	που	λείπει	είναι	περιπτώσεις	που	απαιτούν	προσοχή	και	προ-
τείνεται	να	συμβουλευτεί	ο	κάθε	ταξιδιώτης	σχετικά	με	το	ταξιδιωτικό	
πλάνο	του	το	χειρουργό	ή	τον	οδοντίατρο	που	γνωρίζει	την	κατάστασή	
του.	

Θέματα ασφαλείας

Οι	 έλεγχοι	 ασφαλείας	 μπορεί	 να	 προβληματίσουν	 ταξιδιώτες	 που	 φέ-
ρουν	μεταλλικές	συσκευές	στο	σώμα	τους,	όπως	 τεχνητές	αρθρώσεις,	
βηματοδότες	ή	εσωτερικούς	αυτόματους	απινιδωτές.	Μερικοί	βηματο-
δότες	 ίσως	 να	 επηρεάζονται	από	 τα	σύγχρονα	μέσα	 ελέγχου	και	κάθε	
ταξιδιώτης	με	βηματοδότη	θα	πρέπει	να	έχει	μαζί	του	βεβαίωση	από	το	
γιατρό	του.		
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Καπνιστές

Σχεδόν	όλες	οι	αεροπορικές	εταιρίες	απαγορεύουν	το	κάπνισμα	στο	αε-
ροπλάνο.	Ίσως	κάποιοι	καπνιστές	να	πιεστούν,	ιδιαίτερα	αν	ταξιδεύουν	
μεγάλες	αποστάσεις,	και	καλό	θα	ήταν	να	συμβουλευτούν	το	γιατρό	τους	
πριν	ταξιδέψουν.	Τα	επιδερμικά	αυτοκόλλητα	ή	οι	τσίχλες	υποκατάστα-
σης	νικοτίνης	μπορεί	να	φανούν	χρήσιμα	κατά	την	πτήση,	ενώ	θα	πρέπει	
να	εξετάζεται	το	ενδεχόμενο	χρήσης	άλλων	φαρμάκων	ή	τεχνικών	που	
θα	μπορούσαν	να	βοηθήσουν.	

Ταξιδιώτες με ειδικές ανάγκες

Οι	σωματικές	αναπηρίες	δεν	αποτελούν,	συνήθως,	απαγορευτικό	λόγο	
για	αεροπορικό	ταξίδι.	Ο	επιβάτης	ο	οποίος	δεν	είναι	σε	θέση	να	φρο-
ντίσει	τον	εαυτό	του	στην	πτήση	(π.χ.	να	χρησιμοποιήσει	την	τουαλέτα	
και	να	μετακινηθεί	από	το	καροτσάκι	στη	θέση	του	και	το	αντίστροφο)	
θα	χρειαστεί	κάποιο	συνοδό	που	θα	του	παρέχει	την	κατάλληλη	βοήθεια.	
Τα	μέλη	του	πληρώματος	γενικά	δεν	επιτρέπεται	να	παρέχουν	τέτοιου	
είδους	βοήθεια	σε	ταξιδιώτες	και	σε	περίπτωση	που	δεν	υπάρχει	συνο-
δός	ίσως	να	μην	επιτραπεί	το	ταξίδι.	Οι	ταξιδιώτες	που	μετακινούνται	
με	καροτσάκι	προτείνεται	να	μην	καταναλώσουν	υγρά	πριν	ή	κατά	τη	
διάρκεια	της	πτήσης	ώστε	να	αποφευχθεί,	όσο	το	δυνατόν,	η	χρήση	της	
τουαλέτας	κατά	την	πτήση,	καθώς	αυτό	μπορεί	να	είναι	επιβλαβές	για	τη	
γενικότερη	υγεία	τους.	

Οι	αεροπορικές	εταιρίες	έχουν	κανονισμούς	σχετικά	με	τους	επιβάτες	με	
ειδικές	ανάγκες.	Οι	επιβάτες	αυτοί	θα	πρέπει	να	επικοινωνήσουν	με	τις	
αεροπορικές	εταιρίες	πριν	από	το	ταξίδι	για	οδηγίες.	Οι	ιστοσελίδες	των	
εταιριών	συνήθως	παρέχουν	χρήσιμες	πληροφορίες.

Μεταδοτικές ασθένειες στο αεροσκάφος

Έρευνες	έχουν	δείξει	ότι	οι	πιθανότητες	να	εξαπλωθεί	οποιαδήποτε	με-
ταδοτική	νόσος	στο	αεροσκάφος	είναι	πολύ	μικρή.	

Η	ποιότητα	του	αέρα	της	καμπίνας	του	αεροσκάφους	ελέγχεται	προσε-
κτικά.	Τα	επίπεδα	εξαερισμού	είναι	τέτοια	που	ο	αέρας	αλλάζει	20–30	
φορές	ανά	ώρα.	Τα	σύγχρονα	αεροσκάφη	έχουν	συστήματα	ανακύκλω-
σης,	τα	οποία	ανακυκλώνουν	μέχρι	και	το	50%	του	αέρα	της	καμπίνας.	
Ο	ανακυκλωμένος	αέρας	συνήθως	περνά	από	φίλτρα	υψηλού	καθαρι-
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σμού,	όπως	εκείνα	που	χρησιμοποιούνται	σε	χειρουργεία	νοσοκομείων	
ή	σε	μονάδες	εντατικής	θεραπείας,	τα	οποία	παγιδεύουν	σωματίδια,	βα-
κτηρίδια,	μύκητες	και	ιούς.	

Η	μετάδοση	της	λοίμωξης	μπορεί	να	λάβει	χώρα	μεταξύ	δύο	επιβατών	
που	κάθονται	κοντά,	συνήθως	αν	το	άτομο	που	νοσεί	βήξει	ή	πταρνιστεί,	
ή	ακόμα	και	με	το	άγγιγμα	(άμεση	επαφή	ή	επαφή	με	τα	ίδια	μέρη	του	
αεροσκάφους	που	άγγιξε	ο	άλλος	επιβάτης).	Αυτό,	όμως,	δεν	διαφέρει	
από	οποιαδήποτε	άλλη	κατάσταση	όπου	οι	άνθρωποι	βρίσκονται	σε	στε-
νή	επαφή,	όπως	στο	τραίνο,	στο	λεωφορείο	ή	στο	θέατρο.	Τα	νοσήματα	
υψηλής	μεταδοτικότητας,	όπως	η	γρίπη,	είναι	πιο	πιθανό	να	μεταδοθούν	
σε	 άλλους	 επιβάτες	 σε	 περιπτώσεις	 όπου	 δεν	 λειτουργεί	 το	 σύστημα	
εξαερισμού	του	αεροσκάφους.	Συνήθως	γίνεται	χρήση	μιας	βοηθητικής	
μονάδας	ισχύος	ώστε	να	λειτουργεί	ο	εξαερισμός	όταν	το	αεροσκάφος	
βρίσκεται	στο	έδαφος,	πριν	ξεκινήσουν	οι	κινητήρες,	αλλά	πολλές	φο-
ρές	δεν	χρησιμοποιείται	για	λόγους	περιβαλλοντικούς	(θόρυβος)	ή	τεχνι-
κούς.	Σε	αυτές	τις	περιπτώσεις,	όταν	υπάρχει	και	μεγάλη	καθυστέρηση,	
οι	ταξιδιώτες	θα	πρέπει	να	αποβιβάζονται.	

Το	1980	είχε	αναφερθεί	μετάδοση	φυματίωσης	σε	πτήση	μεγάλης	από-
στασης,	αλλά	δεν	διαγνώστηκε	καμία	περίπτωση	ενεργού	φυματίωσης	
ως	συνέπεια	της	έκθεσης	στο	αεροσκάφος.	Παρόλ’	αυτά,	η	αύξηση	των	
αεροπορικών	ταξιδιών	και	η	εμφάνιση	της	πολυανθεκτικής	και	της	υπε-
ρανθεκτικής	 φυματίωσης	 απαιτούν	 συνεχή	 επαγρύπνηση	 για	 να	 απο-
φευχθεί	η	μετάδοση	της	νόσου	στα	αεροπορικά	ταξίδια.	Περισσότερες	
πληροφορίες	 για	 τη	 φυματίωση	 και	 τα	 αεροπορικά	 ταξίδια	 θα	 βρείτε	
στην	έκδοση	του	2008	του	ΠΟΥ	«Φυματίωση	και	αεροπορικά	ταξίδια:	
οδηγίες	πρόληψης	και	ελέγχου».		

Όταν	εκδηλώθηκε	η	επιδημία	του	Σοβαρού	Οξέος	Αναπνευστικού	Συν-
δρόμου	(SARS),	το	2003,	ο	κίνδυνος	για	τη	μετάδοσή	του	στα	αεροσκά-
φη	ήταν	πολύ	μικρός.	

Για	να	μειωθεί	ο	κίνδυνος	μετάδοσης	λοιμώξεων,	οι	επιβάτες	οι	οποίοι	
δεν	 είναι	καλά	στην	υγεία	 τους,	 ειδικά	αν	παρουσιάζουν	συμπτώματα	
πυρετού,	θα	πρέπει	να	αναβάλουν	το	ταξίδι	τους	μέχρι	να	αναρρώσουν.	
Οι	επιβάτες	που	πάσχουν	από	κάποια	γνωστή	ενεργό	μεταδοτική	νόσο	
δεν	συνιστάται	να	ταξιδεύουν	με	αεροπλάνο.	Οι	αεροπορικές	εταιρίες	
μπορεί	να	αρνηθούν	την	επιβίβαση	σε	επιβάτες	οι	οποίοι	ενδέχεται	να	
έχουν	μολυνθεί	από	κάποια	μεταδοτική	νόσο.	
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Απεντόμωση αεροσκάφους

Σε	πολλές	χώρες	απαιτείται	η	απεντόμωση	του	αεροσκάφους	όταν	αυτό	
επιστρέφει	από	 χώρες	στις	 οποίες	παρατηρείται	μετάδοση	νοσημάτων	
από	 τα	 έντομα,	 όπως	η	 ελονοσία	και	 ο	 κίτρινος	 πυρετός.	Έχουν	ανα-
φερθεί	περιπτώσεις	ατόμων	τα	οποία	εργάζονταν	κοντά	σε	αεροδρόμια	
και	προσβλήθηκαν	από	ελονοσία,	παρόλο	που	στη	χώρα	τους	δεν	υπήρ-
χαν	κρούσματα.	Αυτό	συνέβη,	προφανώς,	από	κουνούπια	διαβιβαστές	
της	νόσου	τα	οποία	είχαν	μεταφερθεί	με	το	αεροπλάνο.	Μερικές	χώρες,	
όπως	η	Αυστραλία	και	η	Νέα	Ζηλανδία,	διεξάγουν	συστηματικά	απεντο-
μώσεις	για	να	αποφύγουν	την	ακούσια	είσοδο	στη	χώρα	ειδών	τα	οποία	
θα	μπορούσαν	να	βλάψουν	τη	γεωργία.

Η	απεντόμωση	είναι	ένα	μέτρο	για	τη	δημόσια	υγεία	που	επιβάλλεται	
από	το	Διεθνή	Υγειονομικό	Κανονισμό	(βλέπε	Παράρτημα	2).	Περιλαμ-
βάνει	τον	καθαρισμό	του	εσωτερικού	του	αεροσκάφους	με	εντομοκτόνα,	
τα	οποία	καθορίζονται	από	τον	Παγκόσμιο	Οργανισμό	Υγείας.	Οι	διάφο-
ρες	διαδικασίες	που	χρησιμοποιούνται	είναι	οι	εξής:	

–   Ψεκασμός	του	εσωτερικού	του	αεροσκάφους	με	σπρέι	ταχείας	δρά-
σης	αμέσως	πριν	την	αναχώρηση,	με	τους	επιβάτες	εντός

–   Χρήση	 εντομοκτόνου	 αεροζόλ	 στο	 εσωτερικό	 του	 αεροσκάφους	
όταν	 βρίσκεται	 στο	 έδαφος	 και	 πριν	 γίνει	 επιβίβαση	 και,	 επίσης,	
ψεκασμός	με	σπρέι	ταχείας	δράσης	λίγο	πριν	την	προσγείωση

–   Συχνή	εφαρμογή	εντομοκτόνου	σε	όλες	τις	εσωτερικές	επιφάνειες	
του	 αεροσκάφους,	 εκτός	 από	 τις	 περιοχές	 προετοιμασίας	 γευμά-
των.	

Οι	ταξιδιώτες	πολλές	φορές	ανησυχούν	για	την	επαφή	που	θα	έχουν	με	
τα	εντομοκτόνα	στο	ταξίδι	τους	με	το	αεροπλάνο	και	πολλοί	έχουν	ανα-
φέρει	ότι	αισθάνονται	μια	δυσφορία	μετά	 τον	ψεκασμό	 του	αεροσκά-
φους	με	εντομοκτόνο.	Ωστόσο,	σύμφωνα	με	τον	Παγκόσμιο	Οργανισμό	
Υγείας,	δεν	υπάρχουν	ενδείξεις	ότι	τα	συγκεκριμένα	εντομοκτόνα	είναι	
επιβλαβή	για	την	ανθρώπινη	υγεία	όταν	γίνεται	ορθή	χρήση.	

Ιατρική βοήθεια εν πτήσει

Οι	αεροπορικές	εταιρίες	πρέπει	να	είναι	σε	θέση	να	παρέχουν	το	ελάχι-
στο	επίπεδο	ιατρικού	εξοπλισμού	στο	αεροσκάφος	και	να	έχουν	εκπαι-
δεύσει	το	πλήρωμα	καμπίνας	στις	πρώτες	βοήθειες.	Ο	εξοπλισμός	που	



ζητηματα υγειασ ταξιδευοντασ στον κοσμο

��

υπάρχει	μπορεί	να	διαφέρει	και	πολλές	εταιρίες	διαθέτουν	περισσότερο	
εξοπλισμό	από	τον	απαιτούμενο	που	περιγράφεται	στους	κανονισμούς.	
Ο	διαθέσιμος	εξοπλισμός	σε	μια	τυπική	διεθνή	πτήση	περιλαμβάνει:

–   Ένα	ή	και	περισσότερα	φαρμακεία	πρώτων	βοηθειών	για	χρήση	από	
το	πλήρωμα

–   Ένα	φαρμακείο	πρώτων	βοηθειών	για	χρήση	από	γιατρό	ή	άλλο	ει-
δικευμένο	άτομο,	για	την	αντιμετώπιση	κρουσμάτων	έκτακτης	ανά-
γκης	εν	ώρα	πτήσης.

Διάφορες	εταιρίες	διαθέτουν	επίσης	έναν	αυτόματο	εξωτερικό	απινιδω-
τή	για	χρήση	από	το	πλήρωμα	σε	περίπτωση	καρδιακής	ανακοπής.

Το	πλήρωμα	καμπίνας	έχει	εκπαιδευτεί	στις	πρώτες	βοήθειες	και	σε	δια-
δικασίες	 αναζωογόνησης.	 Επίσης,	 συνήθως	 έχει	 εκπαιδευτεί	 και	 στην	
αναγνώριση	διαφόρων	παθήσεων	που	θα	μπορούσαν	να	προκαλέσουν	
κατάσταση	επείγουσας	ιατρικής	ανάγκης	εν	πτήσει,	καθώς	και	σε	κατάλ-
ληλες	δράσεις	διαχείρισης	τέτοιων	περιστατικών.

Επιπλέον,	πολλές	αεροπορικές	εταιρίες	διαθέτουν	μέσα	με	τα	οποία	ένα	
μέλος	του	πληρώματος	μπορεί	να	έρθει	σε	επαφή	με	ιατρικό	προσωπικό	
στο	έδαφος,	για	να	το	συμβουλευτεί	για	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	θα	μπο-
ρούσε	να	διαχειριστεί	κάποια	κατάσταση	επείγουσας	ιατρικής ανάγκης	
(τηλεϊατρική).	

Αντενδείξεις για αεροπορικό ταξίδι

Τα	αεροπορικά	ταξίδια	συνήθως	πρέπει	να	αποφεύγονται	στις	ακόλου-
θες	περιπτώσεις:
   Βρέφη	κάτω	των	48	ωρών.
   Γυναίκες	που	βρίσκονται	μετά	την	36η	εβδομάδα	κύησης	 (μετά	την	
32η	σε	πολύδυμη	κύηση).

   Άτομα	που	πάσχουν	από:
–   Στηθάγχη	ή	πόνο	στο	στήθος	κατά	την	ανάπαυση
–   Οποιαδήποτε	ενεργό	μεταδοτική	νόσο
–   Νόσο	των	δυτών	
–   Αυξημένη	 ενδοκρανιακή	 πίεση	 λόγω	 αιμορραγίας,	 τραύματος	 ή	
λοίμωξης
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–   Λοιμώξεις	των	παραρρίνιων	κόλπων	ή	ωτίτιδα	και	ιγμορίτιδα,	ειδι-
κότερα	αν	η	ευσταχιανή	σάλπιγγα	είναι	κλειστή

–   Πρόσφατο	έμφραγμα	του	μυοκαρδίου	ή	αγγειακό	εγκεφαλικό	επει-
σόδιο	(η	χρονική	περίοδος	εξαρτάται	από	τη	σοβαρότητα	του	επει-
σοδίου	και	τη	διάρκεια	του	ταξιδιού)

–   Πρόσφατη	χειρουργική	επέμβαση	ή	τραυματισμό	σε	σημείο	όπου	
ενδέχεται	 να	 έχουν	 παγιδευτεί	 αέρας	 ή	 αέρια,	 ειδικά	σε	 κοιλιακά	
τραύματα	και	χειρουργεία	στο	γαστρεντερικό,	κρανιοπροσωπικούς	
και	 οφθαλμικούς	 τραυματισμούς,	 χειρουργεία	 εγκεφάλου	και	 χει-
ρουργικές	επεμβάσεις	στους	οφθαλμούς	οι	οποίες	περιλαμβάνουν	
διείσδυση	στον	οφθαλμικό		βολβό

–   Σοβαρή	 χρόνια	 αναπνευστική	 νόσο,	 δύσπνοια	 στην	 ανάπαυση	 ή	
πνευμοθώρακα	

–   Δρεπανοκυτταρική	αναιμία
–   Ψυχωσικά	νοσήματα,	εκτός	εάν	ελέγχονται	πλήρως.

Η	πιο	πάνω	λίστα	δεν	περιέχει	όλες	τις	περιπτώσεις	και	η	καταλληλότη-
τα	για	το	ταξίδι	κρίνεται	ανάλογα	με	τον	ασθενή.	

Ταξιδεύοντας με πλοίο
Το κεφάλαιο αυτό έχει γραφεί σε συνεργασία με τη Διεθνή Εταιρία Ταξι-
διωτικής Ιατρικής

Οι	 επιβάτες	 της	 ναυτιλιακής	 βιομηχανίας	 (κρουαζιερόπλοια	 και	 οχημα-
ταγωγά)	έχουν	αυξηθεί	σημαντικά	τις	τελευταίες	δεκαετίες.	Το	2008,	13	
εκατομμύρια	 επιβάτες	 παγκοσμίως	 ταξίδεψαν	 με	 κρουαζιερόπλοια.	 Τα	
δρομολόγια	 των	κρουαζιέρων	περιλαμβάνουν	όλες	 τις	ηπείρους,	ακόμα	
και	περιοχές	που	δεν	είναι	εύκολα	προσιτές	με	άλλα	μέσα.	Ο	μέσος	όρος	
διάρκειας	μιας	κρουαζιέρας	είναι	περίπου	7	ημέρες,	αλλά	υπάρχουν	και	
ταξίδια	που	μπορεί	να	διαρκέσουν	από	μερικές	ώρες	μέχρι	αρκετούς	μή-
νες.	Ένα	τυπικό	κρουαζιερόπλοιο	μπορεί	να	μεταφέρει	μέχρι	3.000	επιβά-
τες	και	1.000	άτομα	πλήρωμα.	

Ο	αναθεωρημένος	Διεθνής	Υγειονομικός	Κανονισμός	αναφέρει	τις	υγειο-
νομικές	προϋποθέσεις	που	πρέπει	να	τηρούνται	κατά	τη	λειτουργία	και	
την	κατασκευή	των	πλοίων.	Υπάρχουν	διεθνείς	κανόνες	σχετικά	με	την	
υγιεινή	στο	πλοίο	και	το	λιμάνι,	καθώς	και	για	την	επιτήρηση	ασθενειών	
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και	την	ανταπόκριση	σε	περιπτώσεις	λοιμωδών	νοσημάτων.	Δίνονται	οδη-
γίες	όσον	αφορά	στην	παροχή	καθαρού	νερού	και	φαγητού,	τον	έλεγχο	για	
έντομα	διαβιβαστές	νοσημάτων	και	τρωκτικά,	καθώς	και	για	τη	διάθεση	
αποβλήτων.	Σύμφωνα	με	το	Άρθρο	8	της	Συνόδου	του	Διεθνούς	Οργανι-
σμού	Εργασίας	(Νο	164)	«Για	την	Προστασία	της	Υγείας	και	την	Ιατρική	
Φροντίδα	των	Θαλασσοπόρων»	(1987),	τα	πλοία	που	μεταφέρουν	πάνω	
από	100	μέλη	πληρώματος	σε	διεθνές	ταξίδι	τριών	ημερών	ή	και	παραπά-
νω	θα	πρέπει	να	έχουν	γιατρό	για	τη	φροντίδα	του	πληρώματος.	Αυτοί	οι	
κανονισμοί	δεν	ισχύουν	για	επιβατηγά	και	οχηματαγωγά	πλοία	που	ταξι-
δεύουν	λιγότερο	από	τρεις	ημέρες,	ακόμα	κι	αν	ο	αριθμός	του	πληρώματος	
και	 των	επιβατών	υπερβαίνει	 τα	1.000	άτομα.	Τα	οχηματαγωγά	πολλές	
φορές	δεν	διαθέτουν	δωμάτιο	πρώτων	βοηθειών,	αλλά	υπάρχει	κάποιος	
αξιωματικός	ή	νοσηλεύτρια	για	την	παροχή	ιατρικής	βοήθειας,	σε	περί-
πτωση	που	χρειαστεί.	Το	περιεχόμενο	του	φαρμακείου	στο	πλοίο	πρέπει	
να	είναι	σύμφωνο	με	τις	διεθνείς	υποδείξεις	και	τους	νόμους	των	κρατών	
για	τα	υπερωκεάνια	πλοία.	Ωστόσο,	δεν	υπάρχουν	ειδικές	προϋποθέσεις	
όσον	αφορά	σε	επιπλέον	φάρμακα	για	επιβατηγά	πλοία.	

Ο	μέσος	ταξιδιώτης	ενός	κρουαζιερόπλοιου	είναι	45–50	ετών.	Οι	ηλικιω-
μένοι	αποτελούν	το	1/3	των	επιβατών.	Συνήθως,	οι	κρουαζιέρες	μεγάλης	
διάρκειας	είναι	αυτές	που	προτιμώνται	από	τους	μεγαλύτερους	σε	ηλικία	
ταξιδιώτες,	μια	ομάδα	ατόμων	που	είναι	πιθανό	να	πάσχει	από	κάποια	
χρόνια	 νόσο,	 όπως	 καρδιοπάθεια	 και	 πνευμονοπάθεια.	 Πάνω	 από	 τις	
μισές	επισκέψεις	έκτακτης	ανάγκης	γίνονται	από	επιβάτες	άνω	των	65	
ετών	και	τα	πιο	συχνά	προβλήματα	υγείας	είναι	λοιμώξεις	της	αναπνευ-
στικής	οδού,	τραυματισμοί,	ναυτία	και	γαστρεντερικές	διαταραχές.	Οι	
μεγάλες	περίοδοι	μακριά	από	το	σπίτι,	ειδικά	σε	ταξίδια	πολλών	ημερών	
στη	θάλασσα,	καθιστούν	απαραίτητη	την	προμήθεια	από	τους	επιβάτες	
επαρκών	 ποσοτήτων	φαρμάκων.	Τα	συνταγογραφούμενα	φάρμακα	 θα	
πρέπει	να	φυλάσσονται	στη	συσκευασία	τους	και	να	υπάρχει	βεβαίωση	
από	γιατρό	αναφορικά	με	την	ανάγκη	του	επιβάτη	για	τα	συγκεκριμένα	
φάρμακα.	Οι	 ταξιδιώτες	κρουαζιερόπλοιων	που	μπορεί	 να	χρειαστούν	
συγκεκριμένη	φαρμακευτική	αγωγή	θα	πρέπει	να	συμβουλευτούν	το	για-
τρό	τους	πριν	πραγματοποιήσουν	το	ταξίδι.	Τις	ιατρικές	εγκαταστάσεις	
του	πλοίου	δεν	θα	πρέπει	να	τις	θεωρούμε	ως	εφάμιλλες	ενός	νοσοκομεί-
ου,	αλλά	ως	ιατρείου.	Αν	και	οι	περισσότερες	ιατρικές	περιπτώσεις	που	
προκύπτουν	σε	ένα	πλοίο	αντιμετωπίζονται	στο	επίπεδο	που	θα	αντιμε-
τωπίζονταν	και	σε	ένα	ιατρείο,	τα	σοβαρότερα	προβλήματα	ενδέχεται	να	
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απαιτούν	τη	νοσηλεία	του	ασθενούς	σε	νοσοκομείο	στην	ξηρά	με	πλήρη	
εξοπλισμό	και	προσωπικό,	αφού	έχει	σταθεροποιηθεί	η	κατάστασή	του	
στο	πλοίο.	Θα	πρέπει	να	είναι	γνωστός	ο	τύπος	και	η	ποιότητα	των	ια-
τρικών	εγκαταστάσεων,	καθώς	και	το	δρομολόγιο,	ώστε	να	είναι	δυνα-
τόν	να	καθοριστεί	αν	ο	ασθενής	μπορεί	να	μεταφερθεί	στην	ξηρά	για	
περαιτέρω	ιατρική	φροντίδα	ή	θα	χρειαστεί	να	μετακινηθεί	από	αέρος	
στο	πλησιέστερο	λιμάνι.	Τα	περισσότερα	κρουαζιερόπλοια	δεν	έχουν	τον	
απαιτούμενο	χώρο	ενός	οδοντιατρείου	και	είναι	ελάχιστα	αυτά	που	μπο-
ρούν	να	παράσχουν	οδοντιατρική	περίθαλψη.	

Η	ταχεία	μετακίνηση	των	κρουαζιερόπλοιων	από	το	ένα	λιμάνι	στο	άλλο	
ενέχει	τον	κίνδυνο	έκθεσης	σε	υγειονομικά	προβλήματα	ευρέος	φάσμα-
τος	και	σε	λοιμώδη	νοσήματα,	 γεγονός	που	μπορεί	 να	 έχει	ως	αποτέ-
λεσμα	την	εισαγωγή	κάποιας	μεταδοτικής	νόσου	από	τα	επιβιβαζόμενα	
μέλη	πληρώματος	και	τους	επιβάτες.	Στο	σχετικά	κλειστό	και	πολυπλη-
θές	περιβάλλον	του	πλοίου	είναι	δυνατόν	να	μεταδοθούν	ασθένειες	σε	
επιβάτες	και	πλήρωμα.	Είναι	επίσης	ενδεχόμενο	να	μεταδοθούν	ασθέ-
νειες	και	στις	τοπικές	κοινότητες	όπου	αποβιβάζονται	οι	επιβάτες	και	τα	
μέλη	του	πληρώματος.	Ένας	απολογισμός	από	τον	Παγκόσμιο	Οργανι-
σμό	Υγείας	έδειξε	ότι,	από	το	1970,		πάνω	από	100	εκρήξεις	επιδημιών	
ξεκίνησαν	από	τα	πλοία.	Το	πρόβλημα	αυτό	ίσως	να	υποεκτιμάται,	γιατί	
πολλές	από	τις	ασθένειες	που	εκδηλώνονται	δεν	αναφέρονται	και	μπο-
ρεί	να	περάσουν	απαρατήρητες.	Σε	ταξιδιώτες	πλοίων	έχουν	εμφανιστεί	
στο	παρελθόν	 ιλαρά,	 ερυθρά,	ανεμευλογιά,	μηνιγγιτιδοκοκκική	μηνιγ-
γίτιδα,	ηπατίτιδα	Α,	νόσος	των	λεγεωνάριων,	καθώς	και	αναπνευστικά	
και	γαστρεντερικά	νοσήματα.	Η	εμφάνιση	τέτοιων	νοσημάτων	προξενεί	
ανησυχία,	γιατί	μπορεί	να	επιφέρει	σοβαρές	επιπτώσεις	στην	υγεία	και	
να	συνεπάγεται	υψηλό	κόστος	για	τη	βιομηχανία.	Τα	τελευταία	χρόνια,	
η	βιομηχανία	των	κρουαζιέρων	είχε	να	αντιμετωπίσει	την	πρόκληση	για	
τη	δημόσια	υγεία	των	επιδημιών	γρίπης	και	νοροϊών.

Μεταδοτικές ασθένειες

Γαστρεντερικά νοσήματα 

Οι	περισσότερες	επιδημίες	γαστρεντερικών	νοσημάτων	που	έχουν	εντο-
πιστεί	και	σχετίζονται	με	κρουαζιερόπλοια	έχουν	συνδεθεί	με	την	κατα-
νάλωση	 νερού	 και	 φαγητού	 στο	 πλοίο.	Παράγοντες	 οι	 οποίοι	 συμβάλ-
λουν	στην	εμφάνιση	νοσημάτων	είναι	το	μολυσμένο	αποθηκευμένο	νερό,	
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η	ανεπαρκής	εξυγίανση	του	νερού,	πόσιμο	νερό	που	έχει	μολυνθεί	από	
απόβλητα	του	πλοίου,	χαμηλής	ποιότητας	σχεδιασμός	και	κατασκευή	των	
αποθηκευτικών	χώρων	για	το	πόσιμο	νερό,	ελλείψεις	στην	προετοιμασία	
και	την	αποθήκευση	τροφίμων,	καθώς	και	η	χρήση	θαλασσινού	νερού	στο	
παρασκευαστήριο	φαγητού.	Οι	νοροϊοί	είναι	το	πιο	συχνό	παθογόνο	που	
εμπλέκεται	στην	 εμφάνιση	 επιδημιών.	Μεταξύ	1ης	 Ιανουαρίου	και	 5ης	
Ιουλίου	 2006	 παρουσιάστηκαν	 42	 περιπτώσεις	 γαστρεντερίτιδας	 σε	 13	
διαφορετικά	 κρουαζιερόπλοια	 που	 ταξίδευαν	 σε	 ευρωπαϊκές	 θάλασσες,	
για	τις	οποίες	επιβεβαιώθηκε	ή	υπήρχε	η	υποψία	ότι	προκλήθηκαν	από	
νοροϊούς.	Η	έναρξη	των	συμπτωμάτων	συχνά	είναι	αιφνίδια,	με	έμετο	και/
ή	διάρροια.	Ακόμα,	ενδέχεται	να	παρουσιαστούν	πυρετός,	κοιλιακές	κρά-
μπες	και	γενική	αδιαθεσία.	Ο	ιός	εξαπλώνεται	μολύνοντας	το	φαγητό	ή	το	
νερό,	ή	από	άτομο	σε	άτομο.	Είναι	πολύ	μολυσματικός	και	αν	εμφανιστεί	
επιδημία	σε	κρουαζιερόπλοιο	μπορεί	 να	προσβάλλει	πάνω	από	 το	80%	
των	επιβατών.	Για	να	αποφευχθούν	ή	να	μειωθούν	οι	επιδημίες	γαστρεντε-
ρίτιδας	από	νοροϊούς,	όλο	και	περισσότερα	πλοία	έχουν	διανεμητές	απο-
λυμαντικού	χεριών	σε	στρατηγικά	σημεία	στο	πλοίο	και	οι	επιβάτες	και	
το	πλήρωμα	 ενθαρρύνονται	στη	 χρησιμοποίησή	 τους.	Μερικές	 εταιρίες	
κρουαζιέρας	απομονώνουν	στο	 ιατρείο	 του	πλοίου,	 τουλάχιστον	για	24	
ώρες	από	το	τελευταίο	σύμπτωμα,	τις	περιπτώσεις	ασθενών	που	παρουσιά-
ζουν	 γαστρεντερικά	συμπτώματα,	 ενώ	σε	μερικά	πλοία	απομονώνονται	
ακόμα	και	οι	ασυμπτωματικές	επαφές	για	24	ώρες.	

Γρίπη και άλλες λοιμώξεις της αναπνευστικής οδού

Οι	λοιμώξεις	της	αναπνευστικής	οδού	είναι	πολύ	συχνές	σε	άτομα	που	
ταξιδεύουν	 με	 κρουαζιερόπλοια.	 Τα	 ταξίδια	 με	 μεγάλες	 ομάδες	 μπο-
ρεί	να	συνδέονται	με	κίνδυνο	έκθεσης	σε	 ιούς	γρίπης	σε	περιοχές	του	
κόσμου	όπου	η	 γρίπη	δεν	 εμφανίζεται	 εκείνη	 την	 εποχή,	 ιδιαίτερα	αν	
η	ομάδα	των	ταξιδιωτών	αποτελείται	από	άτομα	από	περιοχές	του	κό-
σμου	όπου	 τη	συγκεκριμένη	 εποχή	υπάρχει	 επιδημία	 γρίπης.	Τα	μέλη	
του	πληρώματος	που	εξυπηρετούν	τους	επιβάτες	μπορεί	να	αποτελέσουν	
«δεξαμενή»	γρίπης	και	ενδέχεται	να	μεταδώσουν	τη	νόσο	σε	επιβάτες	
επόμενων	ταξιδιών.

Νόσος των λεγεωνάριων 

Η	νόσος	των	λεγεωνάριων	είναι	μια	μορφή	πνευμονίας	δυνητικά	κακής	
έκβασης,	 η	 οποία	 ανακαλύφθηκε	 για	 πρώτη	φορά	 το	 1976.	Το	 άτομο	



��

κεΦαΛαιο 2. μεσο μεταΦοΡασ: θεματα υγειασ

μπορεί	να	μολυνθεί	με	την	εισπνοή	βακτηριδίων	Legionella	βαθιά	στους	
πνεύμονες.	Το	 είδος	αυτό	 των	βακτηριδίων	συναντάται	σε	σταγονίδια	
νερού	(αερόλυμα)	ή	σε	πυρήνες	σταγονιδίων	(τα	μόρια	που	απομένουν	
αφού	εξατμιστεί	το	νερό).	Ένα	βιβλιογραφικό	δοκίμιο	του	Παγκόσμιου	
Οργανισμού	Υγείας	 ανέφερε	 ότι,	 τις	 τρεις	 τελευταίες	 δεκαετίες,	 πάνω	
από	50	περιστατικά	της	νόσου	των	λεγεωνάριων,	σε	200	περιπτώσεις,	
είχαν	σχέση	με	πλοία.	Για	παράδειγμα,	η	 εμφάνιση	 της	νόσου	σε	 ένα	
κρουαζιερόπλοιο	το	1994	είχε	ως	αποτέλεσμα	να	προσβληθούν	50	επι-
βάτες	σε	εννέα	διαφορετικές	κρουαζιέρες	που	ακολούθησαν,	συμπερι-
λαμβανομένου	και	ενός	θανάτου.	Η	νόσος	είχε	εμφανιστεί	στο	χώρο	του	
spa	του	πλοίου.	Άλλες	πηγές	είναι	τα	αποθέματα	πόσιμου	νερού	και	η	
ενδεχόμενη	έκθεση	στο	βακτήριο	κατά	την	ελλιμένιση.	

Η	σωστή	απολύμανση,	η	διήθηση	(φιλτράρισμα)	και	η	αποθήκευση	του	
νερού	αποτελούν	κύρια	μέτρα	πρόληψης	και	ελέγχου	της	λοίμωξης.	Οι	
σωληνώσεις	δεν	πρέπει	να	καταλήγουν	τυφλά	και	ο	συστηματικός	καθα-
ρισμός	και	η	απολύμανση	των	εγκαταστάσεων	spa	επιβάλλονται,	για	να	
μειωθεί	ο	κίνδυνος	της	νόσου	των	λεγεωνάριων	στα	πλοία.	

Άλλες μεταδοτικές ασθένειες

Επιδημίες	ανεμευλογιάς	και	ερυθράς	έχουν	επίσης	συμβεί.	Το	γεγονός	
αυτό	καθιστά	επιτακτική	την	ανάγκη	για	τους	επιβάτες	να	είναι	σίγουροι	
ότι	έχουν	κάνει	τους	συστηματικούς	(ρουτίνας)	εμβολιασμούς.	Οι	μεγά-
λες	εταιρίες	κρουαζιερόπλοιων	ζητούν	από	τα	πληρώματα	να	εμβολιάζο-
νται	για	ανεμευλογιά	και	ερυθρά.	

Μη μεταδοτικές ασθένειες

Λόγω	των	μεταβολών	στη	θερμοκρασία	και	τις	καιρικές	συνθήκες,	των	
αλλαγών	στη	δίαιτα	και	τις	σωματικές	δραστηριότητες,	και	γενικά	των	
αυξημένων	επιπέδων	stress	συγκριτικά	με	τη	ζωή	στο	σπίτι,	οι	ταξιδιώ-
τες	σε	μια	κρουαζιέρα	–ειδικότερα	οι	ηλικιωμένοι–	μπορεί	 να	παρου-
σιάσουν	επιδείνωση	προϋπαρχόντων	χρόνιων	νοσημάτων.	Τα	καρδιαγ-
γειακά	επεισόδια	είναι	το	πιο	κοινό	αίτιο	θανάτου	σε	κρουαζιερόπλοια.	
Επίσης,	μπορεί	να	εμφανιστούν	συμπτώματα	ναυτίας,	ειδικά	στα	μικρό-
τερα	πλοία.	Συχνές	είναι	και	οι	αναφορές	τραυματισμών	και	οδοντιατρι-
κών	έκτακτων	περιστατικών.		
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Μέτρα πρόληψης 

Ο	κίνδυνος	 των	μεταδοτικών	 και	 μη	 μεταδοτικών	 νοσημάτων	σε	 επι-
βάτες	 κρουαζιερόπλοιων	 και	 μέλη	 πληρώματος	 είναι	 δύσκολο	 να	
προσδιοριστεί	λόγω	του	ευρέος	φάσματος	των	δραστηριοτήτων	σε	ένα	
κρουαζιερόπλοιο,	 της	 ποικιλίας	 των	 προορισμών	 και	 των	 περιορισμέ-
νων	στοιχείων.	Γενικά,	οι	μελλοντικοί	 ταξιδιώτες	με	κρουαζιερόπλοια	
θα	πρέπει:

–	 	Να	 συμβουλευτούν	 το	 γιατρό	 τους	 πριν	 ξεκινήσουν	 μια	 κρουα-
ζιέρα	σε	περίπτωση	που	έχουν	κάποιο	πρόβλημα	υγείας	το	οποίο	
ενδέχεται	να	αυξήσει	τις	πιθανότητες	να	ασθενήσουν	στο	κρουα-
ζιερόπλοιο

–	 	Να	αποτραπούν	από	 το	 ταξίδι	αν	 είναι	συμπτωματικοί	σε	κάποια	
οξεία	νόσο

–	 	Να	συμβουλευτούν	κάποιο	γιατρό	ή	ειδικό	σε	θέματα	Ταξιδιωτικής	
Ιατρικής,	που	θα	μπορούσε	να	τους	συστήσει	μέτρα	πρόληψης	και	
ανοσοποίησης	και,	πιο	συγκεκριμένα,	να	ληφθούν	υπόψη:

	 	Η	κατάσταση	της	υγείας	του	ταξιδιώτη,	η	διάρκεια	του	ταξιδιού,	
οι	χώρες	που	θα	επισκεφθεί	και	ποιες	ενδέχεται	να	είναι	οι	δρα-
στηριότητες	στην	ξηρά

   Όλοι	οι	συστηματικοί	εμβολιασμοί	ρουτίνας	που	είναι	σχετικοί	
με	την	ηλικία	και	με	την	κατάσταση	της	υγείας	του	ατόμου

   Ο	εμβολιασμός	έναντι	της	γρίπης	ανεξάρτητα	από	την	εποχή,	
ιδιαίτερα	 αν	 οι	 ταξιδιώτες	 ανήκουν	 σε	 ομάδες	 ατόμων	 στις	
οποίες	συστήνεται	ο	ετήσιος	συστηματικός	εμβολιασμός	κατά	
της	γρίπης	(βλέπε	Κεφάλαιο	6).	Ακόμα,	αν	χρειάζεται	να	συ-
νταγογραφηθούν	φάρμακα	για	θεραπεία	ή	προφύλαξη	κατά	της	
γρίπης

   Εμβολιασμός	και	άλλες	(π.χ.	ελονοσία)	συστάσεις	που	σχετίζο-
νται	με	τις	χώρες	που	περιλαμβάνονται	στα	δρομολόγια

   Φάρμακα	κατά	της	ναυτίας,	ιδιαίτερα	αν	υπάρχει	τάση	για	ναυ-
τία

–	 	Να	επισκεφθούν	έναν	οδοντίατρο	για	να	βεβαιωθούν	ότι	η	οδοντική	
τους	υγεία	είναι	καλή	και	δεν	υπάρχει	κάποιο	οξύ	πρόβλημα
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–   Να	εξετάσουν	το	ενδεχόμενο	ειδικής	ασφάλισης	υγείας	όσον	αφορά	
στη	μη	πραγματοποίηση	του	ταξιδιού,	επιπλέον	ιατρικής	κάλυψης	
και/ή	μεταφοράς	του	ασθενούς,	αν	χρειαστεί

–   Να	φέρουν	όλα	τα	συνταγογραφούμενα	φάρμακα	στις	συσκευασίες	
τους	μαζί	με	σχετική	βεβαίωση	από	το	γιατρό

–   Να	πλένουν	συχνά	τα	χέρια	τους	είτε	με	σαπούνι	και	νερό	είτε	χρη-
σιμοποιώντας	κάποιο	καθαριστικό	για	τα	χέρια	με	βάση	το	αλκοόλ

–   Να	μην	προσπαθήσουν	να	αυτοθεραπευτούν	σε	περιπτώσεις	διάρ-
ροιας	 ή	 υψηλού	πυρετού	 ενώ	βρίσκονται	 εν	 πλω.	Αντ’	 αυτού,	 θα	
πρέπει	να	ενημερώσουν	άμεσα	το	ιατρικό	προσωπικό	του	πλοίου.	

Για περισσότερη μελέτη
Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο

Μπορείτε	να	βρείτε	γενικές	πληροφορίες	σχετικά	με	τα	αεροπορικά	ταξίδια	στην	
ιστοσελίδα	του	Διεθνούς	Οργανισμού	Πολιτικής	Αεροπορίας	(http://icao.int)

Medical	Guidelines	Task	Force.	Medical guidelines for airline travel.	2nd	ed.	Al-
exandria,	VA,	Aerospace	Medical	Association,	2003	(διαθέσιμο	στην	ιστοσελίδα:	
http://www.asma.org/pdf/publications/medguid.pdf)

Mendis	S,	Yach	D,	Alwan	Al.	Air	travel	and	venous	thromboembolism.	Bulletin 
of the World Health Organization	2002,	80:403–406

Report	 of	WHO	Research	 Into	Global	Hazards	 of	Travel	 (WRIGHT)	Project.	
Geneva,	World	Health	Organization,	2007	(βλέπε	http://www.who.int/cardiovas-
cular	_diseases/wright_project/en/)

Summary of SARS and air travel.	Geneva,	World	Health	Organization,	23	May	2003	
(διαθέσιμο	στην	ιστοσελίδα:	http://www.who.int/scr/sars/travel/airtravel/en/)

The impact of flying on passenger health: a guide for healthcare professionals.
London,	 British	Medical	Association,	 Board	 of	 Science	 and	 Education,	 2004	
(διαθέσιμο	 στην	 ιστοσελίδα:	 http://www.bma.org.uk/ap nsf/AttachmentsByTi-
tle/PDFFlying/$FILE/Impactofflying.pdf)

Tourism highlights: 2006 edition.	Madrit,	World	 Tourism	Organization,	 2006	
(διαθέσιμο	στην	ιστοσελίδα:	http://www.unwto.org/facts/menu.html)

Tuberculosis and air travel: guidelines for prevention and control.	3rd	ed.	Gene-
va,	World	Health	Organization,	2008)	(διαθέσιμο	στην	ιστοσελίδα:http//:www.
who.int/tb/publications/2008/WHO_HTM_B_2008.399_eng.pdf)
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Ταξιδεύοντας με πλοίο 

Μπορείτε	 να	βρείτε	 γενικές	 πληροφορίες	σχετικά	με	ακτοπλοϊκά	 ταξίδια	στις	
ακόλουθες	ιστοσελίδες:

American	 College	 of	 Emergency	 Physicians:	 http://www.acep.org/webportal/
member	center/sections/cruise/

International	Council	of	Cruise	Lines:	http://www.iccl.org/policies/medical.cfm

International	Maritime	Health	Association:	http://imha.net/	

Miller	JM	et	al.	Cruise	ships:	high	risk	passengers	and	the	global	spread	of	new	
influenza	viruses.	Clinical Infectious Diseases	2000,	31:433–438

Nikolic	N,	Dahl	E,	Rooney	R,	de	Bernadis	C.	Acute	gastroenteritis	at	sea	and	
outbreaks	associated	with	cruises.	In:	Ericsson	CD,	DuPont	HL,	Steffen	R	(eds)	
Traveller’s diarrhea.	Hamilton,	BC	Decker	Inc,	2008:136–143

Sherman	CR.	Motion	sickness:	review	of	causes	and	preventive	strategies.	Jour-
nal of Travel Medicine	2002,	9:251–256

Ship sanitation and health:	http://www.who.int/mediacenter/factsheets/fs269/en/

Smith	A.	Cruise	ship	medicine.	In:	Dawood	R	(ed)	Traveller’s health.	Oxford,	
Oxford	University	Press,	2002:227–289

WHO International medical guide for ships.	 3rd	 ed.	 Geneva,	 World	 Health
Organization,	2007	(http://www.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?sesslan=	
1&codcol=15&codcch=3078#)
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Περιβαλλοντικοί  
κίνδυνοι για την υγεία
Οι	ταξιδιώτες	πολύ	συχνά	έρχονται	αντιμέτωποι	με	μεγάλες	και	από-
τομες	αλλαγές	στις	περιβαλλοντικές	συνθήκες,	οι	οποίες	ενδεχομένως	
να	έχουν	επιβλαβείς	συνέπειες	στην	υγεία	και	την	ευεξία.	Στο	ταξίδι	
μπορεί	να	παρουσιαστούν	μείζονες	αλλαγές	στο	υψόμετρο,	στη	θερμο-
κρασία	και	στην	υγρασία,	καθώς	και	έκθεση	του	ταξιδιώτη	σε	μικρό-
βια,	ζώα	και	έντομα.	Η	αρνητική	επίδραση	των	ξαφνικών	αλλαγών	στο	
περιβάλλον	 μπορεί	 να	 ελαχιστοποιηθεί	 με	 κάποια	 απλά	 προληπτικά	
μέτρα.

Υψόμετρο
Η	βαρομετρική	πίεση	μειώνεται	όσο	αυξάνεται	το	υψόμετρο,	ελαττώνο-
ντας	τη	μερική	πίεση	του	οξυγόνου	και	προκαλώντας	υποξία.	Η	μερική	
πίεση	του	οξυγόνου	στα	2.500	μέτρα,	όσο	είναι	π.χ.	 το	υψόμετρο	του	
Βέιλ	στο	Κολοράντο,	είναι	26%	χαμηλότερη	απ’	ό,τι	στο	επίπεδο	της	θά-
λασσας.	Στο	Λα	Παζ	της	Βολιβίας	(4.000	μέτρα)	είναι	41%	χαμηλότερη.	
Το	γεγονός	αυτό	καταπονεί	το	σώμα,	το	οποίο	χρειάζεται	τουλάχιστον	
μερικές	μέρες	για	να	εγκλιματιστεί.	Το	επίπεδο	του	εγκλιματισμού	μπο-
ρεί	να	περιοριστεί	από	συγκεκριμένες	παθήσεις,	ειδικότερα	από	πνευ-
μονοπάθειες.	Το	κλειδί	του	εγκλιματισμού	είναι	η	αύξηση	του	οξυγόνου	
στις	κυψελίδες	μέσω	αυξημένου	αερισμού.	Αυτή	η	διαδικασία	αρχίζει	
στα	1.500	μέτρα.	Παρά	τον	επιτυχή	εγκλιματισμό,	η	ικανότητα	για	αε-
ροβική	άσκηση	επηρεάζεται	και	οι	ταξιδιώτες	μπορεί	ακόμα	να	παρου-
σιάζουν	προβλήματα	με	τον	ύπνο.

Στις	 περιπτώσεις	 όπου	η	υποξία	υπερβαίνει	 τη	 δυνατότητα	 εγκλιματι-
σμού,	το	αποτέλεσμα	είναι	η	εμφάνιση	των	νοσημάτων	μεγάλου	υψο-
μέτρου.	Τα	νοσήματα	αυτά	μπορεί	να	παρουσιαστούν	σε	οποιοδήποτε	
υψόμετρο	άνω	των	2.100	μέτρων,	αλλά	είναι	πολύ	συχνά	πάνω	από	τα	
2.750	μέτρα.	Στα	θέρετρα	σκι	του	Κολοράντο,	η	συχνότητα	εμφάνισης	
νοσημάτων	μεγάλου	υψομέτρου	ποικίλλει	από	15–40%,	ανάλογα	με	το	
υψόμετρο	όπου	γίνεται	η	κατάκλιση.	Η	ευπάθεια	ενός	ατόμου	στα	νοσή-
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ματα	αυτά	καθορίζεται	γενετικά,	αλλά	η	ταχεία	ανάβαση	και	τα	μεγάλα	
υψόμετρα	κατάκλισης	θεωρούνται	πολύ	σημαντικοί	παράγοντες.	Η	ηλι-
κία,	το	φύλο	και	η	φυσική	κατάσταση	έχουν	μικρή	επίδραση.	

Στο	φάσμα	των	νοσημάτων	μεγάλου	υψομέτρου	περιλαμβάνονται	η	κοι-
νή	οξεία	νόσος	των	ορέων,	το	περιστασιακό	πνευμονικό	οίδημα	μεγάλου	
υψομέτρου	και,	σπανίως,	το	εγκεφαλικό	οίδημα	μεγάλου	υψομέτρου.	Οι	
δύο	 τελευταίες	 περιπτώσεις,	 παρόλο	 που	 δεν	 είναι	 συχνές,	 μπορεί	 να	
οδηγήσουν	στο	 θάνατο.	Η	οξεία	 νόσος	 των	ορέων	μπορεί	 να	 εμφανι-
στεί	μετά	από	1–12	ώρες	παραμονής	σε	μεγάλο	υψόμετρο.	Τον	αρχικό	
πονοκέφαλο	ακολουθεί	η	ανορεξία,	η	ναυτία,	η	αϋπνία,	η	κόπωση	και	η	
εξάντληση.	Τα	συμπτώματα	συνήθως	αποδράμουν	μετά	από	24–48	ώρες	
και	βελτιώνονται	με	τη	χορήγηση	οξυγόνου	ή	αναλγητικών	και	αντιε-
μετικών.	Η	ακεταζολαμίδη	5	mg/kg	ανά	ημέρα	σε	δύο	δόσεις	είναι	μια	
αποτελεσματική	 προφυλακτική	 αγωγή	 για	 όλα	 τα	 νοσήματα	 μεγάλου	
υψομέτρου.	Η	έναρξη	χορήγησης	συνήθως	γίνεται	μία	ημέρα	πριν	από	
το	ταξίδι	σε	μεγάλο	υψόμετρο	και	συνεχίζεται	για	τις	δύο	πρώτες	ημέρες	
παραμονής.	Η	ακεταζολαμίδη	θα	πρέπει	να	αποφεύγεται	από	άτομα	που	
έχουν	αλλεργία	στις	σουλφοναμίδες.	

Λίγες	είναι	οι	περιπτώσεις	όπου	δεν	επιτρέπεται	το	ταξίδι	σε	περιοχές	
μεγάλου	υψομέτρου.	Σε	αυτές	περιλαμβάνονται	η	ασταθής	στηθάγχη,	η	
πνευμονική	υπέρταση,	η	σοβαρή	χρόνια	αποφρακτική	πνευμονοπάθεια	
και	η	δρεπανοκυτταρική	αναιμία.	Οι	ασθενείς	με	στεφανιαία	νόσο,	υπέρ-
ταση,	 διαβήτη,	άσθμα	ή	μέτρια	 χρόνια	αποφρακτική	πνευμονοπάθεια,	
καθώς	και	οι	έγκυες	γυναίκες,	σε	γενικές	γραμμές	μπορούν	να	ανεχθούν	
το	υψόμετρο,	αλλά	ίσως	να	χρειάζεται	παρακολούθηση	της	κατάστασής	
τους.	Στα	περισσότερα	θέρετρα	μεγάλων	υψομέτρων	παρέχονται	κινητές	
και	σταθερές	συσκευές	οξυγόνου,	έτσι	ώστε	με	την	αποφυγή	του	υποξι-
κού	stress	να	αποτρέπονται	και	όλοι	οι	πιθανοί	κίνδυνοι	από	την	έκθεση	
σε	μεγάλο	υψόμετρο.	

Μέτρα πρόληψης για ταξιδιώτες μη συνηθισμένους σε μεγάλα 
υψόμετρα
   Αν	γίνεται,	αποφύγετε	τα	ταξίδια	μίας	ημέρας	που	περιλαμβάνουν	κα-
τάκλιση	σε	υψόμετρο	άνω	των	2.750	μέτρων.	Μοιράστε	το	ταξίδι	σε	
δύο	ημέρες	με	τουλάχιστον	μία	ημέρα	ύπνου	στα	2.000–2.500	μέτρα,	
ώστε	να	αποφύγετε	την	οξεία	νόσο	των	ορέων.
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	 	Αποφύγετε	την	υπερπροσπάθεια	και	το	αλκοόλ	για	τις	πρώτες	24	ώρες	
σε	υψόμετρο	και	αυξήστε	την	κατανάλωση	νερού.	

   Σε	περίπτωση	που	ταξιδέψετε	απευθείας	σε	υψόμετρο	άνω	των	2.750	
μέτρων	και	γίνει	αναπόφευκτα	εκεί	η	κατάκλιση,	προτείνεται	προφύ-
λαξη	με	ακεταζολαμίδη.	

   Η	ακεταζολαμίδη	είναι	επίσης	δραστική	ακόμα	και	στα	αρχικά	στάδια	
των	συμπτωμάτων	της	οξείας	νόσου	των	ορέων.	

   Οι	 ταξιδιώτες	 που	 σχεδιάζουν	 αναρρίχηση	 ή	 ορειβασία	 σε	 μεγάλα	
υψόμετρα	χρειάζονται	περιόδους	σταδιακού	εγκλιματισμού.	

   Οι	ταξιδιώτες	που	έχουν	νοσήσει	στο	παρελθόν	από	καρδιαγγειακές	ή	
πνευμονικές	παθήσεις	θα	πρέπει	να	συμβουλευτούν	γιατρό	πριν	ταξι-
δέψουν	σε	μεγάλα	υψόμετρα.

   Οι	ταξιδιώτες	που	παρουσιάζουν	τα	ακόλουθα	συμπτώματα	σε	υψόμε-
τρο	θα	πρέπει	να	αναζητήσουν	ιατρική	περίθαλψη:
–	 	Συμπτώματα	οξείας	νόσου	ορέων,	τα	οποία	είναι	σοβαρά	ή	διαρ-
κούν	πάνω	από	2	ημέρες

–	 	Ταχύπνοια	με	βήχα	και	κόπωση
–	 	Αταξία	ή	αλλαγή	της	νοητικής	κατάστασης.

Ζέστη και υγρασία 

Οι	ξαφνικές	αλλαγές	στη	θερμοκρασία	και	την	υγρασία	μπορεί	να	επη-
ρεάσουν	δυσμενώς	 την	υγεία.	Η	 έκθεση	σε	υψηλές	 θερμοκρασίες	 και	
υγρασία	έχει	ως	αποτέλεσμα	την	αφυδάτωση	και	την	αποβολή	των	ηλεκ-
τρολυτών	(άλατα),	η	οποία	προκαλεί	εξάντληση	από	τη	ζέστη	και	θερ-
μοπληξία.	Σε	συνθήκες	ζέστης	και	ξηρασίας	η	αφυδάτωση	είναι	πολύ	
συχνή,	εκτός	αν	ληφθεί	φροντίδα	για	επαρκή	λήψη	υγρών.	Το	επιπλέον	
αλάτι	στο	φαγητό	ή	το	ποτό	(εκτός	εάν	δεν	ενδείκνυται	για	το	συγκεκρι-
μένο	άτομο)	μπορεί	να	βοηθήσει	στην	αποφυγή	της	εξάντλησης	από	τη	
ζέστη	και	ειδικότερα	την	περίοδο	του	εγκλιματισμού.	

Η	κατανάλωση	τροφίμων	και	ποτών	που	περιέχουν	αλάτι	βοηθά	στην	
αναπλήρωση	 των	 ηλεκτρολυτών	 στην	 περίπτωση	 εξάντλησης	 από	 τη	
ζέστη	και	μετά	από	υπερβολική	εφίδρωση.	Οι	πιο	ηλικιωμένοι	ταξιδιώ-
τες	θα	πρέπει	να	καταναλώνουν	επιπλέον	υγρά	σε	συνθήκες	αυξημένης	
θερμοκρασίας	περιβάλλοντος,	καθώς	η	αίσθηση	της	δίψας	μειώνεται	με	
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τα	χρόνια.	Θα	πρέπει	να	δίνεται	προσοχή	στα	βρέφη	και	τα	μικρά	παιδιά	
ώστε	να	καταναλώνουν	αρκετά	υγρά	για	την	αποφυγή	της	αφυδάτωσης.	

Σε	συνθήκες	αυξημένης	θερμοκρασίας	πιθανώς	να	παρατηρηθούν	δερ-
ματικοί	ερεθισμοί	(ιδρώα).	Οι	λοιμώξεις	του	δέρματος	με	μύκητες,	όπως	
η	 μυκητίαση	 του	 άκρου	 ποδιού	 (πόδι	 των	 αθλητών),	 συχνά	 επιδεινώ-
νονται	με	τη	ζέστη	και	την	υγρασία.	Το	καθημερινό	μπάνιο,	τα	χαλαρά	
βαμβακερά	ρούχα	και	η	εφαρμογή	ταλκ	στο	ευαίσθητο	δέρμα	βοηθούν	
στη	μείωση	της	ανάπτυξης	ή	της	μετάδοσής	τους.

Η	έκθεση	σε	ζεστό,	ξηρό	και	σκονισμένο	αέρα	μπορεί	να	προκαλέσει	
ερεθισμούς	και	λοιμώξεις	των	οφθαλμών	και	της	αναπνευστικής	οδού.	

Υπεριώδης ακτινοβολία από τον ήλιο

Η	υπεριώδης	ακτινοβολία	 (UV)	από	 τον	ήλιο	περιλαμβάνει	 τις	ακτινο-
βολίες	UVA	 (μήκος	κύματος	315–400	nm)	και	UVB	 (280–315	nm),	 οι	
οποίες	είναι	επιβλαβείς	για	το	ανθρώπινο	δέρμα	και	τους	οφθαλμούς.	Η	
ένταση	της	υπεριώδους	ακτινοβολίας	περιγράφεται	από	τον	Παγκόσμιο	
Ηλιακό	Δείκτη	UV,	ο	οποίος	μετρά	τη	βλαβερή	για	το	δέρμα	ακτινοβολία.	
Ο	 δείκτης	αναφέρεται	 στο	 επίπεδο	 της	ηλιακής	ακτινοβολίας	UV	στην	
επιφάνεια	της	γης.	Οι	τιμές	του	δείκτη	ξεκινούν	από	το	μηδέν	και	ανέρ-
χονται	προοδευτικά,	με	τις	υψηλότερες	τιμές	να	αντιπροσωπεύουν	τη	με-
γαλύτερη	αναλογικά	πιθανότητα	για	βλάβη	στο	δέρμα	και	τα	μάτια,	όπως	
και	τη	μείωση	στο	χρόνο	που	απαιτείται	για	την	εμφάνιση	της	βλάβης.	Οι	
τιμές	 του	 δείκτη	ομαδοποιούνται	σε	κατηγορίες	 έκθεσης,	με	αυτές	που	
βρίσκονται	άνω	του	10	να	αποκαλούνται	«ακραίες».	Γενικά,	όσο	πιο	κο-
ντά	βρίσκεται	κάποιος	στον	ισημερινό	τόσο	πιο	υψηλές	είναι	οι	τιμές	του	
δείκτη.	Η	ακτινοβολία	UV	είναι	πολύ	έντονη	τους	καλοκαιρινούς	μήνες	
και	κατά	την	4ωρη	περίοδο	του	μεσημεριού.	Η	ακτινοβολία	UV	μπορεί	να	
διαπεράσει	το	καθαρό	νερό	σε	βάθος	ενός	μέτρου	και	πλέον.

Τα	επιβλαβή	αποτελέσματα	της	υπεριώδους	ακτινοβολίας	από	τον	ήλιο	
είναι	τα	εξής:

   Η	έκθεση	στην	ακτινοβολία	UV,	ιδιαιτέρως	στην	UVB,	μπορεί	να	προ-
καλέσει	σοβαρό	έγκαυμα	και	ηλίαση,	ειδικότερα	σε	άτομα	με	ανοιχτό	
χρώμα	δέρματος.

   Η	έκθεση	των	ματιών	μπορεί	να	προκαλέσει	οξεία	κερατίτιδα	και	η	
μακροχρόνια	βλάβη	οδηγεί	στην	εμφάνιση	καταρράκτη.	
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   Η	έκθεση	στο	ηλιακό	φως	μπορεί	να	προκαλέσει	ηλιακή	κνίδωση.	Η	
ηλιακή	κνίδωση	είναι	μια	μορφή	χρόνιας	εξανθηματικής	δερματοπά-
θειας	που	συνοδεύεται	από	κνησμό	και	ερυθρότητα	του	δέρματος	που	
έχει	εκτεθεί	στον	ήλιο.	Μπορεί	να	συμβεί	μέσα	σε	μερικά	λεπτά	από	
την	έκθεση	στον	ήλιο	και	συνήθως	δεν	έχει	μεγάλη	διάρκεια.	

   Στα	 μακροχρόνια	 επιβλαβή	 αποτελέσματα	 στο	 δέρμα	 περιλαμβάνο-
νται	και	τα	εξής:
–	 	Καρκίνος	 του	 δέρματος	 (καρκινώματα	 και	 κακόηθες	 μελάνωμα),	
κυρίως	λόγω	της	ακτινοβολίας	UVB

–	 	Επιτάχυνση	της	γήρανσης	του	δέρματος,	κυρίως	λόγω	της	ακτινο-
βολίας	UVA,	η	οποία	εισχωρεί	πιο	βαθιά	στο	δέρμα.

   Ανεπιθύμητες	αντιδράσεις	του	δέρματος	ως	αποτέλεσμα	της	αλληλε-
πίδρασης	με	μια	σειρά	από	φάρμακα,	οι	οποίες	μπορεί	να	προκαλέ-
σουν	φωτοευαισθησία	και	φωτοτοξική	ή	φωτοαλλεργική	δερματίτιδα.	
Υπάρχουν	 διάφορα	 φάρμακα,	 αντισυλληπτικά,	 ορισμένα	 ανθελονο-
σιακά	φάρμακα	και	αντιμικροβιακά	σκευάσματα	που	μπορεί	να	προ-
καλέσουν	ανεπιθύμητες	δερματικές	αντιδράσεις	με	την	έκθεση	στον	
ήλιο.	Οι	φωτοτοξικές	αντιδράσεις	επαφής	προκαλούνται	από	την	τοπι-
κή	εφαρμογή	προϊόντων,	όπως	αρώματα	που	περιέχουν	λάδι	από	περ-
γαμόντο	ή	άλλα	λάδια	κίτρων.	

   Η	έκθεση	μπορεί	να	καταστείλει	το	ανοσοποιητικό	σύστημα,	να	αυξή-
σει	τον	κίνδυνο	λοιμωδών	νοσημάτων	και	να	περιορίσει	την	αποτελε-
σματικότητα	των	εμβολίων.

Μέτρα πρόληψης

   Αποφύγετε	την	έκθεση	στον	ήλιο	κατά	τις	μεσημβρινές	ώρες,	όταν	η	
ένταση	της	ακτινοβολίας	UV	βρίσκεται	στα	υψηλότερα	επίπεδα.

   Φοράτε	ρούχα	που	καλύπτουν	τα	χέρια	και	τα	πόδια	(η	κατάλληλη	έν-
δυση	το	καλοκαίρι	είναι	προστατευτική	κατά	της	ακτινοβολίας	UV	και	
γενικά	είναι	πιο	αποτελεσματική	ακόμη	και	από	ένα	καλό	αντηλιακό).	

   Φοράτε	γυαλιά	ηλίου	που	προστατεύουν	από	την	ακτινοβολία	UV	και	
καλύπτουν	όλο	τον	οφθαλμό,	όπως	επίσης	καπέλα	με	φαρδύ	γείσο.

   Εφαρμόζετε	 αντηλιακό	 ευρέος	 φάσματος	 και	 με	 βαθμό	 προστασίας	
(SPF)	15+	σε	μέρη	του	σώματος	που	δεν	καλύπτονται	από	ρουχισμό	
και	επαναλάβατε	συχνά	την	εφαρμογή.
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   Βεβαιωθείτε	ότι	τα	παιδιά	είναι	προστατευμένα.
   Αποφύγετε	την	έκθεση	στον	ήλιο	κατά	την	κύηση.
   Πάρτε	μέτρα	πρόληψης	και	κατά	την	παραμονή	σας	στο	νερό.
   Ελέγξτε	τη	φαρμακευτική	αγωγή	που	ακολουθείτε,	ώστε	να	μην	προ-
καλεί	ευαισθησία	στην	ακτινοβολία	UV.

   Σε	 περίπτωση	 που	 έχουν	 παρουσιαστεί	 στο	 παρελθόν	 ανεπιθύμητες	
δερματικές	αντιδράσεις,	αποφύγετε	την	έκθεση	στον	ήλιο,	καθώς	και	
προϊόντα	τα	οποία	έχουν	προκαλέσει	παλαιότερα	τέτοιου	είδους	αντι-
δράσεις.	

Κίνδυνοι για την υγεία από το φαγητό και το νερό

Πολλά	από	τα	σημαντικότερα	λοιμώδη	νοσήματα	 (όπως	χολέρα,	κρυ-
πτοσποριδίωση,	κυκλοσπορίωση,	λαμβλίαση,	ηπατίτιδα	Α	και	Β,	λιστε-
ρίωση,	σαλμονέλα,	σιγκέλα,	καμπυλοβακτηρίδιο	και	τυφοειδής	πυρετός)	
μεταδίδονται	από	μολυσμένο	φαγητό	και	νερό.	Πληροφορίες	σχετικά	με	
αυτές	και	άλλες	συγκεκριμένες	λοιμώδεις	νόσους	που	αφορούν	στους	
ταξιδιώτες	παρέχονται	στα	Κεφάλαια	5	και	6.	

Διάρροια των ταξιδιωτών 

Η	διάρροια	των	ταξιδιωτών	είναι	ένα	κλινικό	σύνδρομο	που	σχετίζεται	με	
μολυσμένο	φαγητό	ή	νερό	και	εμφανίζεται	κατά	το	ταξίδι	ή	λίγο	μετά	από	
αυτό.	Η	διάρροια	των	ταξιδιωτών	είναι	το	πιο	κοινό	πρόβλημα	υγείας	που	
αντιμετωπίζουν	οι	ταξιδιώτες	και,	ανάλογα	με	τη	διάρκεια	της	διαμονής,	
μπορεί	να	επηρεάσει	το	80%	των	ταξιδιωτών	σε	προορισμούς	υψηλού	κιν-
δύνου.	Συνήθως	προσβάλλει	άτομα	που	προέρχονται	από	χώρες	με	υψηλά	
επίπεδα	υγιεινής	και	τα	οποία	μεταβαίνουν	σε	μια	λιγότερο	αναπτυγμέ-
νη	περιοχή.	Η	διάρροια	ενδέχεται	να	ακολουθείται	από	ναυτία,	εμέτους,	
κοιλιακές	κράμπες	και	πυρετό.	Διάφορα	βακτήρια,	ιοί	και	παράσιτα	απο-
τελούν	 τα	 γνωστά	αίτια	 για	 τη	 διάρροια	 των	 ταξιδιωτών,	αλλά	 για	 την	
πλειονότητα	των	περιπτώσεων τα	βακτήρια	είναι	υπεύθυνα.	

Η	ασφάλεια	των	τροφίμων,	των	ποτών	και	του	πόσιμου	νερού	εξαρτάται	
κυρίως	από	 τους	 κανόνες	 υγιεινής	 που	 εφαρμόζονται	στο	μέρος	 όπου	
γίνεται	η	παραγωγή,	η	προετοιμασία	και	η	επεξεργασία.	Σε	χώρες	όπου	
τα	επίπεδα	υγιεινής	είναι	χαμηλά	και	οι	υποδομές	ελέγχου	της	ασφάλειας	
των	τροφίμων,	των	ποτών	και	του	πόσιμου	νερού	είναι	ανεπαρκείς	υπάρ-
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χει	ο	κίνδυνος	προσβολής	από	τη	διάρροια	των	ταξιδιωτών.	Σε	τέτοιες	
χώρες	οι	ταξιδιώτες	θα	πρέπει	να	λαμβάνουν	προληπτικά	μέτρα	για	το	
σύνολο	των	τροφίμων	και	των	ποτών,	συμπεριλαμβανομένων	και	αυτών	
που	σερβίρονται	σε	ξενοδοχεία	και	εστιατόρια	υψηλής	ποιότητας,	ώστε	
να	ελαχιστοποιηθεί	ο	κίνδυνος	μόλυνσης	από	το	φαγητό	ή	το	νερό.	Ενώ	
ο	κίνδυνος	είναι	μεγαλύτερος	στις	πτωχότερες	χώρες,	περιοχές	με	χαμη-
λού	επιπέδου	υγιεινή	μπορεί	να	υπάρχουν	σε	οποιαδήποτε	χώρα.	Μια	
ακόμα	πηγή	μόλυνσης	είναι	και	το	μολυσμένο	νερό	σε	πισίνες	 (βλέπε	
στις	παραγράφους	που	ακολουθούν).

Είναι	ιδιαιτέρως	σημαντικό	τα	άτομα	που	ανήκουν	στις	πιο	ευπαθείς	ομά-
δες,	π.χ.	βρέφη	και	μικρά	παιδιά,	ηλικιωμένοι,	έγκυες	γυναίκες	και	άτομα	
με	εξασθενημένο	ανοσοποιητικό	σύστημα,	να	λαμβάνουν	τα	απαραίτητα	
μέτρα	προφύλαξης	ώστε	να	αποφύγουν	το	μολυσμένο	φαγητό	και	ποτό,	
ακόμα	και	το	νερό	σε	μέρη	ψυχαγωγίας	που	δεν	είναι	ασφαλή.	

Αντιμετώπιση της διάρροιας

Στα	περισσότερα	περιστατικά	διάρροιας	η	νόσος	αυτοπεριορίζεται	και	η	
ανάρρωση	επέρχεται	σε	μερικές	ημέρες.	Είναι	πολύ	σημαντικό,	ιδιαίτε-
ρα	στα	παιδιά,	να	μην	προκύψει	αφυδάτωση.	

Όταν	ξεκινά	η	διάρροια,	θα	πρέπει	να	λαμβάνονται	υγρά	πιο	ασφαλή	(π.χ.	
νερό	σε	μπουκάλια,	βρασμένο	ή	απολυμασμένο	με	άλλους	τρόπους).	Ο	
θηλασμός	δεν	θα	πρέπει	να	διακόπτεται.	Σε	περίπτωση	που	παρόλα	τα	
εμπειρικά	θεραπευτικά	μέτρα	η	διάρροια	συνεχίζεται	σε	μέτριο	ή	μεγά-
λο	βαθμό,	συστήνεται	η	λήψη	στοματικού	διαλύματος	επανενυδάτωσης,	
ιδιαίτερα	από	παιδιά	και	ηλικιωμένους.	

Ποσότητες λήψης αλατούχου στοματικού διαλύματος επανενυδάτωσης

Παιδιά	κάτω	των	2	ετών	 	¼–½	 της	 κούπας	 (50–100	mL)	 μετά	 από	
κάθε	κένωση,	περίπου	0,5	L	την	ημέρα

Παιδιά	2–9	ετών	 	½–1	κούπα	(100–200	mL)	μετά	από	κάθε	
κένωση,	περίπου	1	L	την	ημέρα

Ασθενείς	άνω	των	10	ετών	 	Όσο	επιθυμούν,	περίπου	2	L	την	ημέρα	

Σε	περίπτωση	που	δεν	είναι	διαθέσιμο	κάποιο	διάλυμα	επανενυδάτωσης,	
μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	ως	υποκατάστατο	ένα	λίτρο	ασφαλούς	νερού	
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Εντερικά παράσιτα: κίνδυνοι για τον ταξιδιώτη
Οι	ταξιδιώτες	και	ειδικότερα	εκείνοι	που	επισκέπτονται	τροπικές	και	
υποτροπικές	χώρες	ενδέχεται	να	είναι	εκτεθειμένοι	σε	διάφορες	εντε-
ρικές	παρασιτώσεις	από	έλμινθες	(σκουλήκια).	Ο	κίνδυνος	προσβολής	
από	εντερικά	παράσιτα	είναι	ανάλογος	με	το	χαμηλό	επίπεδο	υγιεινής,	
το	οποίο	επιτρέπει	τη	μόλυνση	του	εδάφους,	του	νερού	και	των	τροφί-
μων	με	περιττώματα	ανθρώπων	ή	ζώων.	Γενικά,	τα	κλινικά	συμπτώμα-
τα	είναι	πιθανό	να	εμφανιστούν	λίγο	καιρό	μετά	την	επιστροφή	από	το	
ταξίδι	και	η	συσχέτιση	με	τον	προορισμό	του	ταξιδιού	ενδέχεται	να	μην	
είναι	πρόδηλη,	γεγονός	που	με	τη	σειρά	του	μπορεί	να	καθυστερήσει	τη	
διάγνωση	ή	να	οδηγήσει	σε	λανθασμένα	διαγνωστικά	συμπεράσματα.	
Στη	συνέχεια,	αναφέρονται	οι	βασικές	εντερικές	παρασιτικές	έλμινθες	
στις	οποίες	μπορεί	να	εκτεθούν	οι	ταξιδιώτες.	
�Hookworms.	Τα	 hookwοrms	 ανθρώπων	 και	 σκύλων,	 ειδικότερα	
τα	είδη	Necator και	Ancylostoma,	μπορεί	να	αποτελέσουν	κίνδυ-
νο	 για	 τους	 ταξιδιώτες	και	συγκεκριμένα	σε	θάλασσες	που	 είναι	
μολυσμένες	από	περιττώματα	ανθρώπων	ή	σκύλων.	Οι	άνθρωποι	
μολύνονται	από	τις	προνύμφες	του	παρασίτου	που	διαπερνούν	το	
δέρμα.	 Το	 A. caninum	 προκαλεί	 χαρακτηριστική	 αλλοίωση	 στο	
δέρμα	(δερματική	μεταναστευτική	προνύμφη),	η	οποία	θεραπεύε-
ται	εύκολα	με	ανθελμινθικά	φάρμακα	όπως	η	αλβενδαζόλη.	

�Κεστώδεις. Η	Τ. saginata	μπορεί	να	προσβάλλει	έναν	οργανισμό	
με	 την	κατανάλωση	ωμού	ή	όχι	καλά	μαγειρεμένου	κρέατος	μο-
σχαριού,	στο	οποίο	υπήρχε	η	προνύμφη	του	παρασίτου.	Η	T. solium 
μπορεί	να	προσβάλλει	με	τον	ίδιο	τρόπο	έναν	οργανισμό,	αλλά	από	
ωμό	ή	όχι	καλά	μαγειρεμένο	χοιρινό.	Οι	λοιμώξεις	αυτές,	που	σχε-
τίζονται	με	την	προνύμφη	της	ταινίας	σε	βοοειδή	και	χοίρους,	είναι	
αποτέλεσμα	της	πρόσβασης	των	τελευταίων	σε	ανθρώπινα	περιτ-
τώματα,	από	τα	οποία	προσλαμβάνονται	τα	αυγά	της	ταινίας	που	
προέρχονται	από	ανθρώπους	φορείς.	Ο	άνθρωπος,	ο	οποίος	είναι	
και	ο	συνήθης	τελικός	φορέας	του	παρασίτου,	μπορεί	να	γίνει	και	
ενδιάμεσος	φορέας	από	την	άμεση	λήψη	αυγών	του Τ. solium	σε	
φαγητό	που	έχει	μολυνθεί	από	ανθρώπινα	περιττώματα.	Αυτό	είναι	
ιδιαιτέρως	επικίνδυνο,	διότι	οι	προνύμφες	του	παρασίτου	προκα-
λούν	κυστικέρκωση,	η	οποία	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	σοβαρή	νό-
σηση.	Η	ταινία	Echinococcus granulosus	προκαλεί	την	ανάπτυξη	
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το	οποίο	να	περιέχει	6	κουταλιές	του	γλυκού	ζάχαρη	και	μία	κουταλιά	
του	γλυκού	αλάτι,	στις	ποσότητες	που	πρέπει	να	λαμβάνεται	και	το	διά-
λυμα	(μία	κουταλιά	του	γλυκού	περιέχει	5	mL).

Τα	αντιβιοτικά,	όπως	οι	φθοριοκινολόνες	(π.χ.	σιπροφλοξασίνη	ή	λεβο-
φλοξασίνη),	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	ως	εμπειρική	θεραπεία	στα	
περισσότερα	μέρη	του	κόσμου	και	συνήθως	περιορίζουν	τη	διάρκεια	της	
νόσου	σε	περίπου	μία	ημέρα.	Ωστόσο,	σε	ορισμένες	περιοχές	–και	ιδι-
αιτέρως	στην	Ασία–	η	αποτελεσματικότητα	της	εν	λόγω	αγωγής	μπορεί	
να	είναι	μειωμένη	λόγω	αυξημένης	αντοχής	στις	φθοριοκινολόνες,	 ει-
δικότερα	των	στελεχών	Campylobacter.	Σε	αυτές	τις	περιπτώσεις	μπο-
ρεί	να	ληφθεί	αζιθρομυκίνη	ως	εναλλακτική	θεραπεία.	Η	αζιθρομυκίνη	
αποτελεί	αντιβιοτική	θεραπεία	πρώτης	γραμμής	για	παιδιά	και	εγκύους.	
Όταν	 οι	 ταξιδιώτες	 έχουν	 ανάγκη	 άμεσου	 ελέγχου	 των	 συμπτωμάτων	
μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	αντιδιαρροϊκά	φάρμακα	όπως	η	λοπερα-
μίδη,	αλλά	τέτοια	φάρμακα	που	αναστέλλουν	την	εντερική	κινητικότητα	
δεν	ενδείκνυνται	για	παιδιά	κάτω	των	3	ετών	και	δεν	συστήνονται	για	
παιδιά	κάτω	των	12	ετών.	

Η	προφύλαξη	με	αντιβιοτικά	είναι	αμφιλεγόμενη.	Μπορούν	να	τα	χρη-
σιμοποιούν	ταξιδιώτες	που	είναι	ευπαθείς	σε	λοιμώξεις,	π.χ.	υποχλωρυ-
δρία,	παθήσεις	λεπτού	εντέρου,	και	άτομα	σε	κρίσιμες	αποστολές.	Τα	

υδατίδας	κύστης	λόγω	της	μόλυνσης	από	την	προνύμφη	του	παρα-
σίτου.	Οι	ενήλικες	ταινίες	μολύνουν	τους	σκύλους,	οι	οποίοι	απο-
βάλλουν	τα	αυγά	τους	με	τα	περιττώματα.	Οι	άνθρωποι	μολύνονται	
από	τη	λήψη	των	αυγών	λόγω	επαφής	με	μολυσμένους	σκύλους	ή	
λόγω	της	κατανάλωσης	φαγητού	ή	νερού	που	έχει	μολυνθεί	από	τα	
περιττώματά	τους.	
�Nηματώδεις.	Οι	ασκαρίδες	ή	αλλιώς	Ascaris lumbricoides	και	οι	
τριχίουροι	ή	αλλιώς	Trichuris trichuira	μεταδίδονται	από	το	χώμα.	
Το	 χώμα	που	 περιέχει	 τα	 αυγά	αυτών	 των	 παρασίτων	μπορεί	 να	
μολύνει	τρόφιμα,	όπως	φρούτα	και	λαχανικά,	και	να	οδηγήσει	σε	
λοίμωξη	αν	τα	τρόφιμα	αυτά	καταναλωθούν	χωρίς	να	έχει	προη-
γηθεί	καλό	πλύσιμο.	Η	λοίμωξη	επίσης	μπορεί	να	μεταδοθεί	με	τα	
χέρια,	μετά	από	την	επαφή	με	μολυσμένα	από	το	χώμα	τρόφιμα,	για	
παράδειγμα	σε	λαϊκές	αγορές,	ή	με	μολυσμένο	νερό.	
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αντιδιαρροϊκά	φάρμακα,	όπως	η	λοπεραμίδη,	δεν	ενδείκνυνται	ποτέ	για	
προφύλαξη.		

Θα	 πρέπει	 να	 ζητηθεί	 ιατρική	 βοήθεια	 σε	 περίπτωση	 που	 η	 διάρροια	
προκαλέσει	σοβαρή	αφυδάτωση	ή	δεν	αντιδρά	σε	εμπειρική	θεραπεία	
εντός	3	ημερών	και	ειδικά	όταν	υπάρχουν	αυξημένη	εντερική	κινητικό-
τητα,	αιματηρές	κενώσεις,	υποτροπιάζων	έμετος	ή	πυρετός.	

Στην	περίπτωση	που	παρουσιαστούν	δυσάρεστα	συμπτώματα	που	υπο-
δεικνύουν	κάτι	άλλο,	εκτός	από	διάρροια	του	ταξιδιώτη,	θα	πρέπει	να	
αναζητηθεί	άμεσα	ιατρική	συμβουλή.

Νερό και ψυχαγωγία

Η	ψυχαγωγία	στα	νερά	θαλασσών,	λιμνών	και	ποταμών	επιδρά	θετικά	
στην	υγεία	λόγω	της	άσκησης,	της	ξεκούρασης	και	της	χαλάρωσης.	Πα-
ρόλ’	αυτά,	μπορεί	να	συντρέξουν	διάφοροι	κίνδυνοι	για	την	υγεία	που	
έχουν	σχέση	με	αυτά	τα	νερά.	Οι	κύριοι	κίνδυνοι	είναι	οι	εξής:
   Πνιγμός	και	τραυματισμός	(βλέπε	Κεφάλαιο	4).
   Φυσιολογικές	καταστάσεις
–	 	Ρίγος	λόγω	ψύχους,	που	οδηγεί	σε	κώμα	και	θάνατο
–	 	Θερμικό	shock,	που	οδηγεί	σε	μυϊκές	συσπάσεις	και	καρδιακή	ανα-
κοπή

–	 	Οξεία	 έκθεση	στη	 θερμότητα	 και	 την	 υπεριώδη	ακτινοβολία	 από	
τον	ήλιο:	εξάντληση	λόγω	θερμότητας,	εγκαύματα,	ηλίαση

–	 	Αθροιστική	έκθεση	στον	ήλιο	(καρκίνος	του	δέρματος,	καταρρά-
κτης).

   Λοιμώξεις
–	 	Κατάποση,	εισπνοή	ή	επαφή	με	παθογόνα	βακτήρια,	μύκητες,	πα-
ράσιτα	και	ιούς

–	 	Δήγματα	από	κουνούπια	και	άλλα	έντομα	διαβιβαστές	μολυσματι-
κών	νόσων.

   Δηλητηρίαση	και	τοξίκωση	

–   Κατάποση,	εισπνοή	ή	επαφή	με	μολυσμένο	από	χημικά	νερό,	συ-
μπεριλαμβανομένης	και	της	πετρελαιοκηλίδας
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–   Δήγματα	από	δηλητηριώδη	ζώα

–   Κατάποση,	εισπνοή	ή	επαφή	με	τοξικογόνο	πλαγκτόν.

Έκθεση σε παγωμένο νερό: υποθερμία εμβύθισης 

Ο	πνιγμός	από	παγωμένο	νερό	–και	όχι	ο	απλός	πνιγμός–	 είναι	η	πιο	
συχνή	αιτία	θανάτου	στη	θάλασσα.	Όταν	η	θερμοκρασία	του	σώματος	
πέφτει	(υποθερμία),	προκαλείται	διανοητική	σύγχυση	και	απώλεια	των	
αισθήσεων,	με	επακόλουθο	το	κεφάλι	να	βυθίζεται	στο	νερό	και	να	επέρ-
χεται	πνιγμός.	Τα	σωσίβια,	τα	οποία	έχουν	τη	δυνατότητα	να	συγκρα-
τούν	 το	κεφάλι	 εκτός	νερού,	αποτρέπουν	 τον	πνιγμό,	αλλά	ο	θάνατος	
επέρχεται	σύντομα	από	υποθερμική	καρδιακή	ανακοπή.	Ωστόσο,	η	θερ-
μή	ένδυση	σε	συνδυασμό	με	σωσίβιο	μπορεί	να	επιμηκύνει	το	χρόνο	επι-
βίωσης	στο	παγωμένο	νερό.	Τα	παιδιά	–και	ειδικότερα	τα	αγόρια–	έχουν	
λιγότερο	λίπος	από	τους	ενήλικες	και	παγώνουν	πολύ	πιο	γρήγορα	σε	
ψυχρό	ή	παγωμένο	νερό.	

Η	 κολύμβηση	 σε	 πολύ	 παγωμένο	 νερό	 (γύρω	 στους	 0	 °C)	 είναι	 δύ-
σκολη	και	ακόμα	και	καλοί	κολυμβητές	εξαντλούνται	σύντομα	αν	επι-
χειρήσουν	 να	διανύσουν	 χωρίς	σωσίβιο	 έστω	και	μικρές	αποστάσεις	
σε	 νερά	με	αυτές	 τις	 θερμοκρασίες.	Τα	σωσίβια	ή	άλλα	αντικείμενα	
επίπλευσης	θα	πρέπει	πάντα	να	χρησιμοποιούνται	στα	μικρά	σκάφη,	
ειδικότερα	από	τα	παιδιά	και	τους	νεαρούς	άνδρες,	όταν	το	νερό	είναι	
παγωμένο.	

Το	αλκοόλ,	ακόμα	και	σε	μικρές	ποσότητες,	μπορεί	να	προκαλέσει	υπο-
γλυκαιμία	αν	ληφθεί	χωρίς	φαγητό	και	μετά	από	άσκηση.	Η	λήψη	του	
προκαλεί	διανοητική	σύγχυση,	αποπροσανατολισμό	και	–σε	παγωμένο	
περιβάλλον–	ταχεία	πτώση	της	θερμοκρασίας	του	σώματος.	Αν	δεν	κα-
ταναλωθούν	 επαρκείς	 ποσότητες	φαγητού	 εκείνη	 την	ώρα,	 ακόμα	και	
μικρές	ποσότητες	αλκοόλ	ενδέχεται	να	αποδειχθούν	ιδιαιτέρως	επικίν-
δυνες	στην	κολύμβηση	μακρών	αποστάσεων,	καθώς	και	κατά	την	κωπη-
λασία	ή	άλλη	επίπονη	και	παρατεταμένη	άσκηση	στο	νερό.	

Εκείνοι	που	πραγματοποιούν	χειμερινές	δραστηριότητες	στο	νερό,	όπως	
θαλάσσιο	σκι	και	ψάρεμα,	θα	πρέπει	να	έχουν	υπόψη	τους	ότι	η	ολόσωμη	
εμβύθιση	του	σώματος	στο	νερό	θα	πρέπει	να	αποφεύγεται.	Η	ακούσια	
εμβύθιση	σε	νερό	κοντά	σε	θερμοκρασίες	πήξης	είναι	πολύ	επικίνδυνη,	
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διότι	ο	χρόνος	επέλευσης	του	θανάτου	από	εμβύθιση	είναι	μικρότερος	
από	30	min	για	τα	παιδιά	και	τους	περισσότερους	ενήλικες.	

Η	άμεση	φροντίδα	για	να	συνέλθει	το	θύμα	από	υποθερμία	εμβύθισης	εί-
ναι	πολύ	πιο	σημαντική	από	οποιαδήποτε	άλλη	μεταγενέστερη	ενέργεια.	
Το	ζεστό	μπάνιο	(σε	θερμοκρασία	όχι	υψηλότερη	από	αυτή	που	μπορεί	
να	ανεχθεί	το	χέρι)	είναι	η	πλέον	αποτελεσματική	μέθοδος	αναζωογό-
νησης.	Σε	περίπτωση	πνιγμού,	καρδιακής	ανακοπής	και	αναπνευστικής	
παύσης	θα	πρέπει	ο	ασθενής	να	τοποθετηθεί	σε	πρηνή	θέση	για	να	υπο-
βοηθηθεί	η	εκροή	του	νερού	από	το	στομάχι	και	να	γίνουν	καρδιακές	
μαλάξεις	 και	 τεχνητή	 αναπνοή.	 Οι	 καρδιακές	 μαλάξεις	 επιχειρούνται	
μόνον	όταν	έχει	σταματήσει	η	καρδιά.	Άτομα	τα	οποία	έχουν	εισπνεύσει	
νερό	θα	πρέπει	να	μεταφέρονται	στο	νοσοκομείο	για	έλεγχο	ενδεχόμε-
νων	πνευμονικών	επιπλοκών.	

Λοιμώξεις 

Στα	νερά	των	ακτών	είναι	δυνατόν	να	προκληθεί	λοίμωξη	από	κατάπο-
ση,	εισπνοή	ή	επαφή	με	παθογόνους	μικροοργανισμούς,	οι	οποίοι	μπο-
ρεί	να	υπάρχουν	φυσικά	εκεί,	να	έχουν	μεταφερθεί	από	ανθρώπους	και	
ζώα	που	χρησιμοποιούν	το	νερό	ή	να	είναι	αποτέλεσμα	μόλυνσης	από	
περιττώματα.	Οι	 πιο	 συχνές	 συνέπειες	 στους	 ταξιδιώτες	 είναι	 η	 διάρ-
ροια,	η	οξεία	εμπύρετη	λοίμωξη	του	αναπνευστικού	συστήματος	και	οι	
ωτίτιδες.	Τα	κοράλλια	μπορεί	να	προκαλέσουν	εκδορές	στο	δέρμα,	που	
συχνά	 επιμολύνονται	από	 ζωντανούς	οργανισμούς	 των	κοραλλιών	και	
ενδέχεται	να	επακολουθήσουν	σε	σύντομο	διάστημα	σοβαρές	δερματι-
κές	λοιμώξεις.	

Σε	γλυκά	νερά	είναι	δυνατόν	να	έχει	εξαπλωθεί	λεπτοσπείρωση	από	τα	
ούρα	μολυσμένων	τρωκτικών,	προκαλώντας	λοίμωξη	και	στον	άνθρωπο	
μέσω	της	επαφής	με	ανοιχτό	δέρμα	ή	βλεννογόνους.	Σε	περιοχές	όπου	
ενδημεί	η	σχιστοσωμίαση,	η	λοίμωξη	μπορεί	να	αποκτηθεί	κατά	την	κο-
λύμβηση	ή	 τη	 βάδιση	σε	μολυσμένο	 νερό,	 λόγω	 της	 εισχώρησης	 των	
προνυμφών	στο	δέρμα	(βλέπε	επίσης	Κεφάλαιο	5).

Λοίμωξη	μπορεί	να	εμφανιστεί	σε	πισίνες	και	 spa,	όταν	δεν	γίνεται	η	
απαραίτητη	απολύμανση	και	γενικότερη	φροντίδα	του	νερού.	Ως	απο-
τέλεσμα	 της	 επαφής	με	μολυσμένο	 νερό	 ενδέχεται	 να	παρουσιαστούν	
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διάρροια,	γαστρεντερίτιδα	και	λοιμώξεις	του	φάρυγγα.	Η	σωστή	χρήση	
του	χλωρίου	και	άλλων	απολυμαντικών	εξουδετερώνει	τους	περισσότε-
ρους	ιούς	και	τα	βακτήρια	στο	νερό.	Παρόλ’	αυτά,	τα	παράσιτα	Giardia
και	Cryptosporidium,	τα	οποία	διασπείρονται	σε	μεγάλους	αριθμούς	από	
μολυσμένα	άτομα,	αντιστέκονται	στις	κλασικές	διαδικασίες	απολύμαν-
σης	και	αδρανοποιούνται	από	το	όζον	ή	εξουδετερώνονται	με	διήθηση.	

Η	μόλυνση	των	spa	και	των	υδρομασάζ	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	λοιμώξεις	
από	Legionella	και	Pseudomonas aeruginosa.	Τα	spa	έχουν	συνδεθεί	και	
με	εξωτερική	ωτίτιδα,	λοιμώξεις	των	ουροφόρων	οδών,	της	αναπνευστι-
κής	οδού,	του	κερατοειδούς,	αλλά	και	τραυμάτων.	

Η	άμεση	επαφή	των	ατόμων	ή	η	σωματική	επαφή	με	μολυσμένες	επι-
φάνειες	στην	περιοχή	της	πισίνας	και	των	spa	μπορεί	να	μεταδώσει	τους	
ιούς	 που	 προκαλούν	 μολυσματική	 τέρμινθο	 και	 δερματικά	 θηλώματα	
(μυρμηκιές).	Επίσης,	 μυκητιάσεις	 του	 τριχωτού	 της	 κεφαλής,	 των	 νυ-
χιών	και	του	δέρματος,	ειδικότερα	η	μυκητίαση	του	άκρου	ποδιού	(πόδι	
του	αθλητή),	μεταδίδονται	με	παρόμοιο	τρόπο.	

Μέτρα πρόληψης

   Να	έχετε	πιο	υπεύθυνη	συμπεριφορά	στο	νερό	(βλέπε	Κεφάλαιο	4).
   Αποφύγετε	την	κατανάλωση	αλκοόλ	πριν	από	οποιαδήποτε	δραστηριό-
τητα	κοντά	ή	μέσα	στο	νερό.

   Προσέχετε	διαρκώς	τα	παιδιά	όταν	βρίσκονται	κοντά	στο	νερό.
   Αποφύγετε	 ακραίες	 θερμοκρασίες	 σε	 spa,	 σάουνες	 κ.λπ.	Αυτό	 είναι	
πολύ	σημαντικό	ειδικότερα	για	χρήστες	με	προϋπάρχουσες	παθήσεις,	
έγκυες	γυναίκες	και	μικρά	παιδιά.	

   Αποφύγετε	την	υπερβολική	έκθεση	στον	ήλιο.
   Αποφύγετε	την	επαφή	με	μολυσμένο	νερό.
   Εφαρμόστε	αντισηπτικό	σε	κοψίματα	και	εκδορές	από	κοράλλια.
   Αποφύγετε	την	κατάποση	μολυσμένου	νερού.
   Συμβουλευτείτε	άτομα	της	περιοχής	για	την	πιθανή	παρουσία	επικίν-
δυνων	θαλάσσιων	ζώων.	

   Φοράτε	υποδήματα	όταν	περπατάτε	σε	ακτές,	κοίτες	ποταμών	και	σε	
λασπώδες	έδαφος.	



ζητηματα υγειασ ταξιδευοντασ στον κοσμο

��

Ζώα και έντομα

Θηλαστικά

Τα	ζώα	τείνουν	να	αποφεύγουν	την	επαφή	με	τον	άνθρωπο	και	τα	περισ-
σότερα	δεν	επιτίθενται	εκτός	αν	προκληθούν.	Ωστόσο,	μερικά	μεγάλα	
σαρκοφάγα	ζώα	είναι	επιθετικά	και	μπορεί	να	επιτεθούν	χωρίς	να	προ-
κληθούν.	Τα	άγρια	ζώα	γίνονται	επιθετικά	όταν	εισβάλλει	κανείς	στην	
περιοχή	τους,	ειδικότερα	όταν	υπάρχουν	νεογνά	που	προστατεύονται.	Τα	
δήγματα	από	ζώα	μπορεί	να	προκαλέσουν	σοβαρούς	τραυματισμούς	και	
να	μεταδώσουν	ασθένειες.

Η	λύσσα	αποτελεί	τον	πιο	σημαντικό	μολυσματικό	κίνδυνο	για	την	υγεία	
από	δήγμα	ζώου.	Σε	πολλές	αναπτυσσόμενες	χώρες	η	λύσσα	μεταδίδε-
ται	κυρίως	από	σκύλους,	αλλά	και	πολλά	άλλα	θηλαστικά	ενδέχεται	να	
έχουν	προσβληθεί	από	τον	ιό.	Μετά	από	δήγμα	ζώου,	η	πληγή	πρέπει	να	
καθαριστεί	προσεκτικά	με	απολυμαντικό	ή	με	σαπούνι	ή	απορρυπαντι-
κό	και	νερό.	Θα	πρέπει	επίσης	να	ζητηθεί	ιατρική	βοήθεια	για	το	ενδε-
χόμενο	λύσσας.	Όταν	υπάρχει	σοβαρός	κίνδυνος	λύσσας,	στον	ασθενή	
θα	πρέπει	να	χορηγείται	 το	μετά	την	έκθεση	εμβολιαστικό	σχήμα	του	
αντιλυσσικού	εμβολίου	καθώς	και	ανοσοσφαιρίνη	(βλέπε	Κεφάλαιο	5).	
Συστήνεται,	επίσης,	μετά	το	δήγμα	του	ζώου	μια	αναμνηστική	δόση	το-
ξοειδούς	τετάνου.

Οι	ταξιδιώτες	υψηλού	κινδύνου	για	έκθεση	στον	ιό	της	λύσσας	συμ-
βουλεύονται	 να	 εμβολιαστούν	 με	 το	 πριν	 την	 έκθεση	 εμβολιαστικό	
σχήμα	 πριν	 από	 την	 αναχώρησή	 τους	 (βλέπε	Κεφάλαιο	 6).	Ο	 εμβο-
λιασμός	πριν	από	την	έκθεση	σε	λύσσα	δεν	αντικαθιστά	την	ανάγκη	
για	θεραπεία	μετά	το	δήγμα	από	λυσσασμένο	ζώο,	αλλά	μειώνει	τον	
αριθμό	των	δόσεων	του	εμβολίου	που	χρειάζονται	για	το	δοσολογικό	
σχήμα	μετά	την	έκθεση.

Μέτρα πρόληψης

	 	Αποφύγετε	την	άμεση	επαφή	με	οικόσιτα	ζώα	σε	περιοχές	όπου	έχει	
παρατηρηθεί	λύσσα,	όπως	επίσης	με	άγρια	και	αιχμάλωτα	ζώα.	

	 	Αποφύγετε	συμπεριφορές	που	μπορεί	να	αιφνιδιάσουν,	να	τρομάξουν	
ή	να	απειλήσουν	ένα	ζώο.
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	 	Σιγουρευτείτε	ότι	τα	παιδιά	δεν	πλησιάζουν,	αγγίζουν	ή	γενικώς	προ-
καλούν	κάποιο	ζώο.	
	 	Φροντίστε	άμεσα	το	όποιο	δήγμα	ζώου	πλένοντας	το	τραύμα	με	απο-
λυμαντικό	ή	σαπούνι	και	ζητήστε	ιατρική	βοήθεια.	
	 	Σε	περίπτωση	που	προβλέπεται	σημαντικός	κίνδυνος	έκθεσης	σε	λύσ-
σα,	συμβουλευτείτε	κάποιο	γιατρό	πριν	από	το	ταξίδι.	

Οι	 ταξιδιώτες	 που	 έχουν	 ζώα	 συντροφιάς	 πρέπει	 να	 γνωρίζουν	 ότι	 οι	
σκύλοι	 (σε	 μερικές	 χώρες	 και	 οι	 γάτες)	 πρέπει	 να	 έχουν	 εμβολιαστεί	
κατά	της	λύσσας,	ώστε	να	μπορέσουν	να	σας	ακολουθήσουν	σε	κάποιο	
διεθνές	ταξίδι.	Διάφορες	χώρες	όπου	δεν	έχουν	παρουσιαστεί	κρούσμα-
τα	λύσσας	έχουν	καθιερώσει	επιπρόσθετες	προϋποθέσεις.	Προτού	πάρε-
τε	κάποιο	ζώο	στο	εξωτερικό,	πρέπει	να	γνωρίζετε	με	βεβαιότητα	τους	
κανονισμούς	της	χώρας	προορισμού	και	διαμετακόμισης.	

Φίδια, σκορπιοί και αράχνες

Τα	άτομα	που	ταξιδεύουν	σε	τροπικές,	υποτροπικές	περιοχές	και	ερή-
μους	θα	πρέπει	να	είναι	ενήμερα	για	την	πιθανή	ύπαρξη	ιοβόλων	φιδιών,	
σκορπιών	και	αραχνών.	Πρέπει	να	ερωτηθούν	άτομα	του	τοπικού	πλη-
θυσμού	για	τους	κινδύνους	που	ελλοχεύουν	στα	μέρη	όπου	πρόκειται	να	
γίνουν	επισκέψεις.	Τα	περισσότερα	ιοβόλα	είδη	είναι	ιδιαιτέρως	δραστή-
ρια	τη	νύχτα.	

Το	 δηλητήριο	 από	 δήγματα	 φιδιών	 και	 αραχνών	 και	 από	 τσιμπήματα	
σκορπιών	 έχει	 διάφορες	 επιπτώσεις,	 εκτός	 από	 την	 καταστροφή	 του	
ιστού	της	περιοχής	του	δήγματος.	Το	δηλητήριο	των	φιδιών,	σε	γη	και	
θάλασσα,	περιέχει	νευροτοξίνες,	όπως	–πολύ	συχνά–	και	το	δηλητήριο	
των	σκορπιών	και	των	αραχνών.	Οι	νευροτοξίνες	προκαλούν	αδυναμία,	
παράλυση	και	 άλλα	συμπτώματα.	Όταν	 το	 δηλητήριο	 έλθει	 σε	 επαφή	
με	τα	μάτια	προκαλεί	σοβαρή	βλάβη	και	μπορεί	να	επιφέρει	τύφλωση.	
Τα	περισσότερα	δηλητήρια	φιδιών	 επηρεάζουν	 την	πήξη	 του	αίματος,	
γεγονός	που	οδηγεί	σε	αιμορραγία	και	υπόταση.	Οι	τοξίνες	στις	τρίχες	
αραχνών,	όπως	η	ταραντούλα,	ενδέχεται	να	προκαλέσουν	έντονους	ερε-
θισμούς	στην	επαφή	με	το	δέρμα.	

Η	 δηλητηρίαση	 από	φίδι,	 σκορπιό	 ή	 αράχνη	 αποτελεί	 επείγουσα	 ια-
τρική	κατάσταση	και	χρήζει	άμεσης	φροντίδας.	Ο	ασθενής	πρέπει	να	
διακομιστεί	 στο	 πλησιέστερο	 νοσοκομείο	 το	 συντομότερο	 δυνατόν.	
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Σύμφωνα	 με	 τα	 μέτρα	 πρώτης	 ανάγκης,	 πρέπει	 να	 ακινητοποιηθεί	
ολόκληρο	 το	 προσβεβλημένο	 άκρο	 με	 νάρθηκα	 και	 να	 δεθεί	 σφιχτά	
–αλλά	όχι	πάρα	πολύ–	με	επιδέσμους,	ώστε	να	περιοριστεί	η	διάδοση	
της	τοξίνης	στο	σώμα	και	το	μέγεθος	της	βλάβης	του	τοπικού	ιστού.	
Ωστόσο,	οι	 επίδεσμοι	δεν	συστήνονται	στην	περίπτωση	που	υπάρχει	
οίδημα	ή	βλάβη	του	ιστού	στο	σημείο	του	δήγματος.	Άλλες	παραδο-
σιακές	 μέθοδοι	 πρώτων	 βοηθειών	 (τομή	 και	 αναρρόφηση,	 ισχαιμική	
περίδεση	 και	 πίεση)	 κρίνονται	 ως	 επικίνδυνες	 και	 δεν	 θα	 πρέπει	 να	
χρησιμοποιούνται.	

Η	απόφαση	χρήσης	αντιδότου	θα	πρέπει	να	λαμβάνεται	μόνο	από	εξει-
δικευμένο	ιατρικό	προσωπικό	και	η	χορήγησή	του	να	γίνεται	σε	ιατρικές	
δομές.	Το	αντίδοτο	πρέπει	να	χορηγείται	μόνον	όταν	το	εύρος	δράσης	
του	περιλαμβάνει	το	είδος	που	είναι	υπεύθυνο	για	το	δήγμα.	

Μέτρα πρόληψης
   Ενημερωθείτε	 από	άτομα	 της	 περιοχής	 για	 την	 ύπαρξη	 ιοβόλων	φι-
διών,	σκορπιών	και	αραχνών.	

   Αποφύγετε	να	περπατάτε	ξυπόλυτοι	ή	με	ανοιχτά	σανδάλια	σε	περιοχή	
όπου	μπορεί	να	υπάρχουν	ιοβόλα	φίδια,	σκορπιοί	και	αράχνες.	Φοράτε	
μπότες	ή	κλειστά	παπούτσια	και	μακριά	παντελόνια.

   Αποφύγετε	να	βάζετε	τα	χέρια	ή	τα	πόδια	σας	σε	μέρη	όπου	μπορεί	να	
κρύβονται	φίδια,	σκορπιοί	ή	αράχνες.

   Να	είστε	ιδιαιτέρως	προσεκτικοί	όταν	βρίσκεστε	έξω	τη	νύχτα.
   Ελέγξτε	 τα	 ρούχα	 και	 τα	 υποδήματά	 σας,	 προτού	 τα	 φορέσετε,	 για	
κρυμμένα	φίδια,	σκορπιούς	ή	αράχνες.	Να	κοιμάστε	κάτω	από	κου-
νουπιέρα.	

Υδρόβια ζώα

Οι	 κολυμβητές	 και	 οι	 δύτες	 κινδυνεύουν	 από	 το	 δάγκωμα	 συγκεκρι-
μένων	 υδρόβιων	 ζώων,	 όπως	 μουγκριά,	 σμέρνες,	 σελάχια,	 δράκαινες,	
σκορπίνες,	πετρόψαρα,	πιράνχας,	φώκιες	και	καρχαρίες.	Μπορεί	να	τους	
τσιμπήσουν	κνιδάρια,	όπως	μέδουσες,	κοράλλια,	ανεμώνες	της	θάλασ-
σας,	και	άλλα	ασπόνδυλα	υδρόβια	ζώα,	όπως	χταπόδια.	Η	επίθεση	από	
κροκόδειλο	επιφέρει	σοβαρό	και	συχνά	μοιραίο	τραυματισμό.	Οι	κροκό-
δειλοι	κατοικούν	σε	ποτάμια	και	στις	εκβολές	τους	σε	πολλές	τροπικές	
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χώρες,	 συμπεριλαμβανομένης	 και	 της	 βόρειας	 τροπικής	Αυστραλίας.	
Είναι	πιθανό	να	τραυματιστεί	κανείς	από	επικίνδυνους	υδρόβιους	οργα-
νισμούς	όταν:
–	 	Περνά	κοντά	από	ένα	δηλητηριώδη	οργανισμό	ενώ	κολυμπά	ή	περ-
πατά	στο	νερό

–   Πατήσει	σελάχι,	δράκαινα	ή	αχινό
–   Αγγίξει	δηλητηριώδεις	οργανισμούς	σε	εξερεύνηση	των	ακτών
–   Εισέρχεται	στην	περιοχή	μεγάλων	ζώων	όταν	κολυμπά	ή	είναι	στην	
ακροθαλασσιά

–   Κολυμπάει	σε	νερά	που	αποτελούν	περιοχή	κυνηγιού	μεγάλων	θη-
ρευτών	

–   Προκαλεί	επικίνδυνους	υδρόβιους	οργανισμούς.

Μέτρα πρόληψης
   Ζητήστε	πληροφορίες	για	την	πιθανή	ύπαρξη	επικίνδυνων	υδρόβιων	
ζώων	στην	περιοχή.

   Υιοθετήστε	συμπεριφορά	που	δεν	θα	προκαλέσει	ζώα-θηρευτές.
   Φοράτε	υποδήματα	όταν	περπατάτε	στην	ακτή	ή	την	ακροθαλασσιά.
   Αποφύγετε	 την	 επαφή	με	 μέδουσες,	 είτε	 στο	 νερό	 είτε	 νεκρές	 στην	
παραλία.	

   Μην	 περπατάτε	 ή	 κολυμπάτε	 σε	 νερά	 όπου	 υπάρχουν	 κροκόδειλοι,	
όλες	τις	εποχές	του	χρόνου.

   Ζητήστε	 ιατρική	 βοήθεια	 σε	 περίπτωση	 δήγματος	 δηλητηριώδους	
ζώου.	

Θεραπεία

Στην	περίπτωση	δηλητηρίασης	από	υδρόβια	ζώα,	η	θεραπεία	εξαρτά-
ται	από	αν	υφίσταται	πληγή,	οπή	ή	τοπική	δερματική	αντίδραση	(π.χ.	
εξάνθημα).	Τα	τρυπήματα	που	προκαλούνται	από	ψάρια	με	αγκάθια	
πρέπει	 να	 βυθιστούν	 σε	 ζεστό	 νερό	 και,	 ακόμα,	 να	 βγουν	 τα	 αγκά-
θια,	να	καθαριστεί	προσεκτικά	η	πληγή	και	να	δοθεί	αντιβίωση	(και	
αντίδοτο	στην	περίπτωση	πετρόψαρου).	Αν	τα	τρυπήματα	έχουν	προ-
κληθεί	 από	 χταπόδι	 ή	 αχινό,	 η	 θεραπεία	 είναι	 σχεδόν	 η	 ίδια,	 αλλά	
δεν	απαιτείται	έκθεση	στη	θερμότητα.	Σε	περίπτωση	που	εμφανιστούν	
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εξανθήματα	ή	γραμμοειδείς	βλάβες,	είναι	μεγάλη	η	πιθανότητα	επα-
φής	με	κνιδάρια.	Η	αγωγή	που	θα	πρέπει	 να	ακολουθηθεί	 είναι	 5%	
οξικό	οξύ,	τοπική	απολύμανση	και	κορτικοστεροειδή	(αντίδοτο	για	τη	
μέδουσα	Chironex	fleckeri),	με	επαρκή	παρακολούθηση	για	ενδεχόμε-
νες	όψιμες	επιπλοκές.	

Έντομα και άλλοι ξενιστές νοσημάτων

Οι	ξενιστές	παίζουν	πολύ	σημαντικό	ρόλο	στη	διάδοση	διαφόρων	μο-
λυσματικών	νόσων.	Πολλά	είναι	τα	έντομα-ξενιστές	που	απομυζώντας	
αίμα	προσλαμβάνουν	τους	παθογόνους	μικροοργανισμούς	από	μολυσμέ-
να	υποδόχα	(ανθρώπους	ή	ζώα)	κι	αργότερα	τους	μεταδίδουν	στο	επόμε-
νο	θύμα	τους.	Τα	κουνούπια	είναι	πολύ	σημαντικοί	ξενιστές	νοσημάτων,	
αλλά	μερικά	από	αυτά	μεταδίδονται	και	από	μύγες	που	απομυζούν	αίμα.	
Επιπρόσθετα,	τα	ακάρεα	και	ορισμένα	σαλιγκάρια	νερού	αποτελούν	μέ-
ρος	του	κύκλου	της	μετάδοσης	νοσημάτων.	Οι	βασικοί	ξενιστές	και	οι	
κύριες	νόσοι	που	μεταδίδουν	αναφέρονται	στον	Πίνακα	3.1	στο	τέλος	
του	Κεφαλαίου.	Πληροφορίες	για	 τις	 νόσους	και	συγκεκριμένα	μέτρα	
πρόληψης	παρέχονται	στα	Κεφάλαια	5,	6	και	7.	

Το	νερό	διαδραματίζει	ρόλο-κλειδί	στον	κύκλο	της	ζωής	των	περισσο-
τέρων	ξενιστών.	Συνεπώς,	η	μετάδοση	πολλών	νόσων	που	προέρχονται	
από	ξενιστές	είναι	εποχική,	διότι	υπάρχει	συσχέτιση	με	τις	βροχές	και	
την	παρουσία	περιοχών	αναπαραγωγής.	Η	θερμοκρασία	αποτελεί	επίσης	
ουσιαστικό	παράγοντα,	περιορίζοντας	την	κατανομή	των	ξενιστών	ανά	
υψόμετρο	και	γεωγραφικό	πλάτος.	

Οι	ταξιδιώτες	συνήθως	διατρέχουν	μικρότερο	κίνδυνο	έκθεσης	σε	νοσή-
ματα	που	μεταδίδονται	από	ξενιστές	όταν	βρίσκονται	σε	αστικά	κέντρα,	
ειδικότερα	αν	κοιμούνται	σε	δωμάτια	με	κλιματισμό.	Ωστόσο,	μπορεί	να	
βρεθούν	εκτεθειμένοι	σε	ξενιστές	δάγγειου	πυρετού,	οι	οποίοι	απαντώ-
νται	συχνά	σε	αστικά	κέντρα	τροπικών	χωρών	και	τσιμπούν	περισσότε-
ρο	κατά	τη	διάρκεια	της	ημέρας.	Οι	ταξιδιώτες	σε	εξοχικές	περιοχές	ή	
σε	περιοχές	με	χαμηλό	επίπεδο	υγιεινής	συνήθως	διατρέχουν	υψηλότερο	
κίνδυνο	 έκθεσης	σε	 ξενιστές	 νόσων	και,	ως	 εκ	 τούτου,	 κρίνεται	 απα-
ραίτητη	η	προσωπική	προστασία.	Τις	απογευματινές/νυχτερινές	ώρες	οι	
εξωτερικές	δραστηριότητες	μπορεί	να	αυξήσουν	το	βαθμό	έκθεσης	σε	
ξενιστές	ελονοσίας.	
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Πίνακας 3.1 Βασικοί ξενιστές και οι νόσοι που μεταδίδουν� 

Ξενιστές Κύριες μεταδιδόμενες νόσοι

Σαλιγκάρια νερού Σχιστοσωμίαση (βιλαρζίωση)

Αιματοφάγος μαύρη 
  μύγα

Λοίμωξη του επιπεφυκότα (ογχοκέρκωση)   

Ψύλλοι Π ανώλη (μεταδιδόμενη από ψύλλους ποντικών 
σε ανθρώπους)

Κουνούπια 
Aedes Δάγγειος πυρετός

Πυρετός της κοιλάδας του Rift
Κίτρινος πυρετός
Τσικουνγκούνια 

Anopheles Λεμφαδενική φιλαρίαση
Ελονοσία

Culex Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα 
Λεμφαδενική φιλαρίαση
Πυρετός Δυτικού Νείλου 

Φ λεβοτόμος μύγα 
(σκνίπες)

Λεϊσμανίαση 
Τριήμερος πυρετός (φλεβοτόμος)

Κρότωνες (τσιμπούρια) Αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας-Κονγκό 
Νόσος του Lyme 
Υπόστροφος πυρετός (μπορελίωση) 
Ρ ικετσιώσεις, συμπεριλαμβανομένων του κηλι-

δώδους πυρετού και του πυρετού Q
Κροτωγενής εγκεφαλίτιδα 
Τουλαραιμία 

Τριατομίτες (κοριοί) Νόσος Chagas (Αμερικανική τρυπανοσωμίαση)

Μύγα τσε-τσε Νόσος του ύπνου (Αφρικανική τρυπανοσωμία-
ση) 

1 Βάσει εκτενών ερευνών, δεν υπάρχει απολύτως καμία ένδειξη ότι ο ιός HIV μπορεί να 
μεταδοθεί από έντομα.
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Προστασία κατά των ξενιστών

Οι	ταξιδιώτες	μπορούν	να	προστατευτούν	από	τα	κουνούπια	και	άλλους	
ξενιστές	με	τρόπους	που	περιγράφονται	στις	επόμενες	παραγράφους.

Τα	εντομοαπωθητικά	 είναι	ουσίες	που	εφαρμόζονται	στο	εκτεθειμέ-
νο	δέρμα	ή	στα	ρούχα	για	να	αποφευχθεί	η	επαφή	του	ανθρώπου	με	
τους	ξενιστές.	Το	ενεργό	συστατικό	στα	απωθητικά	διώχνει	αλλά	δεν	
σκοτώνει	τα	έντομα.	Επιλέξτε	ένα	απωθητικό	που	να	περιέχει	DEETDEET	
(Ν,Ν-diethyl-3-methylbenzamide),	IR3535	(3-[N-acetyl-N-butyl]-ami-
nopropionic	 acid	 ethyl	 ester)	ή	 Icaridin	 (1-piperidinecarboxylic	 acid,	
2-(2-hydroxyethyl)-1-methylpropylester). Η εφαρμογή των εντομο-	 Η	 εφαρμογή	 των	 εντομο-
απωθητικών	γίνεται	τις	ώρες	που	τα	έντομα	τσιμπούν,	για	να	παρέχε-
ται	η	σχετική	προστασία.	Η	επαφή	με	τους	βλεννογόνους	θα	πρέπει	να	
αποφεύγεται.	Τα	εντομοαπωθητικά	δεν	πρέπει	να	ψεκάζονται	στο	πρό-
σωπο	ή	να	επαλείφονται	στα	βλέφαρα	και	τα	χείλη.	Τα	χέρια	πλένονται	
πάντα	μετά	την	επάλειψη	του	απωθητικού.	Τα	εντομοαπωθητικά	δεν	
πρέπει	να	εφαρμόζονται	σε	ευαίσθητο,	καμένο	από	τον	ήλιο	ή	τραυμα-
τισμένο	δέρμα	ή	σε	σημεία	όπου	το	δέρμα	παρουσιάζει	βαθιές	ρυτίδες.	
Ίσως	να	χρειάζεται	επανάληψη	της	εφαρμογής	κάθε	3–4	ώρες,	ειδικά	
σε	θερμά	και	υγρά	κλίματα.	Όταν	το	προϊόν	εφαρμόζεται	σε	ρουχισμό,	
η	δράση	του	απωθητικού	διαρκεί	περισσότερο.	Η	χρήση	των	απωθητι-
κών	πρέπει	να	γίνεται	αυστηρά	βάσει	των	οδηγιών	του	κατασκευαστή	
και	δεν	πρέπει	να	υπερβαίνεται	η	δοσολογία,	ειδικότερα	στα	μικρά	παι-
διά	και	τις	έγκυες	γυναίκες.	

Οι	κουνουπιέρες	είναι	μια	πολύ	καλή	λύση	για	προσωπική	προστασία	
την	ώρα	του	ύπνου.	Μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	με	ή	χωρίς	προσθή-
κη	εντομοαπωθητικού.	Βεβαίως,	εκείνες	με	εντομοαπωθητικό	είναι	πιο	
αποτελεσματικές.	Πιθανώς	να	υπάρχουν	στο	εμπόριο	κουνουπιέρες	που	
περιέχουν	ήδη	εντομοαπωθητικό.	Πρέπει	να	είναι	ανθεκτικές	και	με	βρό-
χους	όχι	μεγαλύτερους	από	1,5	mm.	Πρέπει	να	περνιούνται	κάτω	από	
το	στρώμα,	αφού	έχει	πρώτα	διαπιστωθεί	ότι	δεν	είναι	τρύπιες	και	ότι	
δεν	έχει	παγιδευτεί	μέσα	κάποιο	κουνούπι.	Υπάρχουν	κουνουπιέρες	για	
αιώρες,	όπως	επίσης	για	κρεβατάκια	μωρών.	

Οι	σπείρες κουνουπιών	είναι	το	πιο	γνωστό	παράδειγμα	εντομοκτόνου	
εξάτμισης,	το	οποίο	περιέχει	συνήθως	ως	ενεργό	συστατικό	πυρεθρο-
ειδή.	Μία	σπείρα	μπορεί	να	καλύψει	μια	κανονική	κρεβατοκάμαρα	για	
τη	νύχτα,	εκτός	αν	το	δωμάτιο	αερίζεται	αρκετά.	Μια	πιο	εξελιγμένη	
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μορφή	της	σπείρας,	που	χρειάζεται	όμως	ηλεκτρισμό,	είναι	τα	δισκία,	
τα	οποία	τοποθετούνται	σε	ένα	ηλεκτρικά	θερμαινόμενο	πλακίδιο	προ-
καλώντας	 την	 εξάτμιση	 του	 εντομοκτόνου.	Οι	 συσκευές	 αυτές	 μπο-
ρούν	να	χρησιμοποιηθούν	και	κατά	τη	διάρκεια	της	ημέρας,	αν	κρίνε-
ται	απαραίτητο.	

Τα	αεροζόλ	φονεύουν	άμεσα	και	αποτελεσματικά	τα	ιπτάμενα	έντομα.	
Οι	εσωτερικοί	χώροι	ύπνου	θα	πρέπει	να	ψεκάζονται	πριν	από	την	κα-
τάκλιση.	Η	χρήση	εντομοκτόνου	σπρέι	μπορεί	να	βοηθά	στην	εξουδετέ-
ρωση	των	εντόμων,	αλλά	δεν	διαρκεί	πολύ.	Συστήνεται	η	συνδυαστική	
χρήση	αεροζόλ	με	σπείρα,	δισκία	ή	κουνουπιέρα.	Τα	σπρέι	για	μη	ιπτά-
μενα	έντομα	(π.χ.	κατσαρίδες	και	μυρμήγκια)	θα	πρέπει	να	ψεκάζονται	
στις	επιφάνειες	όπου	τα	έντομα	αυτά	περπατούν.	

Η	προστατευτική ένδυση	 μπορεί	 επίσης	 να	βοηθήσει	 τις	ώρες	που	
είναι	δραστήρια	τα	έντομα.	Το	πάχος	του	ρουχισμού	παίζει	σημαντι-
κό	ρόλο.	Το	εκτεθειμένο	δέρμα	θα	πρέπει	να	προστατεύεται	με	εντο-
μοαπωθητικό.	Όταν	το	απωθητικό	εφαρμόζεται	στα	ρούχα,	η	αποτε-
λεσματικότητά	 του	 διαρκεί	 περισσότερο	 απ’	 ό,τι	 με	 την	 εφαρμογή	
του	στο	δέρμα.	Επιπλέον	προστασία	παρέχει	η	εφαρμογή	των	ουσιών	
permethrin	και	etofenprox	στο	ρουχισμό,	για	να	αποφευχθεί	το	τσί-
μπημα	των	κουνουπιών	μέσα	από	τα	ρούχα.	Οι	οδηγίες	στις	ετικέτες	
των	 ρούχων	 πρέπει	 να	 λαμβάνονται	 υπόψη	 προς	 αποφυγή	 φθοράς	
συγκεκριμένων	υφασμάτων.	Σε	περιοχές	όπου	υπάρχουν	ακάρεα	και	
ψύλλοι,	 τα	πόδια	θα	πρέπει	 να	προστατεύονται	με	κατάλληλη	υπό-
δηση	και	τα	άκρα	των	παντελονιών	να	καλύπτονται	από	τις	κάλτσες.	
Τα	μέτρα	αυτά	ενισχύονται	με	την	εφαρμογή	εντομοαπωθητικών	στα	
ρούχα.	

Οι	ταξιδιώτες	που	κατασκηνώνουν	θα	πρέπει	να	παίρνουν	συνδυαστικά	
μέτρα,	χρησιμοποιώντας	σπείρες	για	κουνούπια,	εντομοαπωθητικά	και	
σήτες	στα	παράθυρα.	Το	μέγεθος	των	βρόχων	της	σήτας	σε	μια	σκηνή	
είναι	συχνά	μεγαλύτερο	των	1,5	mm	και	θα	ήταν	προτιμότερο	να	αλλα-
χθούν	με	ειδικές	σήτες	για	κουνούπια.	

Η	τοποθέτηση	σήτας	σε	παράθυρα,	πόρτες	και	μαρκίζες	μειώνει	την	έκ-
θεση	στα	ιπτάμενα	έντομα.	Θα	πρέπει	να	αναζητείται	διαμονή	σε	μέρη	
όπου	παρέχονται	τα	παραπάνω	μέτρα,	όπου	αυτό	είναι	δυνατόν.	
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Ο	κλιματισμός	είναι	ένα	πολύ	αποτελεσματικό	μέσο,	το	οποίο	κρατά	τα	
κουνούπια	και	τα	υπόλοιπα	έντομα	εκτός	δωματίου.	Σε	ξενοδοχεία	με	
κλιματισμό	δεν	είναι	απαραίτητα	τα	μέτρα	για	εσωτερικούς	χώρους.

Αποφύγετε	την	επαφή	με	γλυκό	νερό,	όπως	σε	λίμνες,	κανάλια	άρδευσης	
και	ρυάκια	περιοχών	όπου	εμφανίζεται	σχιστοσωμίαση.	

Περίληψη πρακτικών μέτρων για την υγιεινή τροφίμων 
και νερού και αποφυγής τσιμπημάτων κουνουπιών
Aπλά μέτρα πρόληψης προς αποφυγή μολυσμένου φαγητού 
και ποτού

	 	Αποφύγετε	φαγητό	που	έχει	παραμείνει	σε	θερμοκρασία	δωματίου	για	
αρκετές	ώρες,	π.χ.	ακάλυπτο	φαγητό	μπουφέ,	φαγητό	από	υπαίθριους	
πωλητές	στο	δρόμο	και	τις	παραλίες.	
	 	Αποφύγετε	το	φαγητό	που	δεν	είναι	μαγειρεμένο,	εκτός	από	φρούτα	
και	λαχανικά	που	μπορούν	να	αποφλοιωθούν	ή	καλύπτονται	από	περί-
βλημα,	και	αποφύγετε	τα	φρούτα	που	η	φλούδα	τους	έχει	χτυπηθεί.	
	 	Αποφύγετε	τον	πάγο,	εκτός	αν	προέρχεται	από	νερό	που	είναι	ασφαλές.
	 	Αποφύγετε	τα	πιάτα	που	περιέχουν	ωμό	ή	μισομαγειρεμένο	αυγό.	
	 	Αποφύγετε	τα	παγωτά	από	μέρη	μη	αξιόπιστα,	συμπεριλαμβανομένων	
και	των	υπαίθριων	πωλητών.	
	 	Αποφύγετε	να	βουρτσίσετε	τα	δόντια	σας	με	νερό	που	δεν	είναι	ασφα-
λές.	
	 	Σε	χώρες	όπου	μπορεί	να	υπάρχουν	δηλητηριώδεις	βιοτοξίνες	σε	ψά-
ρια	και	θαλασσινά,	συμβουλευτείτε	άτομα	της	περιοχής.	
	 	Να	βράζετε	το	μη	παστεριωμένο	γάλα	πριν	την	κατανάλωση.	
	 	Πλένετε	τα	χέρια	σας	πάντα,	προσεκτικά,	με	νερό	και	σαπούνι	πριν,	
την	προετοιμασία	και	κατανάλωση	τροφίμων.
	 	Να	βράζετε	το	πόσιμο	νερό	αν	δεν	έχει	διαπιστωθεί	ότι	είναι	ασφαλές.	
Σε	περίπτωση	που	δεν	είναι	εφικτός	ο	βρασμός,	ενδείκνυται	η	χρήση	
ενός	πιστοποιημένου	φίλτρου,	σε	καλή	κατάσταση,	και/ή	ενός	απολυ-
μαντικού	παράγοντα.	
	 	Τα	ποτά	σε	μπουκάλια	και	συσκευασίες	συνήθως	είναι	ασφαλή,	εφό-
σον	είναι	ερμητικά	κλειστά.	
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	 	Τα	αφεψήματα	και	το	καλά	μαγειρεμένο	φαγητό	σε	θερμοκρασίες	άνω	
των	60	°C	είναι	συνήθως	ασφαλή.

Συμβουλές για τη διαχείριση νερού αμφίβολης ποιότητας

	 	Φέρνοντας	το	νερό	σε	εμφανή	κατάσταση	βρασμού	με	φυσαλίδες	εί-
ναι	ο	πιο	αποτελεσματικός	τρόπος	καταστροφής	των	παθογόνων	που	
προκαλούν	ασθένειες.

	 	Η	 χημική	 απολύμανση	 καθαρού,	 διαυγούς	 νερού	 είναι	 αποτελεσμα-
τική	για	να	φονευθούν	βακτήρια	και	ιοί	καθώς	και	μερικά	πρωτόζωα	
(αλλά	όχι,	για	παράδειγμα,	το	Cryptosporidium).	Το	ιώδιο	είναι	το	πιο	
συνηθισμένο	χημικό	που	χρησιμοποιείται	για	απολύμανση.	Το	χλώριο	
είναι	λιγότερο	αποτελεσματικό.	

	 	Ένα	προϊόν	που	συνδυάζει	απολύμανση	με	χλώριο	και	με	πήξη/κροκί-
δωση	(π.χ.	χημική	καθίζηση)	θα	απομακρύνει	σημαντικό	αριθμό	πρω-
τοζώων,	ενώ	θα	φονεύσει	βακτήρια	και	ιούς.	

	 	Το	θολό	νερό	πρέπει	 να	καθαρίζεται	από	 το	 χώμα	αφήνοντάς	 το	 να	
καθιζάνει	ή	φιλτράροντάς	το	πριν	γίνει	χημική	απολύμανση.	

	 	Φορητές,	για	επιτόπια	χρήση,	συσκευές	(όπως	με	κεραμικό,	μεμβρά-
νης	και	φίλτρα	 ενεργού	άνθρακα)	απομακρύνουν	πρωτόζωα	και	με-
ρικά	βακτήρια.	Η	επιλογή	του	φίλτρου	με	το	καταλληλότερο	μέγεθος	
πόρων	είναι	εξαιρετικής	σημασίας·	μέγεθος	1	mm	ή	μικρότερο	πόρου	
συστήνεται	για	να	εξασφαλιστεί	η	απομάκρυνση	του	Cryptosporidium.
Μερικά	φίλτρα	διαθέτουν	και	ρητίνες	εμποτισμένες	με	ιώδιο	για	αύξη-
ση	της	αποτελεσματικότητάς	τους.

	 	Εκτός	των	περιπτώσεων	στις	οποίες	το	νερό	έχει	υποστεί	βρασμό,	συ-
στήνεται	συνδυασμός	μεθόδων	(π.χ.	διήθηση	του	νερού	και	στη	συνέ-
χεια	χημική	απολύμανση	ή	βρασμός),	εφόσον	οι	περισσότερες	φορη-
τές	συσκευές	διήθησης	δεν	απομακρύνουν	ή	δεν	καταστρέφουν	τους	
ιούς.	Η	αντίστροφη	όσμωση	(διήθηση	από	πολύ	λεπτούς	πόρους,	που	
συγκρατεί	άλατα	διαλυμένα	στο	νερό)	και	οι	συσκευές	που	πραγμα-
τοποιούν	υπερδιήθηση	(διήθηση	από	πολύ	λεπτούς	πόρους,	απ’	όπου	
διέρχονται	τα	διαλυμένα	άλατα	αλλά	κατακρατούνται	οι	ιοί	και	άλλα	
μικρόβια)	μπορούν	θεωρητικά	να	απομακρύνουν	όλα	τα	παθογόνα.

	 	Ένα	φίλτρο	ενεργού	άνθρακα	μπορεί	να	βελτιώσει	τη	γεύση	και	–στην	
περίπτωση	εφαρμογής	ιωδίου–	να	απομακρύνει	το	επιπλέον	ιώδιο.
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Προστασία από έντομα ξενιστές
	 	Εντομοαπωθητικές	ουσίες	(π.χ.	εντοαπωθητικά	που	περιέχουν	DEET	
(N,N-diethyl-3-methylbenzamide),	IR	3535	(3[N-acetyl-N-butyl]-	amino-
propionic	 acid	 ethyl	 estel)	 ή	 Icaridin	 (1-piperidine	 corboxylic	 acid),	
2-(2-hydroxymethyl)-1-methylpropylester).

	 	Kουνουπιέρες.	
	 	Σπείρες	κουνουπιών,	αεροζόλ.	
	 	Προστατευτική	ένδυση
	 	Κλιματισμός.	
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WHO	advice	on	sun	protection:	http://www.who.int/uv/en	
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κεΦαΛαιο 4

Τραυματισμοί και βία 
Οι	ταξιδιώτες	είναι	πιο	πιθανό	να	σκοτωθούν	ή	να	τραυματιστούν	λόγω	
κάποιου	βίαιου	συμβάντος	ή	μη	εσκεμμένου	τραυματισμού,	παρά	να	προσ-
βληθούν	από	κάποιο	εξωτικό	λοιμώδες	νόσημα.	Οι	συγκρούσεις	οχημά-
των	είναι	η	πιο	συχνή	αιτία	θανάτου	στους	ταξιδιώτες.	Τα	αυτοκινητιστικά	
ατυχήματα	και	η	βία	αποτελούν	σημαντικό	κίνδυνο	σε	πολλές	χώρες,	ιδιαί-
τερα	στις	αναπτυσσόμενες,	όπου	δεν	είναι	εύκολη	η	πρόσβαση	σε	κατάλ-
ληλες	δομές	ιατρικής	περίθαλψης.	Τραυματισμοί	μπορεί	να	συμβούν	και	
σε	διαφορετικό	περιβάλλον	από	αυτό	των	δρόμων	και,	πιο	συγκεκριμένα,	
σε	μέρη	ψυχαγωγίας	στη	θάλασσα	και	γενικά	στο	νερό,	στην	κολύμβηση,	
την	κατάδυση,	την	ιστιοπλοΐα	και	σε	άλλες	δραστηριότητες.	Οι	ταξιδιώτες	
μπορούν	να	μειώσουν	τις	πιθανότητες	τραυματισμού	γνωρίζοντας	τους	εν-
δεχόμενους	κινδύνους	και	λαμβάνοντας	τα	κατάλληλα	μέτρα	πρόληψης.	

Οδικά ατυχήματα

Σύμφωνα	με	παγκόσμια	στοιχεία,	1,3	εκατομμύρια	άνθρωποι	σκοτώνο-
νται	κάθε	 χρόνο	σε	οδικά	δυστυχήματα	και	50	 εκατομμύρια	 επιπλέον	
τραυματίζονται.	Οι	εκτιμήσεις	δείχνουν	ότι	αυτοί	οι	αριθμοί	θα	αυξη-
θούν	γύρω	στο	65%	τα	επόμενα	20	χρόνια,	εκτός	αν	ληφθούν	κάποια	
μέτρα	πρόληψης.	

Σε	πολλές	αναπτυσσόμενες	χώρες	οι	κώδικες	οδικής	συμπεριφοράς	είναι	
περιορισμένοι	ή	δεν	εφαρμόζονται	επαρκώς.	Στους	δρόμους	η	κατάστα-
ση	είναι	πιο	περίπλοκη	απ’	ό,τι	στις	αναπτυγμένες	χώρες	και	περιλαμβά-
νει	οχήματα	με	δύο,	τρεις	και	τέσσερις	ρόδες,	οχήματα	που	τα	τραβούν	
ζώα,	άλλα	μεταφορικά	μέσα	και	πεζούς,	όλοι	να	μοιράζονται	 τον	 ίδιο	
χώρο.	Η	ποιότητα	κατασκευής	των	δρόμων	μπορεί	να	είναι	χαμηλή	και	
να	μη	συντηρούνται	σωστά,	τα	σήματα	και	ο	φωτισμός	να	είναι	ανεπαρ-
κή	και	η	οδική	συμπεριφορά	αδέξια.	Οι	ταξιδιώτες,	είτε	είναι	οδηγοί	ή	
πεζοί,	θα	πρέπει	να	είναι	ιδιαιτέρως	προσεκτικοί	στους	δρόμους.	

Υπάρχουν	διάφορες	πρακτικές	πρόληψης	που	μπορούν	να	βοηθήσουν	
τους	ταξιδιώτες	να	μειώσουν	τον	κίνδυνο	συμπλοκής	τους	ή	να	γίνουν	
θύματα	κάποιου	τροχαίου	ατυχήματος.	
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Μέτρα πρόληψης 

   Να	έχετε	πλήρη	ασφαλιστική	κάλυψη	για	ιατρική	περίθαλψη	ασθένει-
ας	και	τραυματισμού.

   Να	έχετε	μαζί	την	άδεια	οδήγησης	(διεθνή	και	της	χώρας	προέλευσης).
   Ζητήστε	πληροφορίες	σχετικά	με	τους	κανονισμούς	οδικής	συμπερι-
φοράς	και	τη	συντήρηση	του	οχήματος,	όπως	επίσης	και	για	την	κατά-
σταση	των	δρόμων	όπου	πρόκειται	να	περάσετε.	

   Πριν	ενοικιάσετε	ένα	αυτοκίνητο,	ελέγξτε	την	κατάσταση	των	ελαστικών,	
των	ζωνών	ασφαλείας,	της	ρεζέρβας,	των	φώτων,	των	φρένων	κ.λπ.

   Μάθετε	τους	άγραφους	κανόνες	του	δρόμου.	Για	παράδειγμα,	σε	με-
ρικές	χώρες	συνηθίζεται	να	κορνάρουν	ή	να	αναβοσβήνουν	τα	φώτα	
όταν	κάνουν	προσπέραση.	

   Να	είστε	ιδιαιτέρως	προσεκτικοί	όταν	βρίσκεστε	σε	χώρα	όπου	οδηγούν	
στην	αντίθετη	κατεύθυνση	απ’	ό,τι	στη	χώρα	απ’	όπου	προέρχεστε.	

   Μην	οδηγείτε	σε	άγνωστους	δρόμους	και	δρόμους	χωρίς	φώτα.	
   Μη	χρησιμοποιείτε	μοτοποδήλατο,	μηχανή,	ποδήλατο	ή	τρίκυκλο.	
   Μην	οδηγείτε	αφού	έχετε	καταναλώσει	αλκοόλ.
   Να	οδηγείτε	πάντα	στα	όρια	ταχύτητας.	
   Να	φοράτε	πάντα	ζώνη	ασφαλείας,	όπου	είναι	δυνατόν.	
   Προσέχετε	τα	ζώα	που	κυκλοφορούν.

Τραυματισμοί στο νερό

Όταν	μιλάμε	για	μέρη	ψυχαγωγίας	με	νερό,	εννοούμε	τις	παράκτιες	πε-
ριοχές,	τις	λίμνες	και	τους	ποταμούς,	τις	πισίνες	και	τα	spa.	Οι	κίνδυνοι	
που	σχετίζονται	με	αυτούς	τους	χώρους	μπορούν	να	ελαχιστοποιηθούν	
με	τη	συνετή	συμπεριφορά	και	κάποια	απλά	μέτρα	πρόληψης.	

Οι	πλέον	σημαντικοί	κίνδυνοι	στο	νερό	είναι	ο	πνιγμός	και	ο	τραυματι-
σμός	από	πρόσκρουση,	ειδικότερα	οι	τραυματισμοί	στο	κεφάλι	και	τη	
σπονδυλική	στήλη.	Εκτιμάται	ότι	κάθε	χρόνο	σχεδόν	400.000	θάνατοι	
προκαλούνται	 από	 πνιγμό.	 Επιπρόσθετα,	 πολλές	 είναι	 οι	 περιπτώσεις	
πνιγμού	που	δεν	κατέληξε	σε	θάνατο,	αλλά	προκάλεσε	διά	βίου	προβλή-
ματα	στην	υγεία.	
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Ο	πνιγμός	μπορεί	να	συμβεί	όταν	ένα	άτομο	παγιδευτεί	σε	μια	παλίρροια	
ή	 σε	 ένα	 ρεύμα,	 πέσει	 από	 κάποιο	 σκάφος,	 πιαστεί	 σε	 κάποιο	 εμπόδιο	
υποθαλάσσια	 ή	 κοιμηθεί	 σε	 στρώμα	 θαλάσσης	 και	 παρασυρθεί	 από	 τα	
κύματα.	Ακόμα	και	στις	πισίνες	και	τα	spa	είναι	πιθανό	να	συμβεί	πνιγμός,	
παρολίγο	πνιγμός	ή	άλλοι	τραυματισμοί	κοντά	σε	στόμια	εισροής	όπου	
γίνεται	ισχυρή	απορρόφηση	νερού,	η	οποία	ενδέχεται	να	ελκύσει	ανθρώ-
πινα	μέλη	ή	μαλλιά	με	αποτέλεσμα	να	παγιδευτεί	το	κεφάλι	κάτω	από	το	
νερό.	Ο	πνιγμός	σε	πισίνες	είναι	δυνατόν	να	συμβεί	και	σε	περιπτώσεις	
όπου	κάποιος	γλιστράει	και	πέφτει	χάνοντας	τις	αισθήσεις	του	κατά	την	
πρόσκρουση.	Αν	το	νερό	δεν	είναι	καθαρό,	μπορεί	να	είναι	δύσκολο	να	δια-
κρίνει	κανείς	κολυμβητές	που	βρίσκονται	υποβρυχίως	ή	κάποιο	εμπόδιο,	
γεγονός	που	αυξάνει	τις	πιθανότητες	ατυχήματος	στο	νερό.	

Για	τα	παιδιά,	ο	πνιγμός	μπορεί	να	συμβεί	μέσα	σε	λίγη	ώρα	και	σε	
σχετικά	μικρές	ποσότητες	νερού.	Η	έλλειψη	προσοχής	από	τους	ενήλι-
κες	αυξάνει	τις	πιθανότητες	πνιγμού	των	παιδιών.	Τα	παιδιά	που	βρί-
σκονται	μέσα	ή	κοντά	σε	νερό	πρέπει	να	παρακολουθούνται	διαρκώς	
από	τους	ενήλικες.

Ο	πνιγμός	αποτελεί	κίνδυνο	και	για	τα	άτομα	που	περπατούν	στο	νερό,	
όπως	επίσης	για	εκείνους	που	ψαρεύουν.	Η	πτώση	σε	παγωμένο	νερό,	
ειδικότερα	όταν	η	 ένδυση	 είναι	 βαριά,	 μπορεί	 να	 οδηγήσει	 σε	 πνιγμό	
καθώς	εμποδίζεται	η	κολυμβητική	ικανότητα.	

Οι	τραυματισμοί	από	πρόσκρουση	είναι	συνήθως	αποτέλεσμα	καταδυτι-
κών	ατυχημάτων,	ιδιαίτερα	όταν	η	κατάδυση	γίνεται	σε	ρηχά	νερά	και/ή	
όταν	επισυμβεί	πρόσκρουση	σε	υποθαλάσσιο	εμπόδιο.	Το	νερό	μπορεί	
να	μοιάζει	βαθύτερο	απ’	ό,τι	στην	πραγματικότητα	είναι.	Η	πρόσκρουση	
του	κεφαλιού	σε	σκληρή	επιφάνεια	μπορεί	να	επιφέρει	τραυματισμούς	
στο	κεφάλι	και/ή	στη	σπονδυλική	στήλη.	Οι	τραυματισμοί	στη	σπονδυ-
λική	στήλη	έχουν	ως	πιθανό	αποτέλεσμα	διαφόρων	βαθμών	παραπληγία	
ή	τετραπληγία.	Οι	τραυματισμοί	στο	κεφάλι	μπορεί	να	προκαλέσουν	διά-
σειση,	αμνησία	και/ή	απώλεια	κινητικών	ικανοτήτων.

Ο	πνιγμός	και	οι	τραυματισμοί	από	πρόσκρουση	στους	ενήλικες	πολύ	
συχνά	είναι	αποτέλεσμα	της	κατανάλωσης	αλκοόλ,	το	οποίο	μειώνει	την	
ικανότητα	κρίσης	και	αποτελεσματικής	αντίδρασης.

Τα	 άλματα	 στο	 νερό	 ή	 πάνω	σε	 άλλα	 άτομα	 μπορεί	 να	 προκαλέσουν	
αποκόλληση	αμφιβληστροειδούς,	που	με	τη	σειρά	της	ενδέχεται	να	οδη-
γήσει	σε	τύφλωση	ή	σχεδόν	σε	τύφλωση.
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   Υιοθετήστε	μια	ασφαλή	συμπεριφορά	στο	νερό:	χρησιμοποιείτε	σωσί-
βιο	όπου	είναι	απαραίτητο,	προσέχετε	τις	παλίρροιες	και	τα	ρεύματα,	
και	αποφεύγετε	τα	στόμια	εισροής	στα	spa	και	τις	πισίνες.	

   Εξασφαλίστε	τη	διαρκή	επιτήρηση	των	παιδιών	όταν	είναι	μέσα	ή	κο-
ντά	στο	νερό,	ακόμα	και	σε	μικρές	ποσότητες	νερού.	

   Αποφύγετε	την	κατανάλωση	αλκοόλ	πριν	από	οποιαδήποτε	δραστηριό-
τητα	στο	νερό	ή	κοντά	σε	αυτό.	

   Ελέγξτε	το	βάθος	του	νερού	προσεκτικά	πριν	από	την	κατάδυση	και	
αποφύγετε	την	κατάδυση	ή	τα	άλματα	σε	νερό	που	δεν	είναι	καθαρό,	
λόγω	της	πιθανότητας	ύπαρξης	κολυμβητών	υποβρυχίως	ή	εμποδίων	
που	δεν	διακρίνονται.	

   Μην	κάνετε	άλματα	στο	νερό	ή	πάνω	σε	άλλους	στο	νερό.	

Διαπροσωπική βία 

Η	διαπροσωπική	βία	αποτελεί	σημαντικό	κίνδυνο	σε	πολλές	αναπτυσσό-
μενες	χώρες.	Από	τις	500.000	ανθρωποκτονίες	που	επισυμβαίνουν	κάθε	
χρόνο,	ποσοστό	που	ξεπερνά	το	90%	λαμβάνουν	χώρα	σε	αναπτυσσόμε-
νες	χώρες.	Για	κάθε	φόνο	που	συμβαίνει,	πολυάριθμοι	είναι	εκείνοι	οι	άν-
θρωποι	που	γίνονται	αποδέκτες	μη	θανατηφόρων	τραυματισμών	και	χρειά-
ζονται	ιατρική	βοήθεια,	και	εκατοντάδες	αυτοί	που	βιώνουν	πιο	ύπουλες	
μορφές	βίας	και	κακοποίησης,	οι	οποίες	οδηγούν	σε	μακροχρόνιες	σωμα-
τικές	και	ψυχικές	συνέπειες,	σε	διαταραχές	συμπεριφοράς	και	σε	κοινω-
νικά	προβλήματα.	Στις	μέρες	μας,	αν	και	δεν	υπάρχουν	επιδημιολογικές	
έρευνες	που	να	εξετάζουν	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	ενδέχεται	τα	ταξίδια	για	
διακοπές	να	αυξήσουν	ή	να	μειώσουν	τη	συμμετοχή	στη	βία,	υπάρχουν	
στοιχεία	που	αποδεικνύουν	ότι	αυξάνονται	σημαντικά	οι	γνωστοί	κίνδυνοι	
για	βία,	όπως	για	παράδειγμα	το	αλκοόλ	και	η	χρήση	ναρκωτικών	ουσιών	
από	τους	νεαρούς	ενήλικες.

Μέτρα πρόληψης 

   Μετριάστε	την	κατανάλωση	αλκοόλ	και	ναρκωτικών	ουσιών.

   Αποφύγετε	τους	λεκτικούς	διαπληκτισμούς	που	μπορεί	να	εξελιχθούν	
σε	τσακωμό.
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   Απομακρυνθείτε	από	κάποιο	μέρος	εάν	πιστεύετε	ότι	απειλήστε	από	
τον	τόνο	ή	τη	συμπεριφορά	κάποιων	άλλων.

   Αποφύγετε	να	επισκεφτείτε	το	σπίτι	ή	το	δωμάτιο	κάποιου	ατόμου	αν	
δεν	το	γνωρίσετε	καλά.	

   Να	είστε	σε	εγρήγορση	για	το	ενδεχόμενο	κλεφτών	την	ημέρα,	όπως	
και	τη	νύχτα.	

   Κρατάτε	τα	κοσμήματα,	τις	κάμερες	και	άλλα	τιμαλφή	κρυμμένα	και	
μην	έχετε	μαζί	σας	μεγάλα	χρηματικά	ποσά.	

   Αποφύγετε	 τις	 απομονωμένες	 παραλίες	 και	 άλλες	 απομακρυσμένες	
περιοχές.	

   Χρησιμοποιείτε	ταξί	μόνο	από	ενδεδειγμένα	σημεία.	

   Αποφύγετε	τη	νυχτερινή	οδήγηση	και	ποτέ	μην	ταξιδεύετε	μόνος.

   Έχετε	 τις	 πόρτες	 του	 αυτοκινήτου	 ασφαλισμένες	 και	 τα	 παράθυρα	
κλειστά.

   Να	είστε	σε	εγρήγορση	όταν	αναμένετε	σε	φανάρι.	

   Παρκάρετε	 σε	 περιοχή	 με	 καλό	 φωτισμό	 και	 μη	 μεταφέρετε	 αγνώ-
στους.	

   Επιλέξτε	τις	υπηρεσίες	κάποιου	τοπικού	ξεναγού/διερμηνέα	ή	οδηγού	
όταν	ταξιδεύετε	σε	απομακρυσμένες	περιοχές.	

   Ο	κίνδυνος	για	πειρατεία	αυτοκινήτου	είναι	μεγάλος	σε	αρκετές	χώ-
ρες.	Αν	σας	σταματήσουν	οπλισμένοι	ληστές,	μη	φέρετε	αντίσταση	και	
κρατάτε	τα	χέρια	σας	σε	σημείο	που	να	είναι	εμφανή	συνεχώς.	

Για περισσότερη μελέτη
Θα	βρείτε	πληροφορίες	από	τον	Παγκόσμιο	Οργανισμό	Υγείας,	για	τη	βία	και	
την	 αποτροπή	 τραυματισμών,	 στην	 ιστοσελίδα:	 http://www.who.int/violence_
injury_prevention/en
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Πιθανοί κίνδυνοι  
από λοιμώδη νοσήματα  
για τους ταξιδιώτες 

Ανάλογα	με	τον	προορισμό,	οι	ταξιδιώτες	ενδέχεται	να	εκτεθούν	σε	διάφο-
ρα	λοιμώδη	νοσήματα.	Η	έκθεση	εξαρτάται	από	την	παρουσία	λοιμωδών	
παραγόντων	στην	περιοχή	της	επίσκεψης.	Ο	κίνδυνος	λοίμωξης	διαφέρει	
ανάλογα	με	το	σκοπό	του	ταξιδιού	και	το	δρομολόγιο	που	ακολουθείται	
στην	περιοχή,	την	ποιότητα	του	καταλύματος,	την	απολύμανση	και	την	
υγιεινή,	καθώς	και	από	τη	συμπεριφορά	του	ταξιδιώτη.	Σε	ορισμένες	περι-
πτώσεις	η	νόσος	μπορεί	να	προληφθεί	με	εμβολιασμό,	αλλά	υπάρχουν	με-
ρικά	λοιμώδη	νοσήματα,	συμπεριλαμβανομένων	και	κάποιων	από	τα	πλέ-
ον	σημαντικά	και	επικίνδυνα,	για	τα	οποία	δεν	υφίσταται	εμβολιασμός.	

Τα	 γενικότερα	 μέτρα	 πρόληψης	 μπορούν	 να	 μειώσουν	 σημαντικά	 τον	
κίνδυνο	 έκθεσης	 σε	 λοιμώδεις	 παράγοντες	 και	 θα	 πρέπει	 να	 λαμβάνο-
νται	πάντοτε	όταν	πραγματοποιείται	επίσκεψη	σε	προορισμό	όπου	υπάρ-
χει	σημαντικό	ενδεχόμενο	έκθεσης	σε	αυτούς.	Τα	μέτρα	αυτά	πρέπει	να	
λαμβάνονται	ανεξάρτητα	από	το	αν	έχει	πραγματοποιηθεί	οποιοσδήποτε	
εμβολιασμός	ή	φαρμακευτική	αγωγή.	

Τρόποι μετάδοσης και γενική πρόληψη 

Οι	τρόποι	μετάδοσης	των	διαφόρων	λοιμωδών	νοσημάτων	και	τα	αντί-
στοιχα	μέτρα	πρόληψης	περιγράφονται	στις	επόμενες	παραγράφους.	

Νοσήματα που μεταδίδονται από το φαγητό και το νερό

Υπάρχει	το	ενδεχόμενο	μετάδοσης	νοσημάτων	από	την	κατανάλωση	μο-
λυσμένου	φαγητού	και	νερού.	Ο	κίνδυνος	μόλυνσης	μπορεί	να	μειωθεί	
όταν	ληφθούν	μέτρα	υγιεινής	για	όλα	τα	φαγώσιμα,	τα	ποτά	και	το	πό-
σιμο	νερό	που	πρόκειται	να	καταναλωθούν	κατά	το	ταξίδι	και	όταν	απο-
φεύγεται	η	άμεση	επαφή	με	μολυσμένο	νερό	σε	μέρη	ψυχαγωγίας	(βλέπε	
Κεφάλαιο	3).	Παραδείγματα	 νοσημάτων	που	μπορούν	 να	μεταδοθούν	
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μέσω	της	κατανάλωσης	φαγητού	και	νερού	αποτελούν	η	διάρροια	του	
ταξιδιώτη,	η	ηπατίτιδα	Α,	ο	τυφοειδής	πυρετός	και	η	χολέρα.		

Νοσήματα που μεταδίδονται από ξενιστές

Ένας	σημαντικός	αριθμός	σοβαρών	λοιμώξεων	μεταδίδονται	από	έντο-
μα	και	άλλους	ξενιστές,	όπως	τα	κουνούπια	και	οι	κρότωνες.	Ο	κίνδυ-
νος	μόλυνσης	μπορεί	να	μειωθεί	με	τη	λήψη	μέτρων	πρόληψης	ώστε	να	
αποφευχθούν	τα	δήγματα	των	εντόμων	και	η	επαφή	με	άλλους	ξενιστές	
σε	μέρη	όπου	είναι	πιθανή	η	παρουσία	νοσημάτων	(βλέπε	Κεφάλαιο	3).	
Παραδείγματα	νοσημάτων	που	μεταδίδονται	από	ξενιστές	είναι	η	ελονο-
σία,	ο	κίτρινος	πυρετός,	ο	δάγγειος	πυρετός,	η	ιαπωνική	εγκεφαλίτιδα,	η	
τσικουνγκούνια	και	η	κροτωγενής	εγκεφαλίτιδα.	

Νοσήματα που μεταδίδονται από ζώα (ζωονόσοι)

Οι	ζωονόσοι	περιλαμβάνουν	λοιμώδη	νοσήματα	που	μεταδίδονται	από	
τα	ζώα	με	το	δάγκωμα	ή	με	την	επαφή,	με	τα	μολυσμένα	σωματικά	υγρά	
ή	και	τα	περιττώματα,	όπως	και	με	την	κατανάλωση	φαγητού	που	προ-
έρχεται	από	μολυσμένα	ζώα,	ειδικότερα	κρέας	και	προϊόντα	γάλακτος.	
Ο	κίνδυνος	μόλυνσης	μπορεί	να	μειωθεί	αποφεύγοντας	τη	στενή	επαφή	
με	οποιοδήποτε	ζώο	–συμπεριλαμβανομένων	των	άγριων,	αιχμάλωτων	
και	οικόσιτων	ζώων–	σε	μέρη	όπου	είναι	πιθανή	η	παρουσία	λοιμώξε-
ων.	Αποτελεί	κυρίαρχο	μέλημα	η	προστασία	των	παιδιών	ώστε	να	μην	
πλησιάσουν	ή	να	αγγίξουν	τα	ζώα.	Παραδείγματα	νοσημάτων	που	μετα-
δίδονται	από	ζώα	είναι	η	λύσσα,	η	τουλαραιμία,	η	βρουκέλωση,	η	λεπτο-
σπείρωση	και	συγκεκριμένοι	ιογενείς	αιμορραγικοί	πυρετοί.			

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 

Τα	νοσήματα	αυτά	μεταδίδονται	από	άτομο	σε	άτομο	μέσω	μη	ασφαλών	
σεξουαλικών	πρακτικών.	Ο	κίνδυνος	μόλυνσης	μπορεί	να	μειωθεί	με	την	
αποφυγή	των	περιστασιακών	και	χωρίς	προστασία	σεξουαλικών	επαφών	
και	με	τη	χρήση	προφυλακτικών.	Παραδείγματα	σεξουαλικώς	μεταδιδό-
μενων	νοσημάτων	αποτελούν	η	ηπατίτιδα	Β,	το	HIV/AIDS	και	η	σύφιλη.	

Νοσήματα που μεταδίδονται από το αίμα

Η	μετάδοση	νοσημάτων	από	το	αίμα	γίνεται	μέσω	της	άμεσης	επαφής	με	
μολυσμένο	αίμα	ή	άλλα	σωματικά	υγρά.	Ο	κίνδυνος	μόλυνσης	μπορεί	να	
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μειωθεί	με	την	αποφυγή	της	άμεσης	επαφής	με	αίμα	και	σωματικά	υγρά,	
αποφεύγοντας	 τη	 χρήση	 βελονών	 και	 συρίγγων	 που	 πιθανώς	 να	 είναι	
μολυσμένες	ή	οποιασδήποτε	άλλης	 ιατρικής	ή	αισθητικής	διαδικασίας	
που	περιλαμβάνει	διείσδυση	στο	δέρμα	(όπως	βελονισμός,	piercing	και	
τατουάζ),	καθώς	και	με	την	αποφυγή	της	μετάγγισης	μη	ασφαλούς	αίμα-
τος	(βλέπε	Κεφάλαιο	8).	Παραδείγματα	νοσημάτων	που	μεταδίδονται	με	
το	αίμα	αποτελούν	η	ηπατίτιδα	Β	και	C,	το	HIV/AIDS	και	η	ελονοσία.			

Νοσήματα που μεταδίδονται από τον αέρα

Η	αερογενής	μετάδοση	νοσημάτων	λαμβάνει	χώρα	όταν	πυρήνες	στα-
γονιδίων	(εξατμισμένα	σταγονίδια)	μεγέθους	<5	μm	διασπείρονται	στον	
αέρα.	Τα	σταγονίδια	 αυτά	 είναι	 δυνατόν	 να	 παραμείνουν	αιωρούμενα	
για	αρκετό	διάστημα.	Οι	πυρήνες	σταγονιδίων	είναι	υπολείμματα	στα-
γονιδίων	και	όταν	αιωρούνται	στον	αέρα	αποξηραίνονται	και	παράγουν	
σωματίδια	που	ποικίλλουν	σε	μέγεθος	από	1–5	μm.	Τα	νοσήματα	που	
μεταδίδονται	κατ’	αυτόν	τον	τρόπο	περιλαμβάνουν	την	ανοιχτή/ενεργό	
πνευμονική	 φυματίωση,	 την	 ιλαρά,	 την	 ανεμευλογιά,	 την	 πνευμονική	
πανώλη	και	τον	αιμορραγικό	πυρετό	με	πνευμονία.	

Η	μετάδοση	μέσω	σταγονιδίων	συμβαίνει	όταν	υπάρχει	επαρκής	επαφή	
σταγονιδίων	μεγάλων	σωματιδίων	 (>5	μm)	με	 τους	βλεννογόνους	 της	
μύτης,	 του	 στόματος	 ή	 των	 επιπεφυκότων	 ενός	 ευπαθούς	 ατόμου.	Τα	
σταγονίδια	συνήθως	παράγονται	από	το	μολυσμένο	άτομο	με	το	βήχα,	
τον	πταρμό,	την	ομιλία	ή	κατά	τη	διενέργεια	 ιατρικών	πράξεων,	όπως	
η	 τραχειακή	 αναρρόφηση.	 Στα	 νοσήματα	 που	 μεταδίδονται	 με	 αυτόν	
τον	τρόπο	περιλαμβάνονται	η	πνευμονία,	ο	κοκκύτης,	η	διφθερίτιδα,	το	
SARS,	η	παρωτίτιδα	και	η	μηνιγγίτιδα.	

Νοσήματα που μεταδίδονται από το χώμα

Στα	νοσήματα	που	μεταδίδονται	από	το	χώμα	περιλαμβάνονται	εκείνα	
που	προκαλούνται	από	αδρανή	υλικά	(σπόροι)	λοιμογόνων	παραγόντων,	
τα	οποία	είναι	δυνατόν	να	προκαλέσουν	μόλυνση	ερχόμενα	σε	επαφή	με	
ανοιχτό	δέρμα	(μικρά	κοψίματα,	εκδορές	κ.λπ.).	Ο	κίνδυνος	λοίμωξης	
μπορεί	να	μειωθεί	προστατεύοντας	το	δέρμα	από	την	άμεση	επαφή	με	
το	χώμα	σε	περιοχές	όπου	ενδέχεται	να	υφίστανται	λοιμώξεις	που	μετα-
δίδονται	κατ’	αυτόν	τον	τρόπο.	Παραδείγματα	βακτηριακών	νοσημάτων	
που	μεταδίδονται	από	το	χώμα	είναι	ο	άνθρακας	και	ο	τέτανος.	Μέσω	
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του	χώματος	και	της	κατανάλωσης	λαχανικών	που	έχουν	μολυνθεί	μετα-
δίδονται,	επίσης,	και	ορισμένες	εντερικές	παρασιτικές	λοιμώξεις,	όπως	
η	ασκαριδίαση	και	η	τριχουρίαση.	Οι	μυκητιάσεις	μπορεί	να	μεταδοθούν	
με	την	εισπνοή	μολυσμένου	χώματος.	

Λοιμώδη νοσήματα που αποτελούν  
κίνδυνο για την υγεία των ταξιδιωτών

Στις	 επόμενες	 σελίδες	 παρουσιάζονται	 με	 λεπτομέρειες	 τα	 κύρια	 λοι-
μώδη	νοσήματα	στα	οποία	ενδέχεται	να	εκτεθούν	οι	ταξιδιώτες	και	τα	
μέτρα	πρόληψης	για	το	καθένα.	Πληροφορίες	για	την	ελονοσία,	ένα	από	
τα	σημαντικότερα	λοιμώδη	νοσήματα	που	απειλούν	τους	ταξιδιώτες,	πα-
ρέχονται	στο	Κεφάλαιο	7.	Τα	λοιμώδη	νοσήματα	που	περιγράφονται	σε	
αυτό	το	κεφάλαιο	επιλέχθηκαν	με	βάση	τα	παρακάτω	κριτήρια:

–	 	Νοσήματα	που	παρουσιάζουν	υψηλό	βαθμό	επιπολασμού	σε	παγκό-
σμιο	ή	τοπικό	επίπεδο	ώστε	να	αποτελούν	σημαντικό	κίνδυνο	για	
τους	ταξιδιώτες

–	 	Νοσήματα	που	είναι	σοβαρά	και	δυνητικά	θανατηφόρα,	ακόμα	κι	
αν	ο	κίνδυνος	έκθεσης	για	τους	ταξιδιώτες	είναι	χαμηλός

–	 	Νοσήματα	για	τα	οποία	ο	πραγματικός	κίνδυνος	είναι	μικρότερος	
από	εκείνον	που	υποψιάζεται	ο	κόσμος,	με	αποτέλεσμα	να	προκα-
λούν	ανησυχία	στους	ταξιδιώτες

–	 	Νοσήματα	 που	 αποτελούν	 δημόσιο	 κίνδυνο	 λόγω	 της	 μετάδοσής	
τους	σε	άλλους	από	το	μολυσμένο	ταξιδιώτη.	

Στο	Κεφάλαιο	6	παρέχονται	πληροφορίες	για	τα	διαθέσιμα	εμβόλια	και	
τις	ενδείξεις	χρήσης	από	τους	ταξιδιώτες.	Στο	ίδιο	κεφάλαιο	περιλαμβά-
νονται	συμβουλές	σχετικά	με	τα	νοσήματα	για	τα	οποία	συνηθίζεται	ο	
εμβολιασμός	στην	παιδική	ηλικία,	π.χ.	διφθερίτιδα,	 ιλαρά,	παρωτίτιδα	
και	ερυθρά,	κοκκύτης,	πολιομυελίτιδα	και	τέτανος,	και	για	τη	χρήση	των	
αντίστοιχων	εμβολίων	αργότερα	στη	ζωή	και	στα	ταξίδια.	Αυτά	τα	νοσή-
ματα	δεν	περιλαμβάνονται	στο	παρόν	κεφάλαιο.

Η	πιο	συχνή	νόσος	που	πλήττει	τους	ταξιδιώτες,	δηλαδή	η	διάρροια	των	
ταξιδιωτών,	σχολιάζεται	στο	Κεφάλαιο	3.	Επειδή	η	διάρροια	των	ταξιδι-
ωτών	ενδέχεται	να	προέλθει	από	διάφορους	μολυσματικούς	παράγοντες	
στο	 φαγητό	 και	 στο	 νερό,	 για	 τους	 οποίους	 η	 θεραπεία	 και	 τα	 μέτρα	
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πρόληψης	είναι	ουσιαστικά	τα	ίδια,	η	νόσος	δεν	έχει	συμπεριληφθεί	με	
τα	συγκεκριμένα	λοιμώδη	νοσήματα.	

Μερικά	από	τα	νοσήματα	που	περιγράφονται	στο	κεφάλαιο	αυτό,	όπως	
η	βρουκέλωση,	το	HIV/AIDS,	η	λεϊσμανίαση	και	η	φυματίωση,	παρου-
σιάζουν	διάφορες	και	μακράς	διάρκειας	περιόδους	επώασης.	Η	κλινική	
εκδήλωση	αυτών	των	νοσημάτων	μπορεί	να	λάβει	χώρα	αρκετό	διάστη-
μα	μετά	την	επιστροφή	από	το	ταξίδι	και	ο	συσχετισμός	με	τον	προορι-
σμό	όπου	έλαβε	χώρα	η	μόλυνση	ενδέχεται	να	μην	είναι	πρόδηλος.

Ο	ακόλουθος	κατάλογος	δεν	περιλαμβάνει	τα	νοσήματα	που	προλαμβά-
νονται	με	εμβολιασμό	(Κεφάλαιο	6).

ΑΓΓΕΙΟΣΤΡΟΓΓΥΛΙΑΣΗ

Αίτιο Προκαλείται από το νηματώδες παράσιτο Angiostrongy
lous cantonensis.

Μετάδοση Η μετάδοση γίνεται μέσω της κατάποσης των προνυμ-
φών τρίτου σταδίου σε ωμά ή όχι καλά μαγειρεμένα σα-
λιγκάρια. Ενδεχομένως να παρουσιαστεί και από την κα-
τανάλωση ωμών ή ανεπαρκώς μαγειρεμένων υποδόχων, 
όπως γαρίδες, καβούρια και βατράχια.

Η φύση της νόσου Οι προνύμφες που έχουν καταποθεί μπορεί να εισέλ-
θουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και να προκαλέ-
σουν ηωσινοφιλική μηνιγγίτιδα. 

Γεωγραφική 
κατανομή

Παρατηρείται κυρίως στην Ασία και τον Ειρηνικό Ωκεα-
νό, αλλά έχει αναφερθεί και στην Καραϊβική. Η γεω-
γραφική εξάπλωση μπορεί να υποβοηθηθεί από μολυ-
σμένους ποντικούς καραβιών και από ποικιλία ειδών 
σαλιγκαριών που μπορεί να συμπεριφερθούν ως ενδιά-
μεσοι ξενιστές.

Μέτρα πρόληψης Υγιεινή τροφίμων και ποτών (Κεφάλαιο 3), ειδικότερα 
αποφυγή κατανάλωσης ωμών ή ανεπαρκώς μαγειρεμέ-
νων σαλιγκαριών, ή ακατέργαστων προϊόντων, όπως το 
μαρούλι. Δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο. 



��

κεΦαΛαιο 5. ΠιθανοI κIνδυνοι αΠO ΛοιμΩδη νοσηματα για τουσ ταξιδιΩτεσ

(συνεχίζεται)

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΙ ΠΥΡΕΤΟΙ 

Οι αιμορραγικοί πυρετοί είναι ιογενείς λοιμώξεις. Στους πιο σημαντικούς πε-
ριλαμβάνονται, ο αιμορραγικός πυρετός Marburg και Ebola, ο αιμορραγικός 
πυρετός Κριμαίας-Κονγκό, ο πυρετός της κοιλάδας Rift, ο πυρετός της Lassa, οι 
ιοί Hanta, ο δάγγειος και ο κίτρινος πυρετός. 
Ο ιός Hanta, ο δάγγειος και ο κίτρινος πυρετός περιγράφονται χωριστά.  

Αίτιο Ιοί που ανήκουν σε διάφορες οικογένειες. Ο Ebola και 
ο Marburg ανήκουν στην οικογένεια Filoviridae. Οι ιοί 
Hanta, ο αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας-Κονγκό και 
ο πυρετός της κοιλάδας Rift ανήκουν στην οικογένεια 
Bunyaviridae. Ο πυρετός της Lassa ανήκει στην οικογέ-
νεια Arenaviridae, ενώ ο δάγγειος και ο κίτρινος πυρετός 
στην οικογένεια Flaviviridae. 

Μετάδοση Οι ιοί που προκαλούν αιμορραγικούς πυρετούς μεταδί-
δονται με κουνούπια (δάγγειος, κίτρινος πυρετός, πυρε-
τός της κοιλάδας Rift), κρότωνες (αιμορραγικός πυρετός 
Κριμαίας-Κονγκό), τρωκτικά (ιός Hanta, πυρετός της 
Lassa) ή νυχτερίδες (Ebola, Marburg). Όσον αφορά στους 
ιούς Ebola και Marburg, άνθρωποι έχουν μολυνθεί από 
την επαφή με τους ιστούς νεκρών πιθήκων και άλλων 
θηλαστικών, αλλά οι περισσότερες λοιμώξεις ανθρώ-
πων έχουν προέλθει από την άμεση επαφή με σωματικά 
υγρά ή εκκρίσεις μολυσμένων ασθενών. Οι άνθρωποι 
που μολύνονται από τον αιμορραγικό πυρετό Κριμαίας-
Κονγκό συνήθως προσβάλλονται από τσίμπημα κροτώ-
νων (τσιμπούρια), αλλά ενδέχεται να τους μεταδοθεί ο 
ιός και από την άμεση επαφή με αίμα ή μολυσμένους 
ιστούς από εκτρεφόμενα ζώα. Ο πυρετός της κοιλάδας 
Rift μπορεί να μεταδοθεί είτε με δήγμα κουνουπιού 
είτε με την άμεση επαφή με αίμα ή ιστούς μολυσμένων 
ζώων (κυρίως προβάτων), καθώς και με την κατανάλω-
ση μη παστεριωμένου γάλακτος. Ο ιός του πυρετού της 
Lassa μεταφέρεται από τρωκτικά και μεταδίδεται από 
τις εκκρίσεις είτε ως αερολύματα είτε με άμεση επαφή. 
Η συχνότητα μερικών ιογενών αιμορραγικών πυρετών 
αυξήθηκε σε νοσοκομεία λόγω νοσοκομειακής μετάδο-
σης ως αποτέλεσμα μη ασφαλών διαδικασιών, χρήσης 
μολυσμένων ιατρικών υλικών (συμπεριλαμβανομένων 
βελονών και συρίγγων) και έκθεσης χωρίς προστασία σε 
μολυσμένα σωματικά υγρά.
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Η φύση των νόσων Οι αιμορραγικοί πυρετοί είναι σοβαρές οξείες ιογενείς 
λοιμώξεις, συνήθως με αιφνίδια εμφάνιση συμπτωμάτων 
πυρετού, γενικής αδιαθεσίας, κεφαλαλγίας και μυαλγίας, 
που ακολουθούνται από φαρυγγίτιδα, εμέτους, διάρροια, 
εξανθήματα και αιμορραγικές εκδηλώσεις. Σε μεγάλο πο-
σοστό των περιπτώσεων (άνω του 50%) η κατάληξη είναι 
ο θάνατος.  

Γεωγραφική 
κατανομή

Τα νοσήματα αυτής της κατηγορίας παρατηρούνται ευ-
ρέως σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Οι αιμορρα-
γικοί πυρετοί Ebola και Marburg, καθώς και ο πυρετός της 
Lassa, απαντώνται σε περιοχές της υποσαχάριας Αφρι-
κής. Ο αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας-Κονγκό εμφανί-
ζεται στις στέπες της κεντρικής Ασίας και στην κεντρική 
Ευρώπη, όπως επίσης και στην τροπική και νότια Αφρική. 
Ο πυρετός της κοιλάδας Rift συναντάται στην Αφρική και 
προσφάτως έχει εξαπλωθεί στη Σαουδική Αραβία. Οι λοι-
ποί ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί παρατηρούνται στην 
κεντρική και νότια Αμερική. 

Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Πολύ χαμηλός για τους περισσότερους ταξιδιώτες. Ωστό-
σο, εκείνοι που επισκέπτονται αγροτικές ή δασικές περι-
οχές ενδέχεται να εκτεθούν στις λοιμώξεις. 

Προφύλαξη Καμία (εκτός από τον κίτρινο πυρετό).  

Μέτρα πρόληψης Αποφύγετε την έκθεση σε κουνούπια και κρότωνες και 
την επαφή με τρωκτικά ή νυχτερίδες. Μην καταναλώνε-
τε μη παστεριωμένο γάλα.

ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗ

Αίτιο Προκαλείται από το πρωτόζωο παράσιτο Entamoeba 
histolytica.

Μετάδοση Η μετάδοση λαμβάνει χώρα μέσω της κοπρανοστομα-
τικής οδού, είτε λόγω άμεσης επαφής από άτομο σε 
άτομο είτε έμμεσα μέσω φαγητού ή ποτού μολυσμένου 
από περιττώματα.

Η φύση της νόσου Το κλινικό φάσμα ποικίλλει από ασυμπτωματική λοίμω-
ξη, διάρροια και δυσεντερία, μέχρι κεραυνοβόλο κολίτι-
δα και περιτονίτιδα, καθώς επίσης και εξωεντερική αμοι-
βάδωση. Η οξεία αμοιβάδωση μπορεί να παρουσιαστεί

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΙ ΠΥΡΕΤΟΙ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Η φύση της νόσου  
(συνέχεια)

ως διάρροια ή δυσεντερία με συχνές, μικρές και συχνά 
αιματηρές κενώσεις. Η χρόνια αμοιβάδωση ενδέχεται να 
εκδηλωθεί με γαστρεντερικά συμπτώματα, κόπωση, απώ-
λεια βάρους και περιστασιακό πυρετό. Εξωεντερική αμοι-
βάδωση μπορεί να εμφανιστεί αν το παράσιτο εξαπλωθεί 
και σε άλλα όργανα, πολύ συχνά στο ήπαρ, όπου και οδη-
γεί στο σχηματισμό αμοιβαδικού ηπατικού αποστήματος. 
Το τελευταίο εκδηλώνεται με πυρετό και πόνο στο άνω 
τεταρτημόριο της κοιλιακής χώρας. 

Γεωγραφική 
κατανομή

Παρατηρείται παγκοσμίως, αλλά είναι πιο συχνή σε πε-
ριοχές ή χώρες με χαμηλού επιπέδου υγειονομική φρο-
ντίδα, ειδικότερα στους τροπικούς.

Μέτρα πρόληψης Υγιεινή τροφίμων και ποτών (Κεφάλαιο 3). Δεν υπάρχει 
διαθέσιμο εμβόλιο.

ΑΝΘΡΑΚΑΣ 

Αίτιο Βάκιλος του άνθρακα. 

Μετάδοση Ο άνθρακας είναι ως επί το πλείστον νόσος των ζώων. Η 
δερματική λοίμωξη, η πιο συνήθης κλινική μορφή του 
άνθρακα, λαμβάνει χώρα μέσω της επαφής με προϊόντα 
μολυσμένων ζώων (κυρίως βοοειδών, αιγοπροβάτων), 
όπως το δέρμα ή το μαλλί, ή μέσω της επαφής με χώμα 
που περιέχει σπόρους άνθρακα. 

Η φύση της νόσου Νόσος φυτοφάγων ζώων, που περιστασιακά προκαλεί 
οξεία λοίμωξη και στους ανθρώπους, συνήθως δερμα-
τικής φύσης. Είναι αποτέλεσμα της επαφής με μολυσμέ-
νους ιστούς ή προϊόντα μολυσμένων ζώων ή με σπόρους 
άνθρακα στο χώμα. Οι μη θεραπευόμενες λοιμώξεις μπο-
ρεί να εξαπλωθούν στους τοπικούς λεμφαδένες και στο 
αίμα, με ενδεχόμενη κατάληξη το θάνατο. 

Γεωγραφική 
κατανομή 

Σποραδικές περιπτώσεις σε ζώα αναφέρονται παγκοσμί-
ως. Περιστασιακά, παρουσιάζονται επιδημικές εξάρσεις 
στην κεντρική Ασία και την Αφρική.

Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Πολύ χαμηλός για τους περισσότερους ταξιδιώτες.

ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΗ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Προφύλαξη Καμία. (Το εμβόλιο είναι διαθέσιμο για άτομα που διατρέ-
χουν υψηλό κίνδυνο λόγω επαγγελματικής έκθεσης στο 
βάκιλο του άνθρακα. Δεν είναι εμπορικά διαθέσιμο στις 
περισσότερες χώρες).

Μέτρα πρόληψης Αποφύγετε την άμεση επαφή με το χώμα και με ζωικά 
προϊόντα, όπως ενθύμια κατασκευασμένα από δέρματα 
ζώων.

ΒΡΟΥΚΕΛΩΣΗ

Αίτιο Διάφορα είδη των βακτηρίων Brucella.

Μετάδοση Η βρουκέλωση είναι πρωταρχικά νόσος των ζώων. Η μό-
λυνση των ανθρώπων γίνεται από τα βοοειδή (Brucella 
abortus), τους σκύλους (B. canis), τους χοίρους (B. suis) ή 
τα αιγοπρόβατα (B. melitensis), συνήθως μέσω της άμε-
σης επαφής με μολυσμένα ζώα ή από την κατανάλωση 
μη παστεριωμένου γάλακτος ή τυριού. 

Η φύση της νόσου Γενικευμένη λοίμωξη με ύπουλη έναρξη, που προκαλεί 
συνεχή ή διαλείποντα πυρετό και γενική αδιαθεσία, τα 
οποία είναι δυνατόν να διαρκέσουν για μήνες αν δεν 
υπάρξει επαρκής θεραπεία. Η υποτροπή μετά από θε-
ραπεία δεν είναι ασυνήθης.

Γεωγραφική 
κατανομή 

Παγκόσμια κατανομή στα ζώα. Είναι πολύ συχνή στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατο-
λή, την κεντρική Ασία και τη νότια Αμερική.

Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Χαμηλός για τους περισσότερους ταξιδιώτες. Εκείνοι 
που επισκέπτονται εξοχικές και αγροτικές περιοχές ίσως 
να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Κίνδυνος υπάρχει 
και σε περιοχές όπου πωλούνται προϊόντα μη παστεριω-
μένου γάλακτος κοντά σε τουριστικά κέντρα.

Προφύλαξη Καμία.

Μέτρα πρόληψης Αποφύγετε την κατανάλωση μη παστεριωμένου γάλα-
κτος και προϊόντων αυτού, καθώς και την άμεση επαφή 
με ζώα, ιδιαιτέρως βοοειδή και αιγοπρόβατα.  

ΑΝΘΡΑΚΑΣ  - (συνέχεια)
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ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Αίτιο Ιός της γρίπης των πτηνών Α(Η5Ν1) υψηλής παθογόνου 
ισχύος ή άλλοι υπότυποι μη ανθρώπινης γρίπης (π.χ. Η7, 
Η9).

Μετάδοση Η μόλυνση των ανθρώπων από την υψηλής παθογόνου 
ισχύος γρίπη των πτηνών Α(Η5Ν1) λαμβάνει χώρα με 
μετάδοση από πτηνό σε άνθρωπο, ενδεχομένως από το 
περιβάλλον στον άνθρωπο και σπανίως, χωρίς βεβαιό-
τητα, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η άμεση επαφή με μο-
λυσμένα πτηνά ή επιφάνειες και αντικείμενα που έχουν 
μολυνθεί από τα περιττώματά τους αποτελεί την κύρια 
οδό μετάδοσης στους ανθρώπους. Ο κίνδυνος έκθεσης 
κρίνεται υψηλότερος κατά τη σφαγή, την αφαίρεση του 
πτερώματος και την προετοιμασία των πουλερικών για 
μαγείρεμα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα σωστά μαγει-
ρεμένα πουλερικά ή προϊόντα πουλερικών μπορούν να 
αποτελέσουν πηγή μόλυνσης. 

Η φύση της νόσου Οι ασθενείς συνήθως παρουσιάζουν, αρχικά, συμπτώ-
ματα πυρετού και γρίπης (γενική αδιαθεσία, μυαλγία, 
βήχα, κυνάγχη). Διάρροια και άλλα γαστρεντερικά 
συμπτώματα είναι δυνατόν να εμφανιστούν. Η νόσος 
εξελίσσεται μέσα σε μερικές ημέρες και σχεδόν όλοι οι 
ασθενείς αναπτύσσουν κλινικά εμφανή πνευμονία με 
ακτινογραφικά διηθήματα διαφόρων τύπων. Η παρα-
γωγή πτυέλων είναι ποικίλη και πολλές φορές η από-
χρεμψη είναι αιματηρή. Ενδέχεται να παρουσιαστεί 
ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων, σύνδρομα πανομοι-
ότυπα σήψης και, όχι τόσο συχνά, εγκεφαλοπάθεια. Το 
ποσοστό θνητότητας στους νοσηλευόμενους ασθε-
νείς με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από Η5Ν1 είναι υψηλό 
(γύρω στο 60%), συνήθως ως αποτέλεσμα αναπνευ-
στικής ανεπάρκειας λόγω προϊούσας πνευμονίας και 
συνδρόμου οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας. Έχουν 
αναφερθεί επίσης θάνατοι από λοίμωξη με τον ιό H7N7 
σε ανθρώπους. Ωστόσο, οι άλλοι υπότυποι γρίπης των 
πτηνών (π.χ. Η9Ν2) προκαλούν ήπια νόσο.   

Γεωγραφική 
κατανομή

Από το 2003 έχουν λάβει χώρα εκτενείς επιδημικές 
εξάρσεις σε περιοχές της Ασίας, της Μέσης Ανατολής, 

(συνεχίζεται)
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Γεωγραφική 
κατανομή (συνέχεια)

της Ευρώπης και της Αφρικής, αλλά μέχρι σήμερα έχουν 
συμβεί σποραδικές μόνο λοιμώξεις σε ανθρώπους. Η συ-
νεχής έκθεση ανθρώπων στον ιό Η5Ν1 των πτηνών αυξά-
νει την πιθανότητα ο ιός να αποκτήσει τα απαιτούμενα χα-
ρακτηριστικά ώστε να καταστεί εφικτή και παρατεταμένη 
η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της σταδια-
κής γενετικής μετάλλαξης του ιού ή του ανασυνδυασμού 
του με τον ιό της ανθρώπινης γρίπης Α. Σύμφωνα με επι-
βεβαιωμένα εργαστηριακά στοιχεία, μεταξύ Νοεμβρίου 
2003 και Ιουλίου 2008 αναφέρθηκαν στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας σχεδόν 400 περιπτώσεις ανθρώπων 
που είχαν μολυνθεί από τον ιό Η5Ν1, από 15 χώρες της 
νοτιοανατολικής και κεντρικής Ασίας, της Ευρώπης, της 
Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. 

Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Ο ιός Η5Ν1 είναι πρωταρχικά μια γρίπη των πτηνών. Ο ιός 
δεν περνά εύκολα το φράγμα του είδους ώστε να προ-
σβάλλει τον άνθρωπο. Μέχρι σήμερα δεν έχουν προσ-
βληθεί ταξιδιώτες. 

Προφύλαξη Οι αναστολείς νευραμινιδάσης (oseltamivir, zanamivir) 
είναι παράγοντες ανασταλτικοί του ιού και έχουν απο-
δειχθεί κατάλληλοι, in vitro και σε πειράματα σε ζώα, για 
προφύλαξη και θεραπεία της λοίμωξης από τον ιό Η5Ν1. 
Σύμφωνα με έρευνες –αν και περιορισμένες– σε νοση-
λευόμενους ασθενείς, η έγκαιρη θεραπευτική αγωγή με 
oseltamivir αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης, ενώ, δεδο-
μένης της παρατεταμένης αντιγραφής του ιού, ενδείκνυ-
ται ακόμα και η μη έγκαιρη θεραπεία με oseltamivir. Οι 
αναστολείς νευραμινιδάσης συστήνονται για προφύλαξη 
μετά την έκθεση σε συγκεκριμένα άτομα.  Προς το πα-
ρόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν προτείνει την 
προφύλαξη των ταξιδιωτών πριν από την έκθεση, αλλά η 
οδηγία αυτή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα νέα ευρή-
ματα. Αδρανοποιημένα εμβόλια για τον ιό Η5Ν1 ανθρώ-
πινης χρήσης έχουν παραχθεί και εγκριθεί σε αρκετές χώ-
ρες, αλλά δεν είναι ακόμα γενικά διαθέσιμα, αν και αυτή 
η κατάσταση αναμένεται να αλλάξει.  Ορισμένες χώρες 
δημιουργούν αποθέματα των εμβολίων αυτών ως προε-
τοιμασία σε περίπτωση πανδημίας.  Παρόλο που προκα-
λούν ανοσία, η αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά

ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)



��

κεΦαΛαιο 5. ΠιθανοI κIνδυνοι αΠO ΛοιμΩδη νοσηματα για τουσ ταξιδιΩτεσ

Προφύλαξη 
(συνέχεια)

στην πρόληψη της λοίμωξης από τον ιό Η5Ν1  ή στη μείω-
ση της βαρύτητας της νόσου δεν είναι ακόμα γνωστή. 

Μέτρα πρόληψης Στις χώρες όπου έχει παρουσιαστεί ο ιός, οι ταξιδιώτες 
θα πρέπει να αποφεύγουν τις περιοχές υψηλού κινδύνου, 
όπως αγορές με ζωντανά ζώα και φάρμες πουλερικών, 
πουλερικά που είναι είτε ελεύθερα είτε περιφραγμένα 
ή επιφάνειες που ενδεχομένως να έχουν μολυνθεί από 
περιττώματα πουλερικών. Οι ταξιδιώτες σε χώρες που 
έχουν προσβληθεί θα πρέπει να αποφεύγουν την επα-
φή με νεκρά μεταναστευτικά πουλιά ή άγρια πουλιά που 
παρουσιάζουν σημάδια νόσου. Επίσης, δεν θα πρέπει να 
καταναλώνουν μετρίως μαγειρεμένα αυγά, πουλερικά ή 
προϊόντα τους. Συστήνεται το τακτικό πλύσιμο των χε-
ριών με σαπούνι ή με αλκοολούχα διαλύματα. Σε περί-
πτωση επαφής με άτομα ύποπτα για νόσηση από τον ιό 
Η5Ν1 ή με κάποια σοβαρή και ανεξήγητη αναπνευστική 
νόσο, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επισκεφθούν άμεσα ένα 
γιατρό. Επίσης, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τους 
τοπικούς ιατρικούς φορείς ή τις υγειονομικές αρχές για 
περαιτέρω πληροφορίες.

ΔΑΓΓΕΙΟΣ 

Αίτιο Ο ιός του δάγγειου – ένας φλαβοϊός, ο οποίος έχει τέσ-
σερις ορολογικούς τύπους.

Μετάδοση Ο δάγγειος μεταδίδεται, σε μεγάλο βαθμό, από το κου-
νούπι Aedes aegypti, το οποίο τσιμπά την ημέρα. Δεν 
μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι πίθηκοι 
δρουν ως φορείς στη νοτιοανατολική Ασία και τη δυ-
τική Αφρική. 

Η φύση της νόσου Ο δάγγειος εμφανίζεται με τρεις βασικές κλινικές μορ-
φές:
�Ο δάγγειος πυρετός, ο οποίος είναι μια οξεία εμπύρετη 

λοίμωξη με αιφνίδια εμφάνιση πυρετού, που ακολου-
θείται από γενικά συμπτώματα και μερικές φορές από 
κηλιδώδη δερματικά εξανθήματα. Προκαλεί μυαλγίες, 
πόνους στις αρθρώσεις και στα οστά. 

ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Η φύση της νόσου  
(συνέχεια)

Ενδέχεται να υπάρχει και πόνος πίσω από τους οφθαλ-
μούς (οπισθοκογχικός). Ο πυρετός μπορεί να είναι δι-
φασικός  (δηλαδή, δύο διαφορετικά επεισόδια ή κύμα-
τα πυρετού). Στους περισσότερους ασθενείς η νόσος 
υποχωρεί μετά από μερικές ημέρες. 

�Ο δάγγειος αιμορραγικός πυρετός, ο οποίος χαρακτη-
ρίζεται από οξεία έναρξη πυρετού, ακολουθούμενη 
από άλλα συμπτώματα λόγω της θρομβοπενίας, της 
αυξημένης διαπερατότητας των αγγείων και των αι-
μορραγικών εκδηλώσεων. 

�Το σύνδρομο δάγγειου shock, το οποίο παρατηρείται 
σε μικρό ποσοστό περιπτώσεων. Αναπτύσσεται σοβα-
ρή υπόταση που απαιτεί άμεση ιατρική περίθαλψη για 
την αντιμετώπιση της υπογκαιμίας. Χωρίς την κατάλ-
ληλη ιατρική περίθαλψη μπορεί να αποβεί μοιραίο στο 
40–50% των περιπτώσεων. Η έγκαιρη ιατρική φροντί-
δα από έμπειρο ιατρικό προσωπικό μπορεί να μειώσει 
το ποσοστό θνητότητας στο 1% και λιγότερο. 

Γεωγραφική 
κατανομή 

Ο δάγγειος είναι διαδεδομένος σε τροπικές και υποτρο-
πικές περιοχές της κεντρικής και νότιας Αμερικής και της 
νότιας και νοτιοανατολικής Ασίας. Εμφανίζεται, επίσης, 
στην Ωκεανία και την Αφρική (βλέπε Χάρτη). Ο κίνδυνος 
είναι μικρότερος σε υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων. 

Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για τους ταξιδιώτες στις 
περιοχές όπου ο δάγγειος ενδημεί και σε περιοχές που 
έχουν προσβληθεί από επιδημίες δάγγειου. 

Προφύλαξη Δεν υπάρχουν ειδικά εμβόλια ή αντι-ιική αγωγή κατά 
του δάγγειου πυρετού. Ενδείκνυται η χρήση παρακετα-
μόλης για την υποχώρηση του πυρετού. Η ασπιρίνη και 
άλλα σχετικά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, 
όπως η ιβουπροφαίνη, πρέπει να αποφεύγονται. 

Μέτρα πρόληψης Οι ταξιδιώτες πρέπει να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης 
όσον αφορά στα δήγματα κουνουπιών την ημέρα και 
τη νύχτα σε περιοχές όπου παρατηρείται δάγγειος.  

ΕΛΟΝΟΣΙΑ 

Βλέπε Κεφάλαιο 7 και Χάρτη.

ΔΑΓΓΕΙΟΣ - (συνέχεια)



��

κεΦαΛαιο 5. ΠιθανοI κIνδυνοι αΠO ΛοιμΩδη νοσηματα για τουσ ταξιδιΩτεσ

ΕΠΙΔΗΜΙΚΟΣ ΤΥΦΟΣ  (ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΠΟ ΨΕΙΡΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ) 

Αίτιο Rickettsia prowazekii. 

Μετάδοση Η νόσος μεταδίδεται από την ψείρα του ανθρώπινου 
σώματος, η οποία επιμολύνεται όταν απομυζά αίμα από 
ασθενείς με οξύ επιδημικό τύφο. Οι μολυσμένες ψεί-
ρες, ενώ τρέφονται, εκκρίνουν ρικέτσιες στο δέρμα του 
υγιούς ατόμου, ο οποίος μολύνεται από το τρίψιμο των 
απεκκρίσεων της ψείρας ή τη σύνθλιψή της στην πληγή 
του δήγματος. Δεν υφίσταται υποδόχο ζώο. 

Η φύση της νόσου Η εμφάνιση της νόσου διαφέρει, αλλά συχνά είναι αιφνί-
δια με κεφαλαλγία, ρίγη, υψηλό πυρετό, καταβολή, βήχα 
και σοβαρή μυαλγία. Μετά από 5–6 ημέρες εμφανίζεται 
το κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα (μαύρα σημάδια) αρχι-
κά στον άνω κορμό και στη συνέχεια διαχέεται στο υπό-
λοιπο σώμα, αλλά συνήθως όχι στο πρόσωπο, τις παλά-
μες και τα πέλματα. Το ποσοστό θνητότητας ανέρχεται 
σε 40% όταν δεν ακολουθείται ειδική θεραπεία. Ο τύφος 
που μεταδίδεται από ψείρες είναι η μόνη νόσος ρικετσι-
ών που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη επιδημίας.

Γεωγραφική  
κατανομή

Ο επιδημικός τύφος συναντάται στις ψυχρές (π.χ. ορει-
νές) περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Αφρικής, 
της κεντρικής και νότιας Αμερικής και στην Ασία. Τα 
πρόσφατα χρόνια, οι περισσότερες εμφανίσεις έχουν 
παρατηρηθεί στο Μπουρούντι, την Αιθιοπία και τη 
Ρουάντα. Ο επιδημικός τύφος παρατηρείται σε κατα-
στάσεις πολυκοσμίας και πλημμελούς υγιεινής, όπως 
είναι οι φυλακές και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης με-
ταναστών.

Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Πολύ χαμηλός για τους περισσότερους ταξιδιώτες. 
Όσοι συμμετέχουν σε ανθρωπιστικές αποστολές μπο-
ρεί να εκτεθούν σε καταβλυσμούς μεταναστών και 
άλλα μέρη που είναι πολυπληθή και έχουν χαμηλά επί-
πεδα υγιεινής.

Προφύλαξη Καμία.

Μέτρα πρόληψης Για την αποφυγή μόλυνσης από την ψείρα του σώματος 
είναι σημαντική η καθαριότητα. Για όσους ελλοχεύει ο 
κίνδυνος έκθεσης είναι διαθέσιμες στο εμπόριο, εντομο-
κτόνες σκόνες σώματος και ρουχισμού.
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HIV/AIDS ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι γνωστά από την αρχαιότητα. 
Παγκόσμια παραμένουν μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, που ενισχύθηκε 
με την εμφάνιση του HIV/AIDS το 1980. Τα πιο σημαντικά σεξουαλικώς μετα-
διδόμενα νοσήματα και λοιμογόνοι παράγοντες είναι: 

HIV

Ηπατίτιδα Β
Σύφιλη 
Γ ονόρροια
Χ λαμυδιακές 

λοιμώξεις
Τριχομοναδική 
  λοίμωξη
Μαλακό έλκος
Έ ρπητας γεννη-

τικών οργάνων
Κ ονδυλώματα 

γεννητικών 
οργάνων

Ιός ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου (προκαλεί 
σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, ΑIDS)

Ιός της ηπατίτιδας Β
Ωχρό τρεπόνημα
Γονόκοκκος
Χλαμύδιο τραχώματος

Τριχομονάδα του κόλπου

Αιμόφιλος ducreyi
Ιός απλού έρπητα [ανθρώπινος (άλφα) ιός έρπητα 2]

Ιός θηλωμάτων   

Ταξιδιωτικοί περιορισμοί
Μερικές χώρες έχουν υιοθετήσει περιορισμούς εισόδου και βίζας για άτομα 
που πάσχουν από HIV/AIDS. Οι ταξιδιώτες που έχουν προσβληθεί από τον ιό 
θα πρέπει να συμβουλευτούν τον προσωπικό τους γιατρό για λεπτομερή αξιο-
λόγηση της κατάστασης και συμβουλή πριν από το ταξίδι. Η θέση που έχει λά-
βει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ότι δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας 
υγείας που να δικαιολογούν περιορισμούς εισόδου, κάνοντας, κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, διακρίσεις στα άτομα που πάσχουν από HIV-λοίμωξη. 

Μετάδοση Η μόλυνση επισυμβαίνει μέσω των χωρίς προφυλάξεις 
σεξουαλικών επαφών (ετεροφυλοφιλικές και ομοφυλο-
φιλικές-πρωκτικές, κολπικές ή στοματικές). Μερικά από 
αυτά τα νοσήματα, όπως η HIV-λοίμωξη, η ηπατίτιδα Β 
και η σύφιλη, είναι δυνατόν να μεταδοθούν από τη μολυ-
σμένη μητέρα στο έμβρυο ή το νεογνό, καθώς και μέσω 
μετάγγισης αίματος. Η ηπατίτιδα Β και η HIV-λοίμωξη εν-
δέχεται να μεταδοθούν και από τη χρήση μολυσμένων 
προϊόντων αίματος, συρίγγων και βελονών που χρησι-
μοποιούνται για ενέσεις και από πιθανώς μη αποστειρω-
μένα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για βελονισμό, 
piercing και τατουάζ.

(συνεχίζεται)
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Η φύση των νόσων Στα ακόλουθα σύνδρομα μπορούν να συμπεριλη-
φθούν αρκετά από τα πιο συχνά σεξουαλικώς μεταδι-
δόμενα νοσήματα: έλκη γεννητικών οργάνων, φλεγ-
μονώδης νόσος της πυέλου, εκκρίσεις ουρήθρας και 
κόλπου. Ωστόσο, πολλά από τα νοσήματα αυτά είναι 
ασυμπτωματικά.  Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσή-
ματα μπορεί να προκαλέσουν οξεία και χρόνια νόσο, 
στειρότητα, μακρόχρονη ανικανότητα, ακόμα και θά-
νατο, με σοβαρές ιατρικές και ψυχολογικές επιπτώσεις 
για εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά. 
Εκτός από το ότι αποτελούν από μόνα τους σοβαρές 
παθήσεις, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 
αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης ή μετάδοσης του ιού 
HIV. Άλλες ιογενείς λοιμώξεις, όπως ο ιός απλού έρπη-
τα τύπου 2 που προκαλεί έλκος γεννητικών οργάνων ή 
ο ιός των θηλωμάτων που προκαλεί καρκίνο του τρα-
χήλου, αυξάνονται σε συχνότητα. Η παρουσία ενός μη 
θεραπευθέντος σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσή-
ματος (ελκώδους ή μη) μπορεί να αυξήσει κατά δέκα 
φορές τον κίνδυνο μόλυνσης από HIV. Τα άτομα που 
είναι μολυσμένα με τον ιό HIV είναι πολύ πιο πιθανό να 
μεταδώσουν τη νόσο στον ερωτικό τους σύντροφο σε 
περίπτωση που πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδό-
μενο νόσημα. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και 
θεραπεία όλων των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοση-
μάτων.

Σημασία και 
Γεωγραφική 
κατανομή

Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο παρουσιάζονται παγκοσμίως 
340 εκατομμύρια περιπτώσεις ιάσιμων σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενων νοσημάτων (χλαμυδιακές λοιμώξεις, γο-
νόρροια, σύφιλη, τριχομοναδική λοίμωξη). Στο Χάρτη 
απεικονίζονται οι τοπικές διαφορές στον επιπολασμό 
του ιού HIV. Ωστόσο, στις ομάδες υψηλού κινδύνου, 
όπως οι χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών και του αγοραίου 
έρωτα, τα ποσοστά επιπολασμού ενδεχομένως να είναι 
πολύ υψηλά σε χώρες όπου ο επιπολασμός στο γενικό 
πληθυσμό είναι χαμηλός.

(συνεχίζεται)

HIV/AIDS ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ  
- (συνέχεια)
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Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Ενδέχεται να υφίσταται μεγαλύτερος κίνδυνος λοίμω-
ξης για ορισμένους ταξιδιώτες. Η έλλειψη πληροφορι-
ών για τους κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης, καθώς 
και το γεγονός ότι τα ταξίδια και ο τουρισμός μπορεί να 
ενισχύουν τις πιθανότητες για σεξουαλικές επαφές με 
περιστασιακούς συντρόφους, αυξάνουν τον κίνδυνο 
προσβολής από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. 
Σε μερικές χώρες, ένα μεγάλο ποσοστό των σεξουαλι-
κώς μεταδιδόμενων νοσημάτων είναι αποτέλεσμα των 
επαφών χωρίς προφυλάξεις κατά τη διάρκεια κάποιου 
διεθνούς ταξιδιού. 
Δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης από οποιοδήποτε σε-
ξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα με την καθημερινή 
επαφή στο σπίτι, στην εργασία ή στις κοινωνικές επαφές. 
Δεν κινδυνεύουν από μόλυνση εκείνοι που μοιράζονται 
τα ίδια μέσα μεταφοράς (π.χ. αεροπλάνο, πλοίο, λεωφο-
ρείο, αυτοκίνητο, τραίνο) με κάποιο άτομο που νοσεί. 
Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ιός HIV ή κάποιο άλλο σε-
ξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα είναι δυνατόν να με-
ταδοθεί μέσω δηγμάτων από έντομα.

Προφύλαξη Τα καλύτερα μέτρα για προφύλαξη είναι η κατάλληλη 
πληροφόρηση για το ασφαλές σεξ, τους κινδύνους και 
τα μέτρα πρόληψης, καθώς επίσης η πρόνοια για επάρ-
κεια μέτρων πρόληψης, όπως τα προφυλακτικά. Το εν-
δεχόμενο εμβολιασμού κατά της ηπατίτιδας Β πρέπει 
να εξεταστεί (βλέπε Κεφάλαιο 6). Τα εμβόλια κατά των 
ογκογόνων τύπων του ιού των θηλωμάτων είναι πλέον 
διαθέσιμα σε μερικές χώρες. Όταν συμβεί ακούσια έκ-
θεση, ενδεχομένως να υπάρχει διαθέσιμη προφύλαξη 
για μετά την έκθεση σε ηπατίτιδα Β και τον ιό HIV (Κε-
φάλαιο 8).

Μέτρα πρόληψης Ο κίνδυνος μετάδοσης ενός σεξουαλικώς μεταδιδό-
μενου νοσήματος μπορεί να αποτραπεί με την αποχή 
από τις σεξουαλικές επαφές με περιστασιακούς συντρό-
φους στα ταξίδια ή μπορεί να μειωθεί με πρακτικές όπως 

HIV/AIDS ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ  
- (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Μέτρα πρόληψης 
(συνέχεια)

σεξουαλική επαφή χωρίς διείσδυση και με τη σωστή 
και συνεχή χρήση ανδρικών ή γυναικείων προφυλακτι-
κών. Τα προφυλακτικά μειώνουν επίσης τον κίνδυνο μη 
επιθυμητής εγκυμοσύνης. Τα προφυλακτικά από latex 
είναι σχετικά φθηνά, αρκετά αξιόπιστα και ουσιαστι-
κά δεν έχουν καμία ανεπιθύμητη ενέργεια. Μελέτες 
σε ζευγάρια όπου το ένα μέλος είναι οροθετικό στον 
ιό HIV έχουν δείξει, μετά από συστηματική σεξουαλική 
επαφή διάρκειας δύο ετών με συνεχή χρήση προφυλα-
κτικών, ο κίνδυνος μόλυνσης από τον ιό είναι σχεδόν 
μηδενικός. 
Ο άνδρας θα πρέπει να χρησιμοποιεί πάντα προφυλα-
κτικό στη σεξουαλική πράξη, κάθε φορά, από την αρχή 
μέχρι το τέλος, και η γυναίκα θα πρέπει να φροντίζει 
ο σύντροφός της να το χρησιμοποιεί πάντα. Η γυναίκα 
μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της με χρήση γυ-
ναικείου προφυλακτικού (ουσιαστικά, ενός κολπικού 
διαφράγματος), το οποίο είναι εμπορικά διαθέσιμο σε 
αρκετές χώρες. 
Είναι απαραίτητο να αποφεύγονται οι ενέσιμες ενδο-
φλέβιες ουσίες για μη ιατρικούς λόγους και ειδικότερα 
η οποιαδήποτε ανταλλαγή βελονών, ώστε να μειωθεί 
ο κίνδυνος μετάδοσης ηπατίτιδας Β και του ιού HIV. Οι 
μεταγγίσεις πρέπει να γίνονται όταν υπάρχουν επαρ-
κείς ενδείξεις, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης 
νοσημάτων όπως η σύφιλη, η HIV-λοίμωξη και η ηπα-
τίτιδα Β. 
Ιατρικές ενέσεις, οδοντιατρική φροντίδα ή χρήση βε-
λονών ή λεπίδων για piercing και τατουάζ που δεν 
έχουν αποστειρωθεί αποτελούν επίσης πιθανή πηγή 
μόλυνσης και θα πρέπει να αποφεύγονται. Αν απαιτεί-
ται ένεση, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι 
οι σύριγγες και οι βελόνες είναι μίας χρήσης και προέρ-
χονται από αποστειρωμένη συσκευασία. 
Ασθενείς που βρίσκονται υπό ιατρική αγωγή και χρειά-
ζονται συχνές ενέσεις, π.χ. διαβητικοί, θα πρέπει να 
έχουν μαζί τους επαρκή αριθμό αποστειρωμένων βε-
λονών και συρίγγων για τη διάρκεια του ταξιδιού, όπως 
επίσης και ιατρική βεβαίωση για τη χρήση τους.

HIV/AIDS ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ  
- (συνέχεια)
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ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C

Αίτιο Ο ιός της ηπατίτιδας C, που ανήκει στους ιούς Hepa-
civirus. 

Μετάδοση Ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της 
παρεντερικής οδού. Πριν καταστούν δυνατοί οι έλεγχοι 
για ηπατίτιδα C, η λοίμωξη μεταδιδόταν κυρίως μέσω 
της μετάγγισης μολυσμένου αίματος ή προϊόντων αυ-
τού. Στις ημέρες μας, η μετάδοση συμβαίνει πολύ συχνά 
με τη χρήση μολυσμένων βελονών, συρίγγων και άλλων 
αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για ενέσεις και άλ-
λες υποδόριες διαδικασίες. Σεξουαλική μετάδοση της 
ηπατίτιδας C είναι σπάνια. Δεν υπάρχει έντομο ή άλλο 
ζώο φορέας του ιού.

Η φύση της νόσου Οι περισσότερες λοιμώξεις ηπατίτιδας C είναι ασυμπτω-
ματικές. Στις περιπτώσεις όπου η λοίμωξη οδηγεί σε 
κλινική ηπατίτιδα τα συμπτώματα εμφανίζονται συνή-
θως σταδιακά και περιλαμβάνουν ανορεξία, κοιλιακή 
δυσφορία, ναυτία και εμέτους, που ακολουθούνται σε 
μερικές περιπτώσεις από ίκτερο (λιγότερο συχνά απ’ ό,τι 
στην ηπατίτιδα Β). Οι περισσότεροι από τους ασθενείς 
θα παρουσιάσουν χρόνια λοίμωξη μεγάλης διάρκειας, η 
οποία ενδέχεται να καταλήξει σε κίρρωση και/ή καρκίνο 
του ήπατος. 

Γεωγραφική 
κατανομή

Παγκοσμίως, με περιοχικές διαφορές στα επίπεδα επι-
πολασμού. 

Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Υπάρχει κίνδυνος για τους ταξιδιώτες που δεν έχουν 
ασφαλή συμπεριφορά όσον αφορά στη χρήση μολυ-
σμένων βελονών ή συρίγγων για βελονισμό, piercing ή 
τατουάζ. Σε περίπτωση που χρειαστεί μετάγγιση λόγω 
ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης, ενδέχεται να επισυμβεί 
λοίμωξη εάν το αίμα δεν έχει ελεγχθεί για ηπατίτιδα C. Οι 
ταξιδιώτες που είναι μέλη ανθρωπιστικών αποστολών 
πιθανώς να βρεθούν εκτεθειμένοι σε αίμα ή άλλα σωμα-
τικά υγρά σε ιατρικές εγκαταστάσεις. 

Προφύλαξη Καμία.

Μέτρα πρόληψης Υιοθετήστε ασφαλή σεξουαλική συμπεριφορά και απο-
φύγετε τη χρήση οποιουδήποτε πιθανώς μολυσμένου 
αντικειμένου για ένεση ή άλλη υποδόρια δραστηριό-
τητα. 
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ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Ε

Αίτιο Ο ιός της ηπατίτιδας Ε, ο οποίος δεν έχει ακόμα ταξινομη-
θεί με βεβαιότητα (μέχρι πρόσφατα ανήκε στην οικογέ-
νεια Caliciviridae).

Μετάδοση Η ηπατίτιδα Ε είναι λοίμωξη που μεταδίδεται από το 
νερό και συνήθως ο ιός προσλαμβάνεται από μολυσμέ-
νο πόσιμο νερό. Είναι επίσης πιθανή η άμεση μετάδοση 
από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της κοπρανοστομα-
τικής οδού. Δεν υφίσταται έντομο διαβιβαστής. Ο ιός 
της ηπατίτιδας Ε έχει δεξαμενές οικόσιτα ζώα, όπως οι 
χοίροι. 

Η φύση της νόσου Τα κλινικά χαρακτηριστικά και η πορεία της νόσου είναι 
σε γενικές γραμμές ίδια με αυτά της ηπατίτιδας Α (κεφά-
λαιο 6). Όπως και στην ηπατίτιδα Α, δεν υπάρχει χρόνια 
φάση. Ως επί το πλείστον μολύνονται οι νεαροί ενήλικες. 
Στις έγκυες γυναίκες υφίσταται σημαντική διαφορά μετα-
ξύ ηπατίτιδας Ε και Α. Κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης η 
ηπατίτιδα Ε γίνεται πιο σοβαρή, με θνητότητα που φθάνει 
το 20%. 

Γεωγραφική 
κατανομή

Παγκοσμίως. Οι περισσότερες περιπτώσεις –σποραδικές 
και επιδημικές– παρατηρούνται σε χώρες με χαμηλά επί-
πεδα υγιεινής. 

Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Οι ταξιδιώτες σε αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί να κινδυ-
νεύσουν αν εκτεθούν σε συνθήκες πλημμελούς  υγιεινής 
και ελέγχου του πόσιμου νερού. 

Προφύλαξη Καμία.

Μέτρα πρόληψης Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ακολουθούν τους γενικούς 
κανόνες αποφυγής φαγητού και πόσιμου νερού που εί-
ναι πιθανώς μολυσμένο (βλέπε Κεφάλαιο 3). 

ΙΣΤΟΠΛΑΣΜΩΣΗ

Αίτιο Ο δίμορφος μύκητας Histoplasma capsulatum.

Μετάδοση Μέσω εισπνοής μικροκονιδίων από μολυσμένο χώμα με 
περιττώματα νυχτερίδας γκουάνο ή πτηνών.

(συνεχίζεται)
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ΙΣΤΟΠΛΑΣΜΩΣΗ - (συνέχεια)

Φύση της νόσου Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι ασυμπτωματικές. 
Μερικές λοιμώξεις ενδεχομένως να προκαλέσουν οξεία 
πνευμονική ιστοπλάσμωση, η οποία χαρακτηρίζεται από 
υψηλό πυρετό, κεφαλαλγίες, μη παραγωγικό βήχα, φρί-
κια (κρυάδες), αδυναμία, πλευριτικό θωρακικό πόνο και 
κόπωση. Στους περισσότερους ασθενείς η ανάρρωση 
είναι αυτόματη, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί 
να παρατηρηθεί μετάδοση της νόσου και, συγκεκριμένα, 
στη γαστρεντερική οδό και στο κεντρικό νευρικό σύστη-
μα. Ο κίνδυνος μετάδοσης είναι υψηλότερος σε σοβαρά 
ανοσοκατασταλμένα άτομα.

Γεωγραφική 
κατανομή

Παγκοσμίως

Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Γενικά χαμηλός. Τα άτομα που επισκέπτονται ενδημικές 
περιοχές και εκτίθενται σε περιττώματα πτηνών και γκουά-
νο νυχτερίδων διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης. 
Στις υψηλού κινδύνου δραστηριότητες περιλαμβάνονται 
η κατάβαση ανεξερεύνητων σπηλαίων, οι εξορύξεις και οι 
κατασκευαστικές και οι εργασίες εκσκαφής.

Μέτρα πρόληψης Αποφύγετε τα σπήλαια με νυχτερίδες. Δεν υπάρχει εμβό-
λιο.

ΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗ

Αίτιο Ο μύκητας Coccidioides spp.

Μετάδοση Η κοκκιδιοειδομύκωση μεταδίδεται μέσω της εισπνοής 
σπόρων από το μύκητα που βρίσκεται στη σκόνη.

Η φύση της νόσου Το φάσμα της κοκκιδιοειδομύκωσης ποικίλλει από ασυμ-
πτωματική λοίμωξη μέχρι νόσο που μοιάζει με γρίπη, 
πνευμονική νόσο ή ακόμα και διάσπαρτη λοίμωξη.

Γεωγραφική 
κατανομή

Η κοκκιδιοειδομύκωση εμφανίζεται κυρίως στην Αμερι-
κή.

Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Ο κίνδυνος για τους ταξιδιώτες είναι γενικά χαμηλός. Οι 
δραστηριότητες που αυξάνουν τον κίνδυνο είναι εκείνες 
που επιφέρουν έκθεση σε σκόνη (κατασκευές, εκσκαφές, 
ποδηλασία σε χώμα κ.λπ.).

(συνεχίζεται)
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Προφύλαξη Δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο

Μέτρα πρόληψης Στα μέτρα πρόληψης περιλαμβάνονται όσα μειώνουν την 
έκθεση στη σκόνη, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρ-
μογής ειδικής μάσκας σκόνης.  

ΛΑΜΒΛΙΑΣΗ 

Αίτιο Το πρωτόζωο παράσιτο Giardia intestinalis, γνωστό και 
ως G. lamblia και G. duodenalis.

Μετάδοση Η μόλυνση συνήθως συμβαίνει με την κατάποση των 
κύστεων της G. intestinalis από μολυσμένο νερό (συ-
μπεριλαμβανομένων του μη φιλτραρισμένου πόσιμου 
νερού και του νερού σε μέρη ψυχαγωγίας) ή φαγητό μο-
λυσμένου από τα περιττώματα ανθρώπων ή ζώων που 
νοσούν. 

Η φύση της νόσου Πολλές από τις λοιμώξεις είναι ασυμπτωματικές. Όταν 
υπάρχουν συμπτώματα, είναι κυρίως εντερικά και χαρα-
κτηρίζονται από χρόνια διάρροια (αρχικά υδαρή και στη 
συνέχεια πολτώδη και λιπαρά κόπρανα), κοιλιακές κρά-
μπες, μετεωρισμό, κόπωση και απώλεια βάρους. 

Γεωγραφική 
κατανομή 

Παγκοσμίως. 

Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες 

Σημαντικός κίνδυνος για τους ταξιδιώτες που έρχονται 
σε επαφή με νερά σε μέρη ψυχαγωγίας που χρησιμοποι-
ούνται και από την άγρια πανίδα ή με μη φιλτραρισμένο 
νερό σε πισίνες ή με μολυσμένα αποθέματα νερού. 

Προφύλαξη Καμία.  

Μέτρα πρόληψης Αποφύγετε το μετρίως μαγειρεμένο φαγητό (ειδικά τα 
ωμά φρούτα και λαχανικά) ή την πόση πιθανώς μολυσμέ-
νου πόσιμου νερού (π.χ. αφιλτράριστο) ή νερού σε μέρη 
ψυχαγωγίας. Το νερό μπορεί να καταστεί ασφαλές με βρα-
σμό για τουλάχιστον 5 min ή εναλλακτικά με φιλτράρισμα 
ή χλωρίωση. 

ΚΟΚΚΙΔΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗ - (συνέχεια)
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ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ (ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ, ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ) 

Αίτιο Διάφορα είδη πρωτοζώων του γένους Leishmania. 

Μετάδοση Η λοίμωξη μεταδίδεται από τις θηλυκές σκνίπες του γέ-
νους φλεβοτόμους. Σκύλοι, τρωκτικά και άλλα θηλαστι-
κά αποτελούν υποδόχα της λεϊσμάνιας. Οι σκνίπες προσ-
λαμβάνουν το παράσιτο με τα δήγματα σε ανθρώπους 
ή ζώα που έχουν μολυνθεί. Μετάδοση από άνθρωπο σε 
άνθρωπο είναι πιθανό να συμβεί μετά από χορήγηση 
μολυσμένου αίματος ή με τη χρήση μολυσμένων συρίγ-
γων και βελονών.

Η φύση της νόσου Η λεϊσμανίαση εμφανίζεται με τρεις κύριες μορφές:
�Δερματική λεϊσμανίαση, που προκαλεί οζίδια και χρόνια 

έλκη. Είναι γενικά αυτοπεριοριζόμενη, αλλά σε ένα πο-
σοστό των περιπτώσεων μπορεί να εξελιχθεί σε χρόνια, 
προοδευτική νόσο. 
�Βλεννογονική λεϊσμανίαση, η οποία οφείλεται στο εί-

δος του παρασίτου που ενδημεί στην Αφρική και την 
Αμερική. Η νόσος προσβάλλει τους βλεννογόνους της 
μύτης, του στόματος και του φάρυγγα προκαλώντας 
σωματικές δυσμορφίες που συχνά απαιτούν ακρωτη-
ριασμό.

�Σπλαγχνική λεϊσμανίαση, η οποία προσβάλλει το σπλή-
να, το ήπαρ, το μυελό των οστών και τους λεμφαδένες 
προκαλώντας πυρετό και αναιμία. Χωρίς θεραπεία συ-
νήθως καταλήγει σε θάνατο.

Γεωγραφική 
κατανομή

Σε πολλές χώρες τροπικών και υποτροπικών περιοχών, 
όπως η Αφρική, η κεντρική και νότια Αμερική, η Ασία και 
η Μεσόγειος. 
Πάνω από το 90% του συνόλου των περιπτώσεων δερμα-
τικής λεϊσμανίασης παρατηρούνται στο Αφγανιστάν, την 
Αλγερία, τη Βραζιλία, την Κολομβία, το Ιράν, το Περού, τη 
Σαουδική Αραβία και τη Συρία.
Περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων βλεννογονι-
κής λεϊσμανίασης παρατηρούνται στη Βραζιλία, την Αιθιο-
πία, το Περού και τη Βολιβία.  
Πάνω από το 90% όλων των περιπτώσεων σπλαγχνικής 
λεϊσμανίασης παρατηρούνται στο Μπαγκλαντές, τη Βρα-
ζιλία, την Αιθιοπία, την Ινδία, το Νεπάλ και το Σουδάν.

(συνεχίζεται)
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Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Επισκέπτες εξοχικών και δασικών περιοχών σε χώρες 
όπου ενδημεί η νόσος βρίσκονται σε κίνδυνο. 

Προφύλαξη Καμία.

Μέτρα πρόληψης Αποφύγετε τα δήγματα σκνιπών, ειδικότερα μετά τη 
δύση του ηλίου, χρησιμοποιώντας απωθητικά και κου-
νουπιέρες με εντομοκτόνα. Τα δήγματα αφήνουν έναν 
ερυθρό δακτύλιο, όχι οιδηματώδη, που μπορεί να προ-
ειδοποιήσει τον ταξιδιώτη για την προέλευσή του. 

ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΗ ΦΙΛΑΡΙΑΣΗ

Αίτιο Παρασιτική νόσος που προκαλείται από νηματοειδή της 
οικογένειας των φιλαριοειδών. Παρόλο που σε αυτή την 
ομάδα περιλαμβάνονται η λεμφαδενική φιλαρίαση (ελε-
φαντίαση), η ογχοκέρκωση (τύφλωση των ποταμών), η 
λοΐαση (το οίδημα Calabar) ή μορφές μανσονέλωσης, 
ο όρος φιλαρίαση συνήθως χρησιμοποιείται για να πε-
ριγράψει τη λεμφαδενική φιλαρίαση που προκαλείται 
από Wuchetreria bancrofti, Brugia malayi ή B. timori.

Μετάδοση Η λεμφαδενική φιλαρίαση μεταδίδεται μέσω των δηγ-
μάτων μολυσμένων κουνουπιών, τα οποία εισάγουν τις 
προνύμφες των νηματοειδών κατά την απομύζηση αί-
ματος.

Η φύση της νόσου Η λεμφαδενική φιλαρίαση είναι χρόνια παρασιτική νό-
σος, κατά την οποία οι ενήλικες φιλάριες διαβιούν στα 
λεμφαγγεία και απελευθερώνουν μικροφιλάριες στο 
αίμα. Τυπικές εκδηλώσεις στις συμπτωματικές περιπτώ-
σεις περιλαμβάνουν φιλαρικό πυρετό, λεμφαδενίτιδα 
και παλίνδρομη λεμφαγγειίτιδα, που ακολουθούνται 
από χρόνιες εκδηλώσεις όπως λεμφοίδημα, υδροκήλη, 
χυλουρία, τροπικό πνευμονικό ηωσινοφιλικό σύνδρομο 
και σε σπάνιες περιπτώσεις νεφρική βλάβη.   

Γεωγραφική 
κατανομή

Η λεμφαδενική φιλαρίαση παρουσιάζεται σε όλη την 
υποσαχάρια Αφρική και σε μεγάλο μέρος της νοτιοανα-
τολικής Ασίας, στα νησιά του Ειρηνικού και σε μικρότε-
ρες εστίες στη νότια Αμερική.

ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ (ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ, ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ)  - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Γενικά χαμηλός, εκτός αν το ταξίδι περιλαμβάνει εκτετα-
μένη έκθεση στους ξενιστές που βρίσκονται σε ενδημι-
κές περιοχές.

Προφύλαξη Καμία.

Μέτρα πρόληψης Αποφύγετε την έκθεση σε δήγματα κουνουπιών σε ενδη-
μικές περιοχές.  

ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗ  
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ WEIL)

Αίτιο Διάφορες σπειροχαίτες του γένους Leptospira. 

Μετάδοση Η μόλυνση γίνεται μέσω δερματικής επαφής (ιδιαίτερα 
από εκδορές) ή επαφής των βλεννογόνων με νερό, υγρό 
χώμα ή βλάστηση μολυσμένη από τα ούρα ζώων – ει-
δικότερα ποντικών. Περιστασιακά, ενδέχεται η μόλυνση 
να είναι αποτέλεσμα άμεσης επαφής με ούρα ή ιστούς 
μολυσμένων ζώων ή κατανάλωσης φαγητού που έχει 
επιμολυνθεί από τα ούρα μολυσμένων ποντικών.  

Η φύση της νόσου Η λεπτοσπείρωση παρουσιάζει διάφορες κλινικές μορ-
φές και συνήθως εκδηλώνεται αιφνίδια με πυρετό, κε-
φαλαλγία, μυαλγίες, ρίγη, εκχυμώσεις των επιπεφυκό-
των και εξανθήματα. Η νόσος μπορεί  να εξελιχθεί σε 
μηνιγγίτιδα, αιμολυτική αναιμία, ίκτερο, αιμορραγικές 
εκδηλώσεις και να έχει και άλλες επιπλοκές, όπως ηπα-
τονεφρική ανεπάρκεια. 

Γεωγραφική 
κατανομή

Παγκοσμίως. Πιο συχνά στις τροπικές χώρες. 

Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Χαμηλός για τους περισσότερους ταξιδιώτες. Υπάρχει 
κίνδυνος για τους επαγγελματίες γεωργούς που εργά-
ζονται σε ορυζώνες και φυτείες ζαχαροκάλαμου. Οι επι-
σκέπτες αγροτικών περιοχών και εκείνοι που έρχονται 
σε επαφή με νερά καναλιών, λιμνών και ποταμών ενδέ-
χεται να είναι εκτεθειμένοι. Ο κίνδυνος είναι αυξημένος 
στην περίπτωση πρόσφατης πλημμύρας. Ο κίνδυνος 
ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος για όσους ασχολούνται

ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΗ ΦΙΛΑΡΙΑΣΗ  - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Κίνδυνος για 
ταξιδιώτες 
(συνέχεια)

με κανό, καγιάκ ή άλλες δραστηριότητες στο νερό. Έχουν 
παρατηρηθεί επιδημίες λεπτοσπείρωσης σχετιζόμενες με 
αθλήματα και δραστηριότητες στην εξοχή. 

Προφύλαξη Η δοξυκυκλίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προφύλαξη 
αν η έκθεση είναι πιθανή. Το εμβόλιο κατά των τοπικών 
στελεχών είναι διαθέσιμο για το προσωπικό σε μέρη όπου 
η λοίμωξη αποτελεί κίνδυνο για τους εργαζόμενους, αλλά 
δεν είναι εμπορικά διαθέσιμο στις περισσότερες χώρες. 

Μέτρα πρόληψης Αποφύγετε την κολύμβηση ή να διασχίζετε νερά που 
πιθανώς να είναι μολυσμένα, όπως κανάλια, λίμνες, πο-
ταμούς, ρυάκια και έλη. Αποφύγετε την άμεση ή έμμεση 
επαφή με τρωκτικά.

ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ 

Αίτιο Το βακτήριο Listeria monocytogenes.

Μετάδοση Η λιστερίωση προσβάλλει διάφορα ζώα. Η μόλυνση από 
φαγητό συμβαίνει στους ανθρώπους μέσω της κατανά-
λωσης επιμολυσμένου φαγητού, ειδικότερα μη παστεριω-
μένου γάλακτος, μαλακών τυριών, λαχανικών και έτοιμων 
προϊόντων κρέατος, όπως πατέ. Η λιστέρια πολλαπλασιά-
ζεται ευχερώς σε κατεψυγμένα τρόφιμα που έχουν επι-
μολυνθεί, σε αντίθεση με τα περισσότερα παθογόνα των 
τροφίμων. Η μετάδοση μπορεί επίσης να λάβει χώρα από 
τη μητέρα στο έμβρυο ή από τη μητέρα στο νεογνό κατά 
τον τοκετό.  

Η φύση της νόσου Η λιστερίωση προκαλεί μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και/ή ση-
ψαιμία στους ενήλικες και τα νεογνά. Στις έγκυες γυναί-
κες προκαλεί πυρετό και αποβολή. Τα νεογνά, οι έγκυες 
γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και οι ανοσοκατασταλμένοι είναι 
ιδιαιτέρως ευπαθείς στη λιστερίωση. Στους υπόλοιπους, 
η λοίμωξη μπορεί να περιοριστεί σε ήπιο οξύ πυρετικό 
επεισόδιο. Στις έγκυες, η μετάδοση της λοίμωξης στο 
έμβρυο μπορεί να έχει ως επακόλουθο γέννηση θνησι-
γενούς νεογνού, σηψαιμία κατά τη γέννηση και νεογνική 
μηνιγγίτιδα.  

ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗ  (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ WEIL)  - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Γεωγραφική 
κατανομή

Παγκοσμίως, με σποραδικά περιστατικά. 

Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Γενικά χαμηλός. Ο κίνδυνος είναι αυξημένος κατά την 
κατανάλωση μη παστεριωμένου γάλακτος και προϊό-
ντων του, καθώς και προετοιμασμένων προϊόντων κρέα-
τος. 

Προφύλαξη Καμία.

Μέτρα πρόληψης Αποφύγετε την κατανάλωση μη παστεριωμένου γά-
λακτος και προϊόντων αυτού. Οι έγκυες γυναίκες και οι 
ανοσοκατασταλμένοι θα πρέπει να λαμβάνουν αυστηρά 
μέτρα πρόληψης, ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση από 
λιστέρια και άλλα παθογόνα των τροφίμων (βλέπε Κε-
φάλαιο 3). 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ HANTA 

Τα νοσήματα από ιούς Hanta είναι ιογενείς λοιμώξεις. Σημαντικά παραδείγματα 
αποτελούν οι αιμορραγικοί πυρετοί με νεφρικό σύνδρομο (HFRS) και το πνευ-
μονικό σύνδρομο ιού Hanta (HPS).

Αίτιο Ιοί Ηanta, οι οποίοι ανήκουν στην οικογένεια Bunyaviri-
dae.

Μετάδοση Οι ιοί Hanta μπορεί να βρεθούν σε διάφορα είδη τρω-
κτικών. Συγκεκριμένοι ιοί έχουν καθορισμένα τρωκτικά 
ως ξενιστές. Η μόλυνση επέρχεται μέσω της άμεσης επα-
φής με τα περιττώματα, το σίελο ή τα ούρα μολυσμένων 
τρωκτικών ή με την εισπνοή του ιού από απεκκρίματα 
τρωκτικού.

Η φύση των νόσων Οξείες ιογενείς λοιμώξεις, κατά τις οποίες επέρχεται βλά-
βη του αγγειακού ενδοθηλίου, η οποία οδηγεί σε αυξη-
μένη αγγειακή διαπερατότητα, υπόταση, αιμορραγικές 
εκδηλώσεις και shock. Χαρακτηριστικό των αιμορραγι-
κών πυρετών με νεφρικό σύνδρομο (HFRS) είναι η νεφρι-
κή ανεπάρκεια με ολιγουρία. Στο πνευμονικό σύνδρομο 
ιού Hanta (HPS) η αναπνευστική ανεπάρκεια προκαλείται 
από οξύ μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα. Η θνητότη-
τα ανέρχεται σε 15% στις περιπτώσεις HFRS και φθάνει το 
50% στις περιπτώσεις HPS.

ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ  - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Γεωγραφική 
κατανομή

Παγκοσμίως, σε τρωκτικά.

Κίνδυνος για 
ταξιδιώτες

Πολύ χαμηλός για τους περισσότερους ταξιδιώτες. Ωστό-
σο, ενδέχεται οι ταξιδιώτες να κινδυνεύουν σε περιβάλ-
λον όπου ζουν τρωκτικά σε μεγάλους αριθμούς και υπάρ-
χει πιθανότητα επαφής. 

Προφύλαξη Καμία.

Μέτρα πρόληψης Αποφύγετε την έκθεση σε τρωκτικά και τα απεκκρίμα-
τά τους. Όσοι πραγματοποιούν ταξίδια περιπέτειας, οι 
ταξιδευτές σακιδίου, οι κατασκηνωτές και εκείνοι που 
είναι εκτεθειμένοι λόγω επαγγέλματος σε τρωκτικά σε 
περιοχές όπου ενδημούν ιοί Hanta θα πρέπει να λαμ-
βάνουν μέτρα πρόληψης ώστε να απομακρύνουν τα 
τρωκτικά από τις σκηνές και γενικώς τα καταλύματά 
τους. Επίσης, θα πρέπει να προστατεύουν το φαγητό 
τους.

ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ 

Αίτιο Διάφορα είδη των βακτηρίων Legionella, συχνότερα η 
Legionella pneumophilia οροομάδας I.

Μετάδοση Η λοίμωξη είναι αποτέλεσμα της εισπνοής υδρατμού 
ή μολυσμένων μικροσταγονιδίων νερού. Τα βακτήρια 
υπάρχουν στο νερό και αναπτύσσονται όταν η θερμο-
κρασία βρίσκεται στους 20–50 °C (βέλτιστες συνθήκες: 
35–46 °C). Μολύνουν τα συστήματα κλιματισμού και ζε-
στού νερού, τους υγραντήρες, τις εγκαταστάσεις spa και 
άλλες συσκευές που περιέχουν νερό. Δεν μεταδίδεται 
από άνθρωπο σε άνθρωπο.   

Η φύση της νόσου Η νόσος των λεγεωνάριων εμφανίζεται με δύο διακριτές 
κλινικές εικόνες:
�Η νόσος των λεγεωνάριων είναι μια οξεία βακτηριακή 

πνευμονία, η οποία χαρακτηρίζεται από ταχεία εμφά-
νιση συμπτωμάτων ανορεξίας, γενικής αδιαθεσίας, 
μυαλγιών, κεφαλαλγίας και ταχέως αυξανόμενου πυ-
ρετού, τα οποία προοδευτικά οδηγούν σε πνευμονία, 
η οποία μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική ανεπάρ-
κεια και θάνατο. 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ HANTA - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Η φύση της νόσου  
(συνέχεια)

�Ο πυρετός Pontiac είναι μια νόσος που μοιάζει με 
γρίπη, είναι αυτοπεριοριζόμενη και διαρκεί 2–5 ημέ-
ρες. 

Η ευπάθεια στη νόσο των λεγεωνάριων αυξάνεται με 
την ηλικία, ειδικά στους καπνιστές και στα άτομα με προ-
ϋπάρχοντα χρόνια πνευμονικά νοσήματα ή σε άτομα με 
ανοσοκαταστολή.

Γεωγραφική 
κατανομή

Παγκοσμίως.

Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Γενικά χαμηλός. Επιδημίες εμφανίζονται περιστασιακά 
μέσω διασποράς από επιμολυσμένο νερό ή κλιματιστικά 
σε ξενοδοχεία και άλλες εγκαταστάσεις που χρησιμοποι-
ούνται από επισκέπτες. 

Προφύλαξη Καμία. Η πρόληψη από τη μόλυνση εξαρτάται από το 
συχνό καθαρισμό και την απολύμανση των πιθανών πη-
γών. 

Μέτρα πρόληψης Κανένα.

ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ LYME (ΜΠΟΡΕΛΙΩΣΗ) 

Αίτιο H σπειρoχαίτη Borrelia burgdorferi, η οποία έχει διάφο-
ρους ορότυπους. 

Μετάδοση Η λοίμωξη είναι συνέπεια του δήγματος μολυσμένων 
κροτώνων (τσιμπούρια), ενηλίκων και νυμφών, του γέ-
νους Ixodes. Οι περισσότερες λοιμώξεις στους ανθρώ-
πους προκαλούνται από τα δήγματα νυμφών. Τα θηλαστι-
κά που μπορεί να μολυνθούν είναι πολλά και τα ελάφια 
αποτελούν σημαντικές δεξαμενές. 

Η φύση της νόσου Η νόσος συνήθως εμφανίζεται το καλοκαίρι. Οι αρχικές 
δερματικές αλλοιώσεις έχουν τη μορφή ερυθρού δακτυ-
λίου που επεκτείνεται με καθαρό κέντρο. Συνήθεις εκδη-
λώσεις είναι πυρετός, ρίγη, μυαλγίες και κεφαλαλγία. Ενδέ-
χεται να ακολουθήσει μηνιγγίτιδα. Εβδομάδες ή και μήνες 
μετά από την έναρξη της νόσου μπορεί να προσβληθεί το 
κεντρικό νευρικό σύστημα ή να παρατηρηθούν άλλες επι-
πλοκές. Είναι πιθανό να αναπτυχθεί αρθρίτιδα μέχρι και 2 
χρόνια μετά την εμφάνιση της νόσου.

ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Γεωγραφική 
κατανομή

Υπάρχουν πολλές ενδημικές εστίες της νόσου του Lyme 
σε δασώδεις περιοχές της Ασίας, της βορειοδυτικής, κεν-
τρικής και ανατολικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. 

Κίνδυνος για 
ταξιδιώτες

Γενικά χαμηλός. Κινδυνεύουν οι επισκέπτες σε αγροτικές 
περιοχές όπου ενδημεί η νόσος, ειδικότερα κατασκηνω-
τές και οδοιπόροι. 

Προφύλαξη Καμία.

Μέτρα πρόληψης Αποφύγετε τις μολυσμένες από κρότωνες περιοχές και 
την έκθεση σε αυτούς (βλέπε Κεφάλαιο 3). Σε περίπτωση 
δήγματος, αφαιρέστε τον κρότωνα άμεσα. 

ΟΓΧΟΚΕΡΚΩΣΗ  

Αίτιο Onchocerca volvulus (ένα νηματώδες). 

Μετάδοση Η ογχοκέρκωση (τύφλωση των ποταμών) μεταδίδεται 
από το δήγμα μολυσμένης αιματοφάγου μαύρης μύ-
γας.  

Η φύση της νόσου Η ογχοκέρκωση είναι χρόνια παρασιτική νόσος, που 
παρουσιάζεται κυρίως στη δυτική, υποσαχάρια Αφρι-
κή. Ενήλικες σκώληκες ανευρίσκονται σε όζους στον 
υποδόριο ιστό και απελευθερώνουν μικροφιλάριες, 
οι οποίες μεταναστεύουν μέσω του δέρματος προκα-
λώντας δερματίτιδα και φθάνουν μέχρι τον οφθαλμό 
επιφέροντας βλάβες που έχουν ως αποτέλεσμα την 
τύφλωση.   

Γεωγραφική 
κατανομή

Η ογχοκέρκωση εμφανίζεται κυρίως στη δυτική και κεν-
τρική Αφρική, αλλά και στην κεντρική και νότια Αμερι-
κή. 

Κίνδυνος για 
ταξιδιώτες

Γενικά χαμηλός, εκτός αν το ταξίδι γίνεται σε ενδημική 
περιοχή με εκτεταμένη έκθεση στους ξενιστές. 

Προφύλαξη Καμία.

Μέτρα πρόληψης Αποφύγετε την έκθεση στα δήγματα των αιματοφάγων 
μαύρων μυγών σε ενδημικές περιοχές. 

ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ LYME (ΜΠΟΡΕΛΙΩΣΗ) - (συνέχεια)
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ΠΑΝΩΛΗ 

Αίτιο Ο βάκιλος της πανώλης, Yersinia pestis. 

Μετάδοση Η πανώλη είναι μια ζωονόσος που προσβάλλει τα τρω-
κτικά και μεταδίδεται από τους ψύλλους σε άλλα ζώα 
και τον άνθρωπο. Δεν υφίσταται άμεση μετάδοση από 
άνθρωπο σε άνθρωπο, με εξαίρεση την περίπτωση της 
πνευμονικής πανώλης, όπου τα σταγονίδια από το ανα-
πνευστικό μπορεί να μεταδώσουν τη λοίμωξη από τον 
ασθενή σε άλλους που βρίσκονται σε στενή επαφή.   

Η φύση της νόσου Η πανώλη εμφανίζεται με τρεις κλινικές μορφές:   
�Η βουβωνική πανώλη είναι η μορφή που συνήθως 

προκαλείται από τα δήγματα μολυσμένων ψύλλων. 
Αναπτύσσεται λεμφαδενίτιδα, συνήθως στους βουβω-
νικούς, αλλά και τους μασχαλιαίους και τους τραχηλι-
κούς λεμφαδένες. Διόγκωση, πόνος και διαπύηση των 
λεμφαδένων είναι χαρακτηριστικά της βουβωνικής 
λεμφαδενίτιδας. 
�Η σηψαιμική πανώλη ενδέχεται να προέλθει από τη βου-

βωνική πανώλη ή μπορεί να εμφανιστεί χωρίς να έχει 
προηγηθεί λεμφαδενίτιδα. Η διασπορά της λοίμωξης 
στο αίμα έχει ως αποτέλεσμα μηνιγγίτιδα, ενδοτοξινικό 
shock και διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. 

�Η πνευμονική πανώλη μπορεί να είναι αποτέλεσμα δευτε-
ρογενούς λοίμωξης των πνευμόνων, η οποία ακολουθεί 
τη διασπορά των βακίλων της πανώλης από άλλα μέρη 
του σώματος. Αναπτύσσεται σοβαρή πνευμονία. Η άμε-
ση μόλυνση άλλων ατόμων μπορεί να επέλθει από την 
εισπνοή σταγονιδίων, προκαλώντας πρωτοπαθή πνευ-
μονική πανώλη στους δέκτες.  

Χωρίς έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπεία το 
50–60% των περιπτώσεων βουβωνικής πανώλης κα-
ταλήγουν, ενώ τα περιστατικά μη θεραπευόμενης ση-
ψαιμικής και πνευμονικής πανώλης είναι κατά κανόνα 
μοιραίας έκβασης.

Γεωγραφική 
κατανομή

Υπάρχουν φυσικές εστίες μόλυνσης πανώλης σε τρω-
κτικά σε πολλά μέρη του κόσμου. Η πανώλη των άγριων 
τρωκτικών παρουσιάζεται στην κεντρική, ανατολική και 
νότια Αφρική, τη νότια Αμερική, τη δυτική βόρεια Αμερι-
κή και σε εκτεταμένες περιοχές της Ασίας.

(συνεχίζεται)



�0�

κεΦαΛαιο 5. ΠιθανοI κIνδυνοι αΠO ΛοιμΩδη νοσηματα για τουσ ταξιδιΩτεσ

Γεωγραφική 
κατανομή 
(συνέχεια)

Σε μερικές περιοχές, η συχνή επαφή  ποντικών που ζουν 
σε σπίτια με άγριους ποντικούς έχει ως αποτέλεσμα σπο-
ραδικά κρούσματα ανθρώπινης πανώλης και περιστασια-
κές επιδημικές εξάρσεις  της νόσου. 

Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Γενικά χαμηλός. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες σε αγροτικές πε-
ριοχές όπου ενδημεί πανώλη μπορεί να κινδυνεύουν, 
ειδικότερα αν είναι κατασκηνωτές, κυνηγοί ή έρθουν σε 
επαφή με τρωκτικά. 

Προφύλαξη Εμβόλιο αποτελεσματικό κατά της βουβωνικής πανώ-
λης είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για άτομα που δια-
τρέχουν κίνδυνο έκθεσης σε πανώλη λόγω επαγγέλμα-
τος. Δεν είναι εμπορικώς διαθέσιμο στις περισσότερες 
χώρες.

Μέτρα πρόληψης Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με ζωντανά ή νεκρά τρω-
κτικά.

ΣΟΒΑΡΟ ΟΞΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (SARS)  

Αίτιο Ο κορονοϊός SARS (SARS-CoV), ο οποίος αναγνωρίστηκε 
το 2003. Πιστεύεται ότι είναι ιός των ζώων, αλλά προς το 
παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί το υποδόχο –ίσως νυχτερί-
δες– απ’ όπου εξαπλώνεται σε άλλα ζώα (γάτα civet) και 
για πρώτη φορά παρουσιάστηκε σε άνθρωπο το 2002 
στην επαρχία Guangdong της νότιας Κίνας.  

Μετάδοση Το 2003, η επιδημία του SARS εμφανίστηκε σε 26 χώ-
ρες και είχε ως αποτέλεσμα 8.000 περιπτώσεις νόσου. 
Από τότε, τα λίγα περιστασιακά που έχουν συμβεί 
ήταν αποτέλεσμα εργαστηριακών ατυχημάτων ή, πι-
θανόν, οφείλονταν σε μετάδοση από ζώο σε άνθρωπο 
(Guangdong, Κίνα). 
Η μετάδοση του ιού SARS-CoV γίνεται κυρίως από άν-
θρωπο σε άνθρωπο. Φαίνεται να λαμβάνει χώρα κυρίως 
κατά τη δεύτερη εβδομάδα της νόσου, περίοδος που 
αντιστοιχεί στην κορύφωση της αποβολής του ιού στις 
αναπνευστικές  εκκρίσεις και στις κενώσεις και όταν τα 
βαριά περιστατικά αρχίζουν να επιδεινώνονται κλινικά. 
Οι περισσότερες περιπτώσεις μετάδοσης από άνθρωπο

ΠΑΝΩΛΗ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Μετάδοση 
(συνέχεια)

σε άνθρωπο έχουν λάβει χώρα σε περιβάλλον υγειο-
νομικής φροντίδας, λόγω έλλειψης επαρκών μέτρων 
ελέγχου των λοιμώξεων. Η εφαρμογή των κατάλληλων 
ελέγχων των λοιμώξεων σήμανε το τέλος της παγκό-
σμιας έξαρσης του ιού.  

Η φύση της νόσου Τα συμπτώματα είναι παρόμοια με εκείνα της γρίπης 
και περιλαμβάνουν πυρετό, γενική αδιαθεσία, μυαλγί-
ες, κεφαλαλγία, διάρροια και ρίγος.
Κανένα σύμπτωμα ή σύνολο συμπτωμάτων δεν έχει 
αποδειχθεί ότι είναι ειδικό για τη διάγνωση του SARS. 
Παρόλο που ο πυρετός είναι το πιο κοινά αναφερόμε-
νο σύμπτωμα, πολλές φορές απουσιάζει στην αρχική 
εκτίμηση, ειδικά στους ηλικιωμένους και τους ανοσο-
κατασταλμένους ασθενείς. 
Την πρώτη και/ή τη δεύτερη εβδομάδα της νόσου πα-
ρουσιάζεται βήχας (αρχικά ξηρός), δυσκολία στην ανα-
πνοή και διάρροια. Οι σοβαρές περιπτώσεις εξελίσσο-
νται ταχέως οδηγώντας σε αναπνευστική δυσχέρεια και 
απαιτούν εντατική φροντίδα.   

Γεωγραφική 
κατανομή

Η κατανομή βασίζεται στην επιδημία του 2002–2003. Η 
νόσος εμφανίστηκε το Νοέμβριο του 2002 στην επαρχία 
Guangdong της νότιας Κίνας. Η περιοχή αυτή θεωρείται 
ως πιθανή ζώνη επανεμφάνισης του ιού SARS-CoV. 
Άλλες χώρες/περιοχές στις οποίες παρατηρήθηκε αλυ-
σίδα μετάδοσης του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο 
κατόπιν εισροής περιστατικών ήταν το Χονγκ Κονγκ και 
η Ταϊβάν, το Τορόντο του Καναδά, η Σιγκαπούρη και το 
Ανόι του Βιετνάμ.  

Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Σήμερα, δεν υπάρχουν περιοχές που να αναφέρουν πε-
ριστατικά μετάδοσης του ιού SARS-CoV. Από το τέλος 
της παγκόσμιας επιδημίας, τον Ιούλιο του 2003, το SARS 
έχει επανεμφανιστεί τέσσερις φορές – τρεις φορές από 
εργαστηριακά ατυχήματα (Σιγκαπούρη, Ταϊβάν) και μία 
φορά στη νότια Κίνα, όπου η πηγή της μόλυνσης παρα-
μένει άγνωστη παρότι υπάρχουν ενδείξεις μετάδοσης 
από ζώο σε άνθρωπο. 

ΣΟΒΑΡΟ ΟΞΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (SARS) - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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ΣΟΒΑΡΟ ΟΞΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (SARS) - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)

Κίνδυνος για 
ταξιδιώτες 
(συνέχεια)

Σε περίπτωση που ο ιός SARS-CoV επανεμφανιστεί σε 
επιδημική μορφή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα 
παράσχει οδηγίες σχετικά με τους κινδύνους σε περιο-
χές που έχουν πληγεί. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ενημε-
ρώνονται για τις τρέχουσες συστάσεις. Ωστόσο, ακόμα 
και στην περίοδο κορύφωσης της επιδημίας του 2003, 
ο γενικός κίνδυνος μετάδοσης για τους ταξιδιώτες ήταν 
χαμηλός.

Προφύλαξη Καμία. Σχεδιάζονται πειραματικά εμβόλια.

Μέτρα πρόληψης Ακολουθείτε τις ταξιδιωτικές συστάσεις και τις συμβου-
λές που εκδίδονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-
ας. 

ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΙΑΣΗ  (ΒΙΛΑΡΖΙΑΣΗ) 

Αίτιο Διάφορα είδη παρασιτικών τρηματωδών σκωλήκων, 
από τους οποίους οι πλέον σημαντικοί είναι οι εξής: 
Schistosoma mansoni, S. japonicum, S. mekongi και S. 
haematobium. 

Μετάδοση Η μόλυνση λαμβάνει χώρα σε γλυκό νερό που περιέ-
χει τις προνύμφες (κερκάρια) των σχιστοσωμάτων, τα 
οποία αναπτύσσονται σε σαλιγκάρια. Οι προνύμφες που 
κολυμπούν ελεύθερες εισέρχονται στο δέρμα εκείνων 
που κολυμπούν ή περπατούν στο νερό. Η μόλυνση των 
σαλιγκαριών είναι αποτέλεσμα της αποβολής αυγών σε 
ανθρώπινα ούρα ή περιττώματα. 

Η φύση της νόσου Πρόκειται για χρόνια νόσο, στην οποία οι ενήλικες τρη-
ματώδεις σκώληκες διαβιούν για πολλά χρόνια στις 
φλέβες (μεσεντέριες ή του ουροποιητικού) του ξενιστή, 
όπου παράγουν αυγά, τα οποία προκαλούν βλάβη στα 
όργανα όπου εναποτίθενται. Τα συμπτώματα εξαρτώ-
νται από τα κύρια όργανα που προσβάλλονται από τα 
διάφορα είδη. Τα S. mansoni, S. mekongi και S. japonicum 
προκαλούν ηπατικά και εντερικά συμπτώματα, ενώ το S. 
haematobium ουρολογικές διαταραχές. Οι προνύμφες 
κάποιων σχιστοσωμάτων των πουλιών και άλλων ζώων 
είναι δυνατόν να εισχωρήσουν στο ανθρώπινο δέρμα
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ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΙΑΣΗ  (ΒΙΛΑΡΖΙΑΣΗ)  - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)

Η φύση της νόσου 
(συνέχεια)

και να προκαλέσουν αυτοπεριοριζόμενη δερματίτιδα 
(κνησμός των κολυμβητών). Αυτές οι προνύμφες δεν 
μπορούν να αναπτυχθούν στον άνθρωπο.

Γεωγραφική 
κατανομή

Το S. mansoni εμφανίζεται σε πολλές χώρες της υποσαχά-
ριας Αφρικής, στην Αραβική χερσόνησο, τη Βραζιλία, το 
Σουρινάμ και τη Βενεζουέλα. Το S. japonicum απαντάται 
στην Κίνα, σε περιοχές της Ινδονησίας και στις Φιλιππίνες. 
Το S. haematobium εμφανίζεται στην υποσαχάρια Αφρική 
και σε περιοχές της ανατολικής Μεσογείου. Το S. mekongi 
απαντάται στον ποταμό Μεκόνγκ της βόρειας Καμπότζης 
και στο νότιο Λάος.  

Κίνδυνος για 
ταξιδιώτες

Σε ενδημικές περιοχές οι ταξιδιώτες διατρέχουν κίνδυνο 
όταν κολυμπούν ή διασχίζουν γλυκά νερά. 

Προφύλαξη Καμία.

Μέτρα πρόληψης Αποφύγετε την κολύμβηση ή τη διάβαση από πιθανώς 
μολυσμένα γλυκά νερά σε ενδημικές περιοχές. Σε τυχαία 
περίπτωση έκθεσης στεγνώστε καλά το δέρμα ώστε να 
μειωθεί η εισχώρηση των προνυμφών. Αποφύγετε την 
πόση και το πλύσιμο του σώματος και των ρούχων με 
νερό το οποίο ενδέχεται να περιέχει προνύμφες. Το νερό 
μπορεί να επεξεργαστεί με φίλτρα χαρτιού ή με ιώδιο ή 
χλώριο, ώστε να απομακρυνθούν ή να αδρανοποιηθούν 
οι προνύμφες.

ΤΣΙΚΟΥΝΓΚΟΥΝΙΑ

Αίτιο Ιός τσικουνγκούνια – ένας αλφαϊός (οικογένεια Togaviri-
dae).

Μετάδοση Η τσικουνγκούνια είναι μια λοιμώδης νόσος που μεταδί-
δεται με τα κουνούπια. Οι δύο σημαντικοί ξενιστές είναι ο 
Aedes aegypti και ο Aedes albopictus, που μεταδίδουν και 
τον ιό του δάγγειου. Αυτά τα είδη τσιμπούν κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας, με τη δραστηριότητά τους να κορυφώ-
νεται τις πρώτες πρωινές ώρες και αργά το απόγευμα. Τα 
δύο είδη έχουν παρατηρηθεί να τσιμπούν σε εξωτερικούς 
χώρους, αλλά ο Aedes aegypti δρα και σε εσωτερικούς. Δεν 
υπάρχει άμεση μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.
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Η φύση της νόσου Το όνομα «τσικουνγκούνια» προέρχεται από την αφρικα-
νική γλώσσα κιμακόντε και σημαίνει «παραμορφωμένος», 
περιγράφοντας την κυρτωμένη εμφάνιση των πασχό-
ντων, οι οποίοι υποφέρουν από πόνους στις αρθρώσεις. 
Η τσικουνγκούνια είναι μια οξεία εμπύρετη λοίμωξη με 
αιφνίδια εμφάνιση πυρετού και πόνου στις αρθρώσεις, 
κυρίως των άκρων χεριών, των καρπών, των αστρα-
γάλων και των άκρων ποδιών. Στους περισσότερους 
ασθενείς η νόσος υποχωρεί μετά από μερικές ημέρες, 
αλλά σε μερικές περιπτώσεις οι πόνοι στις αρθρώσεις 
ενδέχεται να επιμείνουν για εβδομάδες, μήνες ή ακόμη 
περισσότερο. Άλλες κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβά-
νουν μυαλγίες, κεφαλαλγίες, εξανθήματα και λευκοπε-
νία. Έχουν, επίσης, αναφερθεί περιστασιακά περιπτώ-
σεις με γαστρεντερικά προβλήματα και οφθαλμικές, 
νευρολογικές και καρδιακές επιπλοκές. Τα συμπτώμα-
τα στα άτομα που έχουν μολυνθεί είναι συνήθως ήπια 
και η λοίμωξη είναι δυνατόν να περάσει απαρατήρητη 
ή να γίνει λάθος διάγνωση σε περιοχές όπου ενδημεί 
ο δάγγειος. 

Γεωγραφική 
κατανομή

Η τσικουνγκούνια ενδημεί στην υποσαχάρια Αφρική, τη 
νοτιοανατολική Ασία και σε τροπικές περιοχές της Ινδικής 
υποηπείρου, καθώς και στα νησιά του νοτιοδυτικού Ινδι-
κού ωκεανού. 

Κίνδυνος για 
ταξιδιώτες

Υπάρχει κίνδυνος για τους ταξιδιώτες σε περιοχές όπου η 
τσικουνγκούνια ενδημεί και σε περιοχές που έχουν πληγεί 
από εξελισσόμενες επιδημίες. 

Προφύλαξη Δεν υπάρχουν ειδικά αντιβιοτικά φάρμακα και εμβόλια 
στο εμπόριο. Η θεραπεία αφορά κυρίως στα συμπτώματα 
και ειδικότερα στους πόνους των αρθρώσεων. 

Μέτρα πρόληψης Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης 
για την αποφυγή των δηγμάτων από κουνούπια τόσο την 
ημέρα όσο και τη νύχτα (βλέπε Κεφάλαιο 3).

ΤΣΙΚΟΥΝΓΚΟΥΝΙΑ - (συνέχεια)
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ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΙΑΣΗ  

1. Αφρικανική τρυπανοσωμίαση (νόσος του ύπνου)

Αίτιο Τα πρωτόζωα Trypanosoma brucei gambiense και T.b. 
rhodesiense.

Μετάδοση Η λοίμωξη είναι επακόλουθο του δήγματος μολυσμένων 
μυγών τσε-τσε. Ο άνθρωπος αποτελεί το κύριο υποδόχο 
για το T.b. gambiense. Τα οικόσιτα βοοειδή και τα άγρια 
ζώα, συμπεριλαμβανομένων των αντιλόπων, αποτελούν 
τα κύρια υποδόχα ζώων για το T.b. rhodesiense. 

Η φύση της νόσου Το T.b. gambiense προκαλεί χρόνια νόσο, με την εμ-
φάνιση των πρώτων συμπτωμάτων να λαμβάνει χώρα 
μετά από μακρόχρονη περίοδο επώασης εβδομάδων 
ή μηνών. Το T.b. rhodesiense προκαλεί πιο οξεία νόσο, 
με τα συμπτώματα να εκδηλώνονται μερικές ημέρες 
ή εβδομάδες μετά το δήγμα από το μολυσμένο έντο-
μο. Συχνά παρατηρείται εκσεσημασμένο έλκος ενο-
φθαλμισμού. Οι αρχικές κλινικές εκδηλώσεις περιλαμ-
βάνουν σοβαρή κεφαλαλγία, αϋπνία, διόγκωση των 
λεμφαδένων, αναιμία και εξανθήματα. Στο επόμενο 
στάδιο της νόσου εμφανίζονται απώλεια βάρους και 
επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Αν η νό-
σος αφεθεί χωρίς θεραπεία, κατά κανόνα καταλήγει 
στο θάνατο.    

Γεωγραφική 
κατανομή

Το T.b. gambiense παρουσιάζεται σε εστίες των τροπι-
κών χωρών της δυτικής και κεντρικής Αφρικής. Το T.b. 
rhodesiense απαντάται στην ανατολική Αφρική και εκτεί-
νεται προς νότο μέχρι την Μποτσουάνα. 

Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Οι ταξιδιώτες διατρέχουν κίνδυνο, σε περιοχές όπου εν-
δημεί ο νόσος, αν επισκέπτονται αγροτικές περιοχές για 
κυνήγι, ψάρεμα, σαφάρι, ιστιοπλοΐα ή άλλες δραστηριό-
τητες. 

Προφύλαξη Καμία. 

Μέτρα πρόληψης Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τον κίνδυ-
νο σε ενδημικές περιοχές και να αποφεύγουν όσο το δυ-
νατόν την επαφή με μύγες τσε-τσε. Ωστόσο, τα δήγματα 
είναι δύσκολο να αποφευχθούν, διότι οι μύγες τσε-τσε 
μπορούν να τσιμπούν και μέσα από υφάσματα. 

(συνεχίζεται)
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Μέτρα πρόληψης 
(συνέχεια)

Οι ταξιδιώτες πρέπει να προειδοποιούνται ότι οι μύγες 
τσε-τσε τσιμπούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν 
απωθούνται από συμβατικά προϊόντα για έντομα. Το 
δήγμα είναι επώδυνο, γεγονός που βοηθά στην κατα-
νόηση της προέλευσης της νόσου, και οι ταξιδιώτες θα 
πρέπει να αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια αν παρου-
σιαστούν τα συμπτώματα.

2. Αμερικανική τρυπανοσωμίαση (νόσος Chagas)

Αίτιο Το πρωτόζωο Trypanosoma cruzi. 

Μετάδοση Η μόλυνση μεταδίδεται από τους τριατομίτες κοριούς 
που απομυζούν αίμα. Έχει επίσης αναφερθεί στομα-
τική μετάδοση μέσω κατάποσης μη επεξεργασμένου 
φρέσκου ζαχαροκάλαμου σε περιοχές όπου εμφανί-
ζεται ο ξενιστής. Κατά τη θρέψη τους τα μολυσμένα 
έντομα εκκρίνουν τρυπανοσώματα, τα οποία μπορεί 
να επιμολύνουν τον επιπεφυκότα, τους βλεννογόνους, 
εκδορές και πληγές στο δέρμα, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των πληγών από δήγματα. Η νόσος ενδέχεται 
να μεταδοθεί και με τη μετάγγιση αίματος, όταν αυτό 
προέρχεται από μολυσμένο δότη. Είναι πιθανή η συγ-
γενής λοίμωξη μέσω παρασίτων που διέρχονται από 
τον πλακούντα κατά την εγκυμοσύνη. Το T. cruzi μολύ-
νει πολλά είδη άγριων και οικόσιτων ζώων, όπως και 
τους ανθρώπους. 

Η φύση της νόσου Στους ενήλικες, το T. cruzi προκαλεί χρόνια νόσο, με 
εκτεταμένη μυοκαρδιακή βλάβη που οδηγεί σε καρδια-
κές αρρυθμίες και καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και με 
γαστρεντερική συμμετοχή που καταλήγει σε μεγαοισο-
φάγο και μεγάκολο. Στα παιδιά, το T. cruzi προκαλεί οξεία 
νόσο, η οποία ακολουθείται από χρόνιες εκδηλώσεις στη 
μετέπειτα ζωή τους.  

Γεωγραφική  
κατανομή

Η αμερικανική τρυπανοσωμίαση παρατηρείται στο Με-
ξικό και την κεντρική και νότια Αμερική (νότια μέχρι την 
Αργεντινή και τη Χιλή). Ο ξενιστής εμφανίζεται κυρίως 
στις αγροτικές περιοχές, όπου διαβιεί στις σχισμές πα-
λαιών τοίχων.  

ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΙΑΣΗ  - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Κίνδυνος 
για ταξιδιώτες

Σε ενδημικές περιοχές οι ταξιδιώτες διατρέχουν κίνδυνο 
όταν κάνουν πεζοπορίες, κατασκηνώνουν ή διαμένουν σε 
πολύ παλαιά οικήματα.  

Μέτρα πρόληψης Αποφύγετε την έκθεση σε έντομα που απομυζούν αίμα. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα υπολειμ-
ματικής δράσης για το σπίτι. Η έκθεση μπορεί να μειω-
θεί με τη χρήση κουνουπιέρας σε σπίτια και κατασκη-
νώσεις. 

Για περισσότερη μελέτη
Disease	outbreak	news:	www.who.int/csr/don/en.

Heyman	D	(ed)	Control	of	communicable diseases. Manual, 18th ed.Washingtoncommunicable diseases. Manual, 18th ed.Washington	diseases.	Manual,	18th	ed.	Washington	
DC,	American	Public	Health	Association	2005

Weekly	Epidemiological	Record:	www.who.int/wer

WHO	information	on	infections	diseases:	www.who.int/csr/disease/en

ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΙΑΣΗ  - (συνέχεια)
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κεΦαΛαιο 6

Νοσήματα που προλαμβάνονται 
με εμβολιασμό και εμβόλια

Γενικές παρατηρήσεις
Εμβολιασμός	 είναι	 η	 χορήγηση	 εμβολίου	 με	 στόχο	 την	 ενεργοποίηση	
μιας	προστατευτικής	ανοσιακής	απόκρισης,	η	οποία	θα	προστατεύσει	το	
εμβολιαζόμενο	άτομο	από	τη	νόσο	στην	περίπτωση	που	έρθει	αργότερα	
σε	επαφή	με	τον	αντίστοιχο	λοιμογόνο	παράγοντα.	Συνεπώς,	ο	εμβολια-
σμός,	όταν	είναι	επιτυχής,	έχει	ως	αποτέλεσμα	την	ανοσοποίηση.	Το	εμ-
βολιαζόμενο	άτομο	αποκτά	ανοσία	στη	νόσο	που	προκαλείται	από	 το	
λοιμογόνο	 παθογόνο	 παράγοντα.	 Πρακτικά,	 οι	 λέξεις	 «εμβολιασμός»	
και	«ανοσοποίηση»	χρησιμοποιούνται	συχνά	κατ’	εναλλαγή.	

Πρόληψη νοσημάτων

Ο	εμβολιασμός	αποτελεί	μια	πολύ	αποτελεσματική	μέθοδο	πρόληψης	συ-
γκεκριμένων	λοιμωδών	νοσημάτων.	Για	το	άτομο	και	την	κοινωνία,	όσον	
αφορά	στη	δημόσια	υγεία,	η	πρόληψη	είναι	καλύτερη	και	κοστίζει	λιγότε-
ρο	από	τη	θεραπεία.	Τα	εμβόλια	είναι	γενικώς	πολύ	ασφαλή	και	τα	φαινό-
μενα	σοβαρών	ανεπιθύμητων	ενεργειών	δεν	είναι	συχνά.	Τα	προγράμματα	
συστηματικού	εμβολιασμού	προστατεύουν	τα	περισσότερα	παιδιά	του	κό-
σμου	από	διάφορα	λοιμώδη	νοσήματα	που	παλαιότερα	κόστιζαν	εκατομ-
μύρια	ζωές	κάθε	χρόνο.	Για	τους	ταξιδιώτες,	ο	εμβολιασμός	αυξάνει	την	
πιθανότητα	αποφυγής	διαφόρων	επικίνδυνων	νοσημάτων	που	μπορεί	να	
συναντήσει	κανείς	στο	εξωτερικό.	Οι	ανοσοποιημένοι	 ταξιδιώτες	έχουν	
λιγότερες	πιθανότητες	να	μολύνουν	άλλους	ταξιδιώτες	ή	τον	τοπικό	πλη-
θυσμό	με	διάφορα,	 	πιθανώς	επικίνδυνα,	νοσήματα.	Ωστόσο,	δεν	έχουν	
παραχθεί	ακόμα	εμβόλια	κατά	ορισμένων	νοσημάτων	που	συμπεριλαμβά-
νονται	στα	πλέον	θανατηφόρα,	όπως	η	ελονοσία	και	το	HIV/AIDS.

Εμβολιασμός και άλλα μέτρα πρόληψης

Παρόλη	την	επιτυχία	τους	σχετικά	με	την	πρόληψη	νοσημάτων,	τα	εμβό-
λια	δεν	προστατεύουν	πάντα	100%	τους	δέκτες.	Ο	ταξιδιώτης	που	έχει	
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εμβολιαστεί	δεν	θα	πρέπει	να	υποθέτει	ότι	δεν	υπάρχει	πλέον	κανένας	
κίνδυνος	μόλυνσης	από	τη	νόσο	κατά	της	οποίας	έχει	εμβολιαστεί.	Όλα	
τα	επιπλέον	μέτρα	πρόληψης	(βλέπε	Κεφάλαιο	3)	θα	πρέπει	να	λαμβά-
νονται	προσεκτικά,	ανεξάρτητα	από	τον	εμβολιασμό	ή	την	οποιαδήποτε	
φαρμακευτική	αγωγή	που	ακολουθείται.	Είναι	σημαντικό	να	επιδεικνύ-
εται	η	ίδια	προσοχή	ώστε	να	μειωθεί	ο	κίνδυνος	προσβολής	από	κάποια	
νόσο	για	την	οποία	δεν	υπάρχει	εμβόλιο	και	που	αποτελεί	συχνό	υγειο-
νομικό	 πρόβλημα	 για	 εκείνους	 που	 πραγματοποιούν	 διεθνή	 ταξίδια.	
Είναι,	επίσης,	σημαντικό	να	λαμβάνεται	υπόψη	ότι	ο	εμβολιασμός	δεν	
υποκαθιστά	την	ανάγκη	προσοχής	για	την	αποφυγή	πρόσληψης	μολυ-
σμένου	φαγητού	και	νερού.	

Σχεδιασμός πριν από το ταξίδι

Πριν	από	την	αναχώρηση,	οι	ταξιδιώτες	θα	πρέπει	να	ζητούν	συμβουλές	
σχετικά	με	τον	κίνδυνο	που	διατρέχουν	να	νοσήσουν	στη	χώρα	ή	τις	χώ-
ρες	που	πρόκειται	να	επισκεφθούν	και	για	τα	βήματα	που	θα	πρέπει	να	
ακολουθήσουν	ώστε	να	αποφύγουν	τη	νόσο.	Ο	κίνδυνος	μόλυνσης	ενός	
ταξιδιώτη	εξαρτάται	από	τον	τοπικό	επιπολασμό	της	νόσου	και	από	διά-
φορους	άλλους	παράγοντες,	όπως	την	ηλικία,	το	φύλο,	το	ανοσοποιητικό	
επίπεδο,	την	τρέχουσα	κατάσταση	υγείας,	το	ταξιδιωτικό	δρομολόγιο,	τη	
διάρκεια	και	τον	τύπο	του	ταξιδιού	(π.χ.	πρώτη	θέση,	ταξίδι-περιπέτεια,	
πεζοπορία,	ανθρωπιστική	βοήθεια).	

Με	βάση	τον	ατομικό	κίνδυνο	που	διατρέχει	ο	κάθε	ταξιδιώτης,	ο	για-
τρός	μπορεί	να	καθορίσει	την	ανάγκη	ανοσοποίησης	και/ή	λήψης	προ-
στατευτικών	φαρμάκων	(προφύλαξη)	και	να	δώσει	συμβουλές	αναφορι-
κά	με	τα	μέτρα	πρόληψης	για	την	αποφυγή	των	νόσων.	

Δεν	υπάρχει	ένα	τυποποιημένο	σχέδιο	χορήγησης	ανοσοποιητικών	πα-
ραγόντων	που	να	εφαρμόζεται	σε	όλους	τους	ταξιδιώτες.	Κάθε	πρόγραμ-
μα	 πρέπει	 να	 εξατομικεύεται	 με	 βάση	 το	 ιστορικό	 ανοσοποίησης	 του	
ατόμου,	τις	χώρες	που	πρόκειται	να	επισκεφθεί,	τον	τύπο	και	τη	διάρκεια	
του	ταξιδιού,	καθώς	και	το	διαθέσιμο	χρόνο	πριν	από	το	ταξίδι.	

Το	ταξίδι	είναι	μια	καλή	ευκαιρία	για	το	γιατρό	να	ελέγξει	την	ανοσοποιη-
τική	κατάσταση	βρεφών,	παιδιών,	εφήβων	και	ενηλίκων.	Ταξιδιώτες	που	
δεν	 είναι	 ανοσοποιημένοι	 ή	 δεν	 έχουν	 ολοκληρώσει	 το	 εμβολιαστικό	
πρόγραμμά	τους	θα	πρέπει	να	πραγματοποιήσουν	τα	συστηνόμενα	εμ-
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βόλια	των	εθνικών	προγραμμάτων	εμβολιασμού,	επιπλέον	εκείνων	που	
έχουν	ανάγκη	για	το	ταξίδι.	

Η	προστατευτική	δράση	μερικών	εμβολίων	μπορεί	να	απαιτήσει	κάποιο	
διάστημα	για	την	ενεργοποίησή	της	μετά	τον	εμβολιασμό.	Η	ανοσιακή	
απόκριση	των	εμβολιαζόμενων	ατόμων	γίνεται	πλήρως	αποτελεσματική	
μέσα	σε	μια	περίοδο	που	ποικίλλει	ανάλογα	με	το	εμβόλιο,	τον	αριθμό	
των	απαιτούμενων	δόσεων	και	 το	 ιστορικό	παρελθόντος	εμβολιασμού	
κατά	 της	 ίδιας	 νόσου.	 Γι’	 αυτόν	 το	 λόγο,	 οι	 ταξιδιώτες	 θα	 πρέπει	 να	
συμβουλευτούν	γιατρό	4–8	εβδομάδες	πριν	από	την	αναχώρηση,	ώστε	
να	 υπάρχει	 ο	 κατάλληλος	 χρόνος	 για	 την	 ολοκλήρωση	 του	 βέλτιστου	
προγράμματος	εμβολιασμού.	Εκτός	αυτού,	ένα	επικείμενο	ταξίδι	είναι	
ευκαιρία	για	συμβουλές	και,	πιθανώς,	για	εμβολιασμό.	

Πρόγραμμα εμβολιασμών και χορήγηση

Τα	εμβόλια	που	πιθανώς	να	συστήνονται	ή	να	κρίνονται	κατάλληλα	για	
ταξιδιώτες	 παρουσιάζονται	 στον	Πίνακα	 6.1.	Περαιτέρω	 πληροφορίες	
για	 το	πρόγραμμα	χορήγησης	αυτών	των	εμβολίων	μπορούν	να	ανευ-
ρεθούν	στις	αντίστοιχες	παραγράφους	του	κάθε	εμβολίου.	Επίσης,	πα-
ρέχονται	συστάσεις	οι	οποίες	αφορούν	στα	μεσοδιαστήματα	χορήγησης	
εμβολίων	που	απαιτούν	περισσότερες	από	μία	δόσεις.	Είναι	δυνατόν	να	
γίνουν	μικρές	παραλλαγές	ώστε	να	καλυφθούν	οι	ανάγκες	των	ταξιδιω-
τών	εκείνων	που	μπορεί	να	μην	ολοκληρώσουν	το	πρόγραμμα	με	ακρί-
βεια.	 Γενικά,	 είναι	 αποδεκτή	 η	 παράταση	 των	 διαστημάτων	 ανάμεσα	
στις	δόσεις,	αλλά	δεν	συστήνεται	η	συντόμευσή	τους.	

Η	 οδός	 χορήγησης	 διαφέρει	 στο	 κάθε	 εμβόλιο	 και	 θεωρείται	 κρίσιμη	
για	 την	 έναρξη	 της	προστατευτικής	ανοσοποιητικής	απόκρισης.	Όσον	
αφορά	στα	ενέσιμα	εμβόλια,	η	οδός	χορήγησης	–υποδόρια,	ενδομυϊκή	
ή	ενδοδερμική–		καθορίζει	το	πάχος	και	το	μήκος	της	βελόνας	που	θα	
χρησιμοποιηθεί.	Οι	ενδομυϊκές	ενέσεις	θα	πρέπει	να	γίνονται	στην	προ-
σθιοπλάγια	περιοχή	του	μηρού	για	τα	βρέφη	και	τα	παιδιά	κάτω	των	2	
ετών.	Στα	μεγαλύτερα	παιδιά	και	 τους	ενήλικες	πρέπει	να	γίνεται	στο	
δελτοειδή	μυ.	Η	ένεση	στους	γλουτούς	δεν	συστήνεται.	

Ασφαλείς ενέσεις

Τα	μέτρα	ασφαλείας	που	λαμβάνονται	για	τις	ενέσεις	εφαρμόζονται	και	
στη	χορήγηση	εμβολίων,	όπως	σε	κάθε	ένεση.	Θα	πρέπει	να	χρησιμοποι-
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Πίνακας 6.1 Εμβόλια για τους ταξιδιώτες

Κατηγορία Εμβόλιο για:

1. Συστηματικός εμβολιασμός Διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη

Ηπατίτιδα Β

Αιμόφιλο ινφλουέντζας τύπου b

Ιούς των θηλωμάτωνα 

Γρίπηβ

Ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά

Πνευμονιόκοκκο

Πολιομυελίτιδα

Ροταϊόα

Φυματίωση (BCG)γ

Ανεμευλογιά

2.  Επιλεκτική χρήση  
για ταξιδιώτες

Χολέρα

Ηπατίτιδα Αδ

Ιαπωνική εγκεφαλίτιδαδ

Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσοδ 

Λύσσα

Κροτωγενή εγκεφαλίτιδα

Τυφοειδή πυρετό

Κίτρινο πυρετόδ

3. Υποχρεωτικός εμβολιασμός Κ ίτρινο πυρετό (βλέπε κατάλογο χωρών)
Μ ηνιγγιτιδοκοκκική νόσο και πολιομυελίτι-

δα (απαιτείται στη Σαουδική Αραβία για 
τους προσκυνητές. Ενημερώσεις στην 
ιστοσελίδα: http://www.who.int/wer)

αΑυτά τα εμβόλια εισάγονται τώρα σε μερικές χώρες
β Συστηματικά για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και παράγοντες κινδύνου, επιλεκτι-
κά για τους απλούς ταξιδιώτες

γ Δεν είναι πλέον συστηματικό στις περισσότερες οικονομικά αναπτυγμένες χώρες
δ Τα εμβόλια αυτά περιλαμβάνονται και στο συστηματικό πρόγραμμα εμβολιασμών 
αρκετών χωρών
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είται	αποστειρωμένη	βελόνα	και	σύριγγα	για	κάθε	ένεση	και	να	γίνεται	
ασφαλής	διάθεση	των	απορριμμάτων.	

Ο	Παγκόσμιος	Οργανισμός	Υγείας	(ΠΟΥ)	συστήνει	τη	χρήση	συρίγγων	
μίας	χρήσης	ή	έτοιμα	σκευάσματα	μίας	δόσης,	όποτε	είναι	αυτό	εφικτό.	
Οι	σύριγγες	δεν	θα	πρέπει	να	καλύπτονται	πάλι	με	το	καπάκι	τους	(ώστε	
να	αποφευχθεί	ο	τραυματισμός	από	νύξη)	και	τα	απορρίμματα	θα	πρέπει	
να	απομακρύνονται	με	ασφαλή	τρόπο,	όχι	μόνο	γι’	αυτόν	που	κάνει	την	
ένεση,	αλλά	και	για	το	δέκτη	και	την	κοινότητα.	

Πολλαπλά εμβόλια

Τα	αδρανοποιημένα	εμβόλια,	γενικά,	δεν	αλληλεπιδρούν	με	άλλα	αδρα-
νοποιημένα	ή	ενεργά	εμβόλια	και	μπορούν	να	χορηγηθούν	ταυτόχρονα	
ή	σε	οποιαδήποτε	χρονική	στιγμή	με	άλλα	εμβόλια,	χωρίς	να	επηρεα-
στούν	οι	ανοσοποιητικές	απαντήσεις.	Τα	περισσότερα	εμβόλια	ζώντων	
μικροοργανισμών	μπορούν	να	χορηγηθούν	ταυτόχρονα.	Ωστόσο,	αν	δύο	
εμβόλια	ζώντων	μικροοργανισμών	δεν	χορηγηθούν	την	ίδια	ημέρα,	θα	
πρέπει	 το	 μεσοδιάστημα	 μεταξύ	 των	 δύο	 εμβολιασμών	 να	 ανέρχεται	
τουλάχιστον	σε	4	εβδομάδες.	Το	εμβόλιο	Ty21a	του	τυφοειδούς	πυρετού	
(από	το	στόμα)	μπορεί	να	χορηγηθεί	ταυτόχρονα	με	άλλα	εμβόλια	ή	οπο-
τεδήποτε	πριν	ή	μετά	από	άλλα	εμβόλια	ζώντων	μικροοργανισμών.	

Σήμερα,	είναι	διαθέσιμος	ένας	αριθμός	συνδυασμών	εμβολίων	που	παρέχει	
προστασία	για	περισσότερες	από	μία	νόσους	και	είναι	πιθανό	στο	μέλλον	
να	προστεθούν	νέοι	συνδυασμοί.	Σχετικά	με	τους	συστηματικούς	εμβολι-
ασμούς,	 τα	συνδυασμένα	εμβόλια	διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη	 (DTP)	
και	 ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς	 (ΜΜR)	 είναι	 διαδεδομένης	 χρήσης	
στα	παιδιά.	Άλλα	παραδείγματα	συνδυασμένων	εμβολίων	είναι	τα	εξής:	
ηπατίτιδας	Α+Β,	 ηπατίτιδας	Α+Τυφοειδούς,	 IPV+DTP,	 IPV+DTP+Hib,	
MMR+ανεμευλογιάς,	 IPV+DTP+HepB+Hib.1	 Στους	 ενήλικες,	 το	 συν-
δυασμένο	εμβόλιο	διφθερίτιδας-τετάνου	(με	μειωμένη	την	ποσότητα	του	
διφθεριτικού	αντιγόνου,	Td)	χρησιμοποιείται	γενικά	κατά	προτίμηση	αντί	
του	μονοδύναμου	εμβολίου	του	τοξοειδούς	του	τετάνου.	Οι	συνδυασμοί	
εμβολίων	προσφέρουν	σημαντικά	οφέλη	για	τους	ταξιδιώτες,	μειώνοντας	
τον	αριθμό	των	απαιτούμενων	ενέσεων	και	τον	απαιτούμενο	χρόνο	και	ως	

1		DTP=Διφθερίτιδα,	τέτανος,	κοκκύτης.	IPV=Αδρανοποιημένο	εμβόλιο	πολιομυελίτιδας.	Hib=	
Εμβόλιο	αιμόφιλου	γρίπης	τύπου	b.	HepB=Εμβόλιο	ηπατίτιδας	Β.	MMR=Ιλαρά,	παρωτίτιδα,	
ερυθρά.
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εκ	τούτου	συμβάλλουν	στη	διευκόλυνσή	τους.	Τα	πολυδύναμα	εμβόλια	
είναι	το	ίδιο	ασφαλή	και	αποτελεσματικά	με	τα	μονοδύναμα	εμβόλια.	

Επιλογή εμβολίου για το ταξίδι

Οι	κατηγορίες	εμβολίων	για	ταξιδιώτες	είναι	οι	εξής:	(α)	εκείνα	που	χρη-
σιμοποιούνται	 τακτικά	 (ρουτίνας),	 ιδιαίτερα	στα	παιδιά	 αλλά	όχι	 μόνο,	
(β)	κάποια	που	μπορεί	να	συστήνονται	πριν	από	το	ταξίδι	σε	χώρες	όπου	
υπάρχει	ενδημία	νοσήματος,	(γ)	εκείνα	που	είναι	υποχρεωτικά,	σε	κάποιες	
περιπτώσεις.

Τα	περισσότερα	από	τα	προγραμματισμένα	εμβόλια	της	παιδικής	ηλικίας	
χρειάζονται	περιοδικά	επαναληπτικούς	εμβολιασμούς	καθόλη	τη	διάρ-
κεια	της	ζωής,	ώστε	να	παραμείνει	ο	οργανισμός	σε	ένα	αποτελεσματικό	
επίπεδο	ανοσίας.	Οι	ενήλικες	συνήθως	παραμελούν	το	πρόγραμμα	των	
επαναληπτικών	εμβολιασμών	στη	χώρα	που	διαμένουν,	ειδικότερα	όταν	
ο	κίνδυνος	μόλυνσης	είναι	μικρός.	Κάποιοι	μεγαλύτεροι	ενήλικες	ίσως	
να	 μην	 έχουν	 εμβολιαστεί	 ποτέ.	 Είναι	 σημαντικό	 να	 γίνει	 κατανοητό	
ότι	νοσήματα,	όπως	η	διφθερίτιδα	και	η	πολιομυελίτιδα,	τα	οποία	δεν	
εμφανίζονται	 πλέον	 στις	 περισσότερες	 οικονομικά	 αναπτυγμένες	 χώ-
ρες,	ενδέχεται	να	υπάρχουν	στους	τόπους	προορισμού	των	ταξιδιωτών.	
Στα	μέτρα	πρόληψης	πριν	από	το	ταξίδι	πρέπει	να	περιλαμβάνεται	και	
ο	επαναληπτικός	εμβολιασμός,	σε	περίπτωση	που	δεν	έχει	ακολουθηθεί	
το	πρόγραμμα	εμβολιασμού,	ή	και	ολοκληρωμένη	σειρά	αρχικών	εμβο-
λιασμών	για	εκείνους	που	δεν	έχουν	εμβολιαστεί	ποτέ.	

Βάσει	 της	 εκτίμησης	 των	 κινδύνων	 που	 ενδέχεται	 να	 παρουσιαστούν	
κατά	το	ταξίδι	συστήνονται	άλλα	εμβόλια	για	τον	κάθε	ταξιδιώτη	(βλέπε	
Κεφάλαιο	1).	Οι	ακόλουθοι	παράγοντες	πρέπει	να	λαμβάνονται	υπόψη	
για	την	επιλογή	του	κατάλληλου	εμβολίου:

–	Ο	κίνδυνος	έκθεσης	σε	νόσους

–		Η	ηλικία,	η	υγεία,	το	ιστορικό	εμβολιασμών

–		Αντιδράσεις	σε	προηγούμενα	εμβόλια,	αλλεργίες

–	Κίνδυνος	μόλυνσης	άλλων

–		Κόστος.

Ο	υποχρεωτικός	εμβολιασμός,	βάσει	του	Διεθνούς	Υγειονομικού	Κα-
νονισμού,	σήμερα	αναφέρεται	μόνο	στον	κίτρινο	πυρετό.	Ο	εμβολια-
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σμός	για	τον	κίτρινο	πυρετό	γίνεται	για	δύο	διαφορετικούς	λόγους:	(α)	
για	προστασία	του	ατόμου	σε	περιοχές	όπου	κινδυνεύει	από	μόλυνση	
κίτρινου	πυρετού	και	(β)	για	να	προστατεύσει	ευπαθείς	χώρες	από	την	
εισαγωγή	του	ιού	του	κίτρινου	πυρετού.	Οι	ταξιδιώτες	θα	πρέπει,	συ-
νεπώς,	να	εμβολιάζονται	αν	πρόκειται	να	επισκεφθούν	μια	χώρα	που	
απαιτεί	 τον	 εμβολιασμό	 κατά	 του	 κίτρινου	 πυρετού	 ως	 προϋπόθεση	
εισόδου.	Αυτός	ο	όρος	αφορά	σε	όλους	τους	ταξιδιώτες	που	προέρχο-
νται	από	χώρες	ενδημικές	στον	κίτρινο	πυρετό	(ακόμα	και	ταξιδιώτες	
μετεπιβίβασης).	

Ο	 εμβολιασμός	 για	 τη	 μηνιγγιτιδοκοκκική	 νόσο	 είναι	 υποχρεωτικός	
στη	Σαουδική	Αραβία	για	 τους	προσκυνητές	που	επισκέπτονται	 ετη-
σίως	 τη	Μέκκα	 (Χατζ)	 ή	 οποιαδήποτε	 άλλη	φορά	 (Ούμρα)	 και/ή	 τη	
Μεντίνα.	

Κάποιες	χώρες	που	έχουν	ανακηρυχθεί	ελεύθερες	από	πολιομυελίτιδα	
ενδέχεται	να	απαιτούν	από	τους	ταξιδιώτες	που	προέρχονται	από	χώρες	
όπου	ενδημεί	η	νόσος	να	εμβολιάζονται	κατά	της	πολιομυελίτιδας	ώστε	
να	μπορέσουν	να	αποκτήσουν	βίζα,	π.χ.	η	Σαουδική	Αραβία	(χρειάζεται	
απόδειξη	εμβολιασμού	από	το	στόμα	κατά	της	πολιομυελίτιδας	6	εβδο-
μάδες	πριν	από	την	αίτηση	για	βίζα	εισόδου,	για	επισκέπτες	προερχό-
μενους	από	χώρες	που	έχουν	αναφέρει	περιστατικά	πολιομυελίτιδας).	
Ενημερώσεις	διαθέσιμες	στην	ιστοσελίδα:	http://www.who.int/wer.	

Οι	ταξιδιώτες	θα	πρέπει	να	έχουν	μια	γραπτή	κατάσταση	των	εμβολίων	
που	τους	έχουν	χορηγηθεί	(βιβλιάριο	εμβολίων),	η	οποία	προτιμάται	να	
είναι	το	διεθνές	πιστοποιητικό	εμβολιασμών	(που	είναι	απαραίτητο	στην	
περίπτωση	 εμβολιασμού	κατά	 του	κίτρινου	πυρετού).	Το	πιστοποιητι-
κό	 μπορεί	 να	 ληφθεί	 από	 τον	ΠΟΥ	στην	 ιστοσελίδα	 http://www.who.
int/ith/en/.	

Συστηματικός εμβολιασμός (συνήθη εμβόλια)

Οδηγίες	 για	 τους	 συστηματικούς	 εμβολιασμούς	 παρέχονται	 από	 τον	
ΠΟΥ	σε	συστάσεις	για	τους	εμβολιασμούς,	οι	οποίες	ανανεώνονται	συ-
χνά,	στην	ιστοσελίδα:	http://www.who.int/immunisation/documents/po-http://www.who.int/immunisation/documents/po-
sitionpapers_intro/en/index.html..

Οι	πληροφορίες	που	παρέχονται	σε	αυτό	το	κεφάλαιο	είναι	περιορισμέ-
νες	και	οι	αναγνώστες	ενθαρρύνονται	να	καταφύγουν	στις	συστάσεις	για	
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τους	εμβολιασμούς	του	ΠΟΥ,	καθώς	και	στις	σχετικές	εθνικές	οδηγίες	για	
τους	συστηματικούς	εμβολιασμούς.	Συστήνεται	οι	ταξιδιώτες	να	επιβε-
βαιώνουν	ότι	όλοι	οι	συστηματικοί	εμβολιασμοί	έχουν	πραγματοποιηθεί.	
Πληροφορίες	σχετικά	με	την	ασφάλεια	των	συστηματικών	εμβολιασμών	
παρέχονται	στην	ιστοσελίδα:	http://www.who.int/	vaccine_safety/en/.	
Μπορείτε	 να	 βρείτε	 συνοπτικούς	 πίνακες	 σχετικά	 με	 τις	 συστάσεις	
για	 συστηματικούς	 εμβολιασμούς	 στην	 ιστοσελίδα:	 www.who.int/
immunization/policy/immunization_tables/en/index.html

(συνεχίζεται)

ΑΙΜΟΦΙΛΟΣ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ ΤΥΠΟΥ Β

Αίτιο Ο αιμόφιλος της ινφλουέντζας τύπου b (Hib).

Μετάδοση Μέσω εισπνοής σταγονιδίων.

Η φύση 
της νόσου

Ο αιμόφιλος της ινφλουέντζας τύπου b (Hib) είναι μια κοινή αι-
τία βακτηριακής πνευμονίας και μηνιγγίτιδας, όπως επίσης και 
άλλων σοβαρών και απειλητικών για τη ζωή παθήσεων, συμπε-
ριλαμβανομένων της επιγλωττίτιδας, της οστεομυελίτιδας, της 
σηπτικής αρθρίτιδας και της σήψης στα βρέφη και τα μεγαλύ-
τερα παιδιά. 

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Ο Hib εκτιμάται ότι είναι υπεύθυνος για τουλάχιστον 3 εκατομμύ-
ρια περιστατικά σοβαρής νόσου και εκατοντάδες χιλιάδες θανά-
τους ετησίως σε όλο τον κόσμο. Σπάνια προσβάλλει βρέφη κάτω 
των 3 μηνών ή μετά την ηλικία των 6 ετών, ενώ τα περισσότερα 
περιστατικά αφορούν στις ηλικίες μεταξύ 4 και 18 μηνών. Ο Hib 
είναι η κύρια αιτία της σποραδικής (όχι επιδημικής) βακτηριακής 
μηνιγγίτιδας σε αυτή την ηλικιακή ομάδα και συχνά συνδέεται με 
σοβαρά νευρολογικά επακόλουθα παρά την έγκαιρη και επαρκή 
αντιβιοτική θεραπεία. Στις αναπτυσσόμενες χώρες εκτιμάται ότι 
2–3 εκατομμύρια περιστατικά πνευμονίας Hib λαμβάνουν χώρα 
ετησίως. Η νόσος έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί από χώρες όπου 
γίνεται συστηματικός εμβολιασμός των παιδιών. 

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Όλα τα επίνοσα παιδιά διατρέχουν κίνδυνο τουλάχιστον μέχρι 
την ηλικία των 5 ετών. 
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Εμβόλιο Θα πρέπει να χορηγείται το εμβόλιο σε όσα παιδιά δεν έχει ήδη 
γίνει ο σχετικός εμβολιασμός. Τα συζευγμένα εμβόλια Hib έχουν 
μειώσει θεαματικά τα περιστατικά της μηνιγγίτιδας Hib στα βρέ-
φη και του ρινοφαρυγγικού αποικισμού από Hib. Το εμβόλιο 
συχνά χορηγείται ως συνδυασμένο με το DTP (διφθερίτιδα-τέτα-
νος-κοκκύτης) ή με αυτό της πολιομυελίτιδας, στα προγράμματα 
συστηματικού εμβολιασμού, αλλά διατίθεται και ως μονοδύναμο 
για χρήση σε παιδιά που δεν έχουν λάβει το εμβόλιο στη συστη-
ματική τους ανοσοποίηση. Το εμβόλιο Hib δεν χρησιμοποιείται 
σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες συστηματικά και σε αυτές τις 
περιοχές είναι σύνηθες το υψηλό ποσοστό επιπολασμού της νό-
σου. 

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ 

Αίτιο Ο ιός ανεμευλογιάς-ζωστήρα (VZV).

Μετάδοση Η μετάδοση γίνεται μέσω σταγονιδίων, από αερόλυμα ή άμεση 
επαφή, και οι ασθενείς είναι συνήθως μολυσματικοί μερικές ημέ-
ρες πριν από την εμφάνιση των εξανθημάτων μέχρι και την από-
πτωση των εφελκίδων.

Φύση της 
νόσου

Η ανεμευλογιά είναι μια οξεία λοίμωξη με υψηλή μεταδοτικό-
τητα. Σε εύκρατα κλίματα, τα περισσότερα περιστατικά εμφανί-
ζονται πριν από την ηλικία των 10 ετών. Η επιδημιολογία είναι 
λιγότερο κατανοητή σε τροπικές περιοχές, όπου ένα σχετικά 
μεγάλο ποσοστό ενηλίκων σε διάφορες χώρες είναι οροαρνη-
τικό. Ενώ αποτελεί, κατά κανόνα, μια ήπια νόσο της παιδικής 
ηλικίας, η ανεμευλογιά είναι πιο σοβαρή στους ενήλικες. Χαρα-
κτηρίζεται από φυσαλιδώδη εξανθήματα που προκαλούν κνη-
σμό, τα οποία συνήθως ξεκινούν από το τριχωτό της κεφαλής 
και το πρόσωπο και αρχικά συνοδεύονται από πυρετό και γενι-
κή αδιαθεσία. Καθώς τα εξανθήματα εξαπλώνονται σταδιακά 
στον κορμό και τα άκρα, οι πρώτες φυσαλίδες αποξηραίνονται 
καλυπτόμενες από εφελκίδες. Συνήθως χρειάζονται 7–10 ημέ-
ρες για την απόπτωση όλων των εφελκίδων. Η νόσος ενδέχεται 
να καταλήξει στο θάνατο, ειδικά σε νεογνά και ανοσοκατα-
σταλμένα άτομα. Οι επιπλοκές περιλαμβάνουν πνευμονίτιδα 
ή εγκεφαλίτιδα από τον ιό VZV και στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις 
της ομάδας Α. 

ΑΙΜΟΦΙΛΟΣ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ ΤΥΠΟΥ Β  - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Φύση της 
νόσου 
(συνέχεια)

Μετά από τη λοίμωξη ο ιός παραμένει σε λανθάνουσα κατά-
σταση στα νευρικά γάγγλια. Επακόλουθη επανενεργοποίησή 
του μπορεί να προκαλέσει έρπητα ζωστήρα, μια νόσο που προ-
σβάλλει κυρίως τα ανοσοκατασταλμένα άτομα και τους ηλικιω-
μένους. 

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Παγκοσμίως.

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Σε διάφορες οικονομικά αναπτυγμένες χώρες τα εμβόλια της  
ανεμευλογιάς αποτελούν μέρος των ανοσοποιητικών προγραμ-
μάτων της παιδικής ηλικίας. Οι περισσότεροι ενήλικες ταξιδιώτες 
από εύκρατα κλίματα είναι ανοσοποιημένοι (είτε λόγω φυσικής 
νόσου είτε λόγω εμβολιασμού). Για τους ενήλικες χωρίς ιστορικό 
ανεμευλογιάς που ταξιδεύουν από τροπικές χώρες σε εύκρατα 
κλίματα ίσως ο κίνδυνος να είναι μεγαλύτερος και να χρειάζεται 
εμβολιασμός.

Εμβόλιο Χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι των ζωντανών εξασθενημέ-
νων εμβολίων, βάσει των επονομαζόμενων στελεχών Oka του 
ιού VZV. Μερικοί τύποι ενδείκνυνται για χρήση από την ηλικία 
των 9 μηνών και άνω. Η ορομετατροπή επέρχεται μετά από μία 
εφάπαξ δόση, σε ποσοστό 95% των υγιών παιδιών. Από λογιστι-
κή, αλλά και από επιδημιολογική άποψη, η βέλτιστη ηλικία για 
εμβολιασμό κατά της ανεμευλογιάς είναι αυτή των 12–24 μηνών. 
Στην Ιαπωνία και διάφορες άλλες χώρες, μία δόση του εμβολίου 
θεωρείται επαρκής, ανεξαρτήτως ηλικίας. Στις ΗΠΑ συστήνονται 
2 δόσεις, με διάστημα 4–8 εβδομάδων, για εφήβους και ενήλι-
κες. 
Σε λίγες περιπτώσεις (<5%) τα εμβολιασμένα άτομα εμφανίζουν 
ήπια εξανθηματική νόσηση παρόμοια με αυτή της ανεμευλογιάς, 
μέσα σε 4 εβδομάδες. Αντενδείξεις για το εμβόλιο αποτελούν η 
εγκυμοσύνη (διότι θεωρητικά κινδυνεύει το έμβρυο: η εγκυμο-
σύνη θα πρέπει να αποφεύγεται για 4 εβδομάδες μετά τον εμ-
βολιασμό), η σοβαρή νόσος σε εξέλιξη, το ιστορικό αναφυλακτι-
κών αντιδράσεων σε οποιοδήποτε συστατικό του εμβολίου και 
η ανοσοκαταστολή. 

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ  - (συνέχεια)
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ΓΡΙΠΗ

ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Βλέπε Κεφάλαιο �.

ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ

Αίτιο Οι ιοί της γρίπης που ανήκουν στην οικογένεια των Orthomyxo-
viridae (ορθομυξοϊοί).
Οι ιοί της γρίπης διακρίνονται σε τύπους Α, Β και C, ανάλογα με 
την πρωτεΐνη του πυρήνα τους. Μόνο οι τύποι Α και Β προκαλούν 
ανθρώπινη νόσο. Οι υπότυποι του ιού Α χαρακτηρίζονται από τις 
γλυκοπρωτεΐνες του φακέλου που επιδεικνύουν δραστηριότητα 
είτε αιμαγλουτινίνης (HA) είτε νευραμινιδάσης (ΝΑ). Τα υψηλά 
ποσοστά μετάλλαξης και οι συχνές γενετικές ανακατατάξεις αυ-
τών των ιών συμβάλλουν στη μεγάλη ποικιλία των αντιγόνων ΗΑ 
και ΝΑ. Όλοι μέχρι σήμερα αναγνωρισμένοι 16 υπότυποι ΗΑ και 
9 ΝΑ των ιών της γρίπης Α διατηρούνται σε πληθυσμούς άγριων 
πτηνών που ζουν στο νερό. Οι άνθρωποι γενικά μολύνονται από 
τους ιούς των υποτύπων Η1, Η2 ή Η3 και Ν1 ή Ν2. Οι μεταλλάξεις 
μικρής κλίμακας που προκαλούν μεγάλες αλλαγές (αντιγονική ολί-
σθηση) παρατηρούνται αρκετά συχνά. 
Η αντιγονική ολίσθηση επιτρέπει στον ιό να διαφύγει της ανοσια-
κής αναγνώρισης και με αυτόν τον τρόπο επαναλαμβάνεται η 
επιδημική έξαρση γρίπης κατά τα μεσοδιαστήματα των πανδη-
μιών. Οι μεγάλης κλίμακας αλλαγές στα αντιγόνα ΗΑ (αντιγονική 
παραλλαγή) προκαλούνται από την ανακατάταξη του γενετικού 
υλικού από διαφορετικούς υπότυπους Α. Οι αντιγονικές παραλ-
λαγές που οδηγούν σε πανδημικά στελέχη είναι σπάνιες και 
παρατηρούνται μέσω ανακατατάξεων μεταξύ ανθρώπινων και 
ζωικών υποτύπων του ιού, για παράδειγμα των χοίρων. Ο τύπος 
Β του ιού δεν παρουσιάζει αντιγονικές παραλλαγές και δεν διαι-
ρείται σε υπότυπους.

Μετάδοση Η μετάδοση μέσω της αναπνοής λαμβάνει χώρα κυρίως με 
σταγονίδια που έχουν διασπαρεί λόγω βήχα ή πταρνίσματος 
χωρίς κάλυψη. Η μετάδοση των ιών της γρίπης από τον αέρα 
είναι εφικτή σε μικρές αποστάσεις και ειδικότερα σε πολυ-
πληθείς και κλειστούς χώρους. Η μόλυνση των χεριών και ο 
άμεσος ενοφθαλμισμός του ιού αποτελούν πιθανούς τρόπους 
μετάδοσης.

(συνεχίζεται)
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Η φύση 
της νόσου

Οξεία αναπνευστική λοίμωξη με ευρύ φάσμα βαρύτητας, που 
μπορεί να κυμαίνεται από ασυμπτωματική μέχρι και μοιραίας 
έκβασης. Τα συμπτώματα της τυπικής γρίπης περιλαμβάνουν 
αιφνίδια  εμφάνιση πυρετού, ρίγος, κυνάγχη, μη παραγωγικό 
βήχα, τα οποία συχνά συνοδεύονται από κεφαλαλγία, ρινίτιδα, 
μυαλγίες και κόπωση. Στις επιπλοκές της λοίμωξης από τον ιό 
της γρίπης περιλαμβάνονται η πρωτογενής ιογενής πνευμονία, η 
βακτηριακή πνευμονία, η μέση ωτίτιδα και η επιδείνωση χρόνι-
ων υποκείμενων νοσημάτων. Η νόσος τείνει να είναι πιο σοβαρή 
στους ηλικιωμένους, τα νεογνά και τα μικρά παιδιά, καθώς και 
στους ανοσοκατασταλμένους. Η εποχική γρίπη μπορεί να προ-
καλέσει το θάνατο, κυρίως στους ηλικιωμένους και στα άτομα με 
προϋπάρχουσες χρόνιες παθήσεις. 

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Η γρίπη εμφανίζεται παγκοσμίως, με ετήσια ποσοστά προσβολής 
5–10% στους ενήλικες και 20–30% στα παιδιά. Σε εύκρατα κλίματα 
η εποχή δραστηριότητας της γρίπης είναι τυπικά οι χειμερινοί μή-
νες. Προσβάλλει το βόρειο ημισφαίριο τους μήνες από Νοέμβριο 
μέχρι Απρίλιο και το νότιο ημισφαίριο από Απρίλιο μέχρι Σεπτέμ-
βριο. Σε τροπικές περιοχές δεν υπάρχει συγκεκριμένο εποχικό διά-
στημα δραστηριότητας και η γρίπη κυκλοφορεί όλο το χρόνο, με 
μεγαλύτερη δραστηριότητα την εποχή των βροχών. 

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Οι ταξιδιώτες, όπως και οι μόνιμοι κάτοικοι, κινδυνεύουν όταν 
βρίσκονται σε κάποια χώρα την εποχή της γρίπης. Επίσης, οι 
ομάδες ταξιδιωτών που περιλαμβάνουν άτομα από περιοχές 
όπου δραστηριοποιείται η εποχική γρίπη (π.χ. σε κρουαζιερό-
πλοια) μπορεί να νοσήσουν από εμφάνιση του ιού εκτός εποχής. 
Οι ταξιδιώτες που επισκέπτονται χώρες στο αντίθετο ημισφαίριο 
την εποχή που δραστηριοποιείται η γρίπη βρίσκονται σε ιδιαίτε-
ρο κίνδυνο, ειδικά αν δεν έχουν αναπτύξει κάποιο βαθμό ανοσί-
ας λόγω πρόσφατης λοίμωξης ή εμβολιασμού. Οι ηλικιωμένοι, τα 
άτομα με προϋπάρχουσες χρόνιες παθήσεις και τα μικρά παιδιά 
είναι οι πιο ευπαθείς ομάδες σε επιπλοκές. 

Μέτρα 
πρόληψης

Όταν είναι δυνατόν, αποφύγετε τους κλειστούς, πολυπληθείς 
χώρους και τη στενή επαφή με άτομα που πάσχουν από οξείες 
αναπνευστικές λοιμώξεις. Το πλύσιμο των χεριών μετά από την 
άμεση επαφή με άτομα που νοσούν ή το περιβάλλον τους μπο-
ρεί να μειώσει τον κίνδυνο της νόσου. 

ΓΡΙΠΗ  - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Μέτρα 
πρόληψης 
(συνέχεια)

Τα άτομα που νοσούν θα πρέπει να προσέχουν όταν βήχουν ή 
πταρνίζονται να διατηρούν αποστάσεις, να καλύπτουν το πρό-
σωπο με μαντίλι ή χαρτομάντιλα μίας χρήσης και να πλένουν τα 
χέρια τους.

Εμβόλιο Οι ιοί της γρίπης εξελίσσονται συνεχώς και αλλάζουν ταχύτατα τα 
χαρακτηριστικά τους. Για να είναι αποτελεσματικά τα αντιγριπικά 
εμβόλια, θα πρέπει να ενεργοποιούν την ανοσία που προστατεύ-
ει κατά των κύριων στελεχών του ιού που κυκλοφορεί τη συγκε-
κριμένη περίοδο. Κάθε χρόνο αλλάζει η σύσταση των εμβολίων 
της γρίπης ξεχωριστά για κάθε ημισφαίριο. Εφόσον οι αντιγονικές 
αλλαγές στους ιούς της γρίπης που κυκλοφορούν μπορεί να συμ-
βούν αιφνιδίως και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ενδέχεται 
να υπάρξουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κυρίαρχα στε-
λέχη της γρίπης στο βόρειο και το νότιο ημισφαίριο. Τα διεθνώς 
διαθέσιμα εμβόλια περιέχουν τρία αδρανοποιημένα στελέχη ιών, 
η σύνθεση των οποίων αλλάζει κάθε έξι μήνες ώστε να διασφαλί-
ζεται η προστασία κατά των κυρίαρχων στελεχών για κάθε εποχή 
δράσης της γρίπης. Η σύνθεση των εμβολίων προσαρμόζεται, ως 
εκ τούτου, ανάλογα με το ημισφαίριο όπου πρόκειται να χρησιμο-
ποιηθούν. Συνεπώς, ένα εμβόλιο που έχει παραχθεί στο ένα ημι-
σφαίριο μπορεί να προσφέρει μόνο μερική προστασία κατά της 
γρίπης στο άλλο ημισφαίριο, μολονότι σε μερικά χρόνια οι ιοί στο 
εμβόλιο μπορεί να είναι αντιγονικώς όμοιοι.
Τα διαθέσιμα εμβόλια της γρίπης δεν προστατεύουν από τη γρί-
πη των πτηνών. 
Οι ταξιδιώτες που λόγω κάποιας πάθησης ανήκουν σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου από επιπλοκές γρίπης θα πρέπει να εμβολιάζο-
νται συστηματικά ετησίως. Τις χρονιές κατά τις οποίες τα στελέχη 
των εμβολίων της γρίπης διαφέρουν μεταξύ βορείου και νοτίου 
ημισφαιρίου, τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου 
και ταξιδεύουν από το ένα ημισφαίριο στο άλλο, λίγο πριν ή κατά 
τη διάρκεια της εποχής της γρίπης του άλλου ημισφαιρίου, θα 
πρέπει να εμβολιαστούν για το άλλο ημισφαίριο. Όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να προγραμματίσει τον εμ-
βολιασμό του όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την άφιξή του 
στον τόπο προορισμού. Διαφορετικά, συστήνεται ο εμβολιασμός 
τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από το ταξίδι.

ΓΡΙΠΗ  - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Εμβόλιο 
(συνέχεια)

Τα τριδύναμα αδρανοποιημένα εμβόλια της γρίπης χορηγούνται 
ενδομυϊκά στο δελτοειδή (εμβόλια >1 έτους) ή στην προσθιο-
πλάγια περιοχή του μηρού (εμβόλια 6–12 μηνών). Αυτά τα εμβό-
λια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε παιδιά κάτω των 6 μηνών. Τα 
βρέφη ηλικίας 3–36 μηνών θα πρέπει να λαμβάνουν μισή δόση 
του εμβολίου ενηλίκων. Τα μη εμβολιασμένα παιδιά κάτω των 9 
ετών θα πρέπει να λαμβάνουν 2 ενέσεις με τουλάχιστον 1 μήνα 
μεσοδιάστημα. Η εφάπαξ δόση του εμβολίου είναι κατάλληλη 
για παιδιά σχολικής ηλικίας 9 ετών και άνω και για υγιείς ενήλικες. 
Συχνή είναι η εμφάνιση ήπιας τοπικής αντίδρασης, όπως πόνου ή 
οιδήματος, στο σημείο της ένεσης. Οι συστηματικές αντιδράσεις, 
όπως πυρετός, είναι λιγότερο συχνές. Σχετική αντένδειξη στον εμ-
βολιασμό, αποτελεί η αλλεργία στα αυγά.

ΓΡΙΠΗ Α (H�N�)

Αίτιο Ο ιός της γρίπης Α (Η1Ν1) είναι ένας νέος ιός από ανακατάτα-
ξη γενετικού υλικού που δεν είχε ποτέ στο παρελθόν προσβάλει 
τους ανθρώπους. Ο ιός δεν σχετίζεται με προηγούμενους ή τω-
ρινούς εποχικούς ιούς της γρίπης.

Μετάδοση Μεταδίδεται το ίδιο εύκολα με την κανονική εποχική γρίπη 
μέσω μολυσμένων σταγονιδίων από βήχα ή πτάρνισμα, τα 
οποία μπορούν να εισπνευστούν ή να μολύνουν τα χέρια και 
τις επιφάνειες. 
Για να αποφευχθεί η διάδοση της λοίμωξης, τα άτομα που νο-
σούν θα πρέπει να καλύπτουν το στόμα και τη μύτη τους όταν 
πταρνίζονται, να παραμένουν στο σπίτι όταν δεν αισθάνονται 
καλά, να πλένουν τα χέρια τους τακτικά και να μένουν μακριά 
από τα υγιή άτομα, όσο το δυνατόν περισσότερο.  Δεν υπάρχουν 
περιστατικά κατά τα οποία κάποιο άτομο να έχει επιμολυνθεί 
από επαφή με χοίρους ή άλλα ζώα.

Η φύση 
της νόσου

Παρόμοια  με την εποχική γρίπη, με κάποιες χαρακτηριστικές 
διαφορές όσον αφορά στις ομάδες κινδύνου και στις επιπλοκές. 
Η πλειονότητα των ατόμων που επιμολύνονται από τον ιό εμ-
φανίζουν ήπια χαρακτηριστικά της νόσου και η υγεία τους απο-
καθίσταται χωρίς αντιβιοτική θεραπεία ή ιατρική φροντίδα. Με-
ταξύ των πιο σοβαρών περιστατικών, περισσότερα από τα μισά 
άτομα που νοσηλεύονται παρουσίαζαν υποκείμενα νοσήματα ή 
ασθενές ανοσοποιητικό σύστημα, όπως και στην εποχική γρίπη,

ΓΡΙΠΗ  - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Η φύση 
της νόσου 
(συνέχεια)

αλλά παρατηρήθηκε και οξύ αναπνευστικό σύνδρομο σε άτο-
μα που δεν εμφάνιζαν παράγοντες κινδύνου. Οι ταξιδιώτες θα 
πρέπει να γνωρίζουν τα συμπτώματα της σοβαρής νόσου και να 
αναζητούν βοήθεια άμεσα. 

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Παγκοσμίως.

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Ο κίνδυνος επιμόλυνσης με τον ιό της γρίπης Α (Η1Ν1) υπάρχει 
παγκοσμίως, ειδικότερα σε περιοχές υπερπληθυσμού.

Μέτρα 
πρόληψης

Βλέπε εποχική γρίπη.

Εμβόλιο Οι σχετικοί φορείς έχουν δώσει άδεια κυκλοφορίας σε εμβόλια 
του ιού σε πολλές χώρες.

ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ

Αίτιο Το βακτήριο Corynebacterium diphtheriae.

Μετάδοση Η μετάδοση του βακτηρίου, το οποίο αποικίζει την ανώτερη 
αναπνευστική οδό, γίνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω 
σταγονιδίων και στενής σωματικής επαφής. Είναι αυξημένη σε 
συνθήκες πολυκοσμίας και χαμηλής κοινωνικοοικονομικής κα-
τάστασης. Σε τροπικές χώρες απαντάται συχνά μια δερματική 
μορφή της διφθερίτιδας, η οποία ενδέχεται να αποτελεί σημα-
ντικό παράγονται μετάδοσης της λοίμωξης. 

Η φύση 
της νόσου 

Η λοίμωξη συνήθως προσβάλλει το φάρυγγα και μπορεί να προ-
καλέσει αναπνευστική δυσχέρεια από απόφραξη και το θάνατο. 
Η παραγωγή μιας τοξίνης είναι δυνατόν να επιφέρει βλάβη σε 
διάφορα όργανα, όπως την καρδιά. Η ρινική διφθερίτιδα μπορεί 
να είναι ήπιας μορφής και συχνά παρατηρείται χρόνια φορία του 
μικροοργανισμού. Συχνές είναι και οι ασυμπτωματικές λοιμώξεις.

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Η διφθερίτιδα συναντάται παγκοσμίως, παρόλο που δεν είναι 
συχνή σε οικονομικά αναπτυγμένες χώρες λόγω των συστημα-
τικών εμβολιασμών που γίνονται εδώ και χρόνια με το εμβόλιο 
DTP (διφθερίτιδα-τέτανος-κοκκύτης). Τη δεκαετία του 1990 πα-
ρουσιάστηκαν μεγάλες επιδημίες σε αρκετές χώρες της ανατο-
λικής Ευρώπης.

ΓΡΙΠΠΗ Α (H�N�) - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Νόσος απειλητική για τη ζωή, με ενδεχομένως χρόνιες επιπλοκές 
σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρωμένη ανοσοποίηση. Η διφθε-
ρίτιδα εμφανίζεται συχνότερα σε περιοχές του κόσμου με χαμη-
λά επίπεδα εμβολιασμού. 

Εμβόλιο Όλοι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν ενημερώσει το πρόγραμ-
μα του εμβολιασμού τους κατά της νόσου. Το εμβόλιο συνήθως 
είναι τριπλό (DTP, διφθερίτιδα-τέτανος-κοκκύτης ή διφθερίτιδα-
τέτανος-ακυτταρικός κοκκύτης). Μετά την αρχική σειρά εμβο-
λιασμών των τριών δόσεων μπορούν να χορηγηθούν επιπλέον 
δόσεις διφθερίτιδας-τετάνου (DT) μέχρι την ηλικία των 7 ετών, 
ενώ στη συνέχεια χορηγούνται εμβόλια μειωμένης δόσης διφθε-
ριτικής ανατοξίνης (Td, τύπου ενήλικα). Εφόσον το τοξοειδές του 
τετάνου (βλέπε πιο κάτω) και το τοξοειδές της διφθερίτιδας μπο-
ρούν να χορηγηθούν ως επαναληπτικά εμβόλια περίπου κάθε 10 
χρόνια, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται χρήση του μονοδύναμου 
εμβολίου διφθερίτιδας. Σε κάποιες χώρες αρχίζουν να χρησιμο-
ποιούνται τα επαναληπτικά εμβόλια ενηλίκων που περιέχουν 
ακυτταρικό κοκκύτη (TdaP).

ΕΡΥΘΡΑ

Αίτιο Ο ιός της ερυθράς, ένας τογκο-ιός του γένους Rubivirus.

Μετάδοση Ο ιός της ερυθράς μεταδίδεται μέσω της αναπνευστικής οδού 
και ο ιός αναπαράγεται στο ρινοφαρυγγικό βλεννογόνο και τους 
λεμφαδένες της περιοχής. Οι άνθρωποι είναι οι μόνοι γνωστοί 
ξενιστές.

Η φύση 
της νόσου

Η ερυθρά χαρακτηρίζεται από παροδικά ερυθηματώδη εξανθή-
ματα, επιπεφυκίτιδα, ρινική καταρροή, οπισθοωτιαία και υποϊνια-
κή λεμφαδενοπάθεια, χαμηλό πυρετό και ναυτία. Αρθραλγίες και 
αρθρίτιδες είναι σπάνιες στα παιδιά, αλλά μπορεί να εμφανιστούν 
μέχρι και στο 70% των ενηλίκων, ειδικότερα στις γυναίκες. Οι αιμορ-
ραγικές εκδηλώσεις, το σύνδρομο Guillain-Barré και η εγκεφαλίτιδα 
αποτελούν σπάνιες εκδηλώσεις. Ορολογικές μελέτες έχουν δείξει 
ότι το 20–50% όλων των περιπτώσεων ερυθράς είναι υποκλινικές. 
Η συγγενής λοίμωξη ερυθράς και το συγγενές σύνδρομο ερυθράς 
οφείλονται σε λοίμωξη στα αρχικά στάδια της εγκυμοσύνης. Ακρι-
βώς πριν από τη σύλληψη και μέχρι τις 8–10 εβδομάδες της κύησης 
η ερυθρά είναι δυνατόν να προκαλέσει πολλαπλές βλάβες στο έμ-
βρυο μέχρι και στο 90% των περιπτώσεων, 

ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Η φύση 
της νόσου 
(συνέχεια)

ενώ συχνά οδηγεί σε αποβολή ή σε γέννηση θνησιγενών νεογνών. 
Παρόλο που η επιβάρυνση του συνδρόμου συγγενούς ερυθράς 
δεν είναι πλήρως εξακριβωμένη παγκοσμίως, εκτιμάται ότι μόνο 
στις αναπτυσσόμενες χώρες εμφανίζονται πάνω από 100.000 πε-
ριστατικά ετησίως.

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Παγκοσμίως.

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Οι ταξιδιώτες που δεν έχουν ανοσοποιηθεί κατά της ερυθράς εν-
δέχεται να κινδυνεύουν όταν επισκέπτονται χώρες στις οποίες 
η κάλυψη από το εμβόλιο είναι κατώτερη του επιθυμητού. Θα 
πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η προστασία των γυναι-
κών που ενδεχομένως να μείνουν έγκυες κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού. 

Εμβόλιο Τα διεθνώς πιστοποιημένα εμβόλια της ερυθράς –με βάση το ζω-
ντανό εξασθενημένο στέλεχος RA 27/3 του ιού της ερυθράς και 
καλλιεργημένο σε ανθρώπινα διπλοειδή κύτταρα– έχουν αποδει-
χθεί ασφαλή και αποτελεσματικά, επιτυγχάνοντας προστασία σε 
ποσοστό 95–100%, πιθανόν ισοβίως, με μία μόνο δόση. Η ερυθρά 
και το σύνδρομο συγγενούς ερυθράς έχουν σχεδόν εξαλειφθεί 
σε πολλές χώρες εξαιτίας των ορθώς σχεδιασμένων και εφαρμο-
σμένων προγραμμάτων εμβολιασμού. Στην Ιαπωνία και την Κίνα 
υπάρχουν άλλα εξασθενημένα στελέχη εμβολίων. Το εμβόλιο της 
ερυθράς διατίθεται στο εμπόριο σε μονοδύναμη μορφή, σε συν-
δυασμένο διπλό εμβόλιο είτε με ιλαρά είτε με παρωτίτιδα, και στο 
τριπλό εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς. Ο εμβολιασμός κατά 
της ερυθράς σε έγκυες θα πρέπει να αποφεύγεται, όπως επίσης και 
η εγκυμοσύνη για 1 μήνα από τη χορήγηση του εμβολίου.

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β

Αίτιο Ο ιός της ηπατίτιδας Β, που ανήκει στους ιούς Hepadnaviridae.

Μετάδοση Η λοίμωξη μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της 
επαφής με μολυσμένα σωματικά υγρά. Η σεξουαλική επαφή 
αποτελεί σημαντικό μέσο μετάδοσης, αλλά η λοίμωξη μετα-
δίδεται και με τη μετάγγιση μολυσμένου αίματος, προϊόντων 
αυτού ή με τη χρήση μολυσμένων βελονών ή συρίγγων για ενέ-
σεις. 

ΕΡΥΘΡΑ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Μετάδοση 
(συνέχεια)

Υπάρχει επίσης ενδεχόμενος κίνδυνος μετάδοσης μέσω άλλων 
διαδικασιών που περιλαμβάνουν υποδόρια εισχώρηση, όπως ο 
βελονισμός, το piercing και τα τατουάζ. Η μετάδοση είναι δυνα-
τόν να συμβεί περιγεννητικά, από μητέρα σε παιδί. Δεν υφίστα-
ται έντομο ή άλλο ζώο φορέας του ιού.   

Η φύση 
της νόσου

Πολλές από τις περιπτώσεις ηπατίτιδας Β είναι ασυμπτωματικές ή 
προκαλούν ήπια συμπτώματα, τα οποία συχνά δεν αναγνωρίζονται 
στους ενήλικες. Στην περίπτωση της κλινικά εμφανούς ηπατίτιδας, 
η έναρξη γίνεται σταδιακά με ανορεξία, κοιλιακή δυσφορία, ναυτία, 
εμέτους, αρθραλγίες και εξανθήματα, ακολουθούμενα σε μερι-
κές περιπτώσεις από ίκτερο. Η θνητότητα της οξείας νόσου στους 
ενήλικες ανέρχεται περίπου σε 1%. Εξέλιξη σε χρόνια ηπατίτιδα Β 
παρατηρείται σε ένα ποσοστό ενηλίκων, μερικοί από τους οποίους 
αναπτύσσουν αργότερα κίρρωση και/ή καρκίνο του ήπατος.

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Παγκοσμίως, αλλά με διαφορετικά επίπεδα ενδημικότητας. Στη 
βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, τη βόρεια και δυτική Ευρώπη 
και τη Νέα Ζηλανδία ο επιπολασμός της λοίμωξης της χρόνιας 
ηπατίτιδας Β είναι σχετικά χαμηλός (λιγότερο από 2% του γενι-
κού πληθυσμού είναι θετικό στο HBsAg)  (βλέπε Χάρτη).

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Ο κίνδυνος για τους ταξιδιώτες εξαρτάται από (α) τον επιπολασμό 
του ιού της ηπατίτιδας Β στον τόπο προορισμού, (β) το μέγεθος της 
άμεσης επαφής με αίμα ή σωματικά υγρά ή τη σεξουαλική επαφή 
με πιθανώς μολυσμένα άτομα και (γ) τη διάρκεια και τον τύπο του 
ταξιδιού. Στις βασικές επικίνδυνες δραστηριότητες περιλαμβάνεται 
ο τομέας της υγείας (ιατρικός, οδοντιατρικός, εργαστηριακός κ.ά.) 
που εμπεριέχει άμεση επαφή με ανθρώπινο αίμα ή σωματικά υγρά. 
Επίσης, συμπεριλαμβάνονται η μετάγγιση αίματος που δεν έχει 
ελεγχθεί για ηπατίτιδα Β και η έκθεση σε βελόνες (π.χ. βελονισμός, 
piercing, τατουάζ ή χρήση ενδοφλέβιων ουσιών) που δεν έχουν 
αποστειρωθεί καταλλήλως. Επιπλέον, σε λιγότερο αναπτυγμένες 
χώρες, η μετάδοση του ιού από μολυσμένα άτομα σε ευπαθή μπο-
ρεί να συμβεί μέσω της άμεσης επαφής μεταξύ δερματικών εκδο-
ρών που έχουν προέλθει από δήγμα ή αμυχές.

Μέτρα 
πρόληψης

Το εμβόλιο θα πρέπει να χορηγείται σε όλα ουσιαστικά τα μη 
ανοσοποιημένα άτομα που ταξιδεύουν σε περιοχές με μέτριο 
έως υψηλό κίνδυνο λοίμωξης. Μπορεί να χορηγηθεί και σε βρέ-
φη μετά τον τοκετό. Βλέπε επίσης τα μέτρα πρόληψης στην πα-
ράγραφο «HIV/AIDS και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσή-
ματα» στο Κεφάλαιο 5.

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Εμβόλιο Το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β παράγεται με τεχνολογία ανασυνδυ-
ασμού του DNA, συνήθως σε ζύμη. Η σειρά αποτελείται από τρεις 
δόσεις. Οι πρώτες δύο δόσεις συνήθως χορηγούνται με διαφορά 
ενός μήνα και η τρίτη δόση ακολουθεί 1–12 μήνες αργότερα. 
Μια ολοκληρωμένη σειρά ανοσοποίησης παρέχει προστασία για 
τουλάχιστον 15 χρόνια και, σύμφωνα με πρόσφατες επιστημο-
νικές ενδείξεις, πιθανόν και ισοβίως. Δεν συστήνονται επαναλη-
πτικές δόσεις.
Λόγω της μακρόχρονης περιόδου επώασης της ηπατίτιδας Β, μια 
δεύτερη δόση πριν από το ταξίδι θα παρείχε επιπλέον προστα-
σία στους ταξιδιώτες. Ωστόσο, η τελική δόση θα πρέπει πάντα να 
χορηγείται με την επιστροφή.
Ένα γρήγορο σχήμα χορήγησης του μονοδύναμου εμβολίου της 
ηπατίτιδας Β που έχει προταθεί από την κατασκευάστρια εταιρία 
είναι το ακόλουθο: ημέρα 0, 1 μήνας, 2 μήνες. Επαναληπτική δόση 
δίνεται 6–12 μήνες μετά την πρώτη δόση. Ένα πολύ γρήγορο σχή-
μα εμβολιασμού για την ηπατίτιδα Β που προτείνεται είναι το εξής: 
ημέρες 0, 7, 21. Επαναληπτική δόση στους 12 μήνες.
Οι ταξιδιώτες που ενδέχεται να εκτεθούν σε ηπατίτιδα Α και Β 
θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο χορήγησης ενός συνδυα-
σμένου εμβολίου που θα παρέχει προστασία και από τους δύο 
οργανισμούς. Αυτό το αδρανοποιημένο εμβόλιο χορηγείται ως 
εξής: ημέρα 0, 1 μήνας, 6 μήνες. Ένα ταχύ σχήμα είναι: ημέρα 0, 
1 μήνας και 2 μήνες, με επαναληπτική δόση στους 12 μήνες, ενώ 
ένα πολύ γρήγορο σχήμα περιλαμβάνει χορήγηση την ημέρα 0, 
την ημέρα 7 και την ημέρα 21, με επαναληπτική δόση στους 12 
μήνες. Τα πιο πάνω έχουν προταθεί από τον κατασκευαστή του 
εμβολίου και έχουν εγκριθεί από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
σε κάποιες χώρες.

ΙΛΑΡΑ

Αίτιο Ο ιός της ιλαράς του γένους Morbillivirus της οικογένειας Paramy-
xoviridae.

Μετάδοση Η μετάδοση, η οποία γίνεται κυρίως μέσω εισπνοής μεγάλων 
σταγονιδίων, αυξάνεται στα εύκρατα κλίματα στα τέλη του χει-
μώνα και στην αρχή της άνοιξης και στα τροπικά κλίματα μετά 
την εποχή των βροχών.

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Η φύση 
της νόσου

Η ιλαρά είναι μια πολύ μεταδοτική λοίμωξη. Πριν από τη διαθε-
σιμότητα των εμβολίων προσέβαλλε τους περισσότερους αν-
θρώπους στην ηλικία της εφηβείας. Κοινές επιπλοκές της νόσου 
αποτελούν η μέση ωτίτιδα και η πνευμονία. Στις ομάδες υψηλού 
κινδύνου για επιπλοκές της ιλαράς περιλαμβάνονται τα βρέφη 
και τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και ανοσοκα-
ταστολή ή από σοβαρή υποθρεψία (συμπεριλαμβανομένης της 
ανεπάρκειας βιταμίνης Α). 

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Η ιλαρά παρουσιάζεται παγκοσμίως με εποχική κατανομή. Ωστό-
σο, λόγω της εκτεταμένης ανοσοποίησης κατά της νόσου, οι πε-
ριπτώσεις είναι πλέον πολύ λιγότερες στις οικονομικά αναπτυγ-
μένες χώρες και η γηγενής μετάδοση έχει ουσιαστικά σταματήσει 
στην Αμερική. Ενδέχεται να συνεχίζονται οι επιδημίες κάθε 2–3 
χρόνια σε περιοχές όπου η κάλυψη από το εμβόλιο είναι χαμη-
λού βαθμού. Σε χώρες όπου η ιλαρά έχει σημαντικά περιοριστεί, 
η εισαγωγή περιστατικών από άλλες χώρες αποτελεί σημαντική 
πηγή διαιώνισης της λοίμωξης. Το 2007, η παγκόσμια κάλυψη 
από το εμβόλιο κατά της ιλαράς είχε φθάσει το 82% και μεταξύ 
2000 και 2007 ο εκτιμώμενος ετήσιος αριθμός θανάτων από την 
ιλαρά μειώθηκε από 750.000 σε 197.000. 

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Οι ταξιδιώτες που δεν είναι πλήρως ανοσοποιημένοι κατά της 
ιλαράς κινδυνεύουν όταν επισκέπτονται χώρες ή περιοχές όπου 
είναι ελλιπής η εμβολιαστική κάλυψη. 

Εμβόλιο Είναι διαθέσιμος ένας αριθμός ζωντανών, εξασθενημένων εμβο-
λίων ιλαράς, είτε ως μονοδύναμα εμβόλια είτε ως συνδυασμένα 
με εμβόλια ερυθράς (R), παρωτίτιδας (Μ) και ανεμευλογιάς. Σε 
πολλές χώρες χορηγείται το τριπλό εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-
ερυθράς (MMR) ή το εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς (ΜR) αντί του μονο-
δύναμου εμβολίου ιλαράς. Το εμβόλιο της ιλαράς, που είναι πλέον 
διεθνώς διαθέσιμο, είναι ασφαλές και αποτελεσματικό, ενώ μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά στην ανοσοποίηση. Το κάθε 
παιδί πρέπει να λάβει δύο δόσεις από το εμβόλιο της ιλαράς. Στις 
οικονομικά αναπτυγμένες χώρες, ο εμβολιασμός κατά της ιλαράς 
συνήθως γίνεται στην ηλικία των 12–15 μηνών, όπου αναμένονται 
ποσοστά ορομετατροπής άνω του 90%. Στις περισσότερες ανα-
πτυσσόμενες χώρες, τα υψηλά ποσοστά προσβολής από τη νόσο 
και η σοβαρή νόσηση στα βρέφη καθιστούν αναγκαίο τον έγκαιρο 
εμβολιασμό, συνήθως σε ηλικία 9 μηνών, παρά το σχετικά χαμηλό 
ποσοστό (80–85%) ορομετατροπής αυτής της ηλικιακής ομάδας 
μετά τον εμβολιασμό.

ΙΛΑΡΑ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Εμβόλιο 
(συνέχεια)

Παρόλο που συνήθως η δεύτερη δόση χορηγείται με την είσοδο 
του παιδιού στο σχολείο (4–6 ετών), είναι δυνατόν να γίνει ένα 
μήνα μετά την πρώτη δόση, ανάλογα τον τοπικό προγραμματι-
σμό και την επιδημιολογική κατάσταση. 
Θα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή σε όλα τα παιδιά και τους 
εφήβους/νεαρούς ενήλικες ταξιδιώτες που δεν έχουν εμβολια-
στεί με δύο δόσεις εμβολίου κατά της ιλαράς. Η ιλαρά είναι ακό-
μα συχνή σε πολλές χώρες και το ταξίδι σε πυκνοκατοικημένες 
περιοχές ενδέχεται να βοηθήσει στη μετάδοση. Όσον αφορά στα 
βρέφη που ταξιδεύουν σε χώρες με υψηλή ενδημικότητα στην 
ιλαρά, μπορεί να χορηγηθεί μία δόση του εμβολίου ήδη από την 
ηλικία των 6 μηνών. Ωστόσο, στα παιδιά που λαμβάνουν την 
πρώτη δόση σε ηλικία 6–8 μηνών θα πρέπει να χορηγηθούν ακο-
λούθως οι δύο δόσεις σύμφωνα με τον εθνικό προγραμματισμό. 
Τα μεγαλύτερα παιδιά ή οι ενήλικες στους οποίους δεν έχουν χο-
ρηγηθεί οι δύο δόσεις (ισόβια ανοσία) θα πρέπει να το λάβουν 
υπόψη πριν ταξιδέψουν.
Μια μετα-ανάλυση δεν έδειξε αυξημένο κίνδυνο σοβαρών ανεπι-
θύμητων ενεργειών σε παιδιά HIV-οροθετικά, συγκριτικά με παι-
διά μη μολυσμένα με τον ιό, παρόλο που η αντισωματική τους 
απάντηση ενδεχομένως να είναι μικρότερη. Γενικά, συστήνεται 
τα άτομα με μετρίου βαθμού ελλειμματική ανοσία να κάνουν το 
εμβόλιο ακόμα κι αν ο κίνδυνος μόλυνσης από ιλαρά είναι χαμη-
λός. Εκεί όπου ο κίνδυνος μόλυνσης από ιλαρά είναι αμελητέος, 
ενδέχεται οι γιατροί που έχουν τη δυνατότητα να παρακολου-
θούν τον αριθμό των CD4 να προτιμήσουν την καθυστέρηση του 
εμβολιασμού κατά της ιλαράς μέχρις ότου ο αριθμός των CD4 
υπερβεί τα 200/mm3.

ΙΟΙ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ 

Αίτιο Ο ανθρώπινος ιός των θηλωμάτων (HPV), που ανήκει στην οικο-
γένεια Papillomaviridae. 

Μετάδοση Η λοίμωξη των γεννητικών οργάνων από τον HPV μεταδίδεται 
πρωταρχικά με τη σωματική επαφή, κυρίως –αλλά όχι αποκλει-
στικά– μέσω της διείσδυσης. Ο ιός είναι πολύ μεταδοτικός και οι 
πολύ ενεργοί σεξουαλικά άνδρες και γυναίκες σε κάποια στιγμή 
της ζωής τους είναι πολύ πιθανό να τον αποκτήσουν.

ΙΛΑΡΑ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Η φύση 
της νόσου

Ενώ οι περισσότερες HPV-λοιμώξεις είναι παροδικές και καλο-
ήθεις, οι επίμονες λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων από συ-
γκεκριμένους γονότυπους του ιού μπορεί να προκαλέσουν πρω-
κτογεννητικούς προκαρκίνους και καρκίνους. Στα νοσήματα που 
προκαλούνται από τον HPV συμπεριλαμβάνονται ο καρκίνος 
του τραχήλου της μήτρας, του κόλπου, του αιδοίου, του πέους 
και του πρωκτού, μια υποομάδα καρκίνων της κεφαλής και του 
τραχήλου, οι πρωκτογεννητικοί ακροχορδόνες (μυρμηκιές) και η 
υποτροπιάζουσα αναπνευστική θηλωμάτωση. 

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Ο HPV είναι –στην ουσία– μια οικογένεια ιών πολύ κοινή σε ολό-
κληρο τον πλανήτη. Το 2005 εμφανίστηκαν περίπου 500.000 πε-
ριστατικά καρκίνων του τραχήλου της μήτρας παγκοσμίως, που 
προκάλεσαν 260.000 θανάτους. Τα ποσοστά εμφάνισης καρκί-
νου του τραχήλου της μήτρας ποικίλλουν από 1–50 ανά 100.000 
γυναίκες. Τα ποσοστά είναι υψηλότερα στη νότια Αμερική και 
την Καραϊβική, την υποσαχάρια Αφρική, τη Μελανησία και τη 
νοτιοκεντρική και νοτιοανατολική Ασία.

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Η μετάδοση του ιού γίνεται συνήθως μέσω της σεξουαλικής 
επαφής: βλέπε μέτρα πρόληψης στην παράγραφο «HIV/AIDS και 
άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα» (Κεφάλαιο 5).

Εμβόλια Από το 2006, έχουν λάβει άδεια δύο εμβόλια για τον HPV, από τα 
οποία το ένα στοχεύει τέσσερις γονότυπους του ιού ενώ το άλλο 
δύο. Τα δύο αυτά εμβόλια έχουν σχεδιαστεί ώστε να προστατεύ-
ουν από το 70% των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μή-
τρας παγκοσμίως (το τετραδύναμο εμβόλιο προστατεύει επίσης 
από τις μυρμηκιές των γεννητικών οργάνων). Τα εμβόλια προορί-
ζονται, καταρχάς, για χρήση σε κορίτσια και νεαρές γυναίκες. Τα 
επόμενα χρόνια, ο εμβολιασμός κατά του HPV θα συμπεριληφθεί 
στον εμβολιαστικό προγραμματισμό διαφόρων κρατών. Οι ταξι-
διώτες συστήνεται να συμβουλευτούν τους σχετικούς υγειονομι-
κούς φορείς όσον αφορά στις εθνικές συστάσεις και στη διαθεσι-
μότητα εμβολίων κατά του HPV στη χώρα τους. 

ΚΟΚΚΥΤΗΣ

Αίτιο Το βακτήριο Bordetella pertussis (αιμόφιλος του κοκκύτη).

Μετάδοση Ο κοκκύτης είναι μια οξεία βακτηριακή λοίμωξη υψηλής μεταδοτι-
κότητας, που προσβάλλει την αναπνευστική οδό και προκαλείται 
από Bordetella pertussis (αιμόφιλος του κοκκύτη). 

ΙΟΙ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Μετάδοση 
(συνέχεια)

Μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με τα σταγονίδια που εκπέμπο-
νται στον αέρα από τους βλεννογόνους του αναπνευστικού μολυ-
σμένων ατόμων.

Η φύση 
της νόσου

Προκαλεί σοβαρό βήχα που διαρκεί αρκετές εβδομάδες με χα-
ρακτήρα σπασμωδικό, συχνά με συνοδό κυάνωση και πυρετό. 
Στα βρέφη μπορεί να μην υπάρχει βήχας και η νόσος να εκδηλω-
θεί με διαστήματα άπνοιας. Παρόλο που ο κοκκύτης μπορεί να 
εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες, οι πιο σοβαρές περιπτώσεις και οι 
θάνατοι παρατηρούνται στα βρέφη και κυρίως στις αναπτυσσό-
μενες χώρες. Οι σοβαρές επιπλοκές περιλαμβάνουν πνευμονία, 
εγκεφαλίτιδα και υποθρεψία (λόγω των επαναλαμβανόμενων 
εμέτων). Ο εμβολιασμός αποτελεί την πιο λογική προσέγγιση για 
τον έλεγχο του κοκκύτη. 

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του ΠΟΥ, περίπου 17,6 εκατομ-
μύρια περιστατικά κοκκύτη συνέβησαν παγκοσμίως το 2003, από 
τα οποία το 90% σε αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ υπολογίζονται 
γύρω στους 279.000 οι ασθενείς που απεβίωσαν από τη νόσο. 

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Τα επίνοσα βρέφη διατρέχουν υψηλό κίνδυνο, αλλά όλα τα παι-
διά και οι νεαροί ενήλικες κινδυνεύουν εάν δεν είναι πλήρως 
ανοσοποιημένοι. Η έκθεση στον κοκκύτη είναι μεγαλύτερη στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. 

Εμβόλιο Όλοι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν ενημερώσει το πρόγραμ-
μα εμβολιασμού τους. Το ολοκυτταρικό (wP) και το ακυτταρικό 
(aP) εμβόλιο κατά του κοκκύτη παρέχουν εξαιρετική προστα-
σία. Για αρκετές δεκαετίες τα ολοκυτταρικά εμβόλια έβρισκαν 
ευρεία χρήση στα εθνικά προγράμματα παιδικού εμβολιασμού. 
Τα ακυτταρικά εμβόλια, τα οποία εμφανίζουν λιγότερες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες, έχουν αναπτυχθεί και πλέον έχουν λάβει άδεια 
κυκλοφορίας σε διάφορες χώρες. Και τα δύο είδη εμβολίων χο-
ρηγούνται συνήθως σε συνδυασμό με τα τοξοειδή της διφθερί-
τιδας και του τετάνου (DTwP ή DTaP). 
Απαιτούνται τρεις δόσεις για την αρχική προστασία. Η προστα-
σία φθίνει με την πάροδο του χρόνου και πιθανόν να διαρκεί 
μόνο μερικά χρόνια. Η επαναληπτική δόση, που χορηγείται 1–6 
χρόνια μετά την αρχική σειρά, εγγυάται προστασία. Μερικές χώ-
ρες παρέχουν επαναληπτικό εμβόλιο για ενήλικες και εφήβους, 
πιο συγκεκριμένα σε εργαζόμενους του κλάδου υγείας και νέους 
γονείς. Μόνο τα εμβόλια aP ή dTaP χρησιμοποιούνται για εμβο-
λιασμό μεγαλύτερων παιδιών και ενηλίκων. 

ΚΟΚΚΥΤΗΣ - (συνέχεια)
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ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ

Αίτιο Ο ιός της παρωτίτιδας, ο οποίος ανήκει στο γένος των Rubulavirus 
της οικογένειας Paramyxoviridae.

Μετάδοση Ο άνθρωπος είναι ο μόνος γνωστός φυσικός ξενιστής του ιού 
της παρωτίτιδας, ο οποίος μεταδίδεται μέσω της άμεσης επαφής 
ή μέσω του αέρα από σταγονίδια της ανώτερης αναπνευστικής 
οδού μολυσμένων ατόμων. 

Η φύση 
της νόσου

Η επιδημική παρωτίτιδα είναι μια ιογενής λοίμωξη που προ-
σβάλλει κυρίως τους σιελογόνους αδένες. Παρόλο που αποτε-
λεί κατεξοχήν μια ήπια παιδική νόσο, με τη μέγιστη συχνότητα 
να παρατηρείται σε παιδιά ηλικίας 5–9 ετών, ο ιός ενδέχεται να 
προσβάλλει και τους ενήλικες, στους οποίους επιπλοκές όπως 
μηνιγγίτιδα και ορχίτιδα είναι συχνές. Η εγκεφαλίτιδα και τα μόνι-
μα νευρολογικά επακόλουθα αποτελούν σπάνιες επιπλοκές της 
παρωτίτιδας. 

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Παγκοσμίως. Στα περισσότερα μέρη του  κόσμου, η ετήσια εμ-
φάνιση περιστατικών παρωτίτιδας κυμαίνεται στα 100–1.000 
ανά 100.000 άτομα, με επιδημικά κύματα κάθε 2–5 χρόνια. Η φυ-
σική λοίμωξη από τον ιό της παρωτίτιδας πιστεύεται ότι παρέχει 
ισόβια ανοσία.

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Οι ταξιδιώτες  που δεν είναι πλήρως ανοσοποιημένοι κατά της 
παρωτίτιδας κινδυνεύουν όταν επισκέπτονται ενδημικές χώρες.

Εμβόλιο Το εμβόλιο της παρωτίτιδας συνήθως χορηγείται σε συνδυα-
σμό με εκείνο της ιλαράς και της ερυθράς. Για την παραγωγή 
ζωντανών εμβολίων παρωτίτιδας χρησιμοποιούνται διάφο-
ρα εξασθενημένα στελέχη του ιού της παρωτίτιδας, που όλα 
τους θεωρούνται ασφαλή και αποτελεσματικά, εκτός από το 
στέλεχος Rubini. Η πρώτη από τις δύο προτεινόμενες δόσεις 
του εμβολίου συνήθως χορηγείται σε ηλικία 12–18 μηνών και 
η δεύτερη μετά από ελάχιστο μεσοδιάστημα ενός μήνα, ώστε 
να αποφευχθεί η πιθανή παρεμβολή μητρικών αντισωμάτων. 
Η εφάπαξ δόση του εμβολίου της παρωτίτιδας, είτε ως απλό 
αντιγόνο είτε ως συνδυασμένο, παρουσιάζει προστατευτική 
επάρκεια που ανέρχεται σε 90–96%. Η δεύτερη δόση, η οποία 
χορηγείται σε μερικές χώρες σε ηλικίες 4–6 ετών, παρέχει προ-
στασία στα περισσότερα άτομα που δεν απαντούν στην πρώτη 
δόση του εμβολίου. 
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ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ

Αίτιο Το βακτήριο Streptococcus pneumoniae.

Μετάδοση Η λοίμωξη μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με άμεση επα-
φή μέσω της εισπνοής σταγονιδίων ή μέσω στοματικής επαφής. 
Υπάρχουν πολλοί υγιείς, ασυμπτωματικοί φορείς των βακτηρίων, 
αλλά δεν υφίσταται ζώο που να αποτελεί υποδόχο του βακτηρί-
ου ή έντομο ξενιστής. 

Η φύση 
της νόσου

Στις πιο κοινές εκδηλώσεις της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής 
λοίμωξης περιλαμβάνονται η πνευμονία με εμπύημα και/ή βα-
κτηριαιμία, η εμπύρετη βακτηριαιμία και η μηνιγγίτιδα. Οι πνευ-
μονιόκκοκοι αποτελούν επίσης συχνή αιτία μη βακτηριαιμικής 
πνευμονίας. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η μη βακτηριαιμική 
πνευμονία προκαλεί την πλειονότητα των θανάτων από πνευ-
μονιόκοκκο στα παιδιά. Η μέση ωτίτιδα, η παραρρινοκολπίτιδα 
και η βρογχίτιδα είναι μη-διεισδυτικές και λιγότερο σοβαρές εκ-
δηλώσεις της πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης, αλλά είναι πολύ πιο 
συχνές. Διάφορες χρόνιες παθήσεις προδιαθέτουν σε σοβαρή 
πνευμονιοκοκκική νόσο. Η αυξανόμενη αντοχή του πνευμονιο-
κόκκου στα αντιβιοτικά υπογραμμίζει τη σημασία του εμβολια-
σμού.

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Η λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο αποτελεί κύρια αιτία νοσηρότη-
τας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Το 2005, ο ΠΟΥ εκτίμησε ότι 
1,6 εκατομμύρια θάνατοι προκαλούνται από πνευμονιόκοκκο 
ετησίως. Σε αυτή την εκτίμηση συμπεριλαμβάνονταν και 0,7–1 
εκατομμύριο παιδιά κάτω των 5 ετών. Οι περισσότεροι από αυ-
τούς τους θανάτους συμβαίνουν σε πτωχές χώρες και τα παιδιά 
κάτω των 2 ετών υπεραντιπροσωπεύονται στους θανάτους από 
πνευμονιόκοκκο. Στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ο S.  pneumoniae 
είναι η πιο κοινή αιτία βακτηριακής πνευμονίας στους ενήλικες. 
Σε αυτές τις περιοχές, η ετήσια εμφάνιση της διεισδυτικής πνευ-
μονιοκοκκικής νόσου κυμαίνεται από 10–100 περιστατικά ανά 
100.000 πληθυσμού.

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Ενώ το ίδιο το ταξίδι δεν αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης πνευμο-
νιοκοκκικής λοίμωξης, η ενδεχομένως περιορισμένη πρόσβαση 
σε καλές υπηρεσίες υγείας συμβάλλει στην πτωχή έκβαση των 
περιστατικών της νόσου. Ορισμένες καταστάσεις αποτελούν 
προδιαθεσικούς παράγοντες για επιπλοκές πνευμονιοκοκκικών 
λοιμώξεων, όπως είναι η δρεπανοκυτταρική αναιμία, άλλες αι-
μοσφαιρινοπάθειες, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, τα χρόνια 
ηπατικά νοσήματα, η ανοσοκαταστολή μετά από μεταμόσχευση

(συνεχίζεται)
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Κίνδυνος 
για ταξι-
διώτες 
(συνέχεια)

οργάνων και άλλοι αιτιολογικοί παράγοντες, η ασπληνία και η 
σπληνική δυσλειτουργία, η διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ο 
σακχαρώδης διαβήτης και η HIV-λοίμωξη. Οι ηλικιωμένοι, ειδικά 
εκείνοι άνω των 65 ετών, βρίσκονται επίσης σε αυξημένο κίνδυ-
νο πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων. Το ενδεχόμενο χορήγησης 
του εμβολίου κατά του πνευμονιοκόκκου θα πρέπει να εξετάζε-
ται στους ταξιδιώτες που ανήκουν στις προαναφερθείσες ομάδες 
υψηλού κινδύνου. 

Εμβόλιο Είναι πλέον διαθέσιμο το συζευγμένο εμβόλιο, το οποίο περιέχει 
επτά ορότυπους του πνευμονιοκόκκου. Είναι ασφαλές και με καλή 
ανοσιακή απάντηση ακόμα και στα παιδιά κάτω των 2 ετών. Το εμ-
βόλιο αυτό προτείνεται από τον ΠΟΥ ως μέρος του συστηματικού 
εμβολιασμού στα βρέφη και έχει ήδη εισαχθεί σε κάποιες χώρες. 
Συστήνεται ο εμβολιασμός των παιδιών να είναι πρόσφατος, βάσει 
των εθνικών συστάσεων, πριν πραγματοποιήσουν κάποιο ταξίδι. 
Η αρχική σειρά του PCV-7 αποτελείται από 3 ενδομυϊκές δόσεις, 
που χορηγούνται σε βρέφη με μεσοδιαστήματα τουλάχιστον 4 
εβδομάδων, με έναρξη στην ηλικία των 6 εβδομάδων ή αργότερα. 
Ορισμένες οικονομικά αναπτυγμένες χώρες έχουν υιοθετήσει ένα 
πρόγραμμα που βασίζεται στη χορήγηση 2 δόσεων κατά τη βρε-
φική ηλικία (για παράδειγμα, στους 2 μήνες και στους 4 μήνες) και 
μίας τρίτης δόσης στους 12–13 μήνες. Όταν το εμβόλιο εισάγεται 
αρχικά στα παιδικά εμβολιαστικά προγράμματα, μπορεί να χορη-
γηθεί και μία επιπλέον δόση PCV-7 σε παιδιά ηλικίας 12–24 μηνών 
που δεν έχουν εμβολιαστεί στο παρελθόν και σε παιδιά 2–5 ετών, 
εφόσον διατρέχουν υψηλό κίνδυνο. Το εμβόλιο αυτό έχει αδειοδο-
τηθεί μόνο για παιδιά έως 5 ετών.
Το 23δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο που κυκλοφορεί αντι-
προσωπεύει τους πνευμονιοκοκκικούς ορότυπους που ευθύνο-
νται για το 90% των πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων και προκα-
λεί ανοσιακή απάντηση σε άτομα άνω των 2 ετών. Το εμβόλιο 
αυτό έχει ευρέως αδειοδοτηθεί για χρήση σε ενήλικες και παιδιά 
άνω των 2 ετών που έχουν συγκεκριμένες υποκείμενες παθήσεις. 
Σε μερικές χώρες, όπως τις ΗΠΑ, ο συστηματικός εμβολιασμός 
προτείνεται για όλα τα άτομα άνω των 65 ετών. 
Τα παιδιά κάτω των 2 ετών και οι ανοσοκατασταλμένοι ασθε-
νείς δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στο εμβόλιο. Ο εμβολιασμός 
παρέχει σχετική προστασία από τη διεισδυτική πνευμονιοκοκ-
κική νόσο στους υγιείς ενήλικες. Για την αρχική ανοσοποίηση, 
το PPV23 χορηγείται ως εφάπαξ ενδομυϊκή δόση (προτιμάται ο 
δελτοειδής μυς) ή ως υποδόρια δόση.

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ - (συνέχεια)
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ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ

Αίτιο Οι ιοί πολιομυελίτιδας 1, 2 και 3 (τρεις στενά σχετιζόμενοι εντε-
ροϊοί).

Μετάδοση Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω της κοπρανοστοματικής οδού, 
παρόλο που –σπανίως– έχουν παρατηρηθεί επιδημικές εξάρσεις 
οφειλόμενες σε μολυσμένο φαγητό ή νερό.

Η φύση 
της νόσου 

Η πολιομυελίτιδα είναι μια νόσος του κεντρικού νευρικού συ-
στήματος. Μετά από την πρόσληψή του από το στόμα, ο ιός 
κατά βάση προσβάλλει το έντερο, μπορεί ωστόσο να βρεθεί 
και στο φάρυγγα. Η πολιομυελίτιδα είναι επίσης γνωστή ως 
«βρεφική παράλυση», επειδή πολύ συχνά προκαλούσε παρά-
λυση στα βρέφη και στα μικρά παιδιά την περίοδο πριν από 
την εφαρμογή του εμβολιασμού στις οικονομικά αναπτυγμένες 
χώρες. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, 65–75% των περιπτώσεων 
παρουσιάζονται συνήθως σε παιδιά κάτω των 3 ετών και κατά 
95% σε παιδιά κάτω των 5 ετών. Η παράλυση είναι μόνιμη, μο-
λονότι είναι πιθανή κάποια αποκατάσταση. Δεν υπάρχει θερα-
πεία. 

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση της 
παγκόσμιας εξάλειψης της πολιομυελίτιδας. Αυτή τη στιγμή 
(2009) υπάρχουν μόνο τέσσερις χώρες όπου η γηγενής μετά-
δοση του αυθεντικού (wild) τύπου του ιού της πολιομυελίτιδας 
δεν διακόπηκε ποτέ: το Αφγανιστάν, η Ινδία, η Νιγηρία και το 
Πακιστάν (βλέπε Χάρτη). Εισαγωγές αυθεντικού τύπου ιού της 
πολιομυελίτιδας από τις τέσσερις «ενδημικές» χώρες συνεχίζουν 
να γίνονται προς τις χώρες που είναι ελεύθερες από τον ιό, γε-
γονός που μερικές φορές έχει ως αποτέλεσμα μικρές επιδημικές 
εξάρσεις.
Από τα μέσα του 2009, ένας εισαγμένος αυθεντικός τύπος ιού 
πολιομυελίτιδας κυκλοφορούσε σε 21 προηγουμένως ελεύθε-
ρες ιού χώρες: την Αγκόλα, το Μπενίν, την Μπουργκίνα Φάσο, 
το Καμερούν, την Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το Τσαντ, 
την Ακτή Ελεφαντοστού, το Κονγκό, την Αιθιοπία, την Γκάνα, 
τη Γουινέα, την Κένυα, τη Λιβερία, το Μάλι, το Νεπάλ, το Νίγη-
ρα, τη Σιέρα Λεόνε, τη Σομαλία, το Σουδάν, το Τόγκο και την 
Ουγκάντα. Μέχρι να σταματήσει παγκοσμίως η μετάδοση του 
αυθεντικού τύπου του ιού της πολιομυελίτιδας, για όλες τις 
χώρες και περιοχές που είναι ελεύθερες από τον ιό υπάρχει ο 
κίνδυνος εισαγωγής του ιού και αναζωπύρωσης των ενδημικών 
εξάρσεων.

(συνεχίζεται)



���

κεΦαΛαιο 6. νοσηματα Που ΠΡοΛαμβανονται με εμβοΛιασμο και EμβοΛια

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Οι συνέπειες της λοίμωξης από πολιομυελίτιδα είναι πολύ σοβα-
ρές και μερικές φορές απειλητικές για τη ζωή του ασθενούς. Η λοί-
μωξη και η παράλυση ενδέχεται να προσβάλουν μη άνοσα άτομα 
όλων των ηλικιών. Οι μολυσμένοι ταξιδιώτες αποτελούν πιθανούς 
φορείς μετάδοσης και είναι ενδεχόμενο να επαναφέρουν τον ιό σε 
ζώνες ελεύθερες από αυτόν. Έως ότου εξασφαλιστεί η παγκόσμια 
εξάλειψη της νόσου, υφίστανται ακόμα οι κίνδυνοι μόλυνσης με 
πολιομυελίτιδα (για ταξιδιώτες σε ενδημικές περιοχές) και επανα-
μόλυνσης προηγουμένως ελεύθερων του ιού περιοχών (από ταξι-
διώτες προερχόμενους από ενδημικές περιοχές). Όλοι οι ταξιδιώ-
τες από και προς ενδημικές χώρες θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί 
πρόσφατα σύμφωνα με την εθνική πολιτική ανοσοποίησης και οι 
ταξιδιώτες από και προς ενδημικές και χώρες με αναζωπυρώσεις 
πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Νέες ενημερώσεις σχετικά 
με χώρες στις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη μετάδοση γηγενούς και 
εισαγμένου αυθεντικού τύπου ιού της πολιομυελίτιδας και χώρες 
με πρόσφατη μετάδοση εισαγμένου αυθεντικού τύπου ιού της 
πολιομυελίτιδας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.
polioeradication.org/casecount.asp. 

Εμβόλιο Υπάρχουν δύο είδη εμβολίων: το αδρανοποιημένο (IPV), το οποίο 
είναι ενέσιμο, και το πόσιμο (OPV). Το OPV συντίθεται από τρεις 
τύπους ζωντανών εξασθενημένων ιών πολιομυελίτιδας. Λόγω του 
χαμηλού κόστους και της ευκολίας στη χορήγηση, καθώς και της 
δυνατότητάς του να εγκαθιστά εντερική ανοσία, το OPV είναι αυτό 
που επιλέγεται για τον έλεγχο της ενδημικής και επιδημικής πο-
λιομυελίτιδας σε πολλές χώρες. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις το 
OPV προκαλεί εμβολιοσυνδεόμενη παραλυτική πολιομυελίτιδα 
(VAPP). Ο κίνδυνος της VAPP είναι μεγαλύτερος στην πρώτη δόση 
του OPV παρά στις επόμενες. Η VAPP είναι πιο συχνή σε ανοσο-
κατασταλμένους ασθενείς, για τους οποίους χρησιμοποιείται το 
IPV.  Σήμερα, οι περισσότερες οικονομικά αναπτυγμένες χώρες 
χρησιμοποιούν το IPV, είτε ως μονό εμβόλιο κατά της πολιομυε-
λίτιδας είτε σε εμβολιαστικά προγράμματα συνδυασμένο με το 
OPV. Παρόλο που το IPV καταστέλλει τις φαρυγγικές απεκκρίσεις 
του αυθεντικού τύπου ιού της πολιομυελίτιδας, το εμβόλιο αυτό 
έχει περιορισμένη δράση όσον αφορά στη μείωση της εντερικής 
απέκκρισης του ιού.  Μετά την πρώτη δόση, τα προηγουμένως μη 
εμβολιασμένα μεγάλα παιδιά και οι ενήλικες λαμβάνουν τη δεύ-
τερη δόση 1–2 μήνες αργότερα, με την τρίτη δόση να ακολουθεί 
μετά από 6–12 μήνες. 

(συνεχίζεται)

ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ - (συνέχεια)
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Εμβόλιο 
(συνέχεια)

Συστήνεται μία επιπλέον δόση μετά από 4–6 χρόνια. Για τους ενή-
λικες που έχουν λάβει την πρώτη σειρά εμβολιασμού στην παιδι-
κή ηλικία, σε μερικές χώρες συστήνεται μία μόνο δόση ακόμα. Το 
εμβόλιο IPV χρησιμοποιείται, επίσης, για να προστατεύσει τους 
ταξιδιώτες σε περιοχές που έχουν μολυνθεί από τον ιό της πολιο-
μυελίτιδας, οι οποίοι δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού με το OPV, 
όπως επίσης και για ανοσοκατασταλμένα άτομα, τα άτομα με τα 
οποία έρχονται σε επαφή και τα μέλη της οικογένειάς τους.
Σε ταξιδιώτες με προορισμό χώρες και περιοχές που έχουν μολυν-
θεί από τον ιό της πολιομυελίτιδας, οι οποίοι έχουν λάβει παλαιό-
τερα τρεις ή περισσότερες δόσεις του OPV ή του IPV, θα πρέπει 
να χορηγείται άλλη μία δόση εμβολίου πριν από την αναχώρηση. 
Τα άτομα που δεν έχουν ανοσοποιηθεί και σκοπεύουν να ταξιδέ-
ψουν σε χώρες ή περιοχές ενδημικές στον ιό της πολιομυελίτιδας 
θα πρέπει να λάβουν ολόκληρη τη σειρά των εμβολίων. Οι χώρες 
συστήνουν τη χρήση του OPV ή του IPV ανάλογα με την εθνική πο-
λιτική τους. Το OPV έχει το πλεονέκτημα ότι επάγει την ανοσία του 
εντερικού βλεννογόνου στον ιό της πολιομυελίτιδας και μειώνει 
τον κίνδυνο εντερικής λοίμωξης στους ταξιδιώτες που βρίσκονται 
σε περιοχές ενδημικές στον ιό, καθώς και την επακόλουθη απέκ-
κριση του ιού με τα κόπρανα σε εκείνους που επιστρέφουν. Όσον 
αφορά στους συχνούς ταξιδιώτες για μικρές περιόδους σε περιο-
χές ενδημικές στον ιό, αρκεί μία μόνο επιπρόσθετη δόση μετά 
την αρχική σειρά εμβολιασμών για αποφυγή της νόσου. Στους 
ταξιδιώτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι χωρών ή περιοχών όπου η 
πολιομυελίτιδα ενδημεί θα πρέπει να χορηγείται ολοκληρωμένη 
σειρά εμβολιασμών κατά της πολιομυελίτιδας, κατά προτίμηση με 
το εμβόλιο OPV, πριν από την αναχώρησή τους από τη χώρα μόνι-
μης κατοικίας, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος της διεθνούς εξάπλω-
σης του αυθεντικού τύπου του ιού της πολιομυελίτιδας σε περιο-
χές ελεύθερες της νόσου. Για τη βελτιστοποίηση της ανοσίας των 
εντερικών βλεννογόνων κατά του ιού της πολιομυελίτιδας και τη 
μείωση του κινδύνου ακούσιας εντερικής απέκκρισης θα πρέπει οι 
ταξιδιώτες αυτοί να λαμβάνουν μία επιπλέον δόση του OPV, 1–12 
μήνες πριν από κάθε διεθνές ταξίδι. Σε περιπτώσεις όπου το ταξίδι 
είναι επείγον, θα πρέπει να χορηγείται κατ’ ελάχιστο μία δόση του 
OPV πριν από την αναχώρηση. Κάποιες χώρες ελεύθερες πολιο-
μυελίτιδας (π.χ. Σαουδική Αραβία) πιθανόν να απαιτούν από τους 
ταξιδιώτες από χώρες ενδημικές στη νόσο να είναι εμβολιασμένοι 
κατά της πολιομυελίτιδας, προκειμένου να λάβουν άδεια εισόδου 
στη χώρα, και/ή να τους χορηγηθεί μία επιπλέον δόση με την άφι-
ξή τους.  

ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ - (συνέχεια)
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ΡΟΤΑΪΟΣ

Αίτιο Ροταϊοί, οι οποίοι ανήκουν στην οικογένεια Reoviridae.

Μετάδοση Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω της κοπρανοστοματικής οδού 
και μέσω άμεσης μεταφοράς από άνθρωπο σε άνθρωπο, ερευ-
νάται όμως και η περίπτωση μετάδοσης μέσω της αναπνευστι-
κής οδού.

Η φύση 
της νόσου

Ο ροταϊός προκαλεί οξεία γαστρεντερίτιδα σε βρέφη και μικρά 
παιδιά και η λοίμωξη από αυτόν σχετίζεται με ακατάσχετη υδαρή 
διάρροια, εμέτους και πυρετό. Ενδέχεται να παρατηρηθεί ταχεία 
αφυδάτωση, ειδικότερα στα πολύ μικρά παιδιά, η οποία απαιτεί 
ενυδάτωση. Ο ιός πολλαπλασιάζεται με αντιγραφή στα κύτταρα 
του λεπτού εντέρου, προκαλώντας εκτεταμένες βλάβες στις μι-
κρολάχνες με αποτέλεσμα δυσαπορρόφηση και απώλεια υγρών 
και ηλεκτρολυτών. 

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Οι ροταϊοί συναντώνται παγκοσμίως. Αποτελούν την κύρια αιτία 
σοβαρής διάρροιας που προκαλεί αφυδάτωση σε παιδιά κάτω 
των 5 ετών σε όλο τον κόσμο, με τους εξωτερικούς ασθενείς να 
υπερβαίνουν τα 25 εκατομμύρια και τις νοσηλείες σε νοσοκομεία 
λόγω των ροταϊών τα 2 εκατομμύρια ετησίως. Θανατηφόρα πε-
ριστατικά, τα οποία το 2004 υπολογίστηκαν σε περίπου 527.000 
(475.000–580.000) ετησίως, παρατηρούνται κυρίως σε πτωχές 
χώρες. Στα εύκρατα κλίματα, τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας 
λόγω ροταϊών τυπικά κορυφώνονται κατά τους χειμερινούς μή-
νες, ενώ στα τροπικά κλίματα εμφανίζονται όλο το χρόνο. Συχνό 
φαινόμενο αποτελεί η αναμόλυνση των μεγαλύτερων παιδιών 
και των ενηλίκων, αν και η λοίμωξη είναι συνήθως υποκλινική. 

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τους ταξιδιώτες είναι εξαιρετικά 
περιορισμένος, εφόσον τα περισσότερα άτομα έχουν αναπτύξει 
ανοσία λόγω παλαιότερων επανειλημμένων εκθέσεων. Σε κίνδυ-
νο βρίσκονται τα παιδιά κάτω των 5 ετών. 

Εμβόλιο Διεθνώς, υπάρχουν δύο πόσιμα εμβόλια ζώντων εξασθενημένων 
ροταϊών και σε αρκετές χώρες έχει ξεκινήσει ο συστηματικός εμ-
βολιασμός στην παιδική ηλικία. Η κλινική αποτελεσματικότητα 
των εμβολίων κατά των ροταϊών έχει πιστοποιηθεί στα περισσό-
τερα μέρη του κόσμου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει 
προτείνει να συμπεριληφθεί ο εμβολιασμός κατά του ροταϊού 
στα εθνικά προγράμματα ανοσοποίησης, ειδικότερα στις περιο-
χές με υψηλή ενδημικότητα της νόσου. 

(συνεχίζεται)
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Εμβόλιο 
(συνέχεια)

Η πρώτη δόση είτε του RotaTeqTM είτε του RotarixTM θα πρέπει 
να χορηγείται στην ηλικία των 6–15 εβδομάδων. Το μεσοδιά-
στημα μεταξύ των δύο δόσεων θα πρέπει να είναι τουλάχι-
στον 4 εβδομάδες. Το RotarixTM χορηγείται από του στόματος 
σε σχήμα 2 δόσεων, ενώ το RotaTeqTM χορηγείται επίσης από 
του στόματος σε σχήμα 3 δόσεων. Όλες οι δόσεις θα πρέπει 
να χορηγούνται πριν από την ηλικία των 32 εβδομάδων. Δεν 
συστήνεται, προς το παρόν, ο εμβολιασμός σε ταξιδιώτες και 
μεγαλύτερα παιδιά επιπλέον του προγράμματος της συστημα-
τικής παιδικής ανοσοποίησης. 

ΤΕΤΑΝΟΣ

Αίτιο Το βακτήριο Clostridium tetani (κλωστηρίδιο του τετάνου)

Μετάδοση Ο τέτανος προκαλείται από την έκθεση σε περιβάλλον με σπό-
ρους του κλωστηριδίου του τετάνου, το οποίο μπορεί να βρίσκε-
ται παγκοσμίως, στο χώμα.

Η φύση 
της νόσου

Η νόσος είναι αποτέλεσμα της δράσης μιας ισχυρής νευροτο-
ξίνης που παράγεται από το βακτήριο σε νεκρωμένους ιστούς 
(π.χ. σε ρυπαρό τραύμα). Οι κλινικές εκδηλώσεις του τετάνου 
είναι οι μυϊκοί σπασμοί, αρχικά στους μασητήρες μυς, οι οποί-
οι προκαλούν τριγμό των δοντιών ή το «σαρδόνιο γέλωτα», με 
αποτέλεσμα τη χαρακτηριστική έκφραση του προσώπου. Τον 
τριγμό μπορεί να ακολουθήσει σπασμός των μυών της ράχης 
(οπισθότονος) καθώς και άλλων μυών.
Τέλος, ήπια εξωτερικά ερεθίσματα ενδέχεται να προκαλέσουν 
γενικευμένες τετανικές κρίσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην 
εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών (δυσφαγία, πνευμονία από εισ-
ρόφηση) και οδηγούν στο θάνατο εκτός αν ξεκινήσει εγκαίρως 
εντατική θεραπεία.

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Τα ρυπαρά τραύματα ενδέχεται να μολυνθούν με τους σπόρους 
του Clostridium tetani οπουδήποτε στον κόσμο.

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Κάθε ταξιδιώτης θα πρέπει να είναι πλήρως προστατευμένος 
κατά του τετάνου. Σχεδόν κάθε μορφή τραυματισμού, από μια 
μικρή αμυχή μέχρι τραυματισμός σε αυτοκινητιστικό ατύχη-
μα, μπορεί να εκθέσει το άτομο στους σπόρους του κλωστη-
ριδίου.

ΡΟΤΑΪΟΣ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Εμβόλιο Το εμβόλιο του τοξοειδούς του τετάνου είναι διαθέσιμο ως 
μονοδύναμο τοξοειδές (ΤΤ) ή συνδυασμένο με διφθερίτιδα 
τοξοειδές (DT) ή μειωμένης δόσης τοξοειδούς (Td) και συν-
δυασμένο σε εμβόλια για διφθερίτιδα και κοκκύτη (ολoκυτ-
ταρικού κοκκύτη wP ή ακυτταρικού κοκκύτη aP) (DTwP, DTaP 
ή TdaP).
Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν και τα συνδυασμένα εμβόλια για 
τον αιμόφιλο της ινφλουέντζας τύπου b και/ή IPV. Τα εμβόλια 
που περιέχουν DT χρησιμοποιούνται σε παιδιά κάτω των 7 ετών 
και τα εμβόλια που περιέχουν Td για εκείνα άνω των 7 ετών. Τα 
συνδυασμένα εμβόλια που περιέχουν τοξοειδές διφθερίτιδας (D 
ή d) και τοξοειδές τετάνου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί 
εκείνων που περιέχουν μόνο τοξοειδές τετάνου, όταν συνιστάται  
αντιτετανικός εμβολιασμός.
Το πρόγραμμα εμβολιασμού της παιδικής ηλικίας συστήνεται να 
αποτελείται από 5 δόσεις. Η αρχική σειρά των 3 δόσεων του DTP 
(DTwP ή DTaP) θα πρέπει χορηγείται στη νηπιακή ηλικία, με μια 
επαναληπτική δόση τοξοειδούς του τετάνου να γίνεται ιδανικά 
στην ηλικία των 4–7 ετών και άλλη μια επαναληπτική δόση στην 
εφηβεία, λ.χ. στην ηλικία των 12–15 ετών. Για τους ενήλικες ταξι-
διώτες, μια επιπλέον δόση του τοξοειδούς του τετάνου θα τους 
παρέχει επιπρόσθετη ασφάλεια και προστασία μεγάλης διάρκει-
ας, πιθανόν και ισοβίως.
Όλοι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να γνωρίζουν την εμβολιαστική 
τους κατάσταση πριν από την αναχώρηση. Η απαραίτητη προ-
φύλαξη από τον τέτανο μετά τον τραυματισμό εξαρτάται από τη 
φύση του τραύματος και το ιστορικό των εμβολιασμών.
Ωστόσο, επαναληπτικό εμβόλιο δεν χρειάζεται αν η τελευταία 
δόση αντιτετανικού εμβολίου έχει γίνει πριν από 5 (για τα ρυπα-
ρά τραύματα) έως 10 χρόνια (για τα καθαρά τραύματα).

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

Αίτιο Μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης (Mycobacterium tuberculosis, 
ο βάκιλος της φυματίωσης). 

Μετάδοση Η διασπορά της λοίμωξης γίνεται συνήθως μέσω του αέρα και 
το μυκοβακτηρίδιο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

ΤΕΤΑΝΟΣ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Η φύση 
της νόσου 

Η έκθεση στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης μπορεί να προ-
καλέσει λοίμωξη, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις δε νοσούν. 
Ο κίνδυνος να νοσήσει κάποιος από τη λοίμωξη ανέρχεται γενι-
κά σε 5–10% στη διάρκεια της ζωής του, αλλά το ποσοστό αυτό 
μπορεί να αυξηθεί από διάφορους παράγοντες, στους οποίους 
περιλαμβάνεται και η ανοσοκαταστολή (π.χ. προχωρημένη HIV-
λοίμωξη).
Η πολυανθεκτική φυματίωση αναφέρεται στα στελέχη  του M. 
tuberculosis που είναι ανθεκτικά τουλάχιστον στην ισονιαζίδη και 
τη ριφαμπικίνη (MDR-TB). Τα ανθεκτικά στελέχη δεν διαφέρουν 
από τα υπόλοιπα σε μολυσματικότητα, σε πιθανότητα νόσησης 
ή στα γενικά κλινικά συμπτώματα. Ωστόσο, σε περίπτωση που 
νοσήσει ο ασθενής η θεραπεία είναι πιο δύσκολη και ο κίνδυνος 
θανάτου είναι μεγαλύτερος. Ως υπερανθεκτική (XDR-TB) χαρα-
κτηρίζεται η φυματίωση που είναι ανθεκτική τουλάχιστον στην 
ισονιαζίδη και τη ριφαμπικίνη, σε οποιοδήποτε αντιβιοτικό της 
ομάδας των φθοριοκινολονών και τουλάχιστον σε ένα από τα 
ενέσιμα αντιφυματικά φάρμακα δεύτερης γραμμής: καπρεομυ-
κίνη, καναμυκίνη και αμικασίνη.

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Παγκοσμίως. Ο κίνδυνος λοίμωξης διαφέρει μεταξύ των χω-
ρών, όπως φαίνεται και στο Χάρτη εκτίμησης περιστατικών φυ-
ματίωσης. 

Kίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Χαμηλός για τους περισσότερους ταξιδιώτες. Όσοι ταξιδεύουν για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα (άνω των 3 μηνών) σε χώρες όπου 
υπάρχουν υψηλότερα ποσοστά περιστατικών απ’ ό,τι στη χώρα 
απ’ όπου προέρχονται ενδέχεται να κινδυνεύουν από λοίμωξη, συ-
γκριτικά με τους μόνιμους κατοίκους. Εκτός από τη διάρκεια του 
ταξιδιού, πολύ σημαντικές είναι και οι συνθήκες διαβίωσης, π.χ. 
ομάδες έκτακτης ανάγκης, όσον αφορά στον καθορισμό του κιν-
δύνου λοίμωξης. Στα μέρη υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται οι 
εξαθλιωμένες κοινότητες, οι περιοχές όπου έχουν συμβεί πόλεμος 
και αναταραχές, οι περιοχές μεταναστών, οι υγειονομικές εγκατα-
στάσεις, τα καταλύματα αστέγων και οι φυλακές. Τα άτομα με HIV-
λοίμωξη διατρέχουν υψηλό κίνδυνο φυματίωσης.  

Μέτρα 
πρόληψης

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να αποφεύγουν τη στενή επαφή με 
ασθενείς που πάσχουν από φυματίωση. Σε εκείνους που προ-
έρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά περιστατικών φυμα-
τίωσης, οι οποίοι μπορεί να εκτεθούν στη λοίμωξη σε χώρες

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Μέτρα 
πρόληψης 
(συνέχεια)

με σχετικά υψηλότερα ποσοστά (π.χ. ιατρικό προσωπικό, αν-
θρωπιστική βοήθεια, ιεραπόστολοι), συστήνεται η διενέρ-
γεια μιας διαγνωστικής δερματικής δοκιμασίας φυματίνης 
(Mantoux) για σύγκριση μετά την επιστροφή.  Στην περίπτωση 
που η αντίδραση του δέρματος στη φυματίνη δείχνει πρόσφα-
τη λοίμωξη, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να νοσηλευτεί για λανθά-
νουσα φυματίωση. Οι ασθενείς που βρίσκονται σε αντιφυματι-
κή θεραπεία δεν θα πρέπει να πραγματοποιούν ταξίδια μέχρις 
ότου ο γιατρός επιβεβαιώσει –μέσω εργαστηριακής εξέτασης 
πτυέλων– ότι ο ασθενής δεν είναι μολυσματικός και ως εκ τού-
του δεν αποτελεί κίνδυνο για άλλα άτομα. Θα πρέπει να τονίζε-
ται η σημασία της ολοκλήρωσης της θεραπευτικής αγωγής. 

Εμβόλιο Όλες οι εκδόσεις του εμβολίου BCG βασίζονται σε ζωντανά, εξα-
σθενημένα μυκοβακτηριακά στελέχη προερχόμενα από τον 
αυθεντικό εξασθενημένο βάκιλο Calmette-Guérin. Το εμβόλιο 
είναι ενδοδερμικό και μπορεί να χορηγηθεί συγχρόνως με άλλα 
παιδικά εμβόλια. Το εμβόλιο BCG δεν ενδείκνυται για άτομα με 
σοβαρή ανοσοκαταστολή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
πάσχουν από HIV-λοίμωξη. 
Το εμβόλιο BCG είναι περιορισμένης χρήσης για ταξιδιώτες. Στον 
πρώτο χρόνο ζωής παρέχει καλή προστασία εναντίον διαφόρων 
μορφών φυματίωσης (κεγχροειδής φυματίωση και μηνιγγίτιδα). 
Σε χώρες με υψηλό επιπολασμό φυματίωσης, τα βρέφη ανοσο-
ποιούνται γενικώς –όσο το δυνατόν συντομότερα μετά τη γέν-
νηση– με μία εφάπαξ δόση του εμβολίου BCG. Τα παιδιά που 
είναι γνωστό ότι πάσχουν από HIV-λοίμωξη, ακόμα κι αν είναι 
ασυμπτωματικά, δεν θα πρέπει να ανοσοποιούνται με το εμβό-
λιο BCG. Δεν είναι βέβαιο αν το εμβόλιο έχει κάποια επιπλέον 
προστατευτικά οφέλη. Τα μη εμβολιασμένα βρέφη που ταξιδεύ-
ουν από μια περιοχή χαμηλού κινδύνου σε μια άλλη με υψηλά 
ποσοστά περιστατικών θα πρέπει να εμβολιάζονται με μία δόση 
του εμβολίου BCG. 
Πολλές οικονομικά αναπτυγμένες χώρες με χαμηλά περιστατικά 
φυματίωσης δεν χορηγούν πλέον συστηματικά το εμβόλιο BCG 
σε βρέφη.
Ο ΠΟΥ δεν συστήνει επαναληπτικές δόσεις εμβολίου BCG.

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ - (συνέχεια)
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Εμβολιασμός για επιλεκτική χρήση
Τα	εμβόλια	που	περιγράφονται	σε	αυτές	τις	παραγράφους	πρέπει	να	χο-
ρηγούνται	μόνο	σε	ταξιδιώτες	οι	οποίοι	επισκέπτονται	συγκεκριμένους	
προορισμούς.	Η	οδηγία	για	χορήγηση	ενός	εμβολίου	εξαρτάται	από	τον	
κίνδυνο	στον	οποίο	ενδέχεται	να	εκτεθεί	το	άτομο.

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α

Αίτιο Ο ιός της ηπατίτιδας Α (HAV), μέλος της οικογένειας Picorna-
virus. 

Μετάδοση Ο ιός προσλαμβάνεται άμεσα από το μολυσμένο άτομο μέσω 
της κοπρανοστοματικής οδού ή της στενής επαφής, ή με την 
κατανάλωση μολυσμένου φαγητού ή πόσιμου νερού. Δεν υφί-
σταται έντομο ξενιστής ή ζώο που να αποτελεί υποδόχο του ιού 
(παρόλο που μερικοί πίθηκοι ενίοτε μολύνονται).

Η φύση 
της νόσου

Οξεία ιογενής ηπατίτιδα με αιφνίδια έναρξη πυρετού, γενικής 
αδιαθεσίας, ναυτίας και κοιλιακής δυσφορίας, που μερικές ημέρες 
αργότερα ακολουθούνται από ίκτερο. Η λοίμωξη σε πολύ μικρά 
παιδιά είναι συνήθως ήπια ή ασυμπτωματική. Στα μεγαλύτερα 
παιδιά είναι συχνότερη η συμπτωματική νόσος. Η λοίμωξη είναι 
πιο σοβαρή στους ενήλικες, με τη διάρκειά της να ανέρχεται σε 
αρκετές εβδομάδες και την πλήρη υποχώρηση να επέρχεται μετά 
από αρκετούς μήνες. Η θνητότητα είναι >2% σε άτομα άνω των 40 
ετών και φθάνει το 4% σε άτομα άνω των 60 ετών.

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Παγκοσμίως, αλλά παρουσιάζεται συχνότερα σε μέρη με πλημ-
μελείς υγειονομικές συνθήκες και όπου η ασφάλεια του πόσιμου 
νερού δεν ελέγχεται (βλέπε Χάρτη).

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Για τους επίνοσους ταξιδιώτες σε αναπτυσσόμενες χώρες  συν-
τρέχει σοβαρός κίνδυνος λοίμωξης. Ο κίνδυνος είναι ιδιαιτέρως 
υψηλός για όσους εκτίθενται σε χαμηλού επιπέδου συνθήκες 
υγιεινής και ελλιπή έλεγχο πόσιμου νερού. 

Μέτρα 
πρόληψης

Οι ταξιδιώτες που είναι επίνοσοι στην ηπατίτιδα Α (π.χ. δεν εί-
χαν προσβληθεί ποτέ από τη νόσο και δεν έχουν εμβολιαστεί) 
θα πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως και να αποφεύγουν πιθανώς 
μολυσμένο φαγητό και νερό.

Εμβόλιο Το εμβόλιο θα πρέπει να χορηγείται σε όλα τα άτομα που ταξι-
δεύουν σε περιοχές με μέτριο έως υψηλό κίνδυνο λοίμωξης και 
σε όσους διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να μολυνθούν από τον ιό, 
οι οποίοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται για εμβολιασμό ανεξαρ-
τήτως προορισμού.

(συνεχίζεται)
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Εμβόλιο 
(συνέχεια)

Τα σύγχρονα εμβόλια ηπατίτιδας Α, που όλα τους έχουν ως βάση 
αδρανοποιημένο (νεκρό) ιό, είναι ασφαλή και υψηλής αποτελε-
σματικότητας. Τα αντισώματα έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α 
εμφανίζονται 2 εβδομάδες μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης 
του εμβολίου. Η δεύτερη δόση, η οποία δίδεται τουλάχιστον 6 
μήνες (συνήθως 6–24 μήνες) μετά την πρώτη δόση, είναι απα-
ραίτητη για μακρόχρονη προστασία. Τα αποτελέσματα μαθημα-
τικών μοντέλων δείχνουν ότι ύστερα από την ολοκλήρωση της 
σειράς των αρχικών δόσεων τα αντισώματα του ιού της ηπατί-
τιδας Α πιθανώς παραμένουν για 25 χρόνια ή και περισσότερο. 
Δεν συστήνεται επαναληπτικός εμβολιασμός. Δεν ενδείκνυται 
ορολογικός έλεγχος για την αξιολόγηση του επιπέδου των αντι-
σωμάτων μετά τον εμβολιασμό. Λόγω της μακράς περιόδου 
επώασης της ηπατίτιδας Α (κατά μέσο όρο 2–4 εβδομάδες) το 
εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί ακόμα και την ημέρα αναχώρησης 
και να προστατεύσει τους ταξιδιώτες. Η ανοσοσφαιρίνη δεν χρη-
σιμοποιείται πλέον με σκοπό την προφύλαξη σε ταξίδια.
Το συνδυασμένο εμβόλιο ηπατίτιδας Α-τυφοειδούς είναι διαθέσι-
μο για όσους πρόκειται να εκτεθούν σε νόσους που μεταδίδονται 
από το νερό. Το εμβόλιο χορηγείται σε μία εφάπαξ δόση και πα-
ρέχει υψηλή προστασία κατά και των δύο νοσημάτων. Μετά από 
6–24 μήνες είναι απαραίτητη μία δεύτερη δόση του εμβολίου της 
ηπατίτιδας Α και η αναμνηστική δόση του εμβολίου του τυφοει-
δούς πρέπει να χορηγείται με μεσοδιαστήματα των 3 ετών.
Για τους ταξιδιώτες που ενδέχεται να εκτεθούν στην ηπατίτιδα Α 
και Β θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χορήγησης του συν-
δυασμένου εμβολίου, το οποίο παρέχει προστασία και από τους 
δύο οργανισμούς. Η αρχική ανοσοποίηση με το συνδυασμένο 
εμβόλιο της ηπατίτιδας Α και Β επιτυγχάνεται με τρεις δόσεις, οι 
οποίες χορηγούνται με σχήμα 0, 1 και 6 μηνών. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, το συνδυασμένο αυτό εμβόλιο 
μπορεί επίσης να χορηγηθεί στις ημέρες 0, 7 και 21, με μία επα-
ναληπτική δόση στους 12 μήνες. Οι ήπιες τοπικές και συστη-
ματικές αντιδράσεις είναι αρκετά συχνές. Η μικρότερη ηλικία 
χορήγησης είναι το 1 έτος. Εκείνοι που έχουν γεννηθεί και με-
γαλώσει σε αναπτυσσόμενες χώρες και όσοι είναι γεννημένοι 
πριν από το 1945 σε οικονομικά αναπτυγμένες χώρες συνήθως 
έχουν προσβληθεί κατά την παιδική τους ηλικία και είναι πιθα-
νό να έχουν ανοσία. 

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Εμβόλιο 
(συνέχεια)

Τα άτομα αυτά ίσως είναι καλύτερο να ελεγχθούν για αντισώμα-
τα έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α ώστε να αποφευχθεί ο εμβο-
λιασμός, αν δεν κρίνεται απαραίτητος.

Τύπος εμβολίου: Α δρανοποιημένο, χορηγείται ενδομυϊκά 

Αριθμός δόσεων: Δύο

Σχήμα: Δ εύτερη δόση 6–24 μήνες μετά την 
πρώτη

Επαναληπτικό: Ενδεχομένως μη αναγκαίο

Αντενδείξεις: Υ περευαισθησία σε προηγούμενη δόση

Α νεπιθύμητες 
ενέργειες: 

Ή πια τοπική αντίδραση μικρής διάρκειας, 
ήπια συστηματική αντίδραση 

Π ριν από την ανα-
χώρηση: 

Π ροστασία 2–4 εβδομάδες μετά την 
πρώτη δόση

Συστήνεται σε: Ό λους τους μη άνοσους ταξιδιώτες σε 
ενδημικές περιοχές

Ε ιδικά προληπτικά 
μέτρα: 

Κανένα

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ

Αίτιο Ο ιός της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, ο οποίος είναι φλαβοϊός.

Μετάδοση Ο ιός μεταδίδεται με διάφορα κουνούπια του γένους Culex. Μο-
λύνει χοίρους και διάφορα άγρια πουλιά, καθώς και τον άνθρω-
πο. Τα κουνούπια γίνονται ξενιστές αφού έχουν τραφεί από μο-
λυσμένους χοίρους ή πουλιά.  

Η φύση 
της νόσου

Οι περισσότερες λοιμώξεις είναι ασυμπτωματικές. Στις συμ-
πτωματικές περιπτώσεις η βαρύτητα της νόσου ποικίλλει. Οι 
ήπιες λοιμώξεις χαρακτηρίζονται από εμπύρετη κεφαλαλγία ή 
άσηπτη μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα. Οι σοβαρές περιπτώσεις 
έχουν ταχεία έναρξη και εξέλιξη των κλινικών εκδηλώσεων, με 
κεφαλαλγία, υψηλό πυρετό και συμπτώματα μηνιγγίτιδας. 
Συχνά, οι επιζώντες εμφανίζουν μόνιμες νευρολογικές βλάβες. 
Περίπου 25% των σοβαρών κλινικών περιπτώσεων καταλή-
γουν σε θάνατο.  

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Η ιαπωνική εγκεφαλίτιδα είναι η κύρια αιτία ιογενούς εγκεφαλίτι-
δας στην Ασία και εμφανίζεται σχεδόν σε όλες τις χώρες της ηπεί-
ρου (βλέπε Χάρτη). 
Κυρίως λόγω ανοσοποίησης, η επίπτωσή της μειώνεται στην Ια-
πωνία και τη χερσόνησο της Κορέας καθώς και σε μερικές πε-
ριοχές της Κίνας, παρουσιάζει όμως αύξηση στο Μπαγκλαντές, 
την Ινδία, το Πακιστάν, τη βόρεια Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. Η 
μετάδοση γίνεται κυρίως σε αγροτικές περιοχές όπου πραγματο-
ποιούνται έργα άρδευσης με υπερχείλιση, κάποια από τα οποία 
λαμβάνουν χώρα πλησίον ή και εντός αστικών περιοχών. Η με-
τάδοση είναι εποχικού χαρακτήρα και σχετίζεται κυρίως με τις 
εποχές των βροχών στη νοτιοανατολική Ασία.  Ωστόσο, μετάδο-
ση του ιού παρατηρείται όλο το χρόνο. Στις περιοχές με εύκρατο 
κλίμα της Κίνας, της Ιαπωνίας, της χερσονήσου της Κορέας και 
των ανατολικών περιοχών της Ρωσίας η μετάδοση συμβαίνει κυ-
ρίως κατά τους θερινούς μήνες και το φθινόπωρο.

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Ο κίνδυνος ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας είναι χαμηλός για τους πε-
ρισσότερους ταξιδιώτες στην Ασία, αλλά διαφέρει ανάλογα με 
την εποχή, τον προορισμό, τη διάρκεια του ταξιδιού και τις δρα-
στηριότητες. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για όσους κάνουν 
μεγάλα ταξίδια και για τους εκπατρισμένους. Αντιθέτως, είναι 
χαμηλός σε όσους πραγματοποιούν μικρά ταξίδια κυρίως σε 
αστικές περιοχές.
Ο εμβολιασμός συστήνεται σε όσους ταξιδιώτες δραστηριο-
ποιούνται εκτενώς στην ύπαιθρο (κατασκήνωση, πεζοπορία, 
ποδηλασία, διάφορες δραστηριότητες στην εξοχή, ιδιαίτερα 
σε περιοχές όπου γίνονται αρδευτικά έργα με υπερχείλιση) 
σε αγροτικές περιοχές με ενδημικά χαρακτηριστικά την επο-
χή που παρουσιάζεται η μετάδοση. Παρόλο που η ιαπωνική 
εγκεφαλίτιδα σε ενδημικές χώρες είναι κατά κύριο λόγο μια 
νόσος που προσβάλλει τα μικρά παιδιά, μπορεί να πλήξει και 
ταξιδιώτες όλων των ηλικιών. Μέτρα πρόληψης αποτελούν η 
αποφυγή των δηγμάτων των κουνουπιών (βλέπε Κεφάλαιο 3) 
και ο εμβολιασμός.

Εμβόλιο Μέχρι πρόσφατα, το αδρανοποιημένο εμβόλιο που αναπτύσσε-
ται σε εγκεφάλους ποντικών (IMB) ήταν το πιο εμπορικά διαδε-
δομένο κατά της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, αλλά οι περισσότεροι 
κατασκευαστές διέκοψαν την παραγωγή του.

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Εμβόλιο
(συνέχεια)

Το ζωντανό εξασθενημένο εμβόλιο SA 14-14-2 από κυτταροκαλ-
λιέργειες χρησιμοποιείται ευρέως στην Κίνα και σε πολλές χώρες 
της ευρύτερης περιοχής. Ωστόσο, το εμβόλιο αυτό δεν έχει άδεια 
κυκλοφορίας εκτός των ενδημικών περιοχών. 
Το 2009 εγκρίθηκε ένα νέο αδρανοποιημένο εμβόλιο από κύττα-
ρα Vero κατά της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας στη βόρεια Αμερική, 
την Αυστραλία και διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το εμβόλιο είναι 
αδρανοποιημένο, ανοσοενισχυμένο με αλουμίνιο, βασισμένο 
στο εξασθενημένο SA 14-14-2, εξασθενημένο στέλεχος του ιού 
της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Για αρχική ανοσοποίηση ο κατα-
σκευαστής προτείνει ενδομυϊκή χορήγηση δύο δόσεων των 0,5 
mL με 4 εβδομάδες μεσοδιάστημα. Η διάρκεια της ανοσίας και η 
ανάγκη για επαναληπτικές δόσεις, καθώς και ο χρόνος χορήγη-
σής τους, τελούν ακόμα υπό έρευνα. 
Το εμβόλιο αυτό έχει χορηγηθεί σε συνδυασμό με το εμβόλιο 
της ηπατίτιδας Α, χωρίς σημαντική παρεμβολή στην ανοσοα-
πάντηση και χωρίς την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. Δεν 
υπάρχουν προς το παρόν στοιχεία για τη συγχορήγησή του με 
άλλα εμβόλια που χρησιμοποιούνται συχνά στους ταξιδιώτες. Το 
εμβόλιο έχει εγκριθεί για χρήση σε άτομα άνω των 17 ετών στις 
ΗΠΑ και άνω των 18 στις άλλες χώρες. Διεξάγονται επίσης έρευ-
νες σχετικά με την ασφάλεια μετά την κυκλοφορία του.
Το εμβόλιο της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας από κύτταρα Vero (VJE) 
της ΒΙΚΕΝ αδειοδοτήθηκε από τις ιαπωνικές αρχές το Φεβρουά-
ριο του 2009. Το εμβόλιο VJE χρησιμοποιεί το ίδιο στέλεχος του 
ιού της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας (Beijing-1) όπως και το εμβόλιο 
που αναπτύσσεται σε εγκεφάλους ποντικών. Έχουν ολοκληρω-
θεί τέσσερις κλινικές μελέτες αξιολόγησης της ασφάλειας και της 
ανοσιακής απάντησης του εμβολίου VJE. Τα επίπεδα ορομετα-
τροπής ξεπέρασαν το 95%.
Το εμβόλιο αυτό δεν διατίθεται, προς το παρόν, εκτός της Ιαπω-
νίας.

Μέτρα πρόληψης και αντενδείξεις
Η υπερευαισθησία σε προηγούμενη δόση αποτελεί αντένδειξη. 
Το ζωντανό, εξασθενημένο εμβόλιο θα πρέπει να αποφεύγεται 
κατά την εγκυμοσύνη, εκτός εάν ο ενδεχόμενος κίνδυνος λοίμω-
ξης το επιτάσσει.

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ - (συνέχεια)

Εμβόλιο 
(συνέχεια)

Σε ενδημικές και μη περιοχές έχουν αναφερθεί σπανίως σοβα-
ρές ανεπιθύμητες ενέργειες  που αποδίδονται στο εμβόλιο ΙΜΒ. 
Περιστασιακά, παρατηρούνται αλλεργικές αντιδράσεις στα συ-
στατικά του εμβολίου. Καθώς τέτοιου είδους αντιδράσεις μπορεί 
να παρατηρηθούν εντός 2 εβδομάδων από τη χορήγηση του εμ-
βολίου, συνιστάται η ολοκλήρωση του σχήματος αρκετό καιρό 
πριν από την αναχώρηση. 

Τ ύπος εμβο-
λίου: 

Α δρανοποιημένο, που αναπτύσσεται σε εγκε-
φάλους ποντικών, ή ζωντανό εξασθενημένο

Σχήμα: Γι α το αδρανοποιημένο: 3 δόσεις τις ημέρες 0, 7 
και 28 ή δύο δόσεις κατά προτίμηση με μεσοδι-
άστημα 4 εβδομάδων (0,5 ή 1,0 mL για ενήλικες, 
0,25 ή 0,5 mL για παιδιά, ανάλογα με τα εμβόλια)

Ζ ωντανό εξα-
σθενημένο: 

Μ ε το εμβόλιο SA 14-14-2 επιτυγχάνεται εξίσου 
καλή προστασία με μία δόση, η οποία ακο-
λουθείται, όπως κρίνεται αναγκαίο, από μία 
εφάπαξ επαναληπτική δόση μετά από διά-
στημα ενός έτους  

Επαναληπτικό: Μ ετά από ένα έτος και στη συνέχεια κάθε 3 χρό-
νια (μόνο για το ΙΜΒ) μέχρι την ηλικία των 10–
15 ετών, όταν απαιτείται συνεχής προστασία

Αντενδείξεις: Υ περευαισθησία σε προηγούμενη δόση εμβο-
λίου, εγκυμοσύνη και ανοσοκαταστολή (ζω-
ντανό εμβόλιο)

Α νεπιθύμητες 
ενέργειες: 

Π εριστασιακή ήπια τοπική ή συστηματική αντί-
δραση. Περιστασιακή σοβαρή αντίδραση με γε-
νικευμένη κνίδωση, υπόταση και καταπληξία

Π ριν από την 
αναχώρηση:

Α δρανοποιημένο εμβόλιο: τουλάχιστον δύο δό-
σεις πριν από την αναχώρηση. Ζωντανό εξα-
σθενημένο εμβόλιο: μία δόση είναι αρκετή

Η διάρκεια της ανοσίας μετά από τη σειρά των επαναληπτικών δόσεων σε 
ενήλικες ταξιδιώτες δεν έχει διαπιστωθεί επακριβώς, όσον αφορά στο εμβό-
λιο που αναπτύσσεται σε εγκεφάλους ποντικών. Για τα παιδιά 1–3 ετών, το 
εμβόλιο που αναπτύσσεται σε εγκεφάλους ποντικών παρέχει επαρκή προ-
στασία καθόλη την παιδική ηλικία μετά από δύο αρχικές δόσεις με μεσοδιά-
στημα 4 εβδομάδων και επαναληπτική δόση μετά από 1 έτος και ακολούθως 
χορήγησή του με μεσοδιαστήματα 3 ετών έως την ηλικία των 10–15 ετών.
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Εμβόλιο 
(συνέχεια)

Τύπος εμβολίου: Α δρανοποιημένο, ανοσοενισχυμένο με 
αλουμίνιο, από κύτταρα Vero SA 14-14-2  

Σχήμα: 2  δόσεις ενδομυϊκά με 4 εβδομάδες μεσο-
διάστημα

Επαναληπτικό: Δ εν έχει ακόμα εξακριβωθεί η αναγκαιό-
τητα και ο χρόνος χορήγησής του 

Αντενδείξεις: Ι στορικό υπερευαισθησίας σε κάποιο από 
τα συστατικά του εμβολίου

Α νεπιθύμητες ενέρ-
γειες: 

Π εριστασιακή ήπια τοπική ή συστηματική 
αντίδραση

Ε ιδικά μέτρα πρόλη-
ψης: 

Δ εν έχουν ακόμα εξακριβωθεί η ασφάλεια 
και η αποτελεσματικότητα στις έγκυες 
γυναίκες, τις μητέρες που θηλάζουν ή σε 
παιδιά και εφήβους (κάτω των 17 ετών)

Π ριν από την αναχώ-
ρηση: 

Η  σειρά των εμβολιασμών θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία εβδο-
μάδα πριν από την πιθανή έκθεση στον 
ιό της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας

ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

Αίτιο Ο ιός του κίτρινου πυρετού, αρμποϊός του γένους Flavivirus. 

Μετάδοση Ο κίτρινος πυρετός μεταδίδεται –σε αστικές και αγροτικές πε-
ριοχές– με τα δήγματα των κουνουπιών Aedes aegypti, τα οποία 
έχουν επιμολυνθεί, καθώς και άλλων κουνουπιών που ζουν 
στα δάση της Αφρικής και της νότιας Αμερικής. Τα κουνούπια 
τσιμπούν την ημέρα. Στη ζούγκλα και τις δασώδεις περιοχές οι 
πίθηκοι αποτελούν την κύρια δεξαμενή λοίμωξης, με τη μετά-
δοση από πίθηκο σε πίθηκο να γίνεται μέσω των κουνουπιών. 
Τα επιμολυσμένα κουνούπια είναι δυνατόν να τσιμπήσουν αν-
θρώπους που βρίσκονται σε δασώδεις περιοχές, προκαλώντας 
συνήθως σποραδικά περιστατικά ή μικρές επιδημικές εκρήξεις. 
Στις αστικές περιοχές, οι πίθηκοι δεν συμμετέχουν συνήθως στη 
διαδικασία της λοίμωξης, η οποία μεταδίδεται στους ανθρώ-
πους από τα κουνούπια. Η εισαγωγή της λοίμωξης σε πολυπλη-
θείς αστικές περιοχές μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες επιδημίες 
κίτρινου πυρετού.  Στην Αφρική, στις υγρές περιοχές της σαβά-
νας, ο τρόπος μετάδοσης είναι μια ενδιάμεση εκδοχή, κατά τον

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Μετάδοση 
(συνέχεια)

οποίο τα κουνούπια μολύνουν και πιθήκους και ανθρώπους, 
προκαλώντας τοπικές επιδημικές εξάρσεις. 

Η φύση 
της νόσου

Παρόλο που τις περισσότερες φορές η λοίμωξη είναι ασυμπτω-
ματική και δεν διαπιστώνεται, μερικές φορές προκαλεί οξεία 
νόσηση που χαρακτηρίζεται από δύο φάσεις. Αρχικά, εμφανί-
ζονται πυρετός, μυαλγίες, κεφαλαλγία, ρίγος, ανορεξία, ναυτία 
και/ή έμετος, συχνά με βραδυκαρδία. Σχεδόν το 15% των ασθε-
νών μετά από μερικές ημέρες εισέρχεται στη δεύτερη φάση, με 
επανεμφάνιση του πυρετού, ίκτερο, κοιλιακούς πόνους, εμέτους 
και αιμορραγικές εκδηλώσεις. Οι μισοί από αυτούς τους ασθενείς 
πεθαίνουν, 10–14 ημέρες μετά την εμφάνιση της νόσου.

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Οι περιοχές όπου υφίσταται ο ιός του κίτρινου πυρετού είναι πολύ 
περισσότερες από εκείνες που έχουν καταγραφεί επισήμως. Με-
ρικές χώρες ενδέχεται να μην αναφέρουν καθόλου περιστατικά, 
είτε λόγω της υψηλής κάλυψης από το εμβόλιο κατά του κίτρινου 
πυρετού στον πληθυσμό είτε λόγω πλημμελούς ελέγχου. Ο ιός 
του κίτρινου πυρετού είναι ενδημικός σε μερικές τροπικές περι-
οχές της Αφρικής και της κεντρικής και νότιας Αμερικής (βλέπε 
Χάρτη). Η μετάδοση μπορεί να λάβει χώρα σε υψόμετρο μέχρι 
2.300 μέτρα στην Αμερική και πιθανώς σε ακόμα υψηλότερα 
μέρη στην Αφρική.  

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Οι ταξιδιώτες βρίσκονται σε κίνδυνο σε όλες τις περιοχές όπου 
ενδημεί ο κίτρινος πυρετός (Κατάλογος χωρών και Παράρτημα 
1). Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για επισκέπτες περιοχών με 
δάση και ζούγκλες. 

Μέτρα 
πρόληψης

Αποφύγετε τα δήγματα κουνουπιών κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας και τις εσπερινές ώρες (βλέπε Κεφάλαιο 3). 

Εμβόλιο Το εμβόλιο 17D, το οποίο έχει ως βάση ζωντανό, εξασθενημένο 
στέλεχος ιού, είναι το μόνο εμπορικά διαθέσιμο εμβόλιο για τον 
κίτρινο πυρετό και χορηγείται ως εφάπαξ υποδόρια (ή ενδομυϊ-
κή) ένεση. Το εμβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού είναι πολύ απο-
τελεσματικό (η αποτελεσματικότητά του προσεγγίζει το 100%), 
ενώ η νόσος μπορεί να είναι μοιραίας έκβασης σε επίνοσους 
ενήλικες. 
Εκτός από μερικές εξαιρέσεις (βλέπε πιο κάτω), ο εμβολιασμός 
συστήνεται για όλους τους ταξιδιώτες σε χώρες ή περιοχές όπου 
υφίσταται κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού (βλέπε Κατά-
λογο χωρών και Παράρτημα 1).    

(συνεχίζεται)

ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ - (συνέχεια)
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Μέτρα 
πρόληψης 
και αντεν-
δείξεις

Η ανοχή του εμβολίου είναι γενικώς εξαιρετική. Μόνο 2–5% 
των ατόμων που εμβολιάζονται παρουσιάζουν ήπιες αντιδρά-
σεις, όπως μυαλγίες και κεφαλαλγίες. Στις αντενδείξεις συμπε-
ριλαμβάνονται η αληθής αλλεργία στην πρωτεΐνη του αυγού, 
η κυτταρική ανοσοανεπάρκεια (συγγενής ή επίκτητη, με την 
τελευταία μερικές φορές να είναι παροδική) και η συμπτωμα-
τική HIV-λοίμωξη. Πολλές οικονομικά αναπτυγμένες χώρες 
χορηγούν το εμβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού σε άτομα με 
συμπτωματική HIV-λοίμωξη σε περίπτωση που ο αριθμός των 
CD4 είναι τουλάχιστον 200 κύτταρα/mm3.
Τα ασυμπτωματικά HIV-οροθετικά άτομα μπορεί να έχουν μει-
ωμένη απάντηση στο εμβόλιο. Υπάρχει, θεωρητικά, κίνδυνος 
για το έμβρυο αν ο εμβολιασμός γίνει σε περίοδο κύησης, αλλά 
αυτό θα πρέπει να αντισταθμιστεί με τον κίνδυνο που ενδέχε-
ται να διατρέξει η μητέρα αν δεν εμβολιαστεί και ταξιδέψει σε 
περιοχή υψηλού κινδύνου. (Ωστόσο, οι έγκυες γυναίκες θα πρέ-
πει να συμβουλεύονται να μην ταξιδεύουν σε περιοχές όπου 
μπορεί να εκτεθούν σε κίτρινο πυρετό). Η εγκεφαλίτιδα έχει 
αναφερθεί ως σπάνιο σύμβαμα μετά τον εμβολιασμό βρεφών 
κάτω των 9 μηνών. Ως εκ τούτου, το εμβόλιο δεν ενδείκνυται 
σε παιδιά κάτω των 6 μηνών και δεν συστήνεται για εκείνα 6–8 
μηνών.
Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, έχει παρουσιαστεί μικρός 
αριθμός σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών (συμπεριλαμβα-
νομένων και θανάτων) εμβολιοσυνδεόμενης σπλαγχνοτρόπου 
νόσου, μετά από ανοσοποίηση με το εμβόλιο κατά του κίτρινου 
πυρετού 17DD. 
Τα στοιχεία αναφέρουν ότι τα περιστατικά των ανεπιθύμητων 
ενεργειών μπορεί να διαφέρουν σε περιοχές όπου ο κίτρινος 
πυρετός είναι ενδημικός (0–0,21 ανά 100.000 δόσεις) και σε πε-
ριοχές όπου ο πληθυσμός δεν έχει εκτεθεί στον ιό (0,09–0,4 ανά 
100.000 δόσεις).
Ο κίνδυνος των ανεπιθύμητων ενεργειών μπορεί να σχετίζεται 
με τις διαφορές στον πληθυσμό (π.χ. προηγούμενος εμβολια-
σμός ή έκθεση σε ιό κίτρινου πυρετού αυθεντικού τύπου). Ο 
κίνδυνος φαίνεται να περιορίζεται με την πρώτη ανοσοποίηση. 
Επίσης, αναφέρθηκε προσφάτως ως πιθανός παράγοντας κιν-
δύνου το ιστορικό νόσου του θύμου αδένα (π.χ. θύμωμα) και οι 
ηλικίες άνω των 60 ετών. 

(συνεχίζεται)

ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ - (συνέχεια)
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Μέτρα 
πρόληψης 
και αντεν-
δείξεις 
(συνέχεια)

Έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητα συμβάματα νευροτροπικών νόσων 
που σχετίζονται με τον εμβολιασμό (π.χ. μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, 
οξεία διάσπαρτη εγκεφαλομυελίτιδα και σύνδρομο Guillain-Barré).  
Το ποσοστό των αναφερόμενων περιστατικών σε ταξιδιώτες από 
τις ΗΠΑ και την Ευρώπη κυμαίνεται μεταξύ 0,19–0,8 ανά 100.000 
δόσεις.

Τ ύπος  
εμβολίου: 

Ζ ωντανό, εξασθενημένο

Α ριθμός 
δόσεων: 

Μ ία δόση εκκίνησης των 0,5 mL

Ε παναληπτι-
κό: 

Κ άθε 10 χρόνια (αν χρειάζεται επαναπιστοποί-
ηση)

Αντενδείξεις: Α λλεργία στο αυγό, ανοσοκαταστολή λόγω 
φαρμάκων, νόσου ή συμπτωματικής HIV-
λοίμωξης, υπερευαισθησία σε προηγούμενη 
δόση, εγκυμοσύνη (βλέπε πιο πάνω)

Α νεπιθύμητες 
ενέργειες: 

Σ πανίως, εγκεφαλίτιδα ή ηπατική ανεπάρκεια 

Π ριν από την 
αναχώρηση: 

Τ ο διεθνές πιστοποιητικό εμβολιασμού αποκτά 
ισχύ 10 ημέρες μετά τον εμβολιασμό

Σ υστήνεται 
σε: 

Ό λους τους ταξιδιώτες σε περιοχές με κίνδυνο 
μετάδοσης κίτρινου πυρετού και όπου είναι 
υποχρεωτικός

Ε ιδικά προλη-
πτικά μέτρα

Δ εν χορηγείται σε βρέφη κάτω των 9 μηνών, πε-
ριορισμοί στην εγκυμοσύνη.

Στο τέλος του κεφαλαίου θα βρείτε το διεθνές πιστοποιητικό εμβο-
λιασμών με επεξηγήσεις. Στις 23 Μαΐου 2005 έγινε αναθεώρηση των 
Διεθνών Κανονισμών Υγείας από την Παγκόσμια Σύνοδο Υγείας και οι 
κανονισμοί αυτοί τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούνιο του 2007 (Παράρτημα 2). 
Από τον Ιούνιο του 2007, το παλαιότερο «Διεθνές πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού ή επανεμβολιασμού κατά του κίτρινου πυρετού» αντικατα-
στάθηκε από το «Διεθνές πιστοποιητικό εμβολιασμού ή προφύλαξης». 
Σε περίπτωση που ο εμβολιασμός κατά του κίτρινου πυρετού αντεν-
δείκνυται για ιατρικούς λόγους, είναι απαραίτητη η ιατρική βεβαίωση 
εξαίρεσης.

ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ - (συνέχεια)
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ΚΡΟΤΩΓΕΝΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ 

Αίτιο Ο ιός της κροτωγενούς εγκεφαλίτιδας είναι ένας φλαβοϊός. Τρεις 
είναι οι γνωστοί υπότυποι του αιτιολογικού παράγοντα: της Ευ-
ρώπης, της Άπω Ανατολής (εγκεφαλίτιδα Άνοιξης Καλοκαιριού) 
και της Σιβηρίας. Παρόμοιες νόσοι προκαλούνται από ιούς που 
μοιάζουν με τον ανωτέρω.  

Μετάδοση Η λοίμωξη μεταδίδεται από το δήγμα μολυσμένων κροτώνων ή 
με την κατανάλωση μη παστεριωμένου γάλακτος. Δεν υφίσταται 
μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μερικοί ιοί, που προέρ-
χονται και αυτοί από δήγματα κροτώνων, μολύνουν ζώα όπως 
πτηνά, ελάφια (ιός louping), τρωκτικά και πρόβατα. 

Η φύση 
της νόσου

Η λοίμωξη προκαλεί συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της 
γρίπης. Σε δεύτερη φάση εμφανίζεται πυρετός στο 10% των πε-
ριπτώσεων. Η εγκεφαλίτιδα παρουσιάζεται στο δεύτερο στάδιο 
και μπορεί να επιφέρει παράλυση, μόνιμες νευρολογικές βλάβες 
ή θάνατο. Η σοβαρότητα της νόσου αυξάνεται ανάλογα με την 
ηλικία. Ο υπότυπος της Άπω Ανατολής προκαλεί περισσότερο 
σοβαρά συμπτώματα και μόνιμες βλάβες απ’ ό,τι ο Ευρωπαϊκός 
υπότυπος. 

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Ο Ευρωπαϊκός υπότυπος απαντάται σε εκτεταμένες περιοχές 
της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, ειδικότερα στην Αυ-
στρία, τη νότια Γερμανία ή τη βόρεια Ελβετία, τις χώρες της 
Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία), την Τσεχία, την Ουγγα-
ρία και την Πολωνία. Ο υπότυπος της Άπω Ανατολής απαντάται 
από τη βορειοανατολική Ευρώπη μέχρι την Κίνα και την Ιαπω-
νία, ενώ ο Σιβηρικός υπότυπος από τη βόρεια Ευρώπη έως τη 
Σιβηρία.
Η νόσος είναι εποχική και τα περισσότερα κρούσματα παρατη-
ρούνται από τον Απρίλιο έως το Νοέμβριο. Ο κίνδυνος είναι με-
γαλύτερος στις δασώδεις περιοχές μέχρι το υψόμετρο των 1.400 
μέτρων.  

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Σε ενδημικές περιοχές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι ταξιδι-
ώτες βρίσκονται σε κίνδυνο όταν πεζοπορούν ή κατασκηνώνουν 
σε αγροτικές ή δασικές περιοχές.

Μέτρα 
πρόληψης

Αποφύγετε τα δήγματα κροτώνων φορώντας μακριά παντελόνια 
και κλειστά υποδήματα όταν πεζοπορείτε ή κατασκηνώνετε σε 
ενδημικές περιοχές. Σε περίπτωση δήγματος πρέπει να αφαιρεί-
ται ο κρότωνας όσο το δυνατόν συντομότερα. 

(συνεχίζεται)
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Εμβόλιο Το εμβόλιο θα πρέπει να χορηγείται μόνο σε ταξιδιώτες που δια-
τρέχουν κίνδυνο. Δύο εμβόλια είναι διαθέσιμα στην Ευρώπη, το 
ένα σε μορφή ενηλίκων και το άλλο σε παιδιατρική. Πρόκειται 
για αδρανοποιημένα εμβόλια ολόκληρων κυττάρων, τα οποία 
περιέχουν εναιώρημα κεκαθαρμένου ιού κροτωγενούς εγκε-
φαλίτιδας που έχει αναπτυχθεί σε εμβρυϊκά κύτταρα νεοσσών 
και έχει αδρανοποιηθεί με φορμαλδεΰδη. Και τα δύο παρέχουν 
ασφαλή και αξιόπιστη προστασία. Ανοσία εγκαθίσταται έναντι 
όλων των τύπων της κροτωγενούς εγκεφαλίτιδας, συμπεριλαμ-
βανομένων και των υπότυπων της Ευρώπης και της Άπω Ανατο-
λής. Θα πρέπει να χορηγούνται δύο δόσεις των 0,5 mL ενδομυϊκά 
με διαφορά 4–12 εβδομάδων. Μια τρίτη δόση χορηγείται 9–12 
μήνες μετά τη δεύτερη και παρέχει ανοσία για 3 χρόνια. Για τη 
διατήρηση της ανοσίας απαιτούνται επαναληπτικές δόσεις, οι 
οποίες θα πρέπει να χορηγούνται κάθε 3 χρόνια αν εξακολουθεί 
να υπάρχει κίνδυνος. Πέραν των ενδημικών χωρών, το εμβόλιο 
ενδέχεται να μην έχει άδεια και η προμήθειά του να γίνεται κατό-
πιν ειδικής παραγγελίας. 

Μέτρα 
πρόληψης 
και αντεν-
δείξεις

Ενδέχεται να παρουσιαστούν τοπικές αντιδράσεις, όπως ερυ-
θρότητα και οίδημα γύρω από το σημείο της ένεσης, διόγκωση 
των επιχώριων λεμφαδένων ή γενικές αντιδράσεις (π.χ. κόπω-
ση, πόνος στα άκρα, ναυτία, κεφαλαλγία). Σπανίως εμφανίζεται 
περιορισμένης διάρκειας πυρετός άνω των 38 °C, έμετος ή πα-
ροδικά εξανθήματα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις μπορεί 
να παρουσιαστεί νευρίτιδα ποικίλης βαρύτητας, παρόλο που ο 
αιτιολογικός συσχετισμός με τον εμβολιασμό δεν είναι σαφής. 
Αν και υπάρχει υποψία ότι ο εμβολιασμός μπορεί να επιδεινώσει 
αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας και η ιρι-
δοκυκλίτιδα, κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί. Η υπερευαισθησία 
στη θειομερσάλη (συντηρητικό εμβολίου) αποτελεί αντένδειξη.

Τύπος εμβολίου: Νεκρό

Αριθμός δόσεων: Δύο, χορηγούνται ενδομυϊκά με 4–12 εβ-
δομάδες μεσοδιάστημα, συν το επανα-
ληπτικό

Επαναληπτικό: 9–12 μήνες μετά τη δεύτερη δόση

Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στο συντηρητικό του εμβο-
λίου θειομερσάλη, ανεπιθύμητη αντίδραση 
σε προηγούμενη δόση

(συνεχίζεται)

ΚΡΟΤΩΓΕΝΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ - (συνέχεια)
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Α νεπιθύμητες 
ενέργειες: 

Τοπικές αντιδράσεις περιστασιακά, σπανίως 
πυρετός 

Π ριν από την 
αναχώρηση: 

Δεύτερη δόση 2 εβδομάδες πριν από την 
αναχώρηση

Συστήνεται: Μόνο σε άτομα που διατρέχουν υψηλό κίν-
δυνο

Ε ιδικά προληπτι-
κά μέτρα: 

Αποφύγετε τα τσιμπούρια (κρότωνες), απο-
μακρύνετε τα τσιμπούρια αμέσως αν σας 
έχουν τσιμπήσει

ΛΥΣΣΑ

Αίτιο Ο ιός της λύσσας, ένας ραβδοϊός του γένους Lyssavirus.

Μετάδοση Η λύσσα είναι ζωονόσος που προσβάλλει μια πληθώρα οικό-
σιτων και άγριων θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένων και των 
νυχτερίδων. Η μόλυνση στους ανθρώπους συνήθως συμβαίνει 
με δήγμα μολυσμένου ζώου, καθώς ο ιός βρίσκεται στο σά-
λιο. Η όποια επαφή με κάποιο ζώο ευπαθές στη λύσσα, όπως 
σε βαθιές αμυχές που αιμορραγούν ή σε γλείψιμο εκδορών 
και βλεννογόνων, σε περιοχή όπου παρουσιάζεται λύσσα, θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί προσεκτικά. Σε αναπτυσσόμενες 
χώρες, η μετάδοση γίνεται συνήθως με το δάγκωμα σκύλου. 
Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν έχει επιβεβαιωθεί 
εργαστηριακά.

Η φύση 
της νόσου

Οξεία ιογενής εγκεφαλομυελίτιδα, η οποία κατά κανόνα είναι 
θανατηφόρα. Τα αρχικά συμπτώματα περιλαμβάνουν αίσθημα 
άγχους, κεφαλαλγία, πυρετό, γενική αδιαθεσία και αλλαγές της 
αισθητικότητας γύρω από την περιοχή του δήγματος. 
Ευερεθιστότητα, παραισθήσεις και αεροφοβία είναι συχνές, ακο-
λουθούμενες σε μερικές περιπτώσεις από υδροφοβία λόγω σπα-
σμών στους μυς κατάποσης και εξελισσόμενες σε παραλήρημα 
και σπασμούς, με τελική κατάληξη το θάνατο μερικές ημέρες 
μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.
Μια λιγότερο κοινή μορφή, η παραλυτική λύσσα, χαρακτηρί-
ζεται από απώλεια αισθητικότητας, αδυναμία, πόνους και πα-
ράλυση.

(συνεχίζεται)

ΚΡΟΤΩΓΕΝΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ - (συνέχεια)
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Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Η λύσσα εμφανίζεται στα θηλαστικά σε πολλές χώρες ανά τον 
κόσμο (βλέπε Χάρτη). Οι περισσότεροι από τους περίπου 55.000 
θανάτους από λύσσα το χρόνο, μόνο σε Αφρική και Ασία, συμ-
βαίνουν σε αναπτυσσόμενες χώρες και προέρχονται από δάγκω-
μα σκύλου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελί-
δα www.who.int/rabies/rabnet/en.

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Ο κίνδυνος για τους ταξιδιώτες σε ενδημικές για λύσσα περιοχές 
(βλέπε Χάρτη ή www.who.int/rabies/rabnet) είναι ανάλογος με 
την επαφή τους με πιθανώς μολυσμένα θηλαστικά. Τα δήγματα 
σκύλων –αδέσποτων και μη– σε ανθρώπους φθάνουν το ποσο-
στό 1:10 στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες. Σε χώρες 
όπου ενδημεί η νόσος αναφέρονται περίπου 100 δήγματα από 
υπόπτους για λύσσα σκύλους ανά 100.000 κατοίκους. Σύμφω-
να με μια πρόσφατη έρευνα που έγινε στην Ινδία, το 1,6% του 
πληθυσμού δέχτηκε κάποιο δάγκωμα σε μια περίοδο 12 μηνών. 
Καθώς η λύσσα αποτελεί θανατηφόρο νόσημα, θα πρέπει να 
αναζητείται άμεσα περίθαλψη σε νοσοκομείο και –ακόμα καλύ-
τερα– σε εξειδικευμένο τμήμα στη λύσσα σε νοσοκομείο μεγά-
λης πόλης. Επίσης, θα πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως οι πρώτες 
βοήθειες (βλέπε προφύλαξη για μετά την έκθεση, πιο κάτω).
Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με αδέσποτα 
ζώα, ειδικά σκύλους και γάτες, καθώς επίσης με άγρια και αιχμά-
λωτα ζώα. Για ταξιδιώτες που συμμετέχουν σε εξερεύνηση σπη-
λαίων δεν είναι ανησυχητική η έκθεση στον αέρα των σπηλαίων, 
αλλά θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με τις νυχτερίδες. Στις 
περισσότερες χώρες του κόσμου, η υποψία επαφής με νυχτερίδες 
θα πρέπει να ακολουθείται από προφύλαξη για μετά την έκθεση.
Ο Χάρτης δείχνει τις περιοχές με κίνδυνο μετάδοσης, από τον ανύ-
παρκτο κίνδυνο (περιοχές χωρίς λύσσα), στο χαμηλό, στο μέτριο, 
έως τον υψηλό κίνδυνο (περιοχές όπου ενδημεί η λύσσα σκύλων). 
Η διαβάθμιση βασίζεται κυρίως στα είδη ζώων που αποτελούν 
ξενιστές και στα οποία ο ιός/ιοί της λύσσας διατηρούνται σε μια 
χώρα, συμπεριλαμβανομένων των νυχτερίδων και/ή άλλων άγρι-
ων ζώων και/ή των σκύλων. Η πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική 
φροντίδα και η διαθεσιμότητα σύγχρονων αντιλυσσικών εμβολί-
ων λαμβάνονται επίσης υπόψη για τις διάφορες χώρες. Σε χώρες 
των βαθμίδων 2–4  προτείνεται αντιλυσσική ανοσοποίηση σε τα-
ξιδιώτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:
Βαθμίδα 1: Κανένας κίνδυνος.
Βαθμίδα 2: Χαμηλός κίνδυνος. Σε αυτές τις χώρες, οι ταξιδιώτες 
που λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες  που ενδέχεται να τους

ΛΥΣΣΑ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Κίνδυνος 
για ταξι-
διώτες 
(συνέχεια)

φέρουν σε άμεση επαφή με νυχτερίδες (για παράδειγμα, επαγ-
γελματίες εργαζόμενοι στην άγρια φύση, ερευνητές, κτηνίατροι 
και περιπετειώδεις ταξιδιώτες που επισκέπτονται περιοχές με 
νυχτερίδες) θα πρέπει να λαμβάνουν προφύλαξη για πριν από 
την έκθεση.
Βαθμίδα 3: Μέτριος κίνδυνος. Σε αυτές τις χώρες, οι ταξιδιώτες που 
λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες που ενδέχεται να τους φέ-
ρουν σε άμεση επαφή με νυχτερίδες ή άλλα άγρια ζώα, ειδικότερα 
σαρκοβόρα (για παράδειγμα, επαγγελματίες εργαζόμενοι στην 
άγρια φύση, ερευνητές, κτηνίατροι και ταξιδιώτες που επισκέπτο-
νται περιοχές όπου βρίσκονται νυχτερίδες και άγρια ζωή, εν γένει), 
θα πρέπει να λαμβάνουν προφύλαξη για πριν από την έκθεση.
Βαθμίδα 4: Υψηλός κίνδυνος. Σε αυτές τις χώρες, οι ταξιδιώτες 
που περνούν αρκετό χρόνο σε αγροτικές περιοχές και ασχολού-
νται με δραστηριότητες όπως τρέξιμο, ποδηλασία, κατασκήνω-
ση ή πεζοπορία θα πρέπει να λαμβάνουν προφύλαξη για πριν 
από την έκθεση. Η προφύλαξη αυτή προτείνεται επίσης για τα 
άτομα που διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο λόγω επαγγέλματος, 
όπως οι κτηνίατροι και οι εκπατρισμένοι που ζουν σε περιοχές με 
σημαντικό κίνδυνο έκθεσης σε οικόσιτα ζώα, κυρίως σκύλους, 
και σε άγρια σαρκοβόρα. 
Τα παιδιά θα πρέπει να ανοσοποιούνται διότι διατρέχουν μεγα-
λύτερο κίνδυνο, αφού παίζοντας έρχονται σε συχνότερη επαφή 
με τα ζώα, ειδικότερα με σκύλους και γάτες και ενδέχεται να δε-
χθούν πιο σοβαρά δήγματα ή είναι πιο πιθανό να μην αναφέρουν 
την επαφή με ζώα που μπορεί να έχουν λύσσα.

Εμβόλιο Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός χρησιμοποιείται σε δύο συγκεκρι-
μένες περιπτώσεις:
�Για την προστασία όσων κινδυνεύουν από έκθεση σε λύσσα, 

δηλαδή εμβολιασμός πριν από την έκθεση
�Για την αποφυγή των κλινικών συμπτωμάτων της λύσσας μετά 

την έκθεση, συνήθως αφού έχει προηγηθεί δήγμα ζώου που 
πιθανόν να έχει λύσσα, δηλαδή προφύλαξη μετά την έκθεση.

Τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται για πριν και μετά την έκθεση 
είναι τα ίδια, αλλά το πρόγραμμα ανοσοποίησης διαφέρει ανά-
λογα με τον τύπο της εφαρμογής.  Η ανοσοσφαιρίνη της λύσ-
σας χρησιμοποιείται μόνο για προφύλαξη μετά την έκθεση. Τα 
σύγχρονα εμβόλια κυτταροκαλλιέργειας ή τα προερχόμενα από 
εμβρυϊκά κύτταρα νεοσσών είναι ασφαλέστερα και πιο αποτελε-
σματικά από τα παλαιότερα εμβόλια, τα οποία παράγονταν από 
εγκεφαλικό ιστό. 

ΛΥΣΣΑ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Εμβόλιο
(συνέχεια)

Τα νέα αυτά αντιλυσσικά εμβόλια είναι πλέον διαθέσιμα στα 
μεγάλα αστικά κέντρα των περισσοτέρων χωρών του αναπτυσ-
σόμενου κόσμου. Η ανοσοσφαιρίνη της λύσσας, από την άλλη 
πλευρά, δεν έχει μεγάλη διαθεσιμότητα παγκοσμίως και ίσως να 
μη βρίσκεται ακόμα και σε μεγάλα αστικά κέντρα πολλών χωρών 
όπου παρουσιάζεται λύσσα σε σκύλους.

Εμβολιασμός πριν από την έκθεση
Ο εμβολιασμός πριν από την έκθεση θα πρέπει να γίνεται σε άτομα 
υψηλού κινδύνου έκθεσης στον ιό της λύσσας, όπως το προσωπι-
κό εργαστηρίων που εργάζεται στον ιό της λύσσας, κτηνίατροι, 
άτομα που εργάζονται με ζώα, δασοφύλακες, καθώς και άλλα 
άτομα τα οποία ζουν ή ταξιδεύουν σε περιοχές όπου ενδημεί η νό-
σος. Οι ταξιδιώτες με εκτεταμένη έκθεση στο ύπαιθρο αγροτικών 
περιοχών (δραστηριότητες όπως: τρέξιμο, ποδηλασία, πεζοπορία, 
κατασκήνωση, περιήγηση με σακίδιο κ.λπ.) ίσως να κινδυνεύουν 
ακόμα κι αν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρή. 
Ο εμβολιασμός πριν από την έκθεση συστήνεται σε παιδιά που 
ζουν ή επισκέπτονται περιοχές όπου ενδημεί η λύσσα, διότι απο-
τελούν εύκολο στόχο για τα ζώα που πάσχουν από τη νόσο. Ο 
εμβολιασμός πριν από την έκθεση συστήνεται, επίσης, σε άτομα 
τα οποία ταξιδεύουν σε απομονωμένες περιοχές ή σε περιοχές 
όπου είναι δυσχερής η άμεση πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική 
περίθαλψη ή σε χώρες όπου οι προμήθειες των φαρμακευτικών 
παρασκευασμάτων είναι μικρές και τα τοπικά διαθέσιμα εμβόλια 
της λύσσας ίσως είναι επισφαλή και/ή αναποτελεσματικά.
Ο εμβολιασμός πριν από την έκθεση συνίσταται σε τρεις πλήρεις 
ενδομυϊκές δόσεις αντιλυσσικού εμβολίου κυτταροκαλλιέργειας 
ή εμβρυϊκών κυττάρων νεοσσών με σχήμα: ημέρες 0, 7 και 21 ή 
28 (η διαφορά μερικών ημερών δεν είναι σημαντική). 
Για τους ενήλικες, το εμβόλιο θα πρέπει πάντα να χορηγείται στην 
περιοχή του δελτοειδούς του ώμου, ενώ για τα μικρά παιδιά (κάτω 
των 2 ετών) συστήνεται η προσθιο-πλάγια περιοχή του μηρού. Το 
εμβόλιο της λύσσας δεν θα πρέπει ποτέ να χορηγείται στην περιοχή 
των γλουτών, γιατί η συγκεκριμένη θέση χορήγησης συνδέεται με 
χαμηλούς τίτλους εξουδετερωτικών αντισωμάτων. Για να μειωθεί το 
κόστος των κυτταρικών εμβολίων, στον εμβολιασμό πριν από την 
έκθεση, προτείνεται ο ενδοδερμικός εμβολιασμός 0,1 mL τις ημέ-
ρες 0, 7 και 21 ή 28. Η μέθοδος αυτή είναι μια αποδεκτή παραλλαγή 
της καθιερωμένης ενδομυϊκής χορήγησης, αλλά είναι τεχνικά πιο 
απαιτητική και χρειάζεται κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και 
εξειδικευμένη ιατρική επιτήρηση. 

ΛΥΣΣΑ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Εμβόλιο 
(συνέχεια)

Το φιαλίδιο δεν θα πρέπει να παραμένει ανοιχτό για πάνω από 6 
ώρες και η απόρριψή του μπορεί να αποφευχθεί με τον εμβολια-
σμό διαφόρων ατόμων την ίδια περίοδο. Η ταυτόχρονη χρήση 
χλωροκίνης μπορεί να μειώσει την αντισωματική απάντηση στην 
ενδοδερμική εφαρμογή των εμβολίων λύσσας κυτταρικής καλλι-
έργειας. Τα άτομα που λαμβάνουν προφύλαξη ελονοσίας ή που 
δεν έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη σειρά των τριών 
δόσεων για πριν από την έκθεση, θα πρέπει –πριν αρχίσουν την 
προφύλαξη για ελονοσία– να εμβολιαστούν με το αντιλυσσικό 
εμβόλιο για πριν από την έκθεση μέσω της ενδομυϊκής οδού. 
Τα αντιλυσσικά εμβόλια θα ενεργοποιήσουν κύτταρα μνήμης 
μεγάλης διάρκειας, γεγονός που θα επιφέρει ταχεία ανοσοαπά-
ντηση όταν χορηγείται επαναληπτική δόση του εμβολίου. Ως εκ 
τούτου, δεν συστήνονται περιοδικές επαναληπτικές δόσεις για 
όσους πραγματοποιούν ταξίδια γενικής φύσης. Ωστόσο, στην 
περίπτωση έκθεσης σε δήγμα ή εκδορά από ζώο που ενδέχεται 
να πάσχει ή πάσχει από λύσσα, σε όσους έχουν λάβει στο παρελ-
θόν ολοκληρωμένη σειρά των αντιλυσσικών εμβολίων για πριν 
ή μετά την έκθεση (κυτταρικής καλλιέργειας ή γονιμοποιημένου 
ωαρίου) θα πρέπει χορηγηθούν δύο επαναληπτικές δόσεις του 
εμβολίου. Ιδανικά, η πρώτη δόση θα πρέπει να χορηγηθεί την 
ημέρα της έκθεσης και η δεύτερη 3 ημέρες αργότερα. Επίσης, 
θα πρέπει να γίνει ενδελεχής περιποίηση του τραύματος (βλέπε 
προφύλαξη για μετά την έκθεση, πιο κάτω). Η ανοσοσφαιρίνη 
κατά του ιού της λύσσας δεν είναι απαραίτητη σε ασθενείς που 
έχουν εμβολιαστεί παλαιότερα (όπως αναφέρθηκε πιο πάνω).
Οι περιοδικές επαναληπτικές δόσεις συστήνονται μόνο σε άτο-
μα τα οποία λόγω επαγγέλματος βρίσκονται σε διαρκή ή συχνό 
κίνδυνο έκθεσης σε λύσσα, π.χ. ερευνητές του ιού της λύσσας 
ή προσωπικό διαγνωστικών εργαστηρίων όπου υπάρχει ο 
ιός της λύσσας. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά 
στο διαρκή ή το συχνό κίνδυνο έκθεσης, βλέπε WHO Expert 
Consultation on Rabies.1 Για τα άτομα που βρίσκονται σε δια-
ρκή ή συχνό κίνδυνο έκθεσης σε λύσσα και έχουν λάβει στο 
παρελθόν το εμβόλιο για πριν από την έκθεση, χορηγείται μία 
επαναληπτική δόση αν ο τίτλος αντισωμάτων βρίσκεται κάτω 
από τα 0,5 IU/mL, δηλαδή το επίπεδο των αντισωμάτων που 
θεωρείται προστατευτικό.

ΛΥΣΣΑ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)

1		WHO Expert Consultation on Rubies: first report. Geneva, World Health Organization, 2005WHO	Expert	Consultation	on	Rubies:	first	report.	Geneva,	World	Health	Organization,	2005	
(WHO	Technical	Report	Series,	No 931), διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.who.int/rabies/Ex-	931),	διαθέσιμο	στην	ιστοσελίδα	www.who.int/rabies/Ex-www.who.int/rabies/Ex-
pert-ConsultationOnRabies.pdf



���

κεΦαΛαιο 6. νοσηματα Που ΠΡοΛαμβανονται με εμβοΛιασμο και EμβοΛια

Εμβόλιο 
(συνέχεια)

Μέτρα πρόληψης και αντενδείξεις
Tα σύγχρονα αντιλυσσικά εμβόλια είναι αρκετά καλά ανεκτά. 
Η συχνότητα των –ήπιων σε γενικές γραμμές– ανεπιθύμητων 
ενεργειών (τοπικός πόνος, ερύθημα, οίδημα, κνησμός) διαφέρει 
σημαντικά από τη μια περίπτωση στην άλλη. Οι περιστασιακές 
συστηματικές αντιδράσεις (αδιαθεσία, γενικευμένοι πόνοι και 
κεφαλαλγία) παρατηρούνται μετά από χορήγηση του εμβολίου 
όχι μόνο ενδομυϊκά αλλά και ενδοδερμικά.

Τ ύπος εμβο-
λίου: 

Σ ύγχρονο εμβόλιο κυτταροκαλλιέργειας ή εμ-
βρυϊκών κυττάρων νεοσσών 

Α ριθμός 
δόσεων:

Τ ρεις, μία κάθε μέρα σε σχήμα 0, 7 και 21 ή 28, 
χορήγηση ενδομυϊκά (1 mL/δόση) ή ενδο-
δερμικά (0,1 mL/ανά σημείο εμβολιασμού)α

Επαναληπτικό: Δ εν είναι απαραίτητο σε συστηματική βάση 
για ταξιδιώτες γενικής φύσηςβ

Α νεπιθύμητες 
ενέργειες: 

Ή πιες τοπικές ή συστηματικές ανεπιθύμητες 
ενέργειες 

Π ριν από την 
αναχώρηση: 

Π ροφύλαξη πριν από την έκθεση για όσους 
σχεδιάζουν επίσκεψη σε χώρα όπου ενδημεί 
η λύσσα, ειδικά αν η προς επίσκεψη περιοχή 
βρίσκεται μακριά από κάποιο μεγάλο αστικό 
κέντρο και δεν διασφαλίζεται η κατάλληλη 
φροντίδα, όπως η διαθεσιμότητα προφύλα-
ξης από λύσσα για μετά την έκθεση.

α  Για πληροφορίες σχετικά με ποια εμβόλια συστήνονται για ενδοδερμική 
χρήση, βλέπε: http://www.who.int/rabies/human/postexp/en/index.htmlhttp://www.who.int/rabies/human/postexp/en/index.html

β  Σε περίπτωση έκθεσης μέσω δήγματος ή εκδοράς από ζώο που ενδέχε-
ται ή πάσχει σίγουρα από λύσσα, εκείνοι που έχουν λάβει παλαιότερα την 
ολοκληρωμένη σειρά των αντιλυσσικών εμβολίων για πριν ή μετά την έκ-
θεση από καλλιέργεια κυττάρων ή γονιμοποιημένα ωάρια θα πρέπει να 
λάβουν δύο επαναληπτικές δόσεις του εμβολίου. Η πρώτη δόση χορηγεί-
ται, ιδανικά, την ημέρα της έκθεσης και η δεύτερη 3 ημέρες αργότερα. Η 
ανοσοσφαιρίνη κατά του ιού της λύσσας δεν θα πρέπει να χορηγείται.  

Προφύλαξη από λύσσα μετά την έκθεση
Σε περιοχές όπου ενδημεί η λύσσα, τα περιστατικά που δέχθη-
καν δήγμα ή είχαν άλλου είδους επαφή με κάποιο ζώο για το 
οποίο υπάρχει η υποψία ότι πάσχει από λύσσα ίσως χρειάζονται 
προφύλαξη για μετά την έκθεση. 

ΛΥΣΣΑ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ζητείται άμεσα η βοή-
θεια γιατρού. Η προφύλαξη μετά την έκθεση, για την πρόλη-
ψη της λοίμωξης από τον ιό της λύσσας, περιλαμβάνει πρώτες 
βοήθειες για το τραύμα και στη συνέχεια χορήγηση του αντι-
λυσσικού εμβολίου. Στην περίπτωση έκθεσης της κατηγορίας 
3 θα πρέπει να χορηγείται και ανοσοσφαιρίνη κατά του ιού 
της λύσσας.
Η αυστηρή τήρηση των οδηγιών του ΠΟΥ για βέλτιστη προφύ-
λαξη από λύσσα μετά την έκθεση ουσιαστικά εγγυάται προστα-
σία από τη νόσο. Η χορήγηση του εμβολίου, όπως και της ανο-
σοσφαιρίνης όταν κρίνεται απαραίτητο, θα πρέπει να γίνεται από 
γιατρό ή υπό την παρουσία του.
Η προφύλαξη για μετά την έκθεση εξαρτάται από τον τύπο της 
επαφής με το ζώο που πάσχει ή ενδέχεται να πάσχει από λύσσα 
και έχει ως ακολούθως:

Τύπος επαφής, έκθεσης και συστηνόμενη προφύλαξη μετά την 
έκθεση

Κατη-
γορία

Τύπος επαφής με 
ζώο που πάσχει ή 
ενδέχεται να πάσχει 
από λύσσα, οικόσιτο 
ή άγριοα ή ζώο μη 
διαθέσιμο για έλεγχο

Τύπος 
έκθε-
σης

Συστηνόμενη προφύλαξη 
μετά την έκθεση

Ι Άγγιγμα ή τάισμα 
ζώων
Γλείψιμο σε άθικτο 
δέρμα

Κανέ-
νας

Καμία, αν είναι διαθέσιμο 
αξιόπιστο ιστορικό

ΙΙ Τσίμπημα ακάλυπτου 
δέρματος
Μικρές γρατζουνιές ή 
εκδορές χωρίς αίμα

Ελάσ-
σων

Χορηγήστε εμβόλιο 
αμέσως.β Σταματήστε 
τη θεραπεία αν το ζώο 
παραμείνει υγιές σε μια 
περίοδο 10 ημερώνγ 

ή αποδειχθεί αρνητικό 
σε εξέταση λύσσας από 
αξιόπιστο εργαστήριο που 
χρησιμοποιεί κατάλληλες 
διαγνωστικές τεχνικές

ΛΥΣΣΑ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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ΙΙΙ Μονήρη ή πολλαπλά 
διαδερμικά δήγματα 
ή εκδορές, γλειψίμα-
τα σε ανοιχτό δέρμα
Μόλυνση βλεννο-
γόνων με σίελο (π.χ. 
γλείψιμο)
Έκθεση σε νυχτερί-
δεςδ

Σοβα-
ρός

Χορηγήστε ανοσοσφαι-
ρίνη κατά του ιού της 
λύσσας και αντιλυσσικό 
εμβόλιο αμέσως. Σταμα-
τήστε τη θεραπεία αν το 
ζώο παραμείνει υγιές σε 
μια περίοδο 10 ημερών 
ή αποδειχθεί αρνητικό 
σε εξέταση λύσσας από 
αξιόπιστο εργαστήριο που 
χρησιμοποιεί κατάλληλες 
διαγνωστικές τεχνικές

α  Έκθεση σε τρωκτικά, κουνέλια και λαγούς σπάνια –αν όχι, ποτέ– χρειά-
ζεται ειδική αντιλυσσική προφύλαξη για μετά την έκθεση.

β  Σε περίπτωση που ένας εμφανώς υγιής σκύλος ή γάτα που προέρχεται 
από περιοχή με χαμηλό κίνδυνο τεθεί υπό παρακολούθηση, αυτό ίσως 
επιφέρει καθυστέρηση στην έναρξη της θεραπείας.

γ  Αυτή η περίοδος παρακολούθησης ισχύει μόνο για σκύλους και γάτες. 
Με εξαίρεση την περίπτωση ειδών υπό εξαφάνιση, στα υπόλοιπα οικό-
σιτα και άγρια ζώα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι πάσχουν από λύσσα 
θα πρέπει να γίνεται ευθανασία και να εξετάζονται οι ιστοί τους για την 
παρουσία αντιγόνου της λύσσας, χρησιμοποιώντας κατάλληλες εργα-
στηριακές τεχνικές.

δ  Η προφύλαξη για μετά την έκθεση θα πρέπει να γίνεται κατόπιν επαφής 
μεταξύ ανθρώπου και νυχτερίδας, εκτός αν το εκτεθειμένο άτομο μπορεί 
να αποκλείσει το δήγμα ή την εκδορά ή την έκθεση σε βλεννογόνο.

1. Περιποίηση τραύματος: 
Διεξοδικό πλύσιμο της πληγής με σαπούνι/απορρυπαντικό και 
νερό. Κατόπιν, εφαρμογή αιθυλικής αλκοόλης ή υδατικού διαλύ-
ματος ιωδίου ή ποβιδόνης.  

2. Παθητική ανοσοποίηση: 
Ανθρώπινη αντιλυσσική ανοσοσφαιρίνη ή αντιλυσσική ανο-
σοσφαιρίνη ιπποειδών ή προϊόντα F(ab’)2 για την κατηγορία 
έκθεσης ΙΙΙ καθώς και σε μερικές περιπτώσεις της κατηγορίας ΙΙ 
(βλέπε πιο πάνω πίνακα). Η παθητική ανοσοποίηση θα πρέπει να 
χορηγείται ακριβώς πριν από την πρώτη δόση του εμβολίου που 
πρόκειται να δοθεί στο πλαίσιο του σχήματος προφύλαξης για 
μετά την έκθεση. 

(συνεχίζεται)

ΛΥΣΣΑ - (συνέχεια)
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Σε περίπτωση που δεν είναι άμεσα διαθέσιμη η παθητική ανοσο-
ποίηση, μπορεί να χορηγηθεί μέχρι και την έβδομη ημέρα από 
την έναρξη της αρχικής σειράς προφύλαξης για μετά την έκθεση 
(με αντιλυσσικό εμβόλιο κυτταροκαλλιέργειας κυττάρων ή εμ-
βρυϊκών κυττάρων νεοσσών).

Δόση και χορήγηση: Η δόση για την ανθρώπινη αντιλυσσική 
ανοσοσφαιρίνη είναι 20 IU/kg σωματικού βάρους και για την 
κεκαθαρμένη αντιλυσσική ανοσοσφαιρίνη ιπποειδών και τα 
προϊόντα F(ab’) 2 είναι 40 IU/kg σωματικού βάρους. Η πλήρης 
δόση αντιλυσσικής ανοσοσφαιρίνης θα πρέπει να χορηγείται 
μέσα και γύρω από το σημείο της πληγής, όσο αυτό είναι ανατο-
μικά εφικτό. Εναπομείνασα ποσότητα χορηγείται ενδομυϊκά σε 
απομακρυσμένο σημείο από εκείνο του εμβολιασμού. Θα πρέ-
πει να αποφευχθούν οι πολλαπλές νύξεις βελονών στην πληγή. 
Σε περίπτωση που η δόση της αντιλυσσικής ανοσοσφαιρίνης 
είναι πολύ μικρή για να διηθήσει όλες τις πληγές, κάτι που ενδέ-
χεται να συμβεί σε άτομο με σοβαρά δήγματα, η κανονική δόση 
αντιλυσσικής ανοσοσφαιρίνης μπορεί να αραιωθεί με διάλυμα 
φυσιολογικού ορού ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη κάλυψη του 
τραύματος.

3. Ενεργητική ανοσοποίηση: 
Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύγχρονα εμβόλια κυτταροκαλλι-
έργειας ή εμβρυϊκών κυττάρων νεοσσών έναντι της λύσσας. Μπο-
ρούν να χορηγηθούν ενδομυϊκά ή ενδοδερμικά. 

Ενδομυϊκό σχήμα: Δύο είναι τα ενδομυϊκά σχήματα που συστή-
νονται για εμβολιασμό μετά την έκθεση. Το σχήμα των πέντε δό-
σεων (Essen) χρησιμοποιείται πιο συχνά:

�Σχήμα Essen: Αυτό το σχήμα πέντε δόσεων χορηγείται τις ημέ-
ρες 0, 3, 7, 14 και 28 στο δελτοειδή μυ. 

�Σχήμα Zagreb ή «2-1-1»: Χορηγείται σε 2 δόσεις την ημέρα 0 
(μία δόση στο δεξιό και μία στον αριστερό δελτοειδή) και μία 
δόση τις ημέρες 7 και 21 στο δελτοειδή μυ.

Ενδοδερμικό σχήμα: Η ενδοδερμική χορήγηση αντιλυσσικών 
εμβολίων κυτταροκαλλιέργειας και εμβρυϊκών κυττάρων νεοσ-
σών χρησιμοποιείται επιτυχώς σε πολλές αναπτυσσόμενες χώ-
ρες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα εφαρμογής του 
ενδομυϊκού σχήματος των πέντε ημερών. 

ΛΥΣΣΑ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)



���

κεΦαΛαιο 6. νοσηματα Που ΠΡοΛαμβανονται με εμβοΛιασμο και EμβοΛια

�Ενδοδερμική μέθοδος 2 σημείων (2-2-2-0-2): μια ενδοδερμική 
ένεση σε δύο σημεία τις ημέρες 0, 3, 7 και 28.

Χορηγούνται 0,1 mL για το κεκαθαρμένο αντιλυσσικό εμβόλιο 
κυττάρων Vero (κυτταροκαλλιέργεια) (PVRV) (VerorabTM) ή 0,1 
mL για το κεκαθαρμένο εμβόλιο εμβρυϊκών κυττάρων νεοσσών 
(PCECV) (RabipurTM).

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ενδοδερμικά σχή-
ματα, βλέπε την ιστοσελίδα: www.who.int/rabies/PEProphylaxis 
guideline.pdf

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 

Αίτιο Το βακτήριο Neisseria meningitides. Οι περισσότερες περιπτώ-
σεις της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου οφείλονται στους ορότυ-
πους Α, Β και C. Λιγότερο συχνά η λοίμωξη προκαλείται από τους 
ορότυπους Υ (εμφανίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες) και W-135 
(ιδιαίτερα στη Σαουδική Αραβία και τη δυτική Αφρική). 

Μετάδοση Η μετάδοση είναι αποτέλεσμα της άμεσης επαφής ανθρώπου με 
άνθρωπο και της εισπνοής σταγονιδίων μέσω της μύτης και του 
φάρυγγα από άτομα που είναι μολυσμένα, από ασθενείς ή από 
ασυμπτωματικούς φορείς. Οι άνθρωποι αποτελούν το μοναδικό 
φορέα.  

Η φύση 
της νόσου

Οι περισσότερες λοιμώξεις δεν προκαλούν κλινική νόσο. Πολλά 
από τα άτομα που έχουν προσβληθεί γίνονται ασυμπτωματικοί 
φορείς των βακτηρίων και καθίστανται δεξαμενές και πηγές μό-
λυνσης για άλλους. Γενικώς, η ευπάθεια στη μηνιγγιτιδοκοκκική 
νόσο μειώνεται με την ηλικία, παρόλο που υπάρχει λίγο μεγαλύ-
τερος κίνδυνος για τους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες. 
Η μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα εκδηλώνεται αιφνίδια με έντο-
νη κεφαλαλγία, πυρετό, ναυτία, έμετο, φωτοφοβία και δυσκαμψία 
στον αυχένα, καθώς και διάφορα νευρολογικά συμπτώματα. Η 
νόσος έχει θνητότητα 5–10% ακόμα και μετά από έγκαιρη αντι-
μικροβιακή θεραπεία σε καλώς οργανωμένες υπηρεσίες περίθαλ-
ψης. Από τα άτομα που επιζούν, μέχρι και 20% παρουσιάζουν μό-
νιμες νευρολογικές βλάβες. Η μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία, κατά 
την οποία παρατηρείται ταχεία διασπορά βακτηρίων στη ροή του 
αίματος, είναι λιγότερο συχνή μορφή της μηνιγγιτιδοκοκκικής νό-
σου και χαρακτηρίζεται από κυκλοφορική ανεπάρκεια, αιμορρα-
γικά εξανθήματα και υψηλά ποσοστά θνητότητας. 

ΛΥΣΣΑ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Σποραδικές περιπτώσεις απαντώνται σε όλο τον κόσμο. Στις περιο-
χές με εύκρατο κλίμα, τα περισσότερα κρούσματα παρατηρούνται 
κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι τοπικές εξάρσεις εμφανίζονται 
σε κλειστά, πολυπληθή μέρη (π.χ. κοιτώνες, στρατιωτικούς θα-
λάμους). Στην υποσαχάρια Αφρική, σε μια ζώνη που ξεκινά από 
τη Σενεγάλη και φθάνει ως την Αιθιοπία (η αφρικανική ζώνη της 
μηνιγγίτιδας), παρουσιάζονται μεγάλες εξάρσεις και επιδημίες 
κατά την εποχή της ξηρασίας (Νοέμβριος–Ιούνιος). Πρόσφατες 
αναφορές για ενδημικές εμφανίσεις του οροτύπου Υ της μηνιγγιτι-
δοκοκκικής νόσου στις ΗΠΑ και επιδημικές εξάρσεις οφειλόμενες 
στον ορότυπο W-135 στη Σαουδική Αραβία και την υποσαχάρια 
Αφρική, ειδικότερα στην Μπουργκίνα Φάσο, υποδηλώνουν ότι οι 
ορότυποι αυτοί αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. 

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Γενικά χαμηλός. Οι ταξιδιώτες σε οικονομικά αναπτυγμένες χώ-
ρες είναι πιθανώς εκτεθειμένοι σε σποραδικές περιπτώσεις. Η 
μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος του ορότυπου C εμφανίζεται σε σχο-
λεία, κολέγια, στρατώνες και άλλα μέρη όπου συναθροίζονται 
μεγάλοι αριθμοί εφήβων και νεαρών ενηλίκων.
Οι ταξιδιώτες στην υποσαχάρια ζώνη μηνιγγίτιδας ίσως βρεθούν 
εκτεθειμένοι σε εξάρσεις του ορότυπου Α, με σχετικά πολύ υψη-
λά ποσοστά περιπτώσεων κατά την περίοδο ξηρασίας (Δεκέμ-
βριος–Ιούνιος). Οι ταξιδιώτες μεγάλης διάρκειας που διαμένουν 
κοντά σε ιθαγενή πληθυσμό πιθανόν να διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο λοίμωξης. Τα πρόσφατα χρόνια έχουν συμβεί, επίσης, 
εξάρσεις του ορότυπου W135.
Οι προσκυνητές στη Μέκκα βρίσκονται σε κίνδυνο. Το τετρα-
δύναμο εμβόλιο (Α, C, Y, W-135) είναι απαραίτητο στη Σαουδι-
κή Αραβία για τους προσκυνητές της Μέκκα για το Χατζ (ετήσιο 
προσκύνημα) ή την Ούμρα (επίσκεψη).

Μέτρα 
πρόληψης

Αποφύγετε το συνωστισμό σε κλειστά μέρη. Σε περίπτωση που 
συμβεί στενή επαφή με άτομο που πάσχει από μηνιγγιτιδοκοκ-
κική νόσο θα πρέπει να αναζητηθεί ιατρική βοήθεια για χημειο-
προφύλαξη.

Εμβόλιο Πολυσακχαριδικά εμβόλια 
Τα πολυσακχαριδικά εμβόλια της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που 
κυκλοφορούν διεθνώς στην αγορά είναι είτε διδύναμα (A και C) είτε 
τετραδύναμα (A, C, Y και W-135). Τα εμβόλια είναι κεκαθαρμένοι, 
θερμοσταθεροί, λυοφιλοποιημένοι καψικοί πολυσακχαρίτες από 
μηνιγγιτιδοκόκκους των αντίστοιχων οροτύπων.

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΝΟΣΟΣ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Εμβόλιο 
(συνέχεια)

Τα εμβόλια και των δύο οροτύπων A και C έχουν επιδείξει βραχύ-
χρονα επίπεδα αποτελεσματικότητας, που φθάνουν το 85–100% σε 
μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες. Ωστόσο, τα εμβόλια του ορότυπου 
C δεν προλαμβάνουν τη νόσο σε παιδιά κάτω των 2 ετών και η απο-
τελεσματικότητα του εμβολίου του ορότυπου Α σε παιδιά κάτω του 
1 έτους δεν είναι σαφής. Οι πολυσακχαρίτες Υ και W-135 έχουν επί-
σης επιδείξει ανοσιακή απάντηση μόνο σε παιδιά άνω των 2 ετών.
Εντός 10 ημερών μετά τον εμβολιασμό παρατηρείται προστα-
τευτική αντισωματική απάντηση. Σε παιδιά σχολικής ηλικίας 
και ενήλικες φαίνεται ότι το διδύναμο και το τετραδύναμα πο-
λυσακχαριδικό εμβόλιο παρέχουν προστασία για τουλάχιστον 3 
χρόνια, αλλά σε παιδιά κάτω των 4 ετών τα επίπεδα των ειδικών 
αντισωμάτων φθίνουν ταχύτατα μετά από 2–3 χρόνια.
Τα διδύναμα και τετραδύναμα εμβόλια κατά της μηνιγγιτιδοκοκκι-
κής νόσου που είναι σήμερα διαθέσιμα συστήνονται για ανοσοποί-
ηση ειδικών ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο, καθώς και για ανο-
σοποίηση ευρείας κλίμακας, όταν κρίνεται αναγκαίο, για τον έλεγχο 
εξάρσεων μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου από τους ορότυπους που 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα εμβόλια (Α και C ή A, C, Y, W-135, 
αντιστοίχως). Οι ταξιδιώτες που έχουν πρόσβαση στο τετραδύναμο 
εμβόλιο πολυσακχαριτών (A, C, Y, W-135) θα πρέπει να το προτιμούν 
αντί του διδύναμου εμβολίου, λόγω της επιπλέον προστασίας κατά 
των οροτύπων Y και W-135.  Αυτά τα εμβόλια δεν παρέχουν κανε-
νός είδους προστασία κατά του μηνιγγιτιδοκόκκου του ορότυπου 
Β, που αποτελεί την κύρια αιτία της ενδημικής μηνιγγιτιδοκοκκικής 
νόσου σε ορισμένες χώρες.

Συζευγ-
μένα 
εμβόλια

Μέσω της σύζευξης πολυσακχαριτών σε μια πρωτεΐνη φορέα 
επιτυγχάνεται ανοσοαπάντηση που εξαρτάται από τα Τ-κύτταρα. 
Τα συζευγμένα εμβόλια σχετίζονται, ως εκ τούτου, με την αυξη-
μένη ανοσογονική απάντηση των βρεφών και με παρατεταμένη 
διάρκεια της προστασίας.
Τα συζευγμένα εμβόλια της μονοδύναμης οροομάδας C απέ-
κτησαν άδεια χρήσης το 1999 και σήμερα έχουν πλέον ενταχθεί 
στα εθνικά προγράμματα εμβολιασμού σε όλο και περισσότερες 
χώρες. Σε αντίθεση με τα πολυσακχαριδικά εμβόλια ορότυπου 
C, τα συζευγμένα εμβόλια του ορότυπου C προκαλούν επαρκή 
αντισωματική απάντηση και ανοσιακή μνήμη ακόμα και σε βρέ-
φη που έχουν εμβολιαστεί σε ηλικία 2, 3 και 4 μηνών.
Προσφάτως, το τετραδύναμο συζευγμένο (A, C, Y, W-135) απέ-
κτησε άδεια κυκλοφορίας σε περιορισμένο αριθμό χωρών.

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΝΟΣΟΣ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Μέτρα πρόληψης και αντενδείξεις
Τα διεθνώς διαθέσιμα πολυσακχαριδικά εμβόλια είναι ασφαλή 
και οι σημαντικές συστηματικές αντιδράσεις τους πολύ σπάνι-
ες. Οι πιο κοινές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι το ερύθημα και 
ο ήπιος πόνος στο σημείο της ένεσης για 1–2 ημέρες. Σε πο-
σοστό 2% εμφανίζεται πυρετός >38,5 °C. Δεν έχει παρατηρη-
θεί σημαντική αλλαγή στην ασφάλεια ή την τοξικότητα όταν 
συνδυάζονται οι διαφορετικοί πολυσακχαρίτες συγκεκριμένων 
οροτύπων σε διδύναμα ή τετραδύναμα μηνιγγιτιδοκοκκικά εμ-
βόλια. Το εμβόλιο δεν παρέχει διασταυρούμενη προστασία και 
οι ταξιδιώτες που είναι ήδη ανοσοποιημένοι με το συζευγμένο 
εμβόλιο κατά του ορότυπου C δεν είναι προστατευμένοι κατά 
άλλων οροτύπων.

Τύπος εμβολίου: Κ εκαθαρμένο βακτηριακό καψικό πο-
λυσακχαριδικό μηνιγγιτιδοκοκκικό εμ-
βόλιο 

Αριθμός δόσεων: Μία

Διάρκεια προστασίας: 3–5 έτη

Αντενδείξεις: Σ οβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σε 
προηγούμενη δόση

Α νεπιθύμητες ενέρ-
γειες: 

Π εριστασιακές ήπιες τοπικές αντιδρά-
σεις. Σπανίως, πυρετός

Π ριν από την αναχώ-
ρηση: 

2 εβδομάδες

Συστήνεται: Σ ε όλους τους ταξιδιώτες σε χώρες της 
υποσαχάριας ζώνης μηνιγγίτιδας και 
σε περιοχές όπου παρουσιάζεται επι-
δημία, σε σπουδαστές σε πανεπιστή-
μια που κινδυνεύουν από ενδημία 
και σε προσκυνητές Χατζ και Ούμρα 
(υποχρεωτικό)

Ε ιδικά προληπτικά 
μέτρα: 

Σ ε παιδιά κάτω των 2 ετών δεν παρέχει 
προστασία

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΝΟΣΟΣ - (συνέχεια)
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ΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ   

Αίτιο Σαλμονέλα του τύφου (Salmonella typhi), ο τυφοειδής βάκιλος, 
ο οποίος μολύνει μόνο ανθρώπους. Παρόμοιοι παρατυφοειδείς 
και εντερικοί πυρετοί προκαλούνται από άλλα είδη σαλμονέλας 
που μολύνουν οικόσιτα ζώα και ανθρώπους.

Μετάδοση Η μετάδοση της λοίμωξης γίνεται μέσω της κατανάλωσης μο-
λυσμένου φαγητού ή νερού. Περιστασιακά, ενδέχεται να συμβεί 
άμεση μετάδοση μέσω της κοπρανοστοματικής οδού. Σημαντι-
κή πηγή μόλυνσης αποτελούν τα οστρακοειδή που ψαρεύονται 
από μολυσμένα, λόγω αποχετεύσεων, νερά. Η μόλυνση συνήθως 
προέρχεται από την κατανάλωση ωμών φρούτων και λαχανικών 
που περιέχουν λιπάσματα κοπράνων, καθώς και την κατανάλω-
ση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων  που έχουν μολυν-
θεί από άλλα που έρχονται σε επαφή. Η μόλυνση του φαγητού 
ενδέχεται να προέλθει από μύγες στο φαγητό και να καταλήξει 
σε λοίμωξη του ανθρώπου. Η μόλυνση των πηγών νερού μπορεί 
να προκαλέσει επιδημίες τυφοειδούς πυρετού όταν είναι μεγά-
λος ο αριθμός των ανθρώπων που χρησιμοποιούν την ίδια πηγή 
πόσιμου νερού.

Η φύση 
της νόσου

Είναι συστηματική νόσος με διάφορους βαθμούς βαρύτητας. 
Οι σοβαρές περιπτώσεις χαρακτηρίζονται από προοδευτική 
εμφάνιση πυρετού, κεφαλαλγίας, γενικής αδιαθεσίας, ανορε-
ξίας και αϋπνίας. Η δυσκοιλιότητα είναι πιο συχνή από τη δι-
άρροια στους ενήλικες συγκριτικά με τα παιδιά. Χωρίς θερα-
πεία, η νόσος εξελίσσεται με σταθερό πυρετό, βραδυκαρδία, 
ηπατοσπληνομεγαλία, κοιλιακά συμπτώματα και, σε μερικές 
περιπτώσεις, πνευμονία. Στο 50% των περιπτώσεων, στους 
λευκούς ασθενείς εμφανίζονται στο δέρμα του κορμού ερυ-
θρά κηλιδώδη εξανθήματα (τυφική ροδάνθη), τα οποία εξαφα-
νίζονται στην πίεση. Την τρίτη εβδομάδα, οι μη θεραπευόμενες 
περιπτώσεις παρουσιάζουν επιπλέον γαστρεντερικές και άλ-
λες επιπλοκές, οι οποίες ενδέχεται να αποβούν θανατηφόρες. 
Γύρω στο 2–5% των ασθενών γίνονται χρόνιοι φορείς, καθώς 
τα βακτήρια παραμένουν στη χοληδόχο κύστη και μετά την 
υποχώρηση των συμπτωμάτων. 

Γεωγρα-
φική 
κατανομή

Παγκοσμίως. Η νόσος συνήθως εμφανίζεται εκεί όπου τα επίπε-
δα υγιεινής στην προετοιμασία και διάθεση φαγητού είναι χαμη-
λά και η υγειονομική διάθεση αποβλήτων ελλιπής. 

(συνεχίζεται)
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Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Γενικά, ο κίνδυνος είναι μικρός για τους ταξιδιώτες, εκτός από 
περιοχές της δυτικής Αφρικής, τη νότια Ασία, περιοχές της Ιν-
δονησίας και το Περού. Οπουδήποτε αλλού, οι ταξιδιώτες συ-
νήθως διατρέχουν κίνδυνο μόνον όταν είναι εκτεθειμένοι σε 
συνθήκες υγιεινής χαμηλού επιπέδου όσον αφορά στο φαγη-
τό, στον έλεγχο του πόσιμου νερού και στη διάθεση των απο-
βλήτων. 

Μέτρα 
πρόληψης

Ενημερωθείτε για όλα τα μέτρα κατά της έκθεσης σε λοιμώξεις 
από φαγητό και νερό (βλέπε Κεφάλαιο 3). 

�Πόσιμο εμβόλιο Ty21a. Αυτό το ζωντανό, εξασθενημένο, 
μεταλλαγμένο στέλεχος του βακτηρίου της σαλμονέλας 
Salmonella typhi Ty21a, σε μορφή εντερικών επικαλυμμένων 
καψουλών, χορηγείται από το στόμα σε τρεις δόσεις (τέσσερις 
στη βόρεια Αμερική) με 2 ημέρες μεσοδιάστημα και παρέχει 
προστασία 7 ημέρες μετά την τελική δόση. Επτά χρόνια μετά 
την τελική δόση η αποτελεσματικότητα ανέρχεται στο 67% 
στους κατοίκους ενδημικών περιοχών, αλλά το ποσοστό μπο-
ρεί να είναι μικρότερο στους ταξιδιώτες. Δεν είναι, πλέον, δια-
θέσιμη η υγρή μορφή του εμβολίου. 

�Ενέσιμο εμβόλιο Vi CPS. Το πολυσακχαριδικό της κάψας εμβό-
λιο Vi (Vi CPS), το οποίο περιέχει 25 μg πολυσακχαριτών ανά 
δόση. Χορηγείται ενδομυϊκά σε μία δόση και παρέχει προστα-
σία 7 ημέρες μετά την ένεση. Σε ενδημικές περιοχές, η αποτε-
λεσματικότητά του, 1½ έτος από τον εμβολιασμό, ανέρχεται 
στο 72% και φθάνει στο 50% μετά από 3 χρόνια. 

Και τα δύο εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά.
Επίσης, σε κάποιες χώρες είναι διαθέσιμο το συνδυασμένο εμ-
βόλιο τυφοειδούς-ηπατίτιδας Α.

Μέτρα πρόληψης και αντενδείξεις
Η προγουανίλη και η μεφλοκίνη, όπως και τα αντιβιοτικά, πρέπει 
να διακόπτονται 3 ημέρες πριν έως και 3 ημέρες μετά τη χορή-
γηση του Ty21a.
Δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες μετά 
από τη χορήγηση του Ty21a ή του Vi CPS.
Τα εμβόλια αυτά δεν συστήνονται για χρήση σε προγράμματα 
ανοσοποίησης βρεφών, λόγω ανεπαρκών πληροφοριών ανα-
φορικά με την αποτελεσματικότητά τους σε παιδιά κάτω των 
2 ετών.  

ΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ - (συνέχεια)

(συνεχίζεται)
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Τ ύπος  
εμβολίου: 

Πόσιμο Ty21a και ενέσιμο Vi CPS

Α ριθμός  
δόσεων: 

Μ ία από το Vi CPS, ενδομυϊκά. Τρεις ή τέσσερις 
από το ζωντανό Ty21a, από του στόματος με 
μεσοδιάστημα 2 ημερών, ως εντερική επικα-
λυμμένη κάψουλα

Επαναληπτικό: Κ άθε 2–3 χρόνια για το Vi CPS. Βλέπε συσκευα-
σία για το Ty21a

Αντενδείξεις: Π ρογουανίλη, μεφλοκίνη και αντιβιοτικά 3 
ημέρες πριν ή μετά την έναρξη χορήγησης 
του Ty21a

Ανεπιθύμητες 
  ενέργειες

Καμία σημαντική 

Π ριν από την 
αναχώρηση: 

1 εβδομάδα

Συστήνεται σε: Τ αξιδιώτες σε περιοχές υψηλού κινδύνου και 
ταξιδιώτες που παραμένουν παραπάνω από 
1 μήνα ή είναι πιθανό να καταναλώσουν φα-
γητό ή ποτά εκτός των συνήθων τουριστικών 
περιοχών σε αναπτυσσόμενες χώρες 

Ε ιδικά προλη-
πτικά μέτρα: 

V i CPS – όχι κάτω των 2 ετών. Αποφύγετε την 
προγουανίλη, τη μεφλοκίνη και τα αντιβιοτι-
κά με Ty21aα

α  Η διάρκεια της προστασίας μετά από εμβολιασμό με το Ty21a δεν 
καθορίζεται επαρκώς και ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη δόση 
του εμβολίου και, πιθανώς, με την επικείμενη έκθεση στο βακτήριο 
Salmonella typhi (φυσική επαναληπτική έκθεση). Στην Αυστραλία και 
την Ευρώπη, χορηγούνται 3 δισκία τις ημέρες 1, 3 και 5. Η σειρά επα-
ναλαμβάνεται κάθε 3 χρόνια για τα άτομα που ζουν σε ενδημικές περι-
οχές. Στη βόρεια Αμερική, χορηγούνται 4 δισκία τις ημέρες 1, 3, 5 και 
7, ενώ συστήνεται επανεμβολιασμός μόνο μετά τα 5 χρόνια (ΗΠΑ) ή τα 
7 χρόνια (Καναδάς) για όλους, ανεξάρτητα από την ενδημικότητα του 
τυφοειδούς πυρετού στη χώρα κατοικίας.

ΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ - (συνέχεια)
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ΧΟΛΕΡΑ

Αίτιο Βακτήρια Vibrio cholerae, ορολογικοί υπότυποι Ο1 και Ο139.

Μετάδοση Η λοίμωξη λαμβάνει χώρα μέσω της λήψης φαγητού ή νερού 
που έχει μολυνθεί άμεσα ή έμμεσα από τα περιττώματα ή τα 
εμέσματα μολυσμένων ατόμων. Η χολέρα επηρεάζει μόνο 
τους ανθρώπους και δεν υφίσταται έντομο ξενιστής ή ζώο 
υποδόχο. 

Η φύση 
της νόσου

Οξεία εντερική νόσος με διάφορα επίπεδα βαρύτητας. Οι 
περισσότερες λοιμώξεις είναι ασυμπτωματικές (π.χ. δεν προ-
καλούν νόσηση). Στις ήπιες περιπτώσεις, παρουσιάζεται διάρ-
ροια χωρίς άλλα συμπτώματα. Οι σοβαρές περιπτώσεις χαρα-
κτηρίζονται από την αιφνίδια έναρξη ακατάσχετης διάρροιας 
με ναυτία, έμετο και ταχύτατη αφυδάτωση. Οι σοβαρές πε-
ριπτώσεις που δεν αντιμετωπίζονται θεραπευτικά μπορεί να 
καταλήξουν στο θάνατο μέσα σε μερικές ώρες λόγω βαρύτα-
της αφυδάτωσης, η οποία οδηγεί σε κυκλοφορική κατάρριψη 
(shock).

Γεωγρα-
φική 
κατανομή 

Η χολέρα παρουσιάζεται κυρίως σε πτωχές χώρες, όπου η υγι-
εινή είναι πλημμελής και υπάρχει έλλειψη καθαρού πόσιμου νε-
ρού, καθώς επίσης και σε χώρες που έχουν υποστεί τα δεινά του 
πολέμου και έχουν καταστραφεί οι υποδομές τους. Πολλές είναι 
οι αναπτυσσόμενες χώρες που επηρεάζονται, ειδικότερα εκείνες 
που βρίσκονται στην Αφρική και την Ασία και λιγότερο εκείνες 
της κεντρικής και νότιας Αμερικής (Χάρτης).

Κίνδυνος 
για ταξιδι-
ώτες

Πολύ χαμηλός για τους περισσότερους ταξιδιώτες, ακόμα και σε 
χώρες όπου υπάρχει επιδημία χολέρας. Τα άτομα που εργάζονται 
σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 
περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφές και σε κατασκηνώσεις 
προσφύγων, διατρέχουν κίνδυνο.

Μέτρα 
πρόληψης

Ο εμβολιασμός κατά της χολέρας δεν είναι απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την είσοδο σε καμία χώρα. Όπως και στις υπόλοι-
πες νόσους με διάρροια, όλα τα μέτρα πρόληψης θα πρέπει να 
λαμβάνονται για την αποφυγή πιθανής κατανάλωσης μολυσμέ-
νου φαγητού, ποτών και πόσιμου νερού. Για την αντιμετώπιση 
της αφυδάτωσης θα πρέπει οι ταξιδιώτες να φέρουν μαζί τους 
κάποιο αλατούχο στοματικό διάλυμα επανενυδάτωσης για την 
περίπτωση σοβαρής διάρροιας (βλέπε Κεφάλαιο 3).

(συνεχίζεται)
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Εμβόλιο Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ξεκίνησε η κυκλοφορία 
ενός εμβολίου που περιέχει αδρανοποιημένο ολοκυτταρικό  V. 
cholerae υπότυπος Ο1, με ανασυνδυασμένη τοξίνη της Β υπομο-
νάδας της χολέρας (WC/rBS). Το εμβόλιο αυτό είναι καλά ανεκτό 
και προσφέρει υψηλή προστασία (85–90%) για 6 μήνες μετά τη 
δεύτερη δόση σε όλα τα ανοσοποιημένα άτομα ηλικίας άνω των 
2 ετών. Το επίπεδο προστασίας παραμένει της τάξης του 50% 3 
χρόνια μετά τον εμβολιασμό σε όσα άτομα ήταν μεγαλύτερα των 
5 ετών όταν έγινε η ανοσοποίηση. Το εμβόλιο παρέχει, επίσης, 
προστασία από την εντεροτοξινογόνο Escherichia coli (ETEC). Ο 
βασικός εμβολιασμός για ενήλικες και παιδιά μεγαλύτερα των 6 
ετών, περιλαμβάνει 2 δόσεις από το στόμα με 7–14 ημέρες δια-
φορά. Συστήνονται 3 δόσεις για παιδιά 2–5 ετών. Η πρόσληψη 
φαγητού και ποτού θα πρέπει να αποφεύγεται μία ώρα πριν και 
μετά τον εμβολιασμό. Αν η δεύτερη δόση καθυστερήσει περισ-
σότερο από 6 εβδομάδες, θα πρέπει να εφαρμοστεί εξαρχής ο 
βασικός εμβολιασμός. Η προστασία κατά του ETEC αναμένεται 
μετά από μία εβδομάδα από το βασικό εμβολιασμό. Συστήνονται 
επαναληπτικές δόσεις μετά από 2 χρόνια για τους ενήλικες και 
για παιδιά άνω των 6 ετών και κάθε 6 μήνες για παιδιά 2–5 ετών. 
Το εμβόλιο αυτό δεν έχει άδεια για παιδιά κάτω των 2 ετών. 

Τύπος εμβολίου: Νεκρό πόσιμο

Αριθμός δόσεων: Δ ύο, με τουλάχιστον μία εβδομάδα 
μεσοδιάστημα

Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία σε προηγούμενη 
  δόση

Πριν από την 3 εβδομάδες 
  αναχώρηση:

Συστήνεται σε: Τ αξιδιώτες σε υψηλό κίνδυνο (π.χ. 
ομάδες βοήθειας)

Ειδικά προληπτικά Κανένα 
  μέτρα:  

ΧΟΛΕΡΑ - (συνέχεια)



ζητηματα υγειασ ταξιδευοντασ στον κοσμο

���

Υποχρεωτικός εμβολιασμός
Κίτρινος πυρετός

Ο	εμβολιασμός	κατά	του	κίτρινου	πυρετού	γίνεται	υποχρεωτικά,	ώστε	
να	αποτραπεί	η	εισαγωγή	του	 ιού	σε	ευπαθείς	χώρες.	Αυτές	είναι	χώ-
ρες	στις	οποίες	δεν	καταγράφεται	ο	κίτρινος	πυρετός,	αλλά	υπάρχουν	
τα	κουνούπια	ξενιστές	και	οι	πίθηκοι	υποδόχα.	Η	εισαγωγή	του	ιού	από	
κάποιον	ταξιδιώτη	που	έχει	μολυνθεί	μπορεί	να	οδηγήσει	στην	εγκατά-
σταση	της	λοίμωξης	στα	κουνούπια	και	τους	πιθήκους,	γεγονός	που	θα	
έχει	ως	επακόλουθο	τον	κίνδυνο	μετάδοσης	στον	τοπικό	πληθυσμό.	Σε	
αυτές	τις	περιπτώσεις,	ο	εμβολιασμός	αποτελεί	προϋπόθεση	εισόδου	για	
όλους	τους	ταξιδιώτες	που	προέρχονται	από	χώρες	–συμπεριλαμβανο-
μένων	και	των	αεροδρομίων	μετεπιβίβασης–	όπου	υφίσταται	κίνδυνος	
μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.

Αν	ο	εμβολιασμός	κατά	του	κίτρινου	πυρετού	δεν	ενδείκνυται	για	ιατρι-
κούς	λόγους,	τότε	χρειάζεται	ιατρική	βεβαίωση	εξαίρεσης.	

Το	διεθνές	πιστοποιητικό	εμβολιασμού	κατά	του	κίτρινου	πυρετού	ισχύ-
ει	10	ημέρες	μετά	τον	εμβολιασμό	και	παραμένει	σε	ισχύ	για	περίοδο	10	
ετών.

Για	πληροφορίες	σχετικά	με	τις	χώρες	που	απαιτούν	απόδειξη	εμβολι-
ασμού	κατά	του	κίτρινου	πυρετού	ως	προϋπόθεση	εισόδου	στη	χώρα,	
βλέπε	Κατάλογο	χωρών.	

Οι	ταξιδιώτες	θα	πρέπει	να	γνωρίζουν	ότι	η	απαίτηση	μη	εμβολιασμού	
δεν	σημαίνει	τη	μη	ύπαρξη	κινδύνου	έκθεσης	στον	κίτρινο	πυρετό,	στη	
συγκεκριμένη	χώρα.

Το	διεθνές	πιστοποιητικό	εμβολιασμού	παρουσιάζεται	με	επεξηγηματι-
κές	σημειώσεις	στο	τέλος	του	κεφαλαίου.	Στις	23	Μαΐου	2005	υιοθετή-
θηκε	η	αναθεώρηση	του	Διεθνούς	Κανονισμού	Υγείας	από	το	Παγκόσμιο	
Συμβούλιο	Υγείας	και	οι	Κανονισμοί	άρχισαν	να	ισχύουν	από	τον	Ιούνιο	
του	2007	(βλέπε	Παράρτημα	2).	Από	τον	Ιούνιο	του	2007,	το	προηγού-
μενο	 «Διεθνές	 πιστοποιητικό	 εμβολιασμού	 ή	 επανεμβολιασμού	 κατά	
του	κίτρινου	πυρετού»	αντικαταστάθηκε	από	το	«Διεθνές	πιστοποιητικό	
εμβολιασμού	ή	προφύλαξης».	Οι	κλινικοί	ιατροί	που	εκδίδουν	το	πιστο-
ποιητικό	θα	πρέπει	να	γνωρίζουν	ότι	η	βασική	διαφορά	συγκριτικά	με	το	
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προηγούμενο	πιστοποιητικό	είναι	η	γραπτή	διευκρίνιση,	στον	ενδεδειγ-
μένο	χώρο,	ότι	το	νόσημα	για	το	οποίο	εκδίδεται	το	πιστοποιητικό	είναι	
«ο	κίτρινος	πυρετός».

Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος 

Ο	εμβολιασμός	κατά	της	μηνιγγιτιδοκοκκικής	νόσου	είναι	υποχρεωτικός	
για	τη	Σαουδική	Αραβία	στους	προσκυνητές	που	επισκέπτονται	τη	Μέκ-
κα	για	το	Χατζ	(ετήσιο	προσκύνημα)	ή	την	Ούμρα.

Μετά	από	τα	περιστατικά	μηνιγγιτιδοκοκκικής	νόσου	από	N. meningitidis
W-135	που	παρατηρήθηκαν	στους	προσκυνητές	το	2000	και	2001,	ο	εμ-
βολιασμός	με	το	τετραδύναμο	εμβόλιο	(A,	C,	Y,	W-135)	αποτελεί	πλέον	
προϋπόθεση	 για	 έκδοση	 άδειας	 εισόδου	 στη	 χώρα.	Οι	 απαιτήσεις	 εμ-
βολιασμού	για	τους	προσκυνητές	του	Χατζ	εκδίδονται	κάθε	χρόνο	και	
δημοσιεύονται	 στην	 Εβδομαδιαία	 Επιδημιολογική	 Αναφορά	 (Weekly	
Εpidemiological	Record).

Πολιομυελίτιδα 

Μερικές	χώρες	ελεύθερες	πολιομυελίτιδας	ίσως	να	απαιτούν	από	τους	
ταξιδιώτες	 που	 προέρχονται	 από	 ενδημικές	 περιοχές	 να	 ανοσοποι-
ούνται	κατά	της	πολιομυελίτιδας	προκειμένου	να	αποκτήσουν	άδεια	
εισόδου	στη	χώρα.	Στην	Εβδομαδιαία	Επιδημιολογική	Αναφορά	δη-
μοσιεύονται	 σχετικές	 ενημερώσεις.	 Για	 περισσότερες	 πληροφορίες	
σχετικά	με	τις	προϋποθέσεις	της	άδειας	εισόδου	για	το	Χατζ,	βλέπε	
Κεφάλαιο	9.

Ειδικές ομάδες
Βρέφη και μικρά παιδιά

Επειδή	δεν	μπορούν	να	χορηγηθούν	όλα	τα	εμβόλια	στα	μικρά	παιδιά,	είναι	
εξαιρετικά	σημαντικό	να	εξασφαλιστεί	η	προστασία	από	τους	κινδύνους	
υγείας,	όπως	τα	νοσήματα	από	τα	τρόφιμα	και	τα	δήγματα	των	κουνουπι-
ών,	με	άλλα	μέσα,	εκτός	του	εμβολιασμού.	Μερικά	εμβόλια	μπορούν	να	
χορηγηθούν	ήδη	από	τις	πρώτες	ημέρες	ζωής	(φυματίωσης,	ηπατίτιδας	Β,	
πόσιμο	εμβόλιο	πολιομυελίτιδας).	Ορισμένα	άλλα	εμβόλια	δεν	μπορούν	
να	χορηγηθούν	πριν	από	κάποια	συγκεκριμένη	ηλικία,	π.χ.	τα	εμβόλια	δι-
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φθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη,	διφθερίτιδας-τετάνου	και	το	αδρανοποιημέ-
νο	εμβόλιο	της	πολιομυελίτιδας	δεν	πρέπει	να	χορηγούνται	πριν	από	την	
ηλικία	των	6	εβδομάδων.	Το	εμβόλιο	κατά	της	ιαπωνικής	εγκεφαλίτιδας	
δεν	πρέπει	να	χορηγείται	πριν	από	την	ηλικία	των	9	μηνών.	Επειδή	ενδέχε-
ται	να	είναι	δύσκολη	η	μείωση	της	έκθεσης	των	παιδιών	στους	περιβαλλο-
ντικούς	κινδύνους,	είναι	ιδιαιτέρως	σημαντικό	να	διασφαλιστεί	ότι	έχουν	
διενεργηθεί	τα	απαραίτητα	συστηματικά	τους	εμβόλια.	Ένα	παιδί	το	οποίο	
ταξιδεύει	στο	εξωτερικό	πριν	ολοκληρώσει	το	πρόγραμμα	των	συστημα-
τικών	του	εμβολίων	κινδυνεύει	από	νοσήματα	που	προλαμβάνονται	με	το	
συνήθη	εμβολιασμό.		

Έφηβοι και νέοι ενήλικες

Οι	έφηβοι	και	οι	νέοι	ενήλικες	αποτελούν	όχι	μόνο	τη	μεγαλύτερη	ομάδα	
ταξιδιωτών,	αλλά	και	αυτή	με	τις	μεγαλύτερες	πιθανότητες	προσβολής	
από	σεξουαλικώς	μεταδιδόμενα	νοσήματα	ή	άλλες	λοιμώξεις	σχετικές	
με	τα	ταξίδια.	Η	συγκεκριμένη	ομάδα	βρίσκεται	ιδιαιτέρως	σε	κίνδυνο	
όταν	 ταξιδεύει	 με	 περιορισμένο	 προϋπολογισμό	 και	 χρησιμοποιεί	 κα-
ταλύματα	χαμηλού	επιπέδου	 (π.χ.	 τουρισμός	περιπέτειας,	με	σακίδιο),	
όπως	επίσης	λόγω	του	τρόπου	ζωής,	που	μπορεί	να	περιλαμβάνει	επικίν-
δυνη	σεξουαλική	συμπεριφορά	και	άλλους	κινδύνους	υπό	την	επήρεια	
αλκοόλ	ή	εξαρτησιογόνων	ουσιών.	Επειδή	η	μείωση	του	κινδύνου	δεν	
είναι	σίγουρο	ότι	θα	επέλθει	μέσω	της	αλλαγής	στη	συμπεριφορά,	κρί-
νεται	ορθότερη	η	ενθάρρυνση	για	τη	διενέργεια	όλων	των	απαραίτητων	
εμβολιασμών	πριν	από	το	ταξίδι	και	την	τήρηση	άλλων	μέτρων	πρόλη-
ψης	για	την	αποφυγή	λοιμωδών	νοσημάτων.

Ταξιδεύοντας συχνά

Τα	άτομα	που	ταξιδεύουν	συχνά	–συνήθως	αεροπορικώς–	κατά	κανόνα	
είναι	πιο	ελαστικά	στη	λήψη	μέτρων	πρόληψης	για	την	υγεία	τους.	Έχο-
ντας	ταξιδέψει	πολλές	φορές	χωρίς	να	διατρέξουν	μεγάλο	κίνδυνο,	ίσως	
αμελήσουν	να	ελέγξουν	την	κατάσταση	των	εμβολιασμών	τους.	Αυτού	
του	είδους	οι	ταξιδιώτες	αποτελούν	ειδικό	πρόβλημα	για	τους	υγειονο-
μικούς,	 οι	 οποίοι	ωστόσο	θα	πρέπει	 να	 ενθαρρύνουν	 τη	συμμόρφωσή	
τους.
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Εγκυμοσύνη

Η	εγκυμοσύνη	δεν	θα	πρέπει	να	αποτρέπει	τις	γυναίκες	από	τον	ασφα-
λή	εμβολιασμό,	ο	οποίος	θα	προστατεύσει	όχι	μόνο	τη	δική	τους	υγεία	
αλλά	και	την	υγεία	του	παιδιού	που	κυοφορούν.	Ωστόσο,	απαιτείται	
προσοχή	ώστε	να	μη	χορηγηθούν	ακατάλληλα	εμβόλια,	τα	οποία	εν-
δεχομένως	να	βλάψουν	το	κύημα.	Τα	νεκρά	ή	αδρανοποιημένα	εμβό-
λια,	τα	τοξοειδή	και	οι	πολυσακχαρίτες	μπορούν	να	χορηγηθούν	κατά	
την	 εγκυμοσύνη,	 όπως	 και	 το	 πόσιμο	 εμβόλιο	 της	 πολιομυελίτιδας.	
Τα	ζωντανά	εμβόλια	γενικώς	δεν	ενδείκνυνται,	διότι	θεωρητικά	υφί-
σταται	κίνδυνος	για	το	έμβρυο.	Τα	εμβόλια	ιλαράς,	παρωτίτιδας,	ερυ-
θράς,	φυματίωσης,	ανεμευλογιάς	και	του	κίτρινου	πυρετού	θα	πρέπει	
να	 αποφεύγονται	 κατά	 την	 κύηση.	Παρόλ’	 αυτά,	 ο	 κίνδυνος	 και	 τα	
οφέλη	θα	πρέπει	να	εξετάζονται	ξεχωριστά	σε	κάθε	περίπτωση.	Ο	εμ-
βολιασμός	κατά	του	κίτρινου	πυρετού	ενδεχομένως	να	μπορεί	να	γίνει	
μετά	τον	έκτο	μήνα	της	εγκυμοσύνης,	οπότε	ο	κίνδυνος	έκθεσης	στη	
νόσο	θεωρείται	μεγαλύτερος	απ’	ό,τι	ο	κίνδυνος	για	το	έμβρυο	(βλέπε	
Πίνακα	6.2).	Ωστόσο,	οι	έγκυες	γυναίκες	θα	πρέπει	να	συμβουλεύο-
νται	να	μην	ταξιδεύουν	σε	περιοχές	όπου	υπάρχει	κίνδυνος	έκθεσης	
σε	κίτρινο	πυρετό.	Για	περισσότερo	λεπτομερείς	πληροφορίες	μπορεί-
τε	να	ανατρέξετε	στις	ειδικές	οδηγίες	εμβολιασμών	στην	ιστοσελίδα:	
http://www.who.int/immunization/documents/positionpapers_intro/
en/index html

Ηλικιωμένοι ταξιδιώτες

Κατά	κανόνα,	ο	 εμβολιασμός	 των	υγιών	ηλικιωμένων	 ταξιδιωτών	δεν	
διαφέρει	 από	 εκείνον	 των	 νέων	 ενηλίκων.	 Ωστόσο,	 απαιτείται	 ειδική	
αντιμετώπιση	 όταν	 ο	 ηλικιωμένος	 ταξιδιώτης	 δεν	 έχει	 ανοσοποιηθεί	
πλήρως	στο	παρελθόν	και/ή	εμφανίζει	προβλήματα	υγείας.	

Πολλοί	ηλικιωμένοι	είναι	πιθανό	να	μην	έχουν	εμβολιαστεί	ποτέ	με	τα	
συστηματικά	 εμβόλια	 του	 προγράμματος	 ανοσοποίησης	 της	 παιδικής	
ηλικίας	ή	μπορεί	να	έχουν	αμελήσει	 το	συνιστώμενο	πρόγραμμα	επα-
ναληπτικών	δόσεων.	Συνεπώς,	ενδέχεται	να	είναι	ευπαθείς	σε	νοσήματα	
όπως	η	διφθερίτιδα,	ο	τέτανος,	η	πολιομυελίτιδα	και	άλλες	λοιμώξεις	οι	
οποίες	εμφανίζονται	στον	τόπο	προορισμού.	
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Πίνακας 6.2 Εμβολιασμός στην εγκυμοσύνη

Εμβόλιο Χρήση στην εγκυμοσύνη Σχόλια

Ανεμευλογιάςα Όχι

BCG (φυματίωσης)α Όχι

Γρίπης Ναι, χορηγείται αν συνιστάται Σε μερικές 
περιπτώσεις 
συμβουλευτείτε 
γιατρό

Ερυθράςα Όχι

Ηπατίτιδας Α Ναι, χορηγείται αν συνιστάται Απροσδιόριστη 
ασφάλεια

Ηπατίτιδας Β Ναι, χορηγείται αν συνιστάται

Ιαπωνικής 
  εγκεφαλίτιδας

Όχι για το ζωντανό εμβόλιο Απροσδιόριστη 
ασφάλεια

Ιλαράςα Όχι

Κίτρινου πυρετούα Ναι, χορηγείται αν συνιστάται Αποφεύγεται, 
εκτός αν 
υπάρχει υψηλός 
κίνδυνος

Λύσσας Ναι, χορηγείται αν συνιστάται

Μηνιγγιτιδοκοκκικής 
  νόσου

Ναι, χορηγείται αν συνιστάται

Παρωτίτιδαςα Όχι

Πολιομυελίτιδας 
 OPVα 

 IPV 
Ναι, χορηγείται αν συνιστάται
Ναι, χορηγείται αν συνιστάται

Συνήθως  
αποφεύγεται

Τ ετάνου-διφθερίτιδας Ναι, χορηγείται αν συνιστάται

Τυφοειδούς Ty21aα Απροσδιόριστη ασφάλεια

Χολέρας Ν αι, χορηγείται πόσιμο 
αδρανοποιημένο εμβόλιο αν 
συνιστάται

αΖωντανό εμβόλιο
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Οι	ηλικιωμένοι	ταξιδιώτες	που	δεν	έχουν	εμβολιαστεί	ποτέ	στο	παρελ-
θόν,	θα	πρέπει	να	λαμβάνουν	ένα	πλήρες	πρόγραμμα	αρχικών	εμβολια-
σμών	κατά	της	διφθερίτιδας,	του	τετάνου,	της	πολιομυελίτιδας	και	της	
ηπατίτιδας	Β.	Επιπρόσθετα,	εκείνοι	που	δεν	είναι	άνοσοι	στην	ηπατίτιδα	
Α	θα	πρέπει	να	εμβολιαστούν	κατά	της	νόσου	πριν	ταξιδέψουν	σε	κά-
ποια	αναπτυσσόμενη	χώρα.

Επειδή	οι	ηλικιωμένοι	διατρέχουν	κίνδυνο	να	νοσήσουν	από	βαριά	και	
επιπλεγμένη	γρίπη,	συστήνεται	ο	ετήσιος	αντιγριπικός	εμβολιασμός.	Για	
όσους	ταξιδεύουν	από	το	ένα	ημισφαίριο	στο	άλλο,	θα	είναι	δύσκολο	να	
βρεθεί	εμβόλιο	κατά	των	στελεχών	της	γρίπης	που	κυκλοφορούν	εκείνη	
την	περίοδο,	πριν	από	την	άφιξή	τους	στον	τόπο	προορισμού.	Εκείνοι	
που	φθάνουν	λίγο	πριν	ή	στις	αρχές	της	περιόδου	γρίπης	και	σκοπεύουν	
να	μείνουν	για	περισσότερες	από	2–3	εβδομάδες,	θα	πρέπει	να	εμβολια-
στούν	όσο	το	δυνατόν	συντομότερα	μετά	την	άφιξή	τους.	Ίσως	κριθεί	
απαραίτητο	και	το	εμβόλιο	κατά	του	πνευμονιοκόκκου	για	τους	ηλικιω-
μένους	ταξιδιώτες,	ενόψει	του	κινδύνου	πνευμονιοκοκκικής	πνευμονίας	
ως	επακόλουθο	της	γρίπης.		

Στην	περίπτωση	ηλικιωμένων	ταξιδιωτών	με	προϋπάρχοντα	χρόνια	προ-
βλήματα	υγείας	απαιτείται	ειδική	αντιμετώπιση	(βλέπε	πιο	κάτω).

Ταξιδιώτες με χρόνια προβλήματα υγείας

Οι	ταξιδιώτες	που	πάσχουν	από	χρόνια	νοσήματα	τα	οποία	συνδέονται	
με	διαταραγμένη	ανοσία,	όπως	ο	καρκίνος,	ο	σακχαρώδης	διαβήτης,	η	
HIV-λοίμωξη	και	η	θεραπεία	με	ανοσοκατασταλτικά	φάρμακα,	ενδέχε-
ται	να	κινδυνεύσουν	από	σοβαρές	επιπλοκές	μετά	την	εφαρμογή	εμβολια-
σμού	με	εμβόλια	ζωντανών	οργανισμών.	Συνεπώς,	γι’	αυτούς	τους	τα-
ξιδιώτες	συστήνεται	η	αποφυγή	των	εμβολίων	της	ιλαράς,	του	πόσιμου	
της	 πολιομυελίτιδας,	 του	 κίτρινου	 πυρετού,	 της	 ανεμευλογιάς	 και	 της	
φυματίωσης	(BCG).	Για	ενδεχόμενο	ταξίδι	σε	χώρες	με	υποχρεωτικό	εμ-
βολιασμό	κατά	του	κίτρινου	πυρετού	χρειάζεται	ιατρική	βεβαίωση	ώστε	
να	εξασφαλιστεί	η	εξαίρεση.

Οι	ταξιδιώτες	με	χρόνια	καρδιαγγειακά	και/ή	αναπνευστικά	νοσήματα	ή	
σακχαρώδη	διαβήτη	διατρέχουν	σημαντικό	κίνδυνο	από	βαριά	γρίπη	και	



ζητηματα υγειασ ταξιδευοντασ στον κοσμο

���

τις	επιπλοκές	της.	Για	τα	άτομα	αυτά	συστήνεται	συστηματικός	ετήσιος	
εμβολιασμός	κατά	της	γρίπης.	Όσοι	ταξιδεύουν	από	το	ένα	ημισφαίριο	
στο	άλλο,	λίγο	πριν	ή	νωρίς	κατά	την	περίοδο	της	γρίπης,	θα	πρέπει	να	
εμβολιάζονται	όσο	το	δυνατόν	συντομότερα	μετά	την	άφιξή	τους	στον	
τόπο	προορισμού.

Για	τα	άτομα	με	λειτουργική	ασπληνία	προτείνονται	επιπλέον	τα	εμβό-
λια	 του	Hib,	 του	 μηνιγγιτιδοκόκκου	 (συζευγμένου	C	 ή	 τετραδύναμου	
συζευγμένου	εμβολίου)	και	πιθανώς	του	πνευμονιοκόκκου,	επιπρόσθετα	
στη	χορήγηση	του	βασικού	εμβολιασμού	κατά	της	γρίπης.

HIV-οροθετικοί ταξιδιώτες

Η	 πιθανότητα	 επιτυχούς	 ανοσοποίησης	 μειώνεται	 σε	 μερικά	 παιδιά	
και	 ενήλικες	 με	 HIV-λοίμωξη.	 Τα	 HIV-οροθετικά	 παιδιά	 που	 είναι	
ασυμπτωματικά	θα	πρέπει	 να	ανοσοποιούνται	σύμφωνα	με	 τα	συνή-
θη	προγράμματα.	Εκτός	κάποιων	συγκεκριμένων	εξαιρέσεων,	τα	συμ-
πτωματικά	HIV-οροθετικά	άτομα	θα	πρέπει	επίσης	να	εμβολιάζονται	
κανονικά.	Τα	εμβόλια	της	 ιλαράς	και	 το	πόσιμο	της	πολιομυελίτιδας	
μπορούν	 να	 χορηγηθούν	 σε	 άτομα	 με	 συμπτωματική	 HIV-λοίμωξη,	
αλλά	θα	πρέπει	να	δίνεται	μεγάλη	προσοχή	στον	εμβολιασμό	κατά	της	
ιλαράς.	Οι	εμβολιασμοί	που	δεν	ενδείκνυνται	γι’	αυτή	την	ομάδα	ασθε-
νών	είναι	οι	εξής:

�Το	εμβόλιο	κατά	της	ιλαράς	γενικά	συστήνεται	για	άτομα	με	μέτρια	
ανοσοκαταστολή	όταν	υπάρχει	ακόμα	και	μικρός	κίνδυνος	μόλυν-
σης	από	αυθεντικό	τύπο	ιλαράς	στην	κοινότητα.	Ο	σχετιζόμενος	με	
το	 εμβόλιο	 της	 ιλαράς	 κίνδυνος	 είναι	 μικρός	 στα	HIV-οροθετικά	
άτομα,	το	ανοσοποιητικό	σύστημα	των	οποίων	είναι	κατασταλμέ-
νο.	Όπου	ο	κίνδυνος	μόλυνσης	από	αυθεντικού	τύπου	 ιλαρά	είναι	
αμελητέος,	ενδεχομένως	να	προτιμάται	η	αποφυγή	της	χρήσης	του	
εμβολίου.

�Το	εμβόλιο	κατά	του	κίτρινου	πυρετού	δεν	συστήνεται	για	HIV-ορο-
θετικούς	συμπτωματικούς	ενήλικες	και	παιδιά.	Δεν	είναι	βέβαιο	αν	το	
εμβόλιο	κατά	του	κίτρινου	πυρετού	αποτελεί	κίνδυνο	για	τα	ασυμπτω-
ματικά	 HIV-οροθετικά	 άτομα.	 Οι	 όποιες	 ενδεχόμενες	 ανεπιθύμητες	
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ενέργειες	 του	 εμβολίου	σε	HIV-οροθετικά	άτομα	θα	πρέπει	 να	ανα-
φέρονται	στον	Παγκόσμιο	Οργανισμό	Υγείας.	Σε	πολλές	οικονομικά	
αναπτυγμένες	χώρες,	το	εμβόλιο	του	κίτρινου	πυρετού	χορηγείται	σε	
συμπτωματικά	HIV-οροθετικά	άτομα	ή	σε	ασθενείς	που	πάσχουν	από	
άλλα	 ανοσοκατασταλτικά	 νοσήματα,	 αρκεί	 ο	 αριθμός	 των	 CD4	 να	
ανέρχεται	σε	τουλάχιστον	200	κύτταρα/mm3	και	όταν	τα	άτομα	αυτά	
σχεδιάζουν	να	επισκεφθούν	περιοχές	όπου	συντρέχει	πραγματική	επι-
δημία	ή	ενδημία	κίτρινου	πυρετού.	

�Το	εμβόλιο	κατά	της	φυματίωσης	(BCG)	δεν	θα	πρέπει	να	χορηγείται	
σε	άτομα	HIV-οροθετικά,	είτε	είναι	ασυμπτωματικά	είτε	όχι.

Ανεπιθύμητες ενέργειες και αντενδείξεις

Ανεπιθύμητες ενέργειες εμβολίων

Ενώ	τα	εμβόλια	είναι	γενικώς	αποτελεσματικά	και	ασφαλή,	δεν	υπάρ-
χει	 κάποιο	 που	 να	 είναι	 απολύτως	 ασφαλές	 για	 όλους	 τους	 δέκτες.	
Μερικές	φορές	ο	εμβολιασμός	μπορεί	να	προκαλέσει	ορισμένες	ήπιες	
ανεπιθύμητες	 ενέργειες,	 όπως	 τοπικές	 αντιδράσεις,	 χαμηλό	 πυρετό	
και	 άλλα	 συστηματικά	 συμπτώματα,	 τα	 οποία	 ενδέχεται	 να	 αποτε-
λούν	μέρος	της	φυσιολογικής	ανοσοαπάντησης.	Επιπρόσθετα,	αντι-
δράσεις	 προκαλούν	 –περιστασιακά–	 συγκεκριμένα	 συστατικά	 του	
εμβολίου	(π.χ.	ενισχυτικό	αργιλίου,	αντιβιοτικά	ή	συντηρητικά).	Ένα	
επιτυχημένο	 εμβόλιο	 μειώνει	 αυτές	 τις	 αντιδράσεις	 στο	 ελάχιστο,	
εξασφαλίζοντας	συγχρόνως	 τη	μέγιστη	 δυνατή	ανοσία.	Οι	 σοβαρές	
αντιδράσεις	είναι	ελάχιστες.	Οι	επαγγελματίες	υγείας	που	χορηγούν	
τα	εμβόλια	έχουν	την	υποχρέωση	να	ενημερώνουν	τους	δέκτες	για	τις	
γνωστές	 ανεπιθύμητες	 ενέργειες	 των	 εμβολίων	 και	 την	 πιθανότητα	
εμφάνισής	τους.	

Μια	 γνωστή	 αντένδειξη	 θα	 πρέπει	 να	 σημειώνεται	 εμφανώς	 στο	 βι-
βλιάριο	 εμβολιασμών	 του	 ταξιδιώτη,	 ώστε	 να	 αποφευχθεί	 ο	 σχετικός	
εμβολιασμός	 μελλοντικά.	 Σε	 περιπτώσεις	 που	 αποτελούν	 εξαίρεση,	 ο	
σύμβουλος	 γιατρός	 είναι	 δυνατόν	 να	 θεωρήσει	 τον	 κίνδυνο	 λοίμωξης	
μεγαλύτερο	από	το	θεωρητικό	κίνδυνο	χορήγησης	του	εμβολίου	και,	τε-
λικά,	να	συστήσει	τον	εμβολιασμό.
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Κοινές ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες εμβολίων

Τα	 περισσότερα	 εμβόλια	 προκαλούν	 σχετικά	 συχνά	 ορισμένες	 ήπιες	
τοπικές	 και/ή	 συστηματικές	 αντιδράσεις.	Οι	 αντιδράσεις	 αυτές	 γενικά	
παρατηρούνται	εντός	1–2	ημερών	από	τον	εμβολιασμό.	Ωστόσο,	οι	συ-
στηματικές	εκδηλώσεις	που	μπορεί	να	προκληθούν	από	το	εμβόλιο	της	
ιλαράς	ή	το	τριδύναμο	ιλαράς/παρωτίτιδας/ερυθράς	εμφανίζονται	5–12	
ημέρες	μετά	τον	εμβολιασμό.	Σε	αυτή	την	περίοδο	παρατηρείται	πυρε-
τός	 και/ή	 εξανθήματα	σε	 ποσοστό	 5–15%	 των	 εμβολιαζομένων	με	 το	
εμβόλιο	της	ιλαράς	ή	το	τριδύναμο	ιλαράς/παρωτίτιδας/ερυθράς,	αλλά	
μόνο	3%	των	αντιδράσεων	αυτών	σχετίζονται	με	 τον	 εμβολιασμό.	Το	
υπόλοιπο	ποσοστό	μπορεί	να	θεωρηθεί	ότι	οφείλονται	σε	περιβαλλοντι-
κούς	παράγοντες,	δηλαδή	αποτελούν	φυσιολογικά	συμβάντα	της	παιδι-
κής	ηλικίας.

Ασυνήθεις, σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες 

Οι	περισσότερες	από	τις	ασυνήθιστες	αντιδράσεις	στα	εμβόλια	(λεπτο-
μέρειες	στον	Πίνακα	6.3)	είναι	αυτοπεριοριζόμενες	και	δεν	οδηγούν	σε	
μακροχρόνια	προβλήματα.	Η	αναφυλαξία,	για	παράδειγμα,	παρόλο	που	
είναι	δυνητικά	θανατηφόρα,	μπορεί	να	θεραπευτεί	και	δεν	παρουσιάζει	
μακροπρόθεσμες	επιπτώσεις.	

Όλες	 οι	 σοβαρές	 αντιδράσεις	 θα	 πρέπει	 να	 αναφέρονται	 αμέσως	 στις	
σχετικές	 εθνικές	υγειονομικές	υπηρεσίες	και	 να	σημειώνονται	στο	βι-
βλιάριο	των	εμβολιασμών.	Επιπρόσθετα,	οι	ασθενείς	και	οι	συγγενείς	θα	
πρέπει	να	ενημερώνονται	ώστε	να	αποφεύγουν	το	συγκεκριμένο	εμβόλιο	
στο	μέλλον.

Αντενδείξεις

Οι	κύριες	αντενδείξεις	χορήγησης	εμβολίων	συνοψίζονται	στον	Πίνακα	
6.4.
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(συνεχίζεται)

Πίνακας 6.3 Ασυνήθεις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες εμβολίων

Εμβόλιο Πιθανές ανεπιθύμητες 
ενέργειες

Αναμενόμενο 
ποσοστόα ανά 

εκατομμύριο δόσεις

Α ιμόφιλου ινφλου-
έντζας

Δεν υπάρχουν αναφορές –

Γρίπης Σύνδρομο Guillain-Barré <1

Διφθερίτιδας-τετάνου- 
  κοκκύτη

Συνεχές κλάμα 1.000–60.000

Σπασμοί 570

Επεισόδιο υποτονίας- 
  υποαντιδραστικότητας

570

Αναφυλαξία 20

Ερυθράς Α ρθραλγία/αρθρίτιδα/
αρθροπάθεια

Καθόλου ή πολύ 
  σπάνια

Ηπατίτιδας Α Δεν υπάρχουν αναφορές –

Ηπατίτιδας Β β Αναφυλαξία 1–2

Ιαπωνικής 
  εγκεφαλίτιδας

Υπερευαισθησία Σπανίως 1.800–6.400

Ιλαράς Πυρετικές κρίσεις 333

Θρομβοκυτταροπενική 
  πορφύρα

33–45

Αναφυλαξία 1–50

Εγκεφαλίτιδα 1 (μη επιβεβαιωμένο)

Κίτρινου πυρετού Ε γκεφαλίτιδα (<6 
μηνών)

500–4.000

Αλλεργία/αναφυλαξία 5–20

Σπλαγχνοτροπική νόσος 0–4 

Κροτωγενούς 
  εγκεφαλίτιδας (ΤΒΕ)

Δεν υπάρχουν αναφορές –

Λύσσας Από εγκεφαλικό ιστό 
   ζώου μόνο–νευροπα-
ράλυση

17–44
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Πίνακας 6 3 Ασυνήθεις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες εμβολίων - (συνέχεια)

Εμβόλιο Πιθανές ανεπιθύμητες 
ενέργειες

Αναμενόμενο  
ποσοστόα  ανά 

εκατομμύριο δόσεις

Λύσσας 
(συνέχεια)

Από κυτταροκαλλιέργεια– 
αλλεργικές αντιδράσεις

Σπανίως

Μηνιγγιτιδοκοκκικής  
  νόσου

Αναφυλαξία 1

Παρωτίτιδας Ανάλογα το στέλεχος 
–άσηπτη μηνιγγίτιδα

0–500

Πνευμονιοκόκκου Αναφυλαξία Πολύ σπάνια

Πολιομυελίτιδας 
  (OPV)

Εμβολιοσυνδεόμενη 
παραλυτική πολιομυ-
ελίτιδα

1,4–3,4

Πολιομυελίτιδας 
  (IPV)

Δεν υπάρχουν αναφορές –

Τετάνου Νευρίτιδα βραχίονα 5–10

Αναφυλαξία 1–6

Τυφοειδούς 
  πυρετού

Παρεντερικό εμβόλιο: 
διάφορα

Πολύ σπάνια

Από στόματος εμβόλιο:
δεν υπάρχουν ανα-
φορές

–

Φυματίωσης (BCG) Διαπυητική λεμφαδε-
νίτιδα

100–1.000 (κυρίως 
   σε ανοσοκατασταλ-
μένα άτομα)

Οστεΐτιδα 1–700 (σπανίως με τα 
  σύγχρονα εμβόλια)

Διάσπαρτη λοίμωξη BCG 0,19–1,56

Χολέρας Δεν υπάρχουν αναφορές –

α  Το ακριβές ποσοστό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την ερευνητική μέθοδο 
β  Αν και υπήρξαν ανέκδοτες αναφορές απομυελινωτικής νόσου μετά από εμβολιασμό 

για ηπατίτιδα Β, δεν υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις αιτιολογικής συσχέτισης
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Πίνακας 6.4 Αντενδείξεις εμβολίων

Εμβόλιο Αντενδείξεις

Γρίπης Σοβαρή αλλεργία στα αυγά

Εμβόλια που περιέχουν 
κοκκύτη

Αναφυλακτική αντίδραση σε προηγούμενη 
δόση

Καθυστέρηση χορήγησης σε περίπτωση 
εξελισσόμενης νευρολογικής νόσου (π.χ. 
μη ελεγχόμενη επιληψία ή προοδευτική 
εγκεφαλοπάθεια)

Ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυ-
θράς, φυματίωσης (BCG), 
ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, 
ανεμευλογιάς

Παρούσα σοβαρή νόσος
Εγκυμοσύνη

Κίτρινου πυρετού Σοβαρή ανοσοκαταστολή
Σοβαρή αλλεργία στα αυγά
Σοβαρή ανοσοκαταστολή (λόγω φαρμά-

κων, νοσημάτων ή συμπτωματική)
Εγκυμοσύνη
HIV-λοίμωξηβ

Όλα Αναφυλακτική αντίδρασηα μετά από 
προηγούμενη δόση συγκεκριμένου εμ-
βολίου αποτελεί απόλυτη αντένδειξη για 
περαιτέρω ανοσοποίηση με το εν λόγω 
αντιγόνο και δεν θα πρέπει να χορηγηθεί 
επόμενη δόση

Φυματίωσης (BCG) ΗΙV-λοίμωξη

α  Γενικευμένη κνίδωση, δυσκολία στην αναπνοή, οίδημα στόματος και φάρυγγα, υπότα-
ση ή καταπληξία

β Σε πολλές οικονομικά αναπτυγμένες χώρες, το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού χορη-
γείται σε άτομα με συμπτωματική HIV-λοίμωξη ή ασθενείς με άλλα ανοσοκατασταλ-
τικά νοσήματα, εφόσον ο αριθμός των CD4 είναι τουλάχιστον 200 κύτταρα/mm3 και 
εφόσον τα άτομα αυτά σχεδιάζουν να επισκεφθούν περιοχές όπου υπάρχει αληθής 
επιδημία ή ενδημία κίτρινου πυρετού
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Για περισσότερη μελέτη
Παγκόσμιο	 Δίκτυο	 Επιτήρησης	 της	 Γρίπης	 (Global	 Influenza	 Surveillance	
Network,	FluNet):	http://www.who.int/GlobalAtlas/
Πληροφορίες	 σχετικά	 με	 την	 ασφάλεια	 των	 εμβολίων	 από	 την	 Παγκόσμια	
Συμβουλευτική	 Επιτροπή	 για	 την	Ασφάλεια	 των	 Εμβολίων	 (Global	Advisory	
Committee	on	Vaccination	Safety):	http://www.who.int/vaccine_safety/en/
Πληροφορίες	από	τον	Παγκόσμιο	Οργανισμό	Υγείας	για	τα	νοσήματα	που	προ-
λαμβάνονται	με	εμβολιασμό:	http://www.who.int/immunization/en/	
Συστάσεις	 του	 Παγκόσμιου	 Οργανισμού	 Υγείας:	 http://www.who.int/im-
munization/documents/positionpapers_intro/en/idex.html

Διεθνές πιστοποιητικό εμβολιασμού
Ο	 αναθεωρημένος	 Διεθνής	 Υγειονομικός	 Κανονισμός	 του	 2005	 υιοθετήθηκε	
ομόφωνα	στις	23	Μαΐου	2005	από	την	Παγκόσμια	Συνέλευση	Υγείας	και	ο	Κα-
νονισμός	αυτός	ισχύει	από	τον	Ιούνιο	2007	(βλέπε	Παράρτημα	2).	Από	τις	15	
Ιουνίου	2007,	το	προηγούμενο	«Διεθνές	πιστοποιητικό	εμβολιασμού	ή	επανεμ-
βολιασμού	κατά	του	κίτρινου	πυρετού»	αντικαταστάθηκε	από	το	«Διεθνές	πι-
στοποιητικό	εμβολιασμού	ή	προφύλαξης»,	ως	εξής:

Διεθνές πιστοποιητικό εμβολιασμού ή προφύλαξης
Υπόδειγμα	διεθνούς	πιστοποιητικού	εμβολιασμού	ή	προφύλαξης

Με	το	παρόν	βεβαιώνεται	ότι	ο/η...........................................,	με	ημερο-

μηνία	γέννησης.......................................,	φύλο........................................,

εθνικότητας...................................,	 με	αριθμό	 ταυτότητας	ή	 διαβατηρί-

ου......................................., με	υπογραφή...........................................,

έχει	εμβολιαστεί	ή	λάβει	προφύλαξη	[όνομα	νοσήματος	ή	κατάστασης]	
την	 ημερομηνία	 που	 αναφέρεται	 σύμφωνα	 με	 το	Διεθνή	Υγειονομικό	
Κανονισμό.
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Εμβόλιο ή 
προφύλαξη

Ημερο-
μηνία

Υπογραφή 
και ειδικότη-
τα επιβλέπο-
ντος ιατρού

Κατασκευ-
αστής και 
αριθμός 
παρτίδας 
του εμβο-
λίου ή της 

προφύλαξης

Πιστοποιητικό 
σε ισχύ 

από ...................
έως ...................

Επίσημη 
σφραγίδα 
υπηρεσίας 
όπου χορη-

γήθηκε 

1.

2.

Αυτό	το	πιστοποιητικό	ισχύει	μόνο	εάν	το	εμβόλιο	ή	η	προφύλαξη	έχουν	
εγκριθεί	από	τον	Παγκόσμιο	Οργανισμό	Υγείας.1

Το	πιστοποιητικό	αυτό	πρέπει	να	υπογραφεί	από	το	γιατρό	ή	τον	υπεύ-
θυνο	υγειονομικό	υπάλληλο	που	επιβλέπει	τη	χορήγηση	του	εμβολίου	ή	
της	προφύλαξης.	Το	πιστοποιητικό	θα	πρέπει	επίσης	να	φέρει	την	επίση-
μη	σφραγίδα	της	υπηρεσίας,	κάτι	που	δεν	αποτελεί	όμως	αντικατάσταση	
της	υπογραφής.

Κάθε	τροποποίηση,	διαγραφή	ή	μη	συμπλήρωση	κάποιου	μέρους	αυτού	
του	πιστοποιητικού	πιθανώς	το	καθιστά	άκυρο.

Η	ισχύς	του	παρόντος	πιστοποιητικού	διαρκεί	έως	την	ημερομηνία	που	
αναγράφεται	για	το	συγκεκριμένο	εμβολιασμό	ή	προφύλαξη.	Το	πιστο-
ποιητικό	θα	πρέπει	να	συμπληρώνεται	πλήρως	στα	Αγγλικά	ή	τα	Γαλλι-
κά.	Το	πιστοποιητικό	είναι	δυνατόν	να	συμπληρωθεί	και	σε	άλλη	γλώσ-
σα	στο	ίδιο	έγγραφο,	επιπρόσθετα	των	Αγγλικών	ή	των	Γαλλικών.

1		Βλέπε	 http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pq_suppliers/en/index.htmlhttp://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pq_suppliers/en/index.html	
WHO	Technical	Support	Series, No 872, 1998, Annex 1 (www.who.int/biologicals). Σημείωση:,	No	872,	1998, Annex 1 (www.who.int/biologicals). Σημείωση:	Annex	1	(www.who.int/biologicals). Σημείωση:	Σημείωση:	
Από	τη	στιγμή	που	εκδόθηκε	αυτή	η	λίστα	έχουν	γίνει	οι	ακόλουθες	αλλαγές:	Η	Evans	Medical	
ονομάζεται	σήμερα	Novartis Vaccines, η Connaught Laboratories and Pasteur Merieux ονομά-Novartis	Vaccines,	η	Connaught	Laboratories	and	Pasteur	Merieux	ονομά-ονομά-
ζεται	Sanofi Pasteur και η Robert Koch Institute έχει πλέον σταματήσει την παραγωγή.Sanofi	Pasteur και η Robert Koch Institute έχει πλέον σταματήσει την παραγωγή.	και	η	Robert Koch Institute έχει πλέον σταματήσει την παραγωγή.Robert	Koch	Institute έχει πλέον σταματήσει την παραγωγή.	έχει	πλέον	σταματήσει	την	παραγωγή.	
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Ελονοσία

Γενικές παρατηρήσεις

Η	ελονοσία	είναι	μια	συχνή	και	απειλητική	για	τη	ζωή	νόσος	σε	πολλές	
τροπικές	και	υποτροπικές	περιοχές.	Σήμερα,	είναι	ενδημική	σε	περισσό-
τερες	από	100	χώρες,	τις	οποίες	επισκέπτονται	πάνω	από	125	εκατομμύ-
ρια	ταξιδιώτες	ετησίως.

Κάθε	χρόνο,	πολλοί	διεθνείς	ταξιδιώτες	νοσούν	από	ελονοσία	κατά	την	
επίσκεψή	τους	σε	χώρες	όπου	ενδημεί	η	νόσος,	ενώ	αναφέρονται	πάνω	
από	 10.000	 περιπτώσεις	 νόσησης	 μετά	 την	 επιστροφή	 στην	 πατρίδα	
τους.	Λόγω	της	μη	αναφοράς	όλων	των	περιστατικών,	ο	πραγματικός	
αριθμός	των	περιπτώσεων	αυτών	μπορεί	να	φθάνει	τις	30.000.	Οι	ταξι-
διώτες	σε	διεθνείς	προορισμούς	από	μη	ενδημικές	περιοχές	διατρέχουν	
υψηλό	κίνδυνο	από	την	ελονοσία	και	τις	συνέπειές	της	λόγω	έλλειψης	
ανοσίας.	Οι	μετανάστες	από	ενδημικές	περιοχές,	οι	οποίοι	πλέον	κα-
τοικούν	σε	μη	ενδημικές	περιοχές	και	επιστρέφουν	στην	πατρίδα	τους	
για	να	επισκεφθούν	φίλους	και	συγγενείς,	βρίσκονται	σε	παρόμοιο	κίν-
δυνο	λόγω	της	βαθμιαίας	μείωσης	ή	της	πλήρους	απουσίας	ανοσίας.	Αν	
σε	κάποιον	 ταξιδιώτη	παρουσιαστεί	πυρετός	εντός	 τριών	μηνών	από	
την	 αναχώρησή	 του	 από	 περιοχή	 όπου	 ενδημεί	 ελονοσία,	 θα	 πρέπει	
επειγόντως	να	ζητηθεί	ιατρική	βοήθεια.

Οι	ταξιδιώτες	που	νοσούν	κατά	τη	διάρκεια	του	ταξιδιού	ίσως	δυσκο-
λευτούν	στην	πρόσβαση	σε	αξιόπιστη	ιατρική	φροντίδα.	Οι	ταξιδιώτες	
που	 εμφανίζουν	 ελονοσία	 κατά	 την	 επιστροφή	 τους	σε	μια	 χώρα	μη	
ενδημική,	 έρχονται	 αντιμέτωποι	 με	 διάφορα	 προβλήματα:	 οι	 γιατροί	
μπορεί	να	μην	είναι	γνώστες	της	νόσου,	η	διάγνωση	ενδέχεται	να	κα-
θυστερήσει	και	πιθανόν	να	μην	είναι	καταχωρημένα	και/ή	διαθέσιμα	
τα	 κατάλληλα	 ανθελονοσιακά	φάρμακα,	 με	 αποτέλεσμα	 την	 εξέλιξη	
της	νόσου	σε	σοβαρή	και	επιπλεγμένη	ελονοσία	και	τη	συνακόλουθη	
αύξηση	της	θνητότητας.
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Αίτια

Η	ανθρώπινη	ελονοσία	προκαλείται	από	τέσσερα	είδη	πρωτοζώων	πα-
ρασίτων	του	γένους	των	πλασμωδίων	(Plasmodium):	P. falciparum, P. 
malariae, P. ovale και P. vivax.

Μερικές	φορές	οι	άνθρωποι	μολύνονται	από	είδη	πλασμωδιών	τα	οποία	
κανονικά	μολύνουν	ζώα,	όπως	είναι	το	πλασμώδιο	P. knowlesi.	Προς	το	
παρόν	δεν	υπάρχουν	καταγραφές	μετάδοσης	από	άνθρωπο-κουνούπι-άν-
θρωπο	γι’	αυτή	τη	μορφή	της	ελονοσίας,	που	είναι	ζωονόσος.

Μετάδοση

Το	πλασμώδιο	της	ελονοσίας	μεταδίδεται	μέσω	των	θηλυκών	κουνου-
πιών	του	είδους	Anopheles,	τα	οποία	τσιμπούν	κυρίως	τις	ώρες	μεταξύ	
δύσης	και	ανατολής	του	ηλίου.	

Η φύση της νόσου

Η	ελονοσία	είναι	μια	οξεία	εμπύρετη	νόσος	με	περίοδο	επώασης	7	ημε-
ρών	ή	και	περισσότερο.	Ως	εκ	τούτου,	μια	εμπύρετη	νόσος	που	εμφανί-
ζεται	πριν	από	μία	εβδομάδα	μετά	την	πρώτη	πιθανή	έκθεση	δεν	είναι	
ελονοσία.

Η	πιο	βαριά	μορφή	προκαλείται	από	το	P. falciparum,	με	ποικίλη	κλι-
νική	 συμπτωματολογία	 που	 περιλαμβάνει	 πυρετό,	 ρίγη,	 κεφαλαλγίες,	
μυαλγίες,	αλλά	και	αδυναμία,	 εμέτους,	βήχα,	διάρροια	και	κοιλιακούς	
πόνους.	Ενδέχεται	να	επακολουθήσουν	εκδηλώσεις	ανεπάρκειας	διαφό-
ρων	οργάνων,	όπως	οξεία	νεφρική	ανεπάρκεια,	γενικευμένοι	σπασμοί,	
κυκλοφορική	 καταπληξία	 και	 τελικά	 κώμα	 και	 θάνατος.	 Στις	 ενδημι-
κές	περιοχές	 εκτιμάται	ότι	περίπου	1%	των	ασθενών	με	λοίμωξη	από	
P. falciparum	 πεθαίνουν	 τελικά	από	 τη	 νόσο,	 ενώ	η	 θνητότητα	σε	μη	
άνοσους	 ταξιδιώτες	 είναι	 σαφώς	 υψηλότερη.	Τα	 αρχικά	 συμπτώματα,	
τα	οποία	ενδέχεται	να	είναι	ήπια,	μπορεί	να	μην	είναι	εύκολο	να	ανα-
γνωριστούν	ως	εκδηλώσεις	ελονοσίας.	Ωστόσο,	είναι	σημαντικό	να	μην	
παραβλέπεται	η	πιθανότητα	προσβολής	από	τη	νόσο	σε	όλες	τις	περι-
πτώσεις	 ανεξήγητου	 πυρετού	 που	 ξεκινά	 μετά	 την	 7η	 ημέρα	 από	 την	
πρώτη	πιθανή	έκθεση	σε	ελονοσία	ή	3	μήνες	(ή	σπανίως	αργότερα)	μετά	
την	τελευταία	πιθανή	έκθεση.	Τα	άτομα	που	παρουσιάζουν	πυρετό	σε	
αυτά	τα	χρονικά	διαστήματα	θα	πρέπει	να	αναζητήσουν	άμεσα	διάγνωση	
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και	κατάλληλη	θεραπεία	και	να	ενημερώσουν	το	ιατρικό	προσωπικό	για	
την	πιθανή	έκθεση	σε	ελονοσία.	Η	ελονοσία	από	P. falciparum	ενδέχεται	
να	έχει	μοιραία	έκβαση	αν	η	θεραπεία	καθυστερήσει	πέραν	των	24	ωρών	
από	την	έναρξη	των	κλινικών	συμπτωμάτων.	

Ο	 κίνδυνος	 είναι	 μεγαλύτερος	 για	 τα	 νέα	 παιδιά,	 τις	 έγκυες	 γυναί-
κες,	τα	άτομα	που	πάσχουν	από	HIV/AIDS,	τους	ανοσοκατασταλμέ-
νους	και	 τους	ηλικιωμένους	 ταξιδιώτες.	Η	 ελονοσία,	 ειδικότερα	από	
P. falciparum,	σε	μη	άνοσες	έγκυες	γυναίκες	αυξάνει	την	πιθανότητα	
θανάτου	 της	 μητέρας,	 αποβολής,	 γέννησης	 θνησιγενών	 νεογνών	 και	
νεογνικού	θανάτου.	

Οι	 μορφές	 της	 ελονοσίας	 που	 οφείλονται	 στα	άλλα	 είδη	 πλασμωδίων	
προκαλούν	σημαντική	νοσηρότητα,	αλλά	σπανίως	είναι	απειλητικά	για	
τη	ζωή.	Τα P. vivax και	P. ovale	ενδέχεται	να	παραμείνουν	αδρανή	στο	
ήπαρ.	Οι	υποτροπές	που	προκαλούνται	από	αυτές	τις	επίμονες	ηπατικές	
μορφές	«υπνοζωίτες»	μπορεί	να	εμφανιστούν	μήνες	και	–σπανίως–	αρ-
κετά	έτη	μετά	την	έκθεση	και	δεν	προλαμβάνονται	με	τα	σημερινά	σχή-
ματα	χημειοπροφύλαξης,	εκτός	της	πριμακίνης.	Η	λανθάνουσα	λοίμωξη	
του	αίματος	από	Ρ. malariae	μπορεί	να	είναι	παρούσα	για	πολλά	χρόνια,	
αλλά	πολύ	σπάνια	είναι	απειλητική	για	τη	ζωή.

Τα	 τελευταία	 χρόνια,	 έχουν	αναφερθεί	 σποραδικά	περιστατικά	 ελονο-
σίας	από	Plasmodium knowlesi	σε	ταξιδιώτες	που	επιστρέφουν	από	δα-
σώδεις	περιοχές	της	νοτιοανατολικής	Ασίας.	Αυτός	ο	τύπος	«ελονοσίας	
των	πιθήκων»,	ο	οποίος	συνήθως	παρατηρείται	στους	πιθήκους	μακάκα	
(με	 τη	 μακριά	 ουρά,	 που	 τρέφονται	 με	 καβούρια,	 και	 εκείνους	 με	 τη	
γυριστή	 ουρά)	 όπως	 επίσης	 στους	 πιθήκους	 των	φύλλων,	 μεταδίδεται	
από	 τα	 κουνούπια	 Anopheles leucosphyrus.	 Έχουν	 αναφερθεί	 λοιμώ-
ξεις	σε	άτομα	που	διαβιούν	στα	τροπικά	δάση	και/ή	στις	παρυφές	τους	
στη	νοτιοανατολική	Ασία	και	βρίσκονται	στην	περιοχή	των	πιθήκων,	οι	
οποίοι	είναι	τα	φυσικά	υποδόχα	και	των	κουνουπιών,	που	είναι	οι	ξενι-
στές	της	συγκεκριμένης	λοίμωξης.	Στις	περιοχές	αυτές	περιλαμβάνονται	
μέρη	της	Καμπότζης,	της	Κίνας,	της	Ινδονησίας,	του	Λάος,	της	Μαλαι-
σίας,	 της	Μιανμάρ,	 των	Φιλιππίνων,	 της	Σιγκαπούρης,	 της	Ταϊλάνδης	
και	του	Βιετνάμ.	Το	παράσιτο	έχει	διάρκεια	ζωής	24	ωρών	και	μπορεί	
να	προκαλέσει	καθημερινούς	πυρετούς	9–12	ημέρες	μετά	τη	μόλυνση.	
Τα	συμπτώματα	ίσως	είναι	άτυπα.	Η	σοβαρή	ελονοσία	από	P. knowlesi
ενδέχεται	να	επιφέρει	ανεπάρκεια	οργάνων	και	έχουν	γίνει	αναφορές	για	
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σποραδικούς	θανάτους.	Το	P. knowlesi	δεν	έχει	μορφές	που	παραμένουν	
στο	ήπαρ	και	δεν	προκαλεί	υποτροπές	νόσου.	

Γεωγραφική κατανομή

Η	τρέχουσα	γεωγραφική	κατανομή	της	ελονοσίας	ανά	τον	κόσμο	παρου-
σιάζεται	στο	Χάρτη	(βλέπε	Κεφάλαιο	5).	Οι	χώρες	και	οι	περιοχές	που	
επηρεάζονται	καταγράφονται	στο	τέλος	του	κεφαλαίου,	όπως	επίσης	και	
στον	Κατάλογο	 των	 χωρών.	Ο	κίνδυνος	προσβολής	από	 ελονοσία	 για	
τους	ταξιδιώτες	διαφέρει	σημαντικά	από	χώρα	σε	χώρα,	ακόμα	και	σε	
περιοχές	της	ίδιας	χώρας,	γεγονός	που	πρέπει	να	λαμβάνεται	υπόψη	όταν	
εξετάζονται	τα	ενδεικνυόμενα	μέτρα	πρόληψης.

Σε	πολλές	ενδημικές	χώρες,	οι	κυρίως	αστικές	περιοχές	–αλλά	όχι	απα-
ραιτήτως	τα	προάστια	της	πόλης–	είναι	ελεύθερες	μετάδοσης	της	νόσου.	
Ωστόσο,	είναι	πιθανή	η	εμφάνιση	ελονοσίας	στις	αστικές	περιοχές	της	
Αφρικής	και,	σε	μικρότερο	βαθμό,	στην	Ινδία.	Συνήθως	ο	κίνδυνος	είναι	
μικρότερος	σε	υψόμετρο	άνω	των	1.500	μέτρων,	αλλά	σε	κλίματα	ευνοϊ-
κά	για	τη	νόσο	μπορεί	να	υφίσταται	και	σε	υψόμετρο	που	φθάνει	σχεδόν	
τα	 3.000	 μέτρα.	Ο	 κίνδυνος	 της	 λοίμωξης	 μπορεί	 επίσης	 να	 διαφέρει	
ανάλογα	 με	 την	 εποχή	 και	 συνήθως	 είναι	 μεγαλύτερος	 στο	 τέλος	 της	
εποχής	των	βροχών	ή	λίγο	αργότερα.	

Κίνδυνος	ελονοσίας	δεν	υπάρχει	σε	πολλές	τουριστικές	περιοχές	της	νο-
τιοανατολικής	Ασίας,	της	Λατινικής	Αμερικής	και	της	Καραϊβικής.	

Κίνδυνος για τους ταξιδιώτες

Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 εποχής	 μετάδοσης	 σε	 περιοχές	 όπου	 ενδημεί	 η	
ελονοσία,	όλοι	οι	μη	άνοσοι	ταξιδιώτες	που	εκτίθενται	σε	δήγματα	κου-
νουπιών,	ειδικά	τις	ώρες	μεταξύ	δύσης	και	ανατολής,	είναι	εκτεθειμένοι	
στην	ελονοσία.	Στην	κατηγορία	αυτή	ανήκουν	και	οι	προηγουμένως	ημι-
ανοσοποιημένοι	ταξιδιώτες,	οι	οποίοι	έχουν	απολέσει	πλήρως	ή	μερικώς	
την	ανοσία	 τους	 λόγω	παραμονής	άνω	 των	6	μηνών	σε	μη	 ενδημικές	
περιοχές.	Επίσης,	κινδυνεύουν	τα	παιδιά	όσων	έχουν	μεταναστεύσει	σε	
μη	ενδημικές	περιοχές,	όταν	επιστρέφουν	σε	περιοχές	με	ελονοσία	για	
να	επισκεφθούν	φίλους	και	συγγενείς.

Οι	περισσότερες	περιπτώσεις	ελονοσίας	από	Ρ. falciparum	σε	ταξιδιώτες	
συμβαίνουν	λόγω	της	μη	ορθής	ή	της	πλήρους	αποτυχίας	εφαρμογής	των	
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δοσολογικών	σχημάτων	των	φαρμάκων	προφύλαξης	ή	της	χρήσης	ακα-
τάλληλων	φαρμάκων,	σε	συνδυασμό	με	τη	μη	λήψη	των	απαραίτητων	
μέτρων	προστασίας	από	τα	δήγματα	των	κουνουπιών.	Μελέτες	σχετικά	
με	τη	συμπεριφορά	των	ταξιδιωτών	δείχνουν	ότι	η	τήρηση	της	θεραπεί-
ας	μπορεί	να	βελτιωθεί	εάν	οι	ταξιδιώτες	είναι	ενημερωμένοι	για	τους	
κινδύνους	μόλυνσης	και	πειστούν	για	τα	οφέλη	των	μέτρων	πρόληψης.	
Η	όψιμη	εμφάνιση	ελονοσίας	από Ρ. vivax	και	Ρ. ovale	είναι	πιθανή	παρά	
την	επαρκή	προφυλακτική	αγωγή,	καθώς	δεν	είναι	δυνατόν	να	αντιμετω-
πιστεί	με	τα	τρέχοντα	σχήματα	προφύλαξης.

Οι	ταξιδιώτες	σε	χώρες	όπου	ο	βαθμός	μετάδοσης	της	ελονοσίας	δια-
φέρει	ανάλογα	με	την	περιοχή	θα	πρέπει	να	συμβουλευτούν	κάποιον	ει-
δικό	σχετικά	με	τον	κίνδυνο	που	διατρέχουν	στις	συγκεκριμένες	ζώνες	
που	πρόκειται	να	επισκεφθούν.	Αν	δεν	είναι	διαθέσιμες	οι	απαραίτητες	
πληροφορίες	πριν	από	το	ταξίδι,	συστήνεται	η	λήψη	των	κατάλληλων	
μέτρων	για	την	καλύτερη	δυνατή	πρόληψη	ενάντια	στο	μεγαλύτερο	κίν-
δυνο	που	 έχει	αναφερθεί	 για	 την	περιοχή	ή	 τη	 χώρα	αυτή.	Τα	συγκε-
κριμένα	μέτρα	μπορούν	 να	 προσαρμοστούν	ανάλογα	με	 την	 επιπλέον	
πληροφόρηση	που	θα	είναι	διαθέσιμη	στον	τόπο	προορισμού.	Τα	ανω-
τέρω	αφορούν	κυρίως	στα	άτομα	που	κάνουν	τουρισμό	περιπέτειας	(με	
σακίδιο)	σε	απομακρυσμένες	περιοχές	και	επισκέπτονται	μέρη	όπου	δεν	
υπάρχουν	διαγνωστικά	κέντρα	και	ιατρικές	εγκαταστάσεις.	Οι	ταξιδιώ-
τες	που	διανυκτερεύουν	σε	αγροτικές	περιοχές	ίσως	να	διατρέχουν	με-
γαλύτερο	κίνδυνο.	Ενδεχομένως	να	χρειάζεται	προσεκτική	προσέγγιση	
αναφορικά	με	την	παροχή	συμβουλών	στις	διάφορες	ομάδες	τουριστών	
που	βρίσκονται	σε	κίνδυνο.

Οι	 ταξιδιώτες	 σε	 δασώδεις	 περιοχές	 της	 νοτιοανατολικής	Ασίας	 όπου	
έχουν	αναφερθεί	περιστατικά	λοιμώξεων	από	P. knowlesi	θα	πρέπει	να	
προστατεύονται	από	τα	δήγματα	κουνουπιών	μεταξύ	δύσης	και	ανατο-
λής,	ώστε	να	αποφύγουν	τη	μόλυνση,	όπως	επίσης	θα	πρέπει	να	παίρνουν	
τη	συνήθη	χημειοπροφύλαξη	όπου	ενδείκνυται	(Κατάλογος	χωρών).

Μέτρα πρόληψης

Οι	ταξιδιώτες	και	όσοι	τους	συμβουλεύουν	θα	πρέπει	να	γνωρίζουν	τις	
τέσσερις	αρχές	προστασίας	από	την	ελονοσία:

   Να	γνωρίζετε	 τον	κίνδυνο,	 την	περίοδο	 επώασης,	 την	πιθανότητα	
καθυστερημένης	εκδήλωσης	της	νόσου	και	τα	κύρια	συμπτώματα.
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   Αποφύγετε	τα	δήγματα	κουνουπιών,	ιδιαίτερα	τις	ώρες	μεταξύ	δύ-
σης	και	ανατολής.
	 	Χρησιμοποιήστε	ανθελονοσιακά	φάρμακα	(χημειοπροφύλαξη),	όταν	
κρίνεται	απαραίτητο,	ώστε	να	αποφευχθεί	η	μετατροπή	της	μόλυν-
σης	σε	κλινική	νόσηση.	

   Ζητήστε	άμεσα	διάγνωση	και	θεραπεία	σε	περίπτωση	που	εμφανι-
στεί	πυρετός	μετά	από	μία	εβδομάδα	ή	περισσότερο	από	την	επίσκε-
ψή	σας	σε	κάποια	περιοχή	όπου	υφίσταται	κίνδυνος	ελονοσίας	και	
μέχρι	3	μήνες	(ή	σπανίως	αργότερα)	μετά	την	αναχώρησή	σας	από	
την	περιοχή	κινδύνου.	

Προστασία από τα δήγματα των κουνουπιών

Σε	 όλους	 τους	 ταξιδιώτες	 θα	 πρέπει	 να	 παρέχονται	 συμβουλές	 για	 τη	
λήψη	μέτρων	προστασίας	από	τα	δήγματα	κουνουπιών,	τις	ώρες	μεταξύ	
ανατολής	και	δύσης,	ως	πρώτη	γραμμή	άμυνας	κατά	της	ελονοσίας.	Τα	
πρακτικά	μέτρα	προστασίας	περιγράφονται	στο	Κεφάλαιο	3	στην	παρά-
γραφο	«Προστασία	από	έντομα	ξενιστές».

Χημειοπροφύλαξη

Όποιο	κι	αν	είναι	το	κατάλληλο	ανθελονοσιακό	φάρμακο	χημειοπροφύ-
λαξης	(αν	υπάρχει)	για	τον	κάθε	προορισμό,	θα	πρέπει	να	συνταγογρα-
φείται	στη	σωστή	δοσολογία	(βλέπε	Κατάλογο	χωρών	και	Πίνακα	7.1).

Οι	ταξιδιώτες	και	οι	προσωπικοί	τους	γιατροί	θα	πρέπει	πάντα	να	γνω-
ρίζουν	ότι:

ΚΑΜΙΑ ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑ,

αλλά	η	σωστή	χημειοπροφύλαξη	(συμμόρφωση	στην	προτεινόμενη	φαρ-
μακευτική	αγωγή)	μειώνει	τον	κίνδυνο	θανάτου	από	τη	νόσο.	Επίσης,	θα	
πρέπει	να	λαμβάνονται	υπόψη	τα	ακόλουθα:

   Το	δοσολογικό	σχήμα	για	παιδιά	θα	πρέπει	να	εξατομικεύεται	ανά-
λογα	με	το	σωματικό	βάρος.

   Τα	ανθελονοσιακά	φάρμακα	που	χορηγούνται	καθημερινά,	θα	πρέ-
πει	να	αρχίζουν	να	λαμβάνονται	μία	ημέρα	πριν	από	την	άφιξη	στην	
επικίνδυνη	περιοχή.
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   Μία	εβδομάδα	πριν	από	την	άφιξη	θα	πρέπει	να	ξεκινήσει	η	εβδομα-
διαία	λήψη	χλωροκίνης.	

   Η	εβδομαδιαία	λήψη	μεφλοκίνης	είναι	προτιμότερο	να	αρχίσει	2–3	
εβδομάδες	πριν	από	την	αναχώρηση,	ώστε	να	επιτευχθούν	τα	υψη-
λότερα	 δυνατά	 επίπεδα	 στο	 αίμα	 πριν	 από	 το	 ταξίδι	 και	 οι	 τυχόν	
ανεπιθύμητες	ενέργειες	να	εμφανιστούν	εκείνη	την	περίοδο,	ώστε	να	
βρεθούν	και	οι	πιθανές	εναλλακτικές	λύσεις.	

   Όλα	τα	φάρμακα	προφύλαξης	θα	πρέπει	να	λαμβάνονται	με	σχολα-
στική	ακρίβεια,	όσο	διαρκεί	η	παραμονή	στις	περιοχές	όπου	εμφα-
νίζεται	η	ελονοσία,	και	η	λήψη	τους	θα	πρέπει	να	συνεχίζεται	για	4	
εβδομάδες	 μετά	 την	 τελευταία	 πιθανή	 έκθεση,	 αφού	 τα	 παράσιτα	
μπορεί	να	επαναδραστηριοποιηθούν	από	το	ήπαρ	τη	συγκεκριμένη	
περίοδο.	Μόνη	εξαίρεση	αποτελεί	ο	συνδυασμός	ατοβακόνης-προ-
γουανίλης,	που	μπορεί	να	διακοπεί	1	εβδομάδα	μετά	την	επιστροφή,	
λόγω	της	επίδρασής	του	στα	παράσιτα	της	πρώιμης	ηπατικής	φάσης	
(«ηπατική	σχιζογονία»).	Η	πρόωρη	διακοπή	του	καθημερινού	σχή-
ματος	προφύλαξης	ατοβακόνης-προγουανίλης	ενδέχεται	να	οδηγή-
σει	σε	απώλεια	της	προφυλακτικής	αποτελεσματικότητας	και	στην	
περίπτωση	αυτή	θα	πρέπει	να	συνεχιστεί	η	προφύλαξη	με	ατοβακό-
νη-προγουανίλη	για	4	εβδομάδες	μετά	την	επιστροφή.

   Ανάλογα	με	τον	τύπο	ελονοσίας	που	επικρατεί	στον	τόπο	προορισμού,	
οι	 ταξιδιώτες	 θα	πρέπει	 να	συμβουλεύονται	 σχετικά	με	 την	πιθανή	
καθυστερημένη	εκδήλωση	της	νόσου	από	P. ovale	και	P. vivax.

Με	βάση	τον	κίνδυνο	ελονοσίας	στην	περιοχή	προορισμού	(βλέπε	Κα-
τάλογο	χωρών),	η	μέθοδος	πρόληψης	που	προτείνεται	μπορεί	να	αφορά	
μόνο	στην	αποφυγή	δηγμάτων	κουνουπιών	ή	δηγμάτων	σε	συνδυασμό	
με	χημειοπροφύλαξη,	όπως	φαίνεται	πιο	κάτω.

Βλέπε	Πίνακα	7.1	για	λεπτομερείς	πληροφορίες	σχετικά	με	την	εξατομι-
κευμένη	φαρμακευτική	αγωγή.

Όλα	τα	ανθελονοσιακά	φάρμακα	έχουν	συγκεκριμένες	αντενδείξεις	και	
πιθανές	ανεπιθύμητες	ενέργειες.	Οι	ανεπιθύμητες	ενέργειες	που	αποδίδο-
νται	στη	χημειοπροφύλαξη	της	ελονοσίας	είναι	συχνές,	αλλά	οι	περισσό-
τερες	είναι	ήπιου	βαθμού	και	δεν	επηρεάζουν	τις	δραστηριότητες	του	τα-
ξιδιώτη.	Οι	σοβαρές	ανεπιθύμητες	ενέργειες	–οι	οποίες	ενδέχεται	να	είναι	
απειλητικές	για	τη	ζωή,	να	απαιτούν	νοσηλεία	ή	να	την	παρατείνουν,	να	
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Κίνδυνος από ελονοσία Τύπος πρόληψης 

Τύπος Ι Πολύ περιορισμένος κίνδυνος 
μετάδοσης ελονοσίας

Πρόληψη μόνο δηγμάτων 
κουνουπιών

Τύπος ΙΙ Κίνδυνος ελονοσίας μόνο από P. 
vivax ή από P. falciparum ευαίσθη-
το σε χλωροκίνη   

Πρόληψη δηγμάτων 
κουνουπιών+χημειοπρο-
φύλαξη με χλωροκίνη

Τύπος ΙΙΙ Κίνδυνος μετάδοσης ελονοσίας 
από P. vivax και P. falciparum σε 
συνδυασμό με ανάπτυξη αντίστα-
σης σε χλωροκίνη  

Πρόληψη δηγμάτων 
κουνουπιών+χημειο-
προφύλαξη με 
χλωροκίνη+προγουανίλη

Τύπος ΙV (1) Υψηλός κίνδυνος ελονοσίας 
από P. falciparum σε συνδυασμό 
με αναφερόμενη αντίσταση σε 
ανθελονοσιακά φάρμακα ή
(2) Μέτριος/χαμηλός κίνδυνος ελο-
νοσίας από P. falciparum σε συν-
δυασμό με αναφερόμενα υψηλά 
επίπεδα αντίστασης σε φάρμακα1

Πρόληψη δηγμάτων 
κουνουπιών+χημειο-
προφύλαξη με μεφλοκίνη, 
δοξυκυκλίνη ή  ατοβακό-
νη-προγουανίλη (επιλογή 
ανάλογα με τις αναφορές 
αντίστασης)

1  Εναλλακτικά, σε περίπτωση ταξιδιού σε αγροτικές περιοχές με ελονοσία ανθεκτική σε 
πολλαπλά φάρμακα αλλά πολύ χαμηλό κίνδυνο λοίμωξης από P. falciparium, η πρόλη-
ψη από δήγματα κουνουπιών μπορεί να συνδυαστεί με θεραπεία έκτακτης ανάγκης σε 
ετοιμότητα

επιφέρουν	επίμονη	ή	σημαντική	αναπηρία	ή	ανικανότητα–	είναι	σπάνιες	
και	συνήθως	καθίστανται	γνωστές	λίγο	καιρό	μετά	την	κυκλοφορία	του	
φαρμάκου.	 Σοβαρές	 νευροψυχιατρικές	 διαταραχές	 (σπασμοί,	 ψύχωση,	
εγκεφαλοπάθεια)	παρατηρούνται	σε	1/10.000	ταξιδιώτες	που	λαμβάνουν	
χημειοπροφύλαξη	με	μεφλοκίνη	και	με	την	ίδια	περίπου	συχνότητα	έχουν	
αναφερθεί	και	για	τη	χλωροκίνη.	Για	την	ανθελονοσιακή	προφύλαξη	με	
ατοβακόνη-προγουανίλη	ή	δοξυκυκλίνη	ο	κίνδυνος	σοβαρών	ανεπιθύμη-
των	ενεργειών	δεν	έχει	ακόμα	καθοριστεί.	Ο	κίνδυνος	ανεπιθύμητων	ενερ-
γειών	από	φαρμακευτικά	προϊόντα	θα	πρέπει	να	αντιπαραβάλλεται	με	τον	
κίνδυνο	για	ελονοσία,	ειδικότερα	από	P. falciparum,	και	με	τα	κατά	τόπους	
δεδομένα	που	αφορούν	στην	αντοχή	στα	φάρμακα.

Κάθε	ανθελονοσιακό	φάρμακο	αντενδείκνυται	σε	ορισμένες	 ομάδες	ή	
άτομα	και	οι	αντενδείξεις	θα	πρέπει	να	μελετώνται	προσεκτικά	(βλέπε	
Πίνακα	7.1),	ώστε	να	μειώνεται	ο	κίνδυνος	σοβαρών	ανεπιθύμητων	ενερ-
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γειών.	Οι	έγκυες	γυναίκες,	όσοι	ταξιδεύουν	με	μικρά	παιδιά	και	τα	άτομα	
με	χρόνια	νοσήματα	θα	πρέπει	να	αναζητήσουν	εξατομικευμένη	ιατρική	
συμβουλή.	Ο	κάθε	ταξιδιώτης	που	παρουσιάζει	σοβαρές	ανεπιθύμητες	
ενέργειες	σε	ανθελονοσιακά	φάρμακα	θα	πρέπει	να	σταματήσει	τη	λήψη	
τους	και	να	ζητήσει	άμεσα	ιατρική	φροντίδα.	Αυτό	ισχύει	ιδιαιτέρως	για	
τις	νευρολογικές	και	ψυχολογικές	διαταραχές	που	εμφανίζονται	κατά	τη	
χημειοπροφύλαξη	με	μεφλοκίνη.	Η	ήπια	ναυτία,	ο	περιστασιακός	έμετος	
ή	οι	υδαρείς	κενώσεις	δεν	αποτελούν	λόγο	διακοπής	της	προφύλαξης,	
ωστόσο	θα	πρέπει	να	ζητηθεί	ιατρική	συμβουλή	σε	περίπτωση	επιμονής	
των	συμπτωμάτων.	

Μακρόχρονη χρήση χημειοπροφύλαξης

Η	συνεργασιμότητα	και	η	ανοχή	αποτελούν	πολύ	σημαντικές	παραμέ-
τρους	της	χημειοπροφύλαξης	σε	ταξίδια	μεγάλης	διάρκειας.	Υπάρχουν	
λίγες	μελέτες	για	την	εφαρμογή	χημειοπροφύλαξης	σε	ταξίδια	διάρκειας	
άνω	των	6	μηνών.

   Ο	κίνδυνος	των	σοβαρών	ανεπιθύμητων	ενεργειών	που	σχετίζονται	με	
τη	μακροχρόνια	προφυλακτική	χρήση	χλωροκίνης	και	προγουανίλης	
είναι	χαμηλός,	αλλά	η	τοξικότητα	στον	αμφιβληστροειδή	είναι	ανησυ-
χητική	όταν	η	συνολική	δόση	χλωροκίνης	φθάνει	τα	100	g.	Κάθε	άτομο	
που	έχει	λάβει	300	mg	χλωροκίνης	εβδομαδιαίως	για	περισσότερα	από	
5	χρόνια	και	χρειάζεται	περαιτέρω	προφύλαξη	θα	πρέπει	να	εξετάζεται	
δύο	φορές	το	χρόνο	για	πρώιμες	αλλοιώσεις	στον	αμφιβληστροειδή.	
Σε	περίπτωση	που	έχουν	χορηγηθεί	καθημερινές	δόσεις	των	100	mg	
χλωροκίνης,	ο	έλεγχος	θα	πρέπει	να	ξεκινήσει	μετά	τα	3	χρόνια.

   Σύμφωνα	με	 τα	 βιβλιογραφικά	 δεδομένα,	 ο	 κίνδυνος	 σοβαρών	ανε-
πιθύμητων	 ενεργειών	μετά	από	μακροχρόνια	 χρήση	μεφλοκίνης	 δεν	
είναι	αυξημένος	αν	το	φάρμακο	είναι	ανεκτό	βραχυπρόθεσμα.	Τα	φαρ-
μακοκινητικά	στοιχεία	υποδεικνύουν	ότι	η	μεφλοκίνη	δεν	συσσωρεύ-
εται	μετά	από	μακροχρόνια	χρήση.

   Τα	υπάρχοντα	δεδομένα	σχετικά	με	τη	μακροχρόνια	χημειοπροφύλα-
ξη	με	δοξυκυκλίνη	(δηλαδή	άνω	των	12	μηνών)	είναι	περιορισμένα,	
αλλά	καθησυχαστικά.	Υπάρχουν	ορισμένα	στοιχεία	αναφορικά	με	τη	
μακροχρόνια	χορήγηση	δοξυκυκλίνης	σε	γυναίκες,	ωστόσο	η	χρήση	
αυτού	 του	φαρμάκου	σχετίζεται	με	αυξημένη	συχνότητα	κολπίτιδας	
από	Candida.
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   Ο	συνδυασμός	ατοβακόνης-προγουανίλης	συνταγογραφείται	σε	ευ-
ρωπαϊκές	χώρες	με	περιορισμό	στη	διάρκεια	χρήσης	(ποικίλλει	από	
5	 εβδομάδες	 έως	 1	 έτος).	Αυτοί	 οι	 περιορισμοί	 δεν	 ισχύουν	 στις	
ΗΠΑ.

Θεραπεία

Η	έγκαιρη	διάγνωση	και	η	κατάλληλη	θεραπεία	μπορούν	να	σώσουν	
ζωές.	Θα	 πρέπει	 να	 λαμβάνονται	 δείγματα	 αίματος	 από	 όλους	 τους	
ταξιδιώτες	στους	οποίους	υπάρχει	η	υποψία	ότι	πάσχουν	από	ελονο-
σία	και	 να	 εξετάζονται	 χωρίς	καθυστέρηση	για	παράσιτα	 ελονοσίας	
σε	έμπειρο	και	αξιόπιστο	εργαστήριο.	Αν	δεν	βρεθούν	παράσιτα	στην	
πρώτη	εξέταση,	θα	πρέπει	να	ακολουθήσει	λήψη	δειγμάτων	αίματος	
με	μεσοδιαστήματα	6–12	ωρών	και	πολύ	προσεκτική	 εξέτασή	 τους.	
Ίσως	 φανούν	 χρήσιμες	 οι	 ταχείες	 διαγνωστικές	 δοκιμασίες	 ελέγχου	
για	 ελονοσία	 σε	 κέντρα	 όπου	 δεν	 είναι	 διαθέσιμη	 η	 μικροσκοπική	
εξέταση	 του	αίματος	 για	 τη	 νόσο.	Σε	 περίπτωση	καθυστέρησης	 της	
εργαστηριακής	ανάλυσης,	οι	 ιατροί	θα	πρέπει	να	αρχίζουν	θεραπεία	
αν	 οι	 κλινικές	 ενδείξεις	 και	 το	 ιστορικό	 του	 ταξιδιού	 υποδεικνύουν	
πιθανή	ελονοσία.

Για	ταξιδιώτες	που	λαμβάνουν	ανθελονοσιακή	θεραπεία	σε	μη	ενδημι-
κές	περιοχές	ισχύουν	τα	ακόλουθα:
   Οι	ταξιδιώτες	διατρέχουν	υψηλό	κίνδυνο	για	ελονοσία	και	τις	επιπλο-
κές	της,	διότι	δεν	είναι	άνοσοι.

   Αν	ο	ταξιδιώτης	έχει	λάβει	προφύλαξη,	δεν	θα	πρέπει	να	χορηγηθεί	το	
ίδιο	φάρμακο	για	θεραπεία.

   Οι	ταξιδιώτες	θα	πρέπει	να	είναι	προετοιμασμένοι	για	ενδεχόμενη	μει-
κτή	λοίμωξη	από P. falciparum-P. vivax.

Τα	ακόλουθα	ανθελονοσιακά	είναι	κατάλληλα	για	θεραπεία	μη επιπλεγ-
μένης ελονοσίας από Ρ. falciparum	σε	ταξιδιώτες	που	επιστρέφουν	σε	
μη	ενδημικές	χώρες:

  	Αρτημαιθέρας-λουμεφανδρίνη
  	Ατοβακόνη-προγουανίλη
	 	Διυδροαρτεμισίνη-πιπερακίνη
  	Κινίνη	μαζί	με	δοξυκυκλίνη	ή	κλινδαμυκίνη.
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Η	θεραπεία	για	ελονοσία	από	Ρ. vivax	σε	ταξιδιώτες	είναι	η	ακόλουθη:
   Ο	συνδυασμός	χλωροκίνης	και	πριμακίνης	αποτελεί	τη	θεραπεία	εκλο-
γής	για	ριζική	ίαση	(δηλαδή	για	την	αντιμετώπιση	τόσο	του	ερυθρο-
κυτταρικού	όσο	και	του	ηπατικού	σταδίου	της	λοίμωξης	και,	συνεπώς,	
για	την	πρόληψη	της	επανεμφάνισης	και	της	υποτροπής	της	νόσου).

   Η	αμοδιακίνη	σε	 συνδυασμό	με	 πριμακίνη	 θα	 πρέπει	 να	 χορηγείται	
για	ελονοσία	από	Ρ. vivax	που	παρουσιάζει	αντοχή	στη	χλωροκίνη.	Σε	
περίπτωση	που	δεν	είναι	διαθέσιμη	η	αμοδιακίνη,	μπορεί	να	χρησιμο-
ποιηθεί	κινίνη	ή	αρτεμαιθέρας-λουμεφανδρίνη.

   Οι	 ταξιδιώτες	 θα	 πρέπει	 ελέγχονται	 για	 έλλειψη	 γλυκοζο-6-φωσφο-
ρικής	δεϋδρογενάσης	(G6PD)	πριν	από	τη	χορήγηση	πριμακίνης	για	
πρόληψη	των	υποτροπών.	Σε	μέτρια	ανεπάρκεια	G6PD	η	πριμακίνη	
θα	πρέπει	να	χορηγείται	σε	δόση	0,75	mg/kg	σωματικού	βάρους	μία	
φορά	την	εβδομάδα	για	8	εβδομάδες.	Σε	σοβαρή	ανεπάρκεια	G6PD	
δεν	πρέπει	να	χορηγείται	πριμακίνη.	

   Σε	μεικτές	λοιμώξεις	από	P. falciparum-P. vivax	η	θεραπεία	κατά	του	
P. falciparum	συνήθως	είναι	κατάλληλη	και	για	το	P. vivax,	αλλά	θα	
πρέπει	να	προστεθεί	και	πριμακίνη	για	ριζική	θεραπεία	και	πρόληψη	
των	υποτροπών.	

Η	χημειοπροφύλαξη	και	η	θεραπεία	ελονοσίας	από	Ρ. falciparum	κα-
θίστανται	συνεχώς	και	πιο	περίπλοκες,	διότι	το	P. falciparum	παρου-
σιάζει	 αυξανόμενη	 αντοχή	 σε	 διάφορα	 ανθελονοσιακά	 φάρμακα.	 Η	
αντοχή	του	P. vivax	στη	χλωροκίνη	είναι	σπάνια,	αλλά	εμφανίζει	αυξη-
τικές	τάσεις.	Αρχικά	αναφέρθηκε	στα	τέλη	της	δεκαετίας	του	’80	στην	
Ινδονησία	και	την	Παπούα	Νέα	Γουινέα.	Έκτοτε,	έχουν	παρατηρηθεί	
κατά	τόπους	αντοχή	στη	χλωροκίνη	ή	αποτυχία	προφύλαξης	και/ή	θε-
ραπείας	σε	Βραζιλία,	Κολομβία,	Αιθιοπία,	Γουιάνα,	 Ινδία,	Μιανμάρ,	
Περού,	Δημοκρατία	της	Κορέας,	Νησιά	του	Σολομώντα,	Ταϊλάνδη	και	
Τουρκία.	Έχει	αναφερθεί,	επίσης,	αντοχή	του P. malariae	στη	χλωρο-
κίνη	στην	Ινδονησία.	

Η υποτροπιάζουσα ελονοσία από P. ovale	 θα	πρέπει	 να	θεραπεύεται	
με	 χλωροκίνη	 και	 πριμακίνη.	Η ελονοσία από P. malariae	 θα	 πρέπει	
να	αντιμετωπίζεται	με	το	κλασικό	σχήμα	χλωροκίνης,	όπως	και	για	την	
ελονοσία	από	Ρ. vivax,	αλλά	δεν	απαιτείται	θεραπεία	εκρίζωσης	με	πρι-
μακίνη,	καθώς	στις	λοιμώξεις	με	αυτά	τα	είδη	δεν	σχηματίζονται	υπνο-
ζωίτες.	
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Οι	ταξιδιώτες	με	σοβαρή ελονοσία από Ρ. falciparum	που	επιστρέφουν,	
θα	πρέπει	να	εισάγονται	σε	μονάδα	εντατικής	θεραπείας.	Η	παρεντερική	
ανθελονοσιακή	θεραπεία	θα	πρέπει	να	περιλαμβάνει	αρτεσουνάτη	(πρώ-
τη	επιλογή),	αρτημαιθέρα	ή	κινίνη.	Στην	περίπτωση	που	δεν	είναι	διαθέ-
σιμα	αυτά	τα	φάρμακα,	μπορεί	να	γίνει	χρήση	κινιδίνης	παρεντερικά	με	
προσεκτική	κλινική	και	ηλεκτροκαρδιογραφική	παρακολούθηση.	

Στη	μικροσκοπική	 εξέταση,	 οι	ώριμες	 μορφές	 του	P. knowlesi	 μπορεί	
να	συγχυθούν	με	αυτές	του	P. malariae,	ενώ	οι	δακτυλιοειδείς	μορφές	
του	να	μοιάζουν	με	εκείνες	του	P. falciparum.	Η	θεραπεία	περιλαμβά-
νει	ένα	κλασικό	σχήμα	χλωροκίνης.	Η	κλινική	κατάσταση	των	ασθενών	
που	έχουν	μολυνθεί	από P. knowlesi	μπορεί	να	επιδεινωθεί	 ταχέως.	Η	
σοβαρή	ελονοσία	από	P. knowlesi	ενδέχεται	να	οδηγήσει	σε	ανεπάρκεια	
οργάνων	και	θα	πρέπει	να	αντιμετωπίζεται	θεραπευτικά	όπως	η	σοβαρή	
ελονοσία	από	Ρ. falciparum.

Η	λοίμωξη	από	P. knowlesi	θα	πρέπει	πάντα	να	αποτελεί	πιθανό	ενδε-
χόμενο	σε	ασθενείς	 που	στη	μικροσκοπική	 εξέταση	 του	αίματός	 τους	
ανευρίσκονται	P. malariae και	οι	οποίοι	στο	ταξίδι	τους	είχαν	επισκεφθεί	
δασώδεις	περιοχές	της	νοτιοανατολικής	Ασίας,	συμπεριλαμβανομένων	
και	των	περιοχών	όπου	η	ελονοσία	δεν	είναι	συνήθως	ενδημική.

Τα	δοσολογικά	σχήματα	της	θεραπείας	της	μη	επιπλεγμένης	ελονοσίας	
παρέχονται	στον	Πίνακα	7.2.	Οι	λεπτομέρειες	της	κλινικής	διαχείρισης	
της	σοβαρής	ελονοσίας	περιέχονται	σε	άλλες	εκδόσεις	του	ΠΟΥ	(βλέπε	
«για	περισσότερη	μελέτη»	στο	τέλος	αυτού	του	κεφαλαίου).

Θεραπεία στο εξωτερικό και επείγουσα αυτοθεραπεία

Άτομα	που	παρουσιάζουν	πυρετό	μετά	από	μία	 εβδομάδα	ή	 περισσό-
τερο	αφότου	εισέλθουν	σε	μια	περιοχή	όπου	υπάρχει	κίνδυνος	ελονο-
σίας,	 θα	πρέπει	 να	συμβουλευτούν	άμεσα	κάποιο	 γιατρό	ή	 ειδικευμέ-
νο	εργαστήριο	ελονοσίας,	ώστε	να	γίνει	σωστή	διάγνωση	και	να	τους	
χορηγηθεί	ασφαλής	και	αποτελεσματική	θεραπεία.	Κατά	κανόνα,	στους	
ταξιδιώτες	μπορεί	 να	 χορηγηθεί	 συνδυαστική	 θεραπεία	 που	βασίζεται	
στην	αρτεμισίνη	(ACT),	σύμφωνα	με	την	εθνική	πολιτική	της	χώρας	που	
θα	 επισκεφθούν.	Οι	 εθνικές	πολιτικές	ανθελονοσιακών	φαρμάκων	για	
τις	ενδημικές	χώρες	περιέχονται	στην	 ιστοσελίδα:	http://www.who.int/
malaria/treatmentpolicies html.	
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Λόγω	 της	 διακίνησης	 νοθευμένων	 φαρμάκων	 σε	 κάποιες	 περιοχές	 με	
πλημμελείς	υποδομές,	προτείνεται	οι	ταξιδιώτες	να	προμηθεύονται	αν-
θελονοσιακά	φάρμακα	πριν	από	την	αναχώρηση,	ώστε	να	είναι	βέβαιοι	
για	την	ποιότητά	τους	σε	περίπτωση	που	νοσήσουν.

Πολλοί	είναι	οι	ταξιδιώτες	που	θα	τους	δοθεί	η	κατάλληλη	ιατρική	φρο-
ντίδα	μέσα	σε	24	ώρες	από	την	εμφάνιση	του	πυρετού.	Ωστόσο,	για	τους	
υπόλοιπους	αυτό	ίσως	να	μην	είναι	εφικτό,	ειδικότερα	αν	διαμένουν	σε	
απομακρυσμένες	περιοχές.	Σε	αυτή	την	περίπτωση,	οι	ταξιδιώτες	συμ-
βουλεύονται	να	έχουν	μαζί	τους	ανθελονοσιακά	φάρμακα	για	αυτοδια-
χείριση	(επείγουσα	αυτοθεραπεία).	

Η	επείγουσα	αυτοθεραπεία	πιθανώς	να	ενδείκνυται	και	για	ταξιδιώτες	
ορισμένων	επαγγελμάτων,	όπως	τα	πληρώματα	αεροπορικών	εταιριών,	
τα	 οποία	 κάνουν	 συχνές	 σύντομες	 στάσεις	 σε	 ενδημικές	 περιοχές	 για	
μεγάλες	περιόδους.	Τέτοιου	είδους	ταξιδιώτες	ίσως	επιλέξουν	τη	χημειο-
προφύλαξη	μόνο	για	περιοχές	υψηλού	κινδύνου	και	για	συγκεκριμένες	
εποχές.	Ωστόσο,	θα	πρέπει	να	συνεχίσουν	να	λαμβάνουν	μέτρα	πρόλη-
ψης	κατά	των	δηγμάτων	των	κουνουπιών	και	να	είναι	προετοιμασμένοι	
για	προσβολή	από	 ελονοσία,	φέροντας	πάντα	μαζί	 τους	ανθελονοσια-
κά	φάρμακα	για	επείγουσα	αυτοθεραπεία,	να	αναζητούν	άμεσα	ιατρική	
βοήθεια	σε	περίπτωση	εμφάνισης	πυρετού	και	να	λαμβάνουν	επείγουσα	
αυτοθεραπεία	σε	περίπτωση	που	δεν	είναι	άμεσα	διαθέσιμη	η	 ιατρική	
βοήθεια.

Επιπλέον,	 η	 επείγουσα	 αυτοθεραπεία	 –σε	 συνδυασμό	 με	 προστασία	
κατά	των	δηγμάτων	από	κουνούπια–	μπορεί	να	ενδείκνυται	για	όσους	
ταξιδεύουν	 μία	 εβδομάδα	 ή	 περισσότερο	 σε	 απομακρυσμένες	 αγροτι-
κές	περιοχές	όπου	υπάρχει	ελονοσία	ανθεκτική	σε	πολλά	φάρμακα	αλλά	
πολύ	 χαμηλός	 κίνδυνος	 λοίμωξης,	 και	 ο	 κίνδυνος	 των	 ανεπιθύμητων	
ενεργειών	της	προφύλαξης	ίσως	είναι	μεγαλύτερος	από	τον	αντίστοιχο	
της	ελονοσίας.	Αυτό	πιθανόν	να	ισχύει	για	ορισμένες	περιοχές	της	Ταϊ-
λάνδης	και	γειτονικές	χώρες	της	νοτιοανατολικής	Ασίας,	καθώς	και	για	
περιοχές	της	κοιλάδας	του	Αμαζονίου.	

Μελέτες	αναφορικά	με	τη	χρήση	ταχέων	διαγνωστικών	ελέγχων	(ταινίες	
εμβάπτισης)	έχουν	δείξει	ότι	οι	ταξιδιώτες	που	δεν	έχουν	εκπαιδευτεί	αντι-
μετωπίζουν	μεγάλο	πρόβλημα	στην	εκτέλεση	και	αξιολόγηση	αυτών	των	
δοκιμασιών,	με	πολύ	υψηλό	ποσοστό	ψευδώς	αρνητικών	αποτελεσμάτων.	
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Επίσης,	οι	ταινίες	εμβάπτισης	μπορεί	να	επηρεαστούν	από	την	υψηλή	θερ-
μοκρασία	και	υγρασία,	με	αποτέλεσμα	τη	μείωση	της	ευαισθησίας	τους.	

Η	επιτυχής	επείγουσα	αυτοθεραπεία	εξαρτάται	σε	μεγάλο	βαθμό	από	τη	
συμπεριφορά	του	ταξιδιώτη	και	οι	υγειονομικοί	οφείλουν	να	του	εξη-
γούν	διεξοδικά	τη	συγκεκριμένη	στρατηγική.	Οι	ταξιδιώτες	που	φέρουν	
μαζί	τους	φάρμακα	επείγουσας	αυτοθεραπείας	θα	πρέπει	να	έχουν	και	
γραπτές,	σαφείς	οδηγίες	για	την	αναγνώριση	των	συμπτωμάτων,	το	χρό-
νο	και	 τον	 τρόπο	 χορήγησης	 της	 θεραπείας,	 τις	 πιθανές	 ανεπιθύμητες	
ενέργειες	και	την	πιθανότητα	αποτυχίας	των	φαρμάκων.	Αν	ταξιδεύουν	
αρκετά	άτομα	μαζί,	οι	δόσεις	των	φαρμάκων	επείγουσας	αυτοθεραπείας	
θα	πρέπει	να	έχουν	εξατομικευτεί.	Οι	δόσεις	για	τα	παιδιά	θα	πρέπει	να	
έχουν	καθοριστεί	σαφώς	με	βάση	το	σωματικό	τους	βάρος.	Οι ταξιδιώ
τες πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι η αυτοθεραπεία αποτελεί μέρος 
των πρώτων βοηθειών και ότι οφείλουν να αναζητήσουν ιατρική βο-
ήθεια το συντομότερο δυνατόν.

Γενικώς,	οι	ταξιδιώτες	που	φέρουν	μαζί	τους	φάρμακα	επείγουσας	αυτο-
θεραπείας	θα	πρέπει	να	ακολουθούν	τις	εξής	οδηγίες:

   Συμβουλευτείτε	άμεσα	κάποιο	γιατρό	σε	περίπτωση	εμφάνισης	πυρε-
τού	μία	 εβδομάδα	ή	περισσότερο	μετά	 την	 είσοδο	σε	περιοχή	όπου	
υπάρχει	κίνδυνος	ελονοσίας.

   Αν	δεν	είναι	εφικτό	να	συμβουλευτείτε	κάποιο	γιατρό	και/ή	να	γίνει	
διάγνωση	μέσα	σε	24	ώρες	από	την	εμφάνιση	του	πυρετού,	ξεκινήστε	
επείγουσα	αυτοθεραπεία	και	ζητήστε	ιατρική	φροντίδα	όσο	το	δυνατόν	
συντομότερα	για	πλήρη	εκτίμηση	και	για	αποκλεισμό	άλλων	σοβαρών	
αιτίων	του	πυρετού.

   Μην	αντιμετωπίζετε	πιθανή	ελονοσία	με	τα	φάρμακα	που	έχετε	χρησι-
μοποιήσει	για	προφύλαξη.

   Ο	έμετος	των	ανθελονοσιακών	φαρμάκων	είναι	λιγότερο	πιθανός	όταν	
έχει	ήδη	μειωθεί	ο	πυρετός,	με	αντιπυρετικά	φάρμακα.	Σε	περίπτωση	
που	εμφανιστεί	έμετος	έως	και	30	min	μετά	τη	λήψη	του	φαρμάκου,	θα	
πρέπει	να	χορηγηθεί	μια	δεύτερη	πλήρης	δόση.	Αν	ο	έμετος	εμφανιστεί	
30–60	min	μετά	τη	δόση,	τότε	θα	πρέπει	να	χορηγηθεί	επιπλέον	μισή	
δόση.	Ο	έμετος	με	διάρροια	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	θεραπευτική	απο-
τυχία	λόγω	πλημμελούς	απορρόφησης	των	φαρμάκων.	
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   Ολοκληρώστε	τη	χορήγηση	της	επείγουσας	αυτοθεραπείας	και	επανα-
λάβατε	την	ανθελονοσιακή	προφύλαξη	μία	εβδομάδα	μετά	την	πρώτη	
δόση	της	θεραπείας.	Για	να	μειωθεί	ο	κίνδυνος	της	αλληλεπίδρασης	
των	φαρμάκων	θα	πρέπει	 να	μεσολαβήσει	περίοδος	 τουλάχιστον	12	
ωρών	μεταξύ	της	τελευταίας	δόσης	θεραπείας	με	κινίνη	και	της	επανέ-
ναρξης	της	προφύλαξης	με	μεφλοκίνη.	

   Τα	φάρμακα	που	 επιλέγονται	 για	 την	 επείγουσα	αυτοθεραπεία	 είναι	
κατά	κανόνα	τα	ίδια	με	εκείνα	της	μη	επιπλεγμένης	ελονοσίας	(βλέπε	
πιο	πάνω).	Η	επιλογή	θα	εξαρτηθεί	από	τον	τύπο	της	ελονοσίας	στην	
περιοχή	 προορισμού	 και	 τη	 δοσολογία	 της	 χημειοπροφύλαξης	 που	
λαμβάνεται.	Ο	συνδυασμός	αρτημαιθέρα-λουμεφανδρίνης	έχει	εγκρι-
θεί	(στην	Ελβετία	και	το	Ηνωμένο	Βασίλειο)	για	χρήση	ως	επείγουσα	
αυτοθεραπεία	στους	ταξιδιώτες.	Ο	Πίνακας	7.2	παρέχει	λεπτομέρειες	
σχετικά	με	τα	διάφορα	ανθελονοσιακά	φάρμακα.

Ειδικές ομάδες

Κάποιες	ομάδες	ταξιδιωτών,	ειδικά	τα	μικρά	παιδιά,	οι	έγκυες	γυναίκες	
και	τα	ανοσοκατασταλμένα	άτομα,	διατρέχουν	υψηλό	κίνδυνο	σοβαρών	
επιπλοκών	αν	νοσήσουν	από	ελονοσία.	Η	διαμόρφωση	συστάσεων	γι’	αυ-
τές	τις	ομάδες	ατόμων	είναι	δυσχερής	λόγω	των	περιορισμένων	στοιχείων.	
Στο	Κεφάλαιο	9	παρέχονται	πληροφορίες	σχετικά	με	τους	μετανάστες	από	
ενδημικές	περιοχές	που	κατοικούν	σε	μη	ενδημικές	περιοχές	και	επιστρέ-
φουν	στις	χώρες	τους	για	να	επισκεφθούν	συγγενείς	και	φίλους.	

Έγκυες γυναίκες

Η	ελονοσία	στις	έγκυες	γυναίκες	αυξάνει	την	πιθανότητα	θανάτου	μη-
τέρας,	αποβολής,	γέννησης	θνησιγενούς	ή	χαμηλού	βάρους	νεογνού	με	
αυξημένο	κίνδυνο	θανάτου.

Οι	έγκυες	γυναίκες	θα	πρέπει	να	συμβουλεύονται	να	αποφεύγουν	τα	τα-
ξίδια	σε	περιοχές	όπου	παρατηρείται	μετάδοση	ελονοσίας.	Εφόσον	το	
ταξίδι	 είναι	αναπόφευκτο,	πολύ	σημαντική	θεωρείται	η	λήψη	των	κα-
τάλληλων	μέτρων	πρόληψης	κατά	της	ελονοσίας,	ακόμα	κι	αν	το	ταξίδι	
γίνεται	σε	περιοχή	με	ελονοσία	από Ρ. vivax.	Οι	έγκυες	γυναίκες	θα	πρέ-
πει	να	αναζητούν	άμεσα	ιατρική	βοήθεια	εάν	υπάρχει	υποψία	νόσησης	
από	ελονοσία	και	σε	περίπτωση	που	αυτό	δεν	είναι	εφικτό	θα	πρέπει	να	
χορηγείται	επείγουσα	αυτοθεραπεία.	Η	αναζήτηση	ιατρικής	βοήθειας	θα	
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πρέπει	να	γίνει	το	συντομότερο	δυνατόν	μετά	την	επείγουσα	αυτοθερα-
πεία.	Υπάρχουν	πολύ	περιορισμένες	πληροφορίες	σχετικά	με	την	ασφά-
λεια	και	 την	αποτελεσματικότητα	 των	περισσοτέρων	ανθελονοσιακών	
φαρμάκων	 κατά	 την	 εγκυμοσύνη,	 ειδικότερα	 κατά	 το	 πρώτο	 τρίμηνο.	
Παρόλ’	αυτά,	η	ακούσια	έκθεση	σε	ανθελονοσιακά	φάρμακα	δεν	αποτε-
λεί	ένδειξη	διακοπής	της	κύησης.	

Αποφυγή δηγμάτων κουνουπιών 

Οι	έγκυες	γυναίκες	είναι	ιδιαιτέρως	ευπαθείς	στα	δήγματα	των	κουνου-
πιών	και,	ως	εκ	τούτου,	θα	πρέπει	να	είναι	σε	εγρήγορση	για	τη	λήψη	μέ-
τρων	πρόληψης,	συμπεριλαμβανομένων	των	εντομοαπωθητικών	και	των	
κουνουπιέρων	με	εντομοκτόνο.	Ακόμα,	θα	πρέπει	να	φροντίζουν	ώστε	
να	μην	ξεπερνούν	τις	προτεινόμενες	δόσεις	εντομοαπωθητικών.	

Χημειοπροφύλαξη
Στις	περιοχές	τύπου	ΙΙ,	με	μετάδοση	μόνο	του	P. vivax,	ή	εκεί	όπου	το	
P. falciparum	είναι	πλήρως	ευαίσθητο	στη	χλωροκίνη,	μπορεί	να	χρη-
σιμοποιηθεί	 μόνο	 χλωροκίνη	 για	 προφύλαξη.	 Στις	 περιοχές	 τύπου	 ΙΙΙ	
μπορεί	να	χορηγηθεί	με	ασφάλεια	προφύλαξη	με	χλωροκίνη	σε	συνδυα-
σμό	με	προγουανίλη,	συμπεριλαμβανομένου	του	πρώτου	τριμήνου	της	
εγκυμοσύνης.	Σε	περιοχές	τύπου	IV	μπορεί	να	χορηγηθεί	προφύλαξη	με	
μεφλοκίνη	 το	 δεύτερο	 και	 τρίτο	 τρίμηνο,	ωστόσο	 οι	 πληροφορίες	 για	
την	ασφάλεια	της	μεφλοκίνης	κατά	το	πρώτο	τρίμηνο	είναι	περιορισμέ-
νες.	Έχοντας	 υπόψη	 τον	 κίνδυνο	 της	 ελονοσίας	 για	 τη	μητέρα	 και	 το	
έμβρυο,	οι	ειδικοί	τείνουν	όλο	και	περισσότερο	να	συμφωνήσουν	ότι	θα	
πρέπει	με	κάθε	τρόπο	να	αποφευχθεί	ή	να	καθυστερήσει	το	ταξίδι	κατά	
το	πρώτο	τρίμηνο	της	εγκυμοσύνης	σε	περιοχή	με	P. falciparum	ανθε-
κτικό	στη	χλωροκίνη.	Αν	αυτό	είναι	πραγματικά	ανέφικτο,	θα	πρέπει	να	
λαμβάνονται	 τα	 κατάλληλα	 μέτρα	 πρόληψης,	 συμπεριλαμβανομένης	
της	προφύλαξης	με	μεφλοκίνη,	όπου	αυτό	συστήνεται.	Η	δοξυκυκλίνη	
αντενδείκνυται	κατά	την	εγκυμοσύνη,	ενώ	ο	συνδυασμός	ατοβακόνης-
προγουανίλης	 δεν	 έχει	 ερευνηθεί	 επαρκώς	ώστε	 να	συνταγογραφείται	
κατά	την	κύηση.	

Θεραπεία
Η	κλινδαμυκίνη	 και	 η	 κινίνη	 θεωρούνται	 ασφαλείς	 ακόμα	 και	 κατά	 το	
πρώτο	 τρίμηνο	 της	κύησης.	Τα	παράγωγα	 της	αρτεμισίνης	μπορούν	 να	



ζητηματα υγειασ ταξιδευοντασ στον κοσμο

���

χρησιμοποιηθούν	 για	 τη	θεραπεία	μη	 επιπλεγμένης	 ελονοσίας	στο	δεύ-
τερο	και	το	τρίτο	τρίμηνο,	ενώ	στο	πρώτο	τρίμηνο	χορηγούνται	μόνο	αν	
δεν	υπάρχουν	άλλα	κατάλληλα	φάρμακα.	Η	αμοδιακίνη	και	η	χλωροκίνη	
μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	με	ασφάλεια	για	θεραπεία	ελονοσίας	από	
Ρ. vivax	στην	κύηση,	αλλά	η	χορήγηση	πριμακίνης	για	πρόληψη	των	υπο-
τροπών	θα	πρέπει	να	αναβάλλεται	για	μετά	τον	τοκετό.	Οι	συνδυασμοί	
ατοβακόνης-προγουανίλης	 και	 αρτημαιθέρα-λουμεφανδρίνης	 δεν	 έχουν	
ερευνηθεί	επαρκώς	ώστε	να	συνταγογραφούνται	κατά	την	εγκυμοσύνη.	

Η	 θεραπεία	 που	 συστήνεται	 για	 τη	 μη επιπλεγμένη ελονοσία από Ρ. 
falciparum στο πρώτο τρίμηνο	είναι	κινίνη±κλινδαμυκίνη.	Για	το	δεύ-
τερο και τρίτο τρίμηνο	οι	επιλογές	είναι:	συνδυαστική	θεραπεία	με	βάση	
την	αρτεμισίνη	 (ACT)	σύμφωνα	με	 την	 εθνική	πολιτική,	αρτεσουνάτη	
+κλινδαμυκίνη,	ή	κινίνη+κλινδαμυκίνη.	

Οι	έγκυες	γυναίκες	με	ελονοσία	από	Ρ. falciparum,	ιδιαίτερα	στο	δεύτε-
ρο	και	τρίτο	τρίμηνο	της	κύησης,	είναι	πιο	πιθανό	να	εμφανίσουν	σοβα-
ρή	νόσο	συγκριτικά	με	τους	υπόλοιπους	ενήλικες,	συχνά	επιπλεκόμενη	
με	 υπογλυκαιμία	 και	 πνευμονικό	 οίδημα.	 Η	 μητρική	 θνητότητα	 είναι	
περίπου	50%	στη	σοβαρή	ελονοσία,	ποσοστό	υψηλότερο	από	αυτό	των	
μη	εγκύων	ενηλίκων.	Ο	θάνατος	του	εμβρύου	και	ο	πρόωρος	τοκετός	
είναι	επίσης	συχνά.	Στις έγκυες γυναίκες με σοβαρή ελονοσία	θα	πρέ-
πει	να	χορηγούνται,	χωρίς	καθυστέρηση,	πλήρεις	δόσεις	παρεντερικών	
ανθελονοσιακών	φαρμάκων.	Κατά	το	πρώτο τρίμηνο	μπορεί	να	χρησι-
μοποιηθεί	κινίνη	ή	αρτεσουνάτη.	Το	δεύτερο και τρίτο τρίμηνο η	αρτε-
σουνάτη	αποτελεί	την	πρώτη	επιλογή	και	ο	αρτημαιθέρας	τη	δεύτερη.	Η	
θεραπεία	δεν	πρέπει	να	καθυστερήσει,	και	στην	περίπτωση	που	υπάρχει	
μόνο	ένα	από	τα	ακόλουθα	φάρμακα:	αρτεσουνάτη,	αρτημαιθέρας	ή	κι-
νίνη,	θα	πρέπει	να	ξεκινήσει	άμεσα.	

Πληροφορίες	σχετικά	με	την	ασφάλεια	των	ανθελονοσιακών	φαρμάκων	
κατά	την	περίοδο	του	θηλασμού	παρέχονται	στους	Πίνακες	7.1	και	7.2.

Γυναίκες που ενδέχεται να μείνουν έγκυες κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού ή μετά από αυτό

Η	 προφυλακτική	 αγωγή	 κατά	 της	 ελονοσίας	 μπορεί	 να	 ληφθεί,	 αλλά	
θεωρείται	προτιμότερη	η	αποφυγή	της	εγκυμοσύνης	κατά	την	περίοδο	
λήψης	των	φαρμάκων	και	για	μία	εβδομάδα	μετά	τη	διακοπή	της	προ-
φυλακτικής	αγωγής	με	δοξυκυκλίνη,	3	εβδομάδες	μετά	τη	διακοπή	της	
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ατοβακόνης-προγουανίλης	και	3	μήνες	μετά	τη	διακοπή	της	μεφλοκίνης.	
Ενδεχόμενη	εγκυμοσύνη	κατά	τη	διάρκεια	της	ανθελονοσιακής	προφύ-
λαξης	δεν	αποτελεί	ένδειξη	για	διακοπή	της	κύησης.

Μικρά παιδιά

Η ελονοσία από Ρ. falciparum στα μικρά παιδιά αποτελεί επείγουσα 
κατάσταση.	Η	νόσος	ενδέχεται	να	έχει	 ταχεία	δυσμενή	κατάληξη.	Τα	
αρχικά	συμπτώματα	είναι	άτυπα	και	δύσκολο	να	αναγνωριστούν.	Είναι	
πιθανό	 να	 παρατηρηθούν	 επιπλοκές	 απειλητικές	 για	 τη	 ζωή	 μέσα	 σε	
λίγες	ώρες	από	 την	 έναρξη	 των	πρώτων	συμπτωμάτων.	Θα	πρέπει	 να	
ζητηθεί	αμέσως	ιατρική	βοήθεια	σε	περίπτωση	που	κάποιο	παιδί	παρου-
σιάσει	εμπύρετη	νόσο	εντός	3	μηνών	(ή	σπανίως	αργότερα)	από	το	τα-
ξίδι	σε	ενδημική	περιοχή.	Απαιτείται	άμεση	εργαστηριακή	επιβεβαίωση	
της	διάγνωσης	και	έναρξη	θεραπείας	με	το	κατάλληλο	ανθελονοσιακό	
φάρμακο	το	συντομότερο	δυνατόν.	Τα	βρέφη	πρέπει	να	εξετάζονται	για	
ελονοσία	ακόμα	κι	αν	δεν	παρουσιάζουν	εμπύρετη	νόσο.	

Οι	γονείς	θα	πρέπει	να	συμβουλεύονται	να	μην	παίρνουν	μαζί	τους	βρέ-
φη	και	μικρά	παιδιά	σε	περιοχές	όπου	υπάρχει	κίνδυνος	ελονοσίας	από Ρ. 
falciparum.	Αν	δεν	είναι	εφικτή	η	αποφυγή	του	ταξιδιού,	τα	παιδιά	πρέ-
πει	να	προστατεύονται	σχολαστικά	κατά	των	δηγμάτων	των	κουνουπιών	
και	να	τους	χορηγούνται	τα	απαραίτητα	φάρμακα	χημειοπροφύλαξης.	Οι	
ταξιδιώτες	μεγάλης	διάρκειας	ταξιδιών	και	όσοι	είναι	εκπατρισμένοι	θα	
πρέπει	να	προσαρμόζουν	τη	δοσολογία	της	χημειοπροφύλαξης	ανάλογα	
με	την	αύξηση	του	σωματικού	βάρους	του	παιδιού	που	μεγαλώνει.	

Προστασία από δήγματα κουνουπιών

Τα	βρέφη	πρέπει	να	καλύπτονται	από	κουνουπιέρες	με	εντομοκτόνο,	όσο	
αυτό	είναι	δυνατό	τις	ώρες	μεταξύ	δύσης	και	ανατολής.	Οι	οδηγίες	του	
κατασκευαστή	 σχετικά	 με	 τη	 χρήση	 εντομοαπωθητικών	 θα	 πρέπει	 να	
τηρούνται	πιστά	και	να	μη	γίνονται	υπερβάσεις	στη	συνιστώμενη	δόση.

Χημειοπροφύλαξη 

Η	χλωροκίνη,	η	προγουανίλη	και	η	μεφλοκίνη	θεωρούνται	συμβατές	με	
το	θηλασμό.	Τα	βρέφη	που	θηλάζουν	ή	τρέφονται	με	φιάλη	(μπιμπερό)	
πρέπει	να	λαμβάνουν	χημειοπροφύλαξη,	καθώς	δεν	προστατεύονται	από	
την	προφυλακτική	αγωγή	στην	οποία	υποβάλλεται	η	μητέρα	τους.	Το	δο-
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σολογικό	σχήμα	για	τα	παιδιά	θα	πρέπει	να	βασίζεται	στο	σωματικό	τους	
βάρος	και	τα	δισκία	να	διαλύονται	σε	σκόνη,	όταν	κρίνεται	απαραίτητο.	
Η	πικρή	γεύση	του	φαρμάκου	μπορεί	να	καλυφθεί	με	μαρμελάδα	ή	κά-
ποιο	άλλο	τρόφιμο.	Η	χλωροκίνη	και	η	προγουανίλη	είναι	ασφαλείς	για	
βρέφη	και	μικρά	παιδιά,	αλλά	η	χρήση	τους	είναι	πλέον	πολύ	περιορι-
σμένη	λόγω	της	διαδεδομένης	αντοχής	των	πλασμωδίων	στη	χλωροκίνη.	
Η	μεφλοκίνη	μπορεί	να	χορηγηθεί	σε	βρέφη	βάρους	>5	kg.	Η	ατοβα-
κόνη-προγουανίλη	γενικώς	δεν	συστήνεται	για	προφύλαξη	παιδιών	με	
βάρος	<11	kg,	διότι	δεν	υπάρχουν	επαρκή	στοιχεία,	ενώ	στο	Βέλγιο,	τον	
Καναδά	και	τις	ΗΠΑ	χορηγείται	προφύλαξη	στα	βρέφη	που	ζυγίζουν	>5	
kg.	Η	δοξυκυκλίνη	δεν	ενδείκνυται	για	παιδιά	κάτω	των	8	ετών.	Όλα	τα	
ανθελονοσιακά	φάρμακα	πρέπει	να	φυλάσσονται	μακριά	από	παιδιά	και	
να	κλείνονται	σε	ασφαλή	δοχεία.	Η	χλωροκίνη	είναι	ιδιαιτέρως	τοξική	
σε	περίπτωση	υπερδοσολογίας.	

Θεραπεία

Τα	παιδιά	με	οξεία	νόσηση	από	ελονοσία	P. falciparum	χρειάζονται	προ-
σεκτική	κλινική	παρακολούθηση,	καθώς	η	κατάστασή	τους	ενδέχεται	να	
παρουσιάσει	 ταχεία	 επιδείνωση.	 Πρέπει	 να	 καταβάλλεται	 κάθε	 δυνατή	
προσπάθεια	 χορήγησης	 από	 του	 στόματος	 θεραπείας	 και	 διασφάλισης	
της	σωστής	λήψης	της.	Η	συνδυασμένη	θεραπεία	με	βάση	την	αρτεμισίνη	
(ACT),	ως	εθνική	πολιτική,	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	στο	εξωτερικό	ως	
πρώτη	γραμμή	θεραπείας.	Οι	επιλογές	από	του	στόματος	θεραπείας	για	
επείγουσα	αυτοθεραπεία	και	για	ταξιδιώτες	που	επιστρέφουν	είναι	οι	εξής:	
αρτημαιθέρας-λουμεφανδρίνη	(δεν	συστήνεται	για	παιδιά	<5	kg	λόγω	έλ-
λειψης	στοιχείων),	ατοβακόνη-προγουανίλη	(ασφαλής	για	παιδιά	≥5	kg,	
αλλά	με	περιορισμένα	στοιχεία)	και	κινίνη+κλινδαμυκίνη	(ασφαλής,	αλλά	
με	περιορισμένα	στοιχεία	για	την	κλινδαμυκίνη).	Ο	συνδυασμός	κινίνης	
και	δοξυκυκλίνης	είναι	κατάλληλος	για	παιδιά	8	ετών	ή	μεγαλύτερα.	Η	πα-
ρεντερική	θεραπεία	και	η	εισαγωγή	σε	νοσοκομείο	ενδείκνυνται	για	μικρά	
παιδιά	που	δεν	μπορούν	να	καταπιούν	ανθελονοσιακά	φάρμακα.	

Η	χλωροκίνη	και	η	αμοδιακίνη	μπορούν	να	χορηγηθούν	με	ασφάλεια	για	
την	αντιμετώπιση	των	λοιμώξεων	από P. malariae, P. ovale	ή	P. vivax	σε	
μικρά	παιδιά.	Το	χαμηλότερο	όριο	ηλικίας	για	θεραπεία	πρόληψης	των	
υποτροπών	με	πριμακίνη	δεν	έχει	καθοριστεί	και	γενικώς	η	αγωγή	αυτή	
δεν	ενδείκνυται	στα	βρέφη.	
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Πληροφορίες	σχετικά	με	την	ασφάλεια	των	φαρμάκων	για	προφύλαξη	
και	θεραπεία	μικρών	παιδιών	παρέχονται	στους	Πίνακες	7.1	και	7.2.

Ανοσοκατασταλμένοι ταξιδιώτες

Για	τους	ανοσοκατασταλμένους	ταξιδιώτες	ο	κίνδυνος	ελονοσίας	είναι	
μεγαλύτερος	και	η	πρόληψη	της	νόσου	με	την	αποφυγή	των	δηγμάτων	
των	κουνουπιών	και	με	τη	χρήση	χημειοπροφύλαξης	θεωρείται	ιδιαίτερα	
σημαντική.	Ως	εκ	τούτου,	θα	πρέπει	να	αναζητούνται	συμβουλές	πριν	
από	το	ταξίδι.	Ενδεχομένως	να	υπάρχει	αυξημένος	κίνδυνος	αποτυχίας	
της	ανθελονοσιακής	θεραπείας	σε	άτομα	που	πάσχουν	από	HIV/AIDS.	
Ωστόσο,	μέχρι	σήμερα,	δεν	υπάρχουν	επαρκείς	πληροφορίες	που	θα	επι-
τρέψουν	μετατροπές	στα	συνιστώμενα	θεραπευτικά	σχήματα.	

Πολυανθεκτική ελονοσία

Ελονοσία	ανθεκτική	σε	πολλά	φάρμακα	έχει	αναφερθεί	στη	νοτιοανατο-
λική	Ασία	(Καμπότζη,	Μιανμάρ,	Ταϊλάνδη,	Βιετνάμ)	και	στην	κοιλάδα	
του	Αμαζονίου	της	νότιας	Αμερικής,	όπου	–πιο	συγκεκριμένα–	εμφανί-
ζεται	σε	περιοχές	της	Βραζιλίας,	της	Γαλλικής	Γουιάνα	και	του	Σουρι-
νάμ.	

Στην	περιοχή	των	συνόρων	της	Καμπότζης,	της	Μιανμάρ	και	της	Ταϊ-
λάνδης	οι	λοιμώξεις	από	P. falciparum	 δεν	ανταποκρίνονται	στη	θε-
ραπεία	 με	 χλωροκίνη	 ή	 σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη,	 η	 ευαισθησία	
στην	κινίνη	είναι	μειωμένη	και	αναφέρεται	αποτυχία	της	θεραπείας	με	
μεφλοκίνη	που	φθάνει	το	50%.	Σε	αυτές	τις	περιπτώσεις,	στην	αντιμε-
τώπιση	της	ελονοσίας	συμβάλλουν	τα	προσωπικά	μέτρα	πρόληψης	σε	
συνδυασμό	με	χημειοπροφύλαξη	με	ατοβακόνη-προγουανίλη	ή	δοξυ-
κυκλίνη.	Η	επείγουσα	αυτοθεραπεία	με	ατοβακόνη-προγουανίλη	ή	αρ-
τημαιθέρα-λουμεφανδρίνη	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	σε	περιπτώσεις	
όπου	ο	κίνδυνος	λοίμωξης	είναι	πολύ	χαμηλός.	Ωστόσο,	τα	φάρμακα	
αυτά	δεν	μπορούν	να	χορηγηθούν	σε	έγκυες	γυναίκες	και	μικρά	παιδιά.	
Εφόσον	δεν	υπάρχει	κάποιο	προφυλακτικό	σχήμα	ή	επείγουσα	αυτο-
θεραπεία	που	να	είναι	εξίσου	αποτελεσματική	και	ασφαλής	γι’	αυτές	
τις	ομάδες	ατόμων,	οι	έγκυες	γυναίκες	και	τα	μικρά	παιδιά	θα	πρέπει	
να	 αποφεύγουν	 τα	 ταξίδια	 σε	 περιοχές	 όπου	 ενδημεί	 πολυανθεκτική	
ελονοσία.	
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λή

ρη
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λη
ρο

φ
όρ

ησ
η 

αν
αφ

ορ
ικ

ά 
με

 τ
ις
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ντ

εν
δε

ίξ
ει

ς 
κα

ι τ
α 

μέ
τρ

α 
πρ

όλ
ηψ

ης
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Ο
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ό 
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Δ

ιά
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ει
α 

πρ
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ύλ
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Χρ

ήσ
η 

σε
 ε

ιδ
ικ
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μά
δε

ς
Κύ

ρι
ες

 
αν

τε
νδ

εί
ξε

ις
α

Σχ
όλ

ια
α

Κύ
ησ

η
Θ

ηλ
α-

σμ
ός

Π
αι

δι
ά

α Δ
ια

βά
στ

ε 
τι

ς 
οδ

ηγ
ίε

ς 
στ

η 
συ

σκ
ευ

ασ
ία

 γ
ια

 π
λή

ρη
 π

λη
ρο

φ
όρ

ησ
η 

αν
αφ

ορ
ικ

ά 
με

 τ
ις

 α
ντ

εν
δε

ίξ
ει

ς 
κα

ι τ
α 

μέ
τρ

α 
πρ

όλ
ηψ

ης
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(σ
υν

εχ
ίζ

ετ
αι

)

Δ
οξ

υκ
υ-

κλ
ίν

η
1,

5 
m

g 
άλ

ατ
ος

/k
g 

κα
θη

-
με

ρι
νά

Δ
όσ

η 
εν

ηλ
ίκ

ω
ν:

 1
 δ

ισ
κί

ο 
τω

ν 
10

0 
m

g 
κα

θη
με

ρι
νά

Ξε
κι

νή
στ

ε 
1 

ημ
έρ

α 
πρ

ιν
 α

πό
 τ

ην
 

αν
αχ

ώ
ρη

ση
 κ

αι
 

συ
νε

χί
στ

ε 
γι

α 
4 

εβ
δο

μά
δε

ς 
με

τά
 

τη
ν 

επ
ισ

τρ
οφ

ή

Αν
τε

ν-
δε

ίκ
νυ

-
τα

ι

Αν
τε

ν-
δε

ίκ
νυ

-
τα

ι

Αν
τε

ν-
δε

ίκ
νυ

τα
ι 

γι
α 

πα
ιδ

ιά
 

κά
τω

 τ
ω

ν 
8 

ετ
ώ

ν

Υπ
ερ

ευ
αι

σθ
ησ

ία
 

σε
 τ

ετ
ρα

κυ
κλ

ίν
ες

. 
Η

πα
τι

κή
 δ

υσ
λε

ι-
το

υρ
γί

α

Η
 δ

οξ
υκ

υκ
λί

νη
 κ

άν
ει

 
το

 δ
έρ

μα
 π

ιο
 ε

υπ
αθ

ές
 

σε
 η

λι
ακ

ό 
έγ

κα
υμ

α.
 Τ

α 
άτ

ομ
α 

με
 ε

υα
ίσ

θη
το

 
δέ

ρμ
α 

πρ
έπ

ει
 ν

α 
χρ

ησ
ι-

μο
πο

ιο
ύν

 α
ντ

ηλ
ια

κό
 

με
γά

λη
ς π

ρο
στ

ασ
ία

ς 
(U

VA
) κ

αι
 ν

α 
απ

ο-
φ

εύ
γο

υν
 τη

ν 
άμ

εσ
η 

έκ
θε

ση
 σ

το
ν 

ήλ
ιο

 ή
 ν

α 
επ

ιλ
έξ

ου
ν 

άλ
λο

 φ
άρ

-
μα

κο
. Η

 δ
οξ

υκ
υκ

λί
νη

 
πρ

έπ
ει

 ν
α 

λα
μβ

άν
ετ

αι
 

με
 ά

φ
θο

νο
 ν

ερ
ό 

ώ
στ

ε 
να

 α
πο

τρ
έπ

ετ
αι

 ο
 ο

ι-
σο

φ
αγ

ικ
ός

 ε
ρε

θι
σμ

ός
. 

Η
 δ

οξ
υκ

υκ
λί

νη
 μ

πο
ρε

ί 
να

 α
υξ

ήσ
ει

 το
ν 

κί
νδ

υν
ο 

κο
λπ

ικ
ής

 μ
υκ

ητ
ία

ση
ς 

απ
ό 

Ca
nd

id
a.

 
Μ

ελ
έτ

ες
 έ

χο
υν

 δ
εί

ξε
ι 

ότ
ι ο

ι μ
ον

οϋ
δρ

ικ
ές

 
μο

ρφ
ές

 το
υ 

φ
αρ

μά
κο

υ 
εί

να
ι κ

αλ
ύτ

ερ
α 

αν
εκ

τέ
ς 

απ
ό 

τι
ς h

yc
la

te
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τε
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συ

νέ
χε

ια
)

Ο
νο

μα
-

σί
α 

φ
αρ

-
μά

κο
υ

Δ
οσ

ολ
ογ

ικ
ό 

σχ
ήμ

α 
Δ

ιά
ρκ

ει
α 

πρ
οφ

ύλ
αξ

ης
Χρ

ήσ
η 

σε
 ε

ιδ
ικ

ές
 ο

μά
δε

ς
Κύ

ρι
ες

 
αν

τε
νδ

εί
ξε

ις
α

Σχ
όλ

ια
α

Κύ
ησ

η
Θ

ηλ
α-

σμ
ός

Π
αι

δι
ά

Μ
εφ

λο
-

κί
νη

5 
m

g/
kg

 ε
βδ

ομ
αδ

ια
ίω

ς
Δ

όσ
η 

εν
ηλ

ίκ
ω

ν:
 1

 δ
ισ

κί
ο 

τω
ν 

25
0 

m
g 

εβ
δο

μα
δι

-
αί

ω
ς

Ξε
κι

νή
στ

ε 
το

υλ
άχ

ι-
στ

ον
 1

 ε
βδ

ομ
άδ

α 
(π

ρο
τι

μό
τε

ρο
 

2–
3 

εβ
δο

μά
δε

ς)
 

πρ
ιν

 α
πό

 τ
ην

 
αν

αχ
ώ

ρη
ση

 κ
αι

 
συ

νε
χί

στ
ε 

γι
α 

4 
εβ

δο
μά

δε
ς 

με
τά

 
τη

ν 
επ

ισ
τρ

οφ
ή

Δ
εν

 σ
υ-

στ
ήν

ετ
αι

 
γι

α 
το

 
πρ

ώ
το

 
τρ

ίμ
ην

ο 
τη

ς 
κύ

ησ
ης

 
λό

γω
 

έλ
λε

ιψ
ης

 
στ

οι
-

χε
ίω

ν 
(β

λέ
πε

  
σε

λ.
 

21
6)

Α
σφ

α-
λή

ς
Δ

εν
 σ

υ-
στ

ήν
ετ

αι
 

γι
α 

πα
ιδ

ιά
 

βά
ρο

υς
 

<5
 k

g 
λό

γω
 

έλ
λε

ιψ
ης

 
στ

οι
χε

ίω
ν

Υπ
ερ

ευ
αι

σθ
ησ

ία
 

στ
η 

με
φ

λο
κί

νη
. 

Ψ
υχ

ια
τρ

ικ
ές

 δ
ια

-
τα

ρα
χέ

ς 
(σ

υμ
πε

-
ρι

λα
μβ

αν
ομ

έν
ης

 
τη

ς 
κα

τά
θλ

ιψ
ης

) 
ή 

επ
ιλ

ηπ
τι

κέ
ς 

δι
ατ

αρ
αχ

ές
. Ι

στ
ο-

ρι
κό

 σ
οβ

αρ
ής

 
νε

υρ
οψ

υχ
ια

τρ
ικ

ής
 

νό
σο

υ.
 Σ

υν
υπ

άρ
-

χο
υσ

α 
θε

ρα
πε

ία
 

αλ
οφ

αν
ρί

νη
ς.

 
Θ

ερ
απ

εί
α 

με
 

με
φ

λο
κί

νη
 τ

ις
 

πρ
οη

γο
ύμ

εν
ες

 4
 

εβ
δο

μά
δε

ς

Ν
α 

μη
 χ

ορ
ηγ

εί
τα

ι 
με

φ
λο

κί
νη

 ε
ντ

ός
 1

2 
ω

ρώ
ν 

απ
ό 

θε
ρα

πε
ία

 
με

 κ
ιν

ίν
η.

 Η
 μ

εφ
λο

-
κί

νη
 κ

αι
 ά

λλ
α 

κα
ρδ

ιο
-

δρ
ασ

τι
κά

 φ
άρ

μα
κα

 
μπ

ορ
ού

ν 
να

 χ
ορ

η-
γο

ύν
τα

ι σ
υγ

χρ
όν

ω
ς 

με
 ά

λλ
α 

μό
νο

 υ
πό

 
ια

τρ
ικ

ή 
πα

ρα
κο

λο
ύ-

θη
ση

. Η
 α

μπ
ικ

ιλ
ίν

η,
 

η 
τε

τρ
ακ

υκ
λί

νη
 κ

αι
 

η 
με

το
κλ

οπ
ρα

μί
δη

 
μπ

ορ
εί

 ν
α 

αυ
ξή

σο
υν

 
τα

 ε
πί

πε
δα

 μ
εφ

λο
κί

-
νη

ς 
στ

ο 
αί

μα
. Ν

α 
μη

 
χο

ρη
γε

ίτ
αι

 μ
ε 

πό
σι

μο
 

εμ
βό

λι
ο 

τυ
φ

οε
ιδ

ού
ς

α Δ
ια

βά
στ

ε 
τι

ς 
οδ

ηγ
ίε

ς 
στ

η 
συ

σκ
ευ

ασ
ία

 γ
ια

 π
λή

ρη
 π

λη
ρο

φ
όρ

ησ
η 

αν
αφ

ορ
ικ

ά 
με

 τ
ις

 α
ντ

εν
δε

ίξ
ει

ς 
κα

ι τ
α 

μέ
τρ

α 
πρ

όλ
ηψ

ης
.

(σ
υν

εχ
ίζ

ετ
αι

)
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ρι
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ια
α

Κύ
ησ

η
Θ
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Π
αι

δι
ά

α Δ
ια

βά
στ
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τι
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οδ
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ς 
στ

η 
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ησ
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αν
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ορ
ικ
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με
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ει
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κα

ι τ
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μέ
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πρ
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ης
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Π
ρο

γο
υα

-
νί

λη
3 

m
g 

κα
θη

με
ρι

νά
Δ

όσ
η 

εν
ηλ

ίκ
ω

ν:
 2

 δ
ισ

κί
α 

τω
ν 

10
0 

m
g 

κα
θη

με
ρι

νά

Ξε
κι

νή
στ

ε 
1 

ημ
έρ

α 
πρ

ιν
 α

πό
 τ

ην
 

αν
αχ

ώ
ρη

ση
 κ

αι
 

συ
νε

χί
στ

ε 
γι

α 
4 

εβ
δο

μά
δε
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με

τά
 

τη
ν 

επ
ισ

τρ
οφ

ή

Α
σφ

α-
λή

ς
Α

σφ
α-

λή
ς

Α
σφ

αλ
ής

Η
πα

τι
κή

 ή
 ν

εφ
ρι

-
κή

 δ
υσ

λε
ιτ

ου
ργ

ία
Χρ

ησ
ιμ

οπ
οι

ήσ
τε

 
μό

νο
 σ

ε 
συ

νδ
υα

σμ
ό 

με
 χ

λω
ρο

κί
νη

. Η
 π

ρο
-

γο
υα

νί
λη

 μ
πο

ρε
ί ν

α 
επ

ηρ
εά

σε
ι τ

ο 
ζω

ντ
αν

ό 
εμ

βό
λι

ο 
κα

τά
 τ

ου
 

τυ
φ

οε
ιδ

ού
ς 

πυ
ρε

το
ύ

(σ
υν

εχ
ίζ

ετ
αι

)
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Δ
ισ

κί
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αρ
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μα
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/λ
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με
-

φ
ρα

νδ
ρί

-
νη

ς 

Π
ρό

γρ
αμ

μα
 3

 η
με

ρώ
ν 

σε
 6

 
δό

σε
ις

 σ
υν

ολ
ικ

ά,
 μ

ε 
σχ

ήμ
α 

0,
 

8,
 2

4,
 3

6,
 4

8 
κα

ι 6
0 

ώ
ρε

ς
5–

14
 k

g:
 1

 δ
ισ

κί
ο 

(2
0 

m
g 

αρ
τη

-
μα

ιθ
έρ

α 
+ 

12
0 

m
g 

λο
υμ

εφ
αν

-
δρ

ίν
ης

) α
νά

 δ
όσ

η
15

–2
4 

kg
: 2

 δ
ισ

κί
α 

αν
ά 

δό
ση

25
–3

4 
kg

: 3
 δ

ισ
κί

α 
αν

ά 
δό

ση
35

 k
g 

κα
ι ά

νω
: 4

 δ
ισ

κί
α 

αν
ά 

δό
ση

Δ
εν

 
υπ

άρ
-

χο
υν

 
στ

οι
χε

ία
, 

δε
ν 

συ
-

στ
ήν

ετ
αι

Δ
εν

 
υπ

άρ
-

χο
υν

 
στ

οι
-

χε
ία

, δ
εν

 
συ

στ
ή-

νε
τα

ι

Δ
εν

 
συ

στ
ή-

νε
τα

ι σ
ε 

πα
ιδ

ιά
 

βά
ρο

υς
 

<5
 k

g 
λό

γω
 

έλ
λε

ι-
ψ

ης
 

στ
οι

χε
ί-

ω
ν

Υπ
ερ

ευ
αι

σθ
ησ

ία
 

στ
ον

 α
ρτ

ημ
αι

-
θέ

ρα
 κ

αι
/ή

 σ
τη

 
λο

υμ
εφ

αν
δρ

ίν
η 

 

Π
ρέ

πε
ι ν

α 
λα

μβ
άν

ετ
αι

 μ
ε 

λι
πα

ρή
 τρ

οφ
ή 

γι
α 

κα
λύ

τε
-

ρη
 α

πο
ρρ

όφ
ησ

η

α Δ
ια

βά
στ

ε 
τι

ς 
οδ

ηγ
ίε

ς 
στ

η 
συ

σκ
ευ

ασ
ία

 γ
ια

 π
λή

ρη
 π

λη
ρο

φ
όρ

ησ
η 

στ
ις

 α
ντ

εν
δε

ίξ
ει

ς 
κα

ι τ
α 

μέ
τρ

α 
πρ

όλ
ηψ

ης

(σ
υν

εχ
ίζ

ετ
αι
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ρι
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 γ
ια
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 η

μέ
ρε

ς
Π

αρ
άγ

ω
γα

 α
ρτ

εμ
ισ

ίν
ης
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 m

g/
kg

 κ
αθ

ημ
ερ

ιν
ά 

γι
α 

7 
ημ

έρ
ες

Η
 α

ρτ
εμ

ισ
ίν

η 
κα

ι τ
α 

πα
ρά

γω
-

γά
 τ

ης
 χ

ορ
ηγ

ού
ντ

αι
 σ

ε 
δύ

ο 
δό

σε
ις

 τ
ην

 π
ρώ

τη
 η

μέ
ρα

Δ
εν

 
συ

στ
ή-

νε
τα

ι τ
ο 

πρ
ώ

το
 

τρ
ίμ

ην
ο 

λό
γω

 
έλ

λε
ιψ

ης
 

στ
οι

χε
ί-

ω
ν

Α
σφ

α-
λή

ς
Α

σφ
α-

λή
ς

Υπ
ερ

ευ
αι

σθ
ησ

ία
 

στ
ις

 α
ρτ

εμ
ισ

ίν
ες

 
Συ

νή
θω

ς 
χο

ρη
γο

ύν
τα

ι 
σε

 σ
υν

δυ
ασ

μό
 μ

ε 
άλ

λα
 

απ
οτ

ελ
εσ

μα
τι

κά
 α

νθ
ελ

ο-
νο

σι
ακ

ά 
φ

άρ
μα

κα
 (ό

πω
ς 

AC
T)

, γ
εγ

ον
ός

 π
ου

 μ
ει

ώ
νε

ι 
τη

 δ
ιά

ρκ
ει

α 
τη

ς 
θε

ρα
πε

ία
ς 

στ
ις

 3
 η

μέ
ρε

ς.
 Ω

ς 
μο

νο
θε

-
ρα

πε
ία

, τ
α 

φ
άρ

μα
κα

 α
υτ

ά 
πρ

έπ
ει

 ν
α 

λα
μβ

άν
ον

τα
ι 

το
 λ

ιγ
ότ

ερ
ο 

γι
α 

7 
ημ

έρ
ες

, 
ώ

στ
ε 

να
 α

πο
τρ

απ
εί

 η
 ε

πα
-

νε
μφ

άν
ισ

η 
τη

ς 
νό

σο
υ 

Π
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Δ
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Δ
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κί
α 

ατ
οβ

ακ
ό-

νη
ς-

πρ
ο-

γο
υα

νί
λη

ς

Μ
ία

 δ
όσ

η 
κα

θη
με

ρι
νά

 γ
ια

 3
 

συ
νε

χό
με

νε
ς 

ημ
έρ

ες
5–

8 
kg

: 2
 π

αι
δι

ατ
ρι

κά
 δ

ισ
κί

α 
κα

θη
με

ρι
νά

 (6
2,

5 
m
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Χώρες και περιοχές με ελονοσία 
Ο	ακόλουθος	κατάλογος	περιέχει	όλες	τις	χώρες/περιοχές	όπου	παρατη-
ρείται	ελονοσία.	Σε	μερικές	από	αυτές	τις	χώρες/περιοχές	η	ελονοσία	εμ-
φανίζεται	μόνο	σε	συγκεκριμένα	μέρη	ή	μέχρι	ένα	ορισμένο	υψόμετρο.	
Σε	πολλές	χώρες,	η	ελονοσία	παρουσιάζει	εποχικό	πρότυπο	κατανομής.	
Οι	λεπτομέρειες	αυτές,	καθώς	και	πληροφορίες	σχετικά	με	τα	επικρα-
τούντα	 είδη	 ελονοσίας,	 την	 κατάσταση	 αντίστασης	 στα	 ανθελονοσια-
κά	φάρμακα	και	τους	τρόπους	πρόληψης	που	συστήνονται,	παρέχονται	
στον	Κατάλογο	των	χωρών.		

(*=κίνδυνος	μόνο	από	P. vivax)

Αγκόλα
Αζερμπαϊτζάν*
Αίγυπτος
Αιθιοπία
Αϊτή
Ακτή	Ελεφαντοστού
Αλγερία*
Αργεντινή*
Αρμενία*
Αφγανιστάν
Βανουάτου
Βενεζουέλα
		(Βολιβαριανή	
			Δημοκρατία)
Βιετνάμ
Βολιβία
Βραζιλία
Γαλλική	Γουιάνα	
Γεωργία*
Γκάμπια
Γκαμπόν

Γκάνα
Γουατεμάλα
Γουιάνα
Γουινέα	
Γουινέα	Ισημερινού
Γουινέα-Μπισσάου
Δημοκρατία
		της	Κορέας
	Δ	ομινικανή	Δημο-
κρατία

Ελ	Σαλβαδόρ
Ερυθραία
Ζάμπια
Ζιμπάμπουε
Ινδία
Ινδονησία
Ιράκ*
Ι	ράν	(Ισλαμική	Δημο-
κρατία	του	Ιράν)
Ισημερινός
		(Εκουαδόρ)

Καμερούν
Καμπότζη
Κ	εντροαφρικανική	
Δημοκρατία

Κένυα
Κίνα
Κιργιστάν
Κολομβία
Κομόρες
Κονγκό
Κόστα	Ρίκα
Λαϊκή	Δημοκρατία
		της	Κορέας
Λ	αϊκή	Δημοκρατία	
του	Κονγκό	(πρώην	
Ζαΐρ)	

Λ	άος	(Λαϊκή	Δημο-
κρατία	του	Λάος)

Λιβερία
Μαγιότ
Μαδαγασκάρη
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Μαλαισία
Μαλάουι
Μάλι
Μαρόκο*
Μαυριτανία
Μεξικό	
Μιανμάρ
Μοζαμβίκη
Μπαγκλαντές	
Μπαχάμες
Μπελίζ
Μπενίν
Μποτσουάνα
Μπουργκίνα	Φάσο
Μπουρούντι
Μπουτάν
Ναμίμπια
Νεπάλ
Ν	ησιά	του	Σολομώντα
Νίγηρας

Νιγηρία
Νικαράγουα
Νότια	Αφρική
Ομάν
Ονδούρα
Ουγκάντα
Ουζμπεκιστάν*
Πακιστάν
Παναμάς
Παπούα	Νέα	Γουινέα
Παραγουάη*
Περού
Πράσινο	Ακρωτήρι
Ρουάντα
Ρωσική	Ομοσπονδία*
Σ	άο	Τομέ	και	Πρίν-
σιπε

Σαουδική	Αραβία
Σενεγάλη
Σιέρρα	Λεόνε
Σομαλία

Σουαζιλάνδη
Σουδάν
Σουρινάμ
Σρι	Λάνκα
Συρία	(Αραβική
			Δημοκρατία)
Ταϊλάνδη
Τανζανία	(Ηνωμένη
			Δημοκρατία	της	
Τανζανίας)
Τατζικιστάν	
Τζαμάικα
Τζιμπουτί
Τιμόρ-Λέστε
Τόγκο
Τουρκία*
Τουρκμενιστάν*
Τσαντ
Υεμένη
Φιλιππίνες

Για περισσότερη μελέτη
Guidelines for the treatment of Malaria.	Geneva,	World	Health	Organization,	
2006	(WHO/HTM/MAL/2006.1108)

Malaria vector control and personal protection: report of a WHO Study Group.
Geneva,	World	Health	Organization,	2006	(WHO	Technical	Report	Series,	No	
936)

Management of severe malaria: a practical handbook.	2nd	ed.	Geneva,	World	
Health	Organization,	2000

Τα	παρόντα	αρχεία	είναι	διαθέσιμα	στο	WHO Global Malaria Programme, στηνWHO	Global	Malaria	Programme, στην,	στην	
ιστοσελίδα:	http://www.who.int/malaria.http://www.who.int/malaria.
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Έκθεση σε αίμα  
και σωματικά υγρά

Μετάγγιση αίματος 
Η	 μετάγγιση	 αίματος	 αποτελεί	 μια	 παρέμβαση	 σωτήρια	 για	 την	 αν-
θρώπινη	ζωή.	Όταν	γίνεται	σωστά,	σώζει	ζωές	και	βελτιώνει	την	υγεία.	
Ωστόσο,	 η	 μετάγγιση	 αίματος	 μπορεί	 να	 προκαλέσει	 οξείες	 ή	 όψιμες	
αντιδράσεις	 και	 να	μεταδώσει	 νοσήματα	και,	 επομένως,	 θα	πρέπει	 να	
διενεργείται	μόνο	σε	περιπτώσεις	σοβαρού	κινδύνου	θανάτου	που	δεν	
μπορεί	να	αποτραπεί	ή	να	αντιμετωπιστεί	διαφορετικά.	

Για	τους	ταξιδιώτες,	η	ανάγκη	μετάγγισης	αίματος	σχεδόν	πάντα	προ-
κύπτει	ως	αποτέλεσμα	κάποιας	επείγουσας	κατάστασης	κατά	την	οποία	
έχει	επέλθει	μαζική	απώλεια	αίματος,	όπως:
–	Αυτοκινητιστικό	ατύχημα
–	Γυναικολογικό	ή	μαιευτικό	επείγον	περιστατικό
–	Σοβαρή	γαστρεντερική	αιμορραγία
–	Επείγουσα	χειρουργική	επέμβαση.	

Η	ασφάλεια	του	αίματος	και	των	προϊόντων	του	εξαρτάται	από	δύο	πα-
ράγοντες-κλειδιά:
   Την	παροχή	ασφαλούς	αίματος	και	των	προϊόντων	του	μέσω	της	προ-
σεκτικής	επιλογής	των	εθελοντών	αιμοδοτών	από	ομάδες	ατόμων	χα-
μηλής	επικινδυνότητας	που	συμμετέχουν	συστηματικά	στην	αιμοδο-
σία,	του	ελέγχου	όλου	του	αίματος	των	δωρητών	για	τυχόν	λοιμώξεις	
που	μεταδίδονται	μέσω	του	αίματος,	και	της	σωστής	φύλαξης	και	με-
ταφοράς	σε	όλα	τα	στάδια	–από	τη	συλλογή	μέχρι	τη	μετάγγιση–	με	το	
κατάλληλο	ποιοτικό	σύστημα.

   Την	κατάλληλη	συνταγογράφηση	(μόνον	όταν	δεν	υπάρχει	άλλη	λύση),	
τη	σωστή	διασταύρωση	στοιχείων	μεταξύ	του	αίματος	προς	μετάγγιση	
και	του	αποδέκτη,	και	την	ασφαλή	χορήγηση	του	αίματος	ή	των	προϊ-
όντων	του	παρά	την	κλίνη	του	ασθενούς	με	σωστή	ταυτοποίηση	του	
ασθενούς.	
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Σε	πολλές	αναπτυσσόμενες	χώρες,	το	ασφαλές	αίμα	και	τα	προϊόντα	του	
ίσως	να	μην	είναι	διαθέσιμα	σε	όλες	τις	υγειονομικές	υπηρεσίες.	Επίσης,	
στοιχεία	 από	 κάθε	 περιοχή	 του	 κόσμου	 δείχνουν	 σημαντικές	 διαφορές	
στον	τρόπο	κλινικής	χρήσης	του	αίματος	μεταξύ	νοσοκομείων,	διαφορετι-
κών	κλινικών	ειδικοτήτων,	ακόμα	και	μεταξύ	διαφορετικών	κλινικών	για-
τρών	της	ίδιας	ειδικότητας.	Αυτό	υποδεικνύει	ότι	το	αίμα	και	τα	προϊόντα	
του	συχνά	μεταγγίζονται	χωρίς	αυτό	να	είναι	απολύτως	απαραίτητο.	

Παρόλο	που	η	ορθή	μετάγγιση	αίματος	σώζει	εκατομμύρια	ζωές	ετησί-
ως,	η	μη	ασφαλής	μετάγγιση	αίματος	–λόγω	ασυμβατότητας	του	αίμα-
τος,	του	όγκου	μετάγγισης	ή	της	μετάδοσης	λοιμώξεων,	όπως	ηπατίτιδα	
Β,	ηπατίτιδα	C,	HIV-λοίμωξη,	ελονοσία,	σύφιλη	ή	νόσος	Chagas–	μπο-
ρεί	να	επιφέρει	σοβαρές	αντιδράσεις	στον	αποδέκτη.

Η	αρχική	αντιμετώπιση	μιας	μαζικής	αιμορραγίας	περιλαμβάνει	τον	πε-
ριορισμό	της	περαιτέρω	απώλειας	αίματος	και	την	αντικατάσταση	της	
ποσότητας	αίματος	που	χάθηκε	όσο	το	δυνατόν	συντομότερα,	ώστε	να	
διατηρηθεί	η	αιμάτωση	και	οξυγόνωση	των	ιστών.	Αυτό	απαιτεί	τη	χο-
ρήγηση	στον	ασθενή	μεγάλων	ποσοτήτων	υγρών	μέχρι	να	επιτευχθεί	ο	
έλεγχος	 της	 αιμορραγίας.	Ορισμένοι	 ασθενείς	 αντιδρούν	 γρήγορα	 και	
παραμένουν	σταθεροί	μετά	από	τη	μετάγγιση	κρυσταλλοειδών	ή	κολλο-
ειδών	διαλυμάτων	και	ενδέχεται	να	μη	χρειαστούν	μετάγγιση	αίματος.	

Σε	περιοχές	όπου	 ενδημεί	 ελονοσία	υπάρχει	σημαντικός	κίνδυνος	μό-
λυνσης	 μέσω	 μετάγγισης.	 Στις	 περιπτώσεις	 αυτές,	 πιθανόν	 να	 κριθεί	
απαραίτητη	η	χορήγηση	συστηματικής	ανθελονοσιακής	θεραπείας	στον	
ασθενή	στον	οποίο	έγινε	μετάγγιση	αίματος	(βλέπε	Κεφάλαιο	7).

Μέτρα πρόληψης
   Οι	ταξιδιώτες	θα	πρέπει	να	φέρουν	ιατρικό	βιβλιάριο	ή	κάποιο	άλλο	έγ-
γραφο	που	αναγράφει	την	ομάδα	αίματος	και	πληροφορίες	σχετικές	με	
τρέχοντα	ιατρικά	προβλήματα	ή	τη	λαμβανόμενη	θεραπευτική	αγωγή.

   Τα	ταξίδια	χωρίς	σοβαρό	λόγο	θα	πρέπει	να	αποφεύγονται	από	τα	άτο-
μα	με	προϋπάρχουσες	παθήσεις,	οι	οποίες	είναι	δυνατόν	να	καταστή-
σουν	αναγκαία	τη	μετάγγιση	αίματος.

   Οι	ταξιδιώτες	θα	πρέπει	να	λαμβάνουν	όλες	τις	πιθανές	προφυλάξεις	
για	να	αποφύγουν	ενδεχόμενη	εμπλοκή	τους	σε	κάποιο	αυτοκινητιστι-
κό	ατύχημα	(βλέπε	Κεφάλαιο	4).
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   Οι	ταξιδιώτες	θα	πρέπει	να	έχουν	εξασφαλίσει	από	πριν	τα	στοιχεία	
κάποιας	επαφής	στον	προορισμό	τους,	για	συμβουλές	και	βοήθεια	σε	
περίπτωση	έκτακτης	ανάγκης.	

   Οι	ταξιδιώτες	με	χρόνιες	παθήσεις,	όπως	θαλασσαιμία	ή	αιμορροφιλία,	
οι	οποίοι	χρειάζονται	απαραιτήτως	συστηματικές	μεταγγίσεις	αίματος	
ή	προϊόντων	πλάσματος,	θα	πρέπει	να	συμβουλεύονται	το	γιατρό	τους	
για	την	κατάστασή	τους	πριν	ταξιδέψουν.	Θα	πρέπει	επίσης	να	γνωρί-
ζουν	τις	κατάλληλες	υγειονομικές	υποδομές	στον	προορισμό	του	τα-
ξιδιού	και,	αν	είναι	απαραίτητο,	να	φέρουν	μαζί	τους	προμήθειες	των	
σχετικών	ασφαλών	προϊόντων.	

Ακούσια έκθεση σε αίμα ή άλλα σωματικά υγρά

Η	έκθεση	σε	παθογόνα	που	μεταδίδονται	με	 το	αίμα	μπορεί	 να	λάβει	
χώρα	στις	ακόλουθες	περιπτώσεις:

–  Επαφή	μη	 άθικτου	 δέρματος	 ή	 βλεννογόνων	με	 αίμα	 ή	 σωματικά	
υγρά

–  Διαδερμικός	τραυματισμός	με	βελόνες	ή	αιχμηρά	όργανα	που	έχουν	
μολυνθεί	με	αίμα	ή	σωματικά	υγρά.

Αυτού	του	τύπου	οι	εκθέσεις	μπορεί	να	συμβούν:
   Λόγω	χρησιμοποίησης	μολυσμένων	συρίγγων	και	βελονών	για	ενέσι-
μα	φάρμακα.

   Λόγω	 ατυχήματος	 ή	 βίαιων	 συμβάντων,	 συμπεριλαμβανομένων	 και	
των	σεξουαλικών	επιθέσεων.

   Λόγω	σεξουαλικής	επαφής	χωρίς	χρήση	προφυλακτικού	ή	σε	περίπτω-
ση	ρήξης	του	προφυλακτικού.

   Λόγω	υγειονομικού	επαγγέλματος,	εντός	και	εκτός	ιατρικών	εγκατα-
στάσεων,	αλλά	και	σε	εργαζόμενους	άλλων	τομέων	(όπως	διασώστες	
και	αστυνομικούς)	κατά	την	υπηρεσία	τους	ή	κατά	την	επαφή	τους	με	
ασθενείς.

   Σε	φυσικές	ή	ανθρώπινες	καταστροφές.

Η	ακούσια	έκθεση	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	λοίμωξη	από	παθογόνα	που	
μεταδίδονται	με	το	αίμα,	ειδικότερα	ηπατίτιδα	Β,	ηπατίτιδα	C	και	HIV-
λοίμωξη.	Ο	μέσος	όρος	κινδύνου	ορομετατροπής	μετά	από	μία	μόνο	δια-
δερμική	έκθεση	σε	μολυσμένο	αίμα	ανέρχεται	σε	περίπου	2%	για	την	
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ηπατίτιδα	C	και	σε	6–60%	για	την	ηπατίτιδα	Β.	Το	ποσοστό	κινδύνου	
HIV-ορομετατροπής	μετά	από	 διαδερμική	 έκθεση	σε	αίμα	μολυσμένο	
από	HIV	είναι	κατά	μέσο	όρο	0,1–0,3%.	Ο	κίνδυνος	μετάδοσης	από	έκ-
θεση	σε	μολυσμένα	υγρά	ή	ιστούς	πιστεύεται	ότι	είναι	μικρότερος	από	
τον	αντίστοιχο	της	έκθεσης	σε	μολυσμένο	αίμα.	

Εμβολιασμός πριν από την έκθεση.	Ο	εμβολιασμός	κατά	της	ηπατίτι-
δας	Β	μπορεί	να	εφαρμοστεί	για	την	προστασία	των	ταξιδιωτών	πριν	από	
την	έκθεση	(βλέπε	Κεφάλαιο	6).	Δεν	υπάρχουν	εμβόλια	για	την	ηπατίτι-
δα	C	ή	τον	ιό	HIV.	

Προφύλαξη για μετά την έκθεση.	Η	προφύλαξη	για	μετά	την	έκθεση	
αποτελεί	επείγουσα	ιατρική	ανάγκη	και	θα	πρέπει	να	χορηγείται	το	συ-
ντομότερο	δυνατόν	για	να	μειωθεί	ο	κίνδυνος	μετάδοσης	παθογόνων	με	
το	αίμα	μετά	από	πιθανή	έκθεση.	Αυτού	του	είδους	η	προφύλαξη	είναι	
διαθέσιμη	για	τον	ιό	HIV	και	την	ηπατίτιδα	Β.	

Η	ακούσια	έκθεση	σε	πιθανώς	μολυσμένο	αίμα	ή	άλλα	σωματικά	υγρά	
αποτελεί	επείγουσα	κατάσταση.	Τα	ακόλουθα	μέτρα	θα	πρέπει	να	λαμ-
βάνονται	χωρίς	καθυστέρηση:
1.	Αναφορά	του	ατυχήματος	στον	κατάλληλο	φορέα
2.	Φροντίδα	πρώτων	βοηθειών
3.	Εφαρμογή	προφύλαξης	για	μετά	την	έκθεση,	αν	είναι	εφικτή.

Φροντίδα πρώτων βοηθειών  
για την έκθεση σε παθογόνα που μεταδίδονται με το αίμα

Μετά από διαδερμική έκθεση
   Αφήστε	την	πληγή	να	αιμορραγήσει	ελεύθερα.
   Μην	πιέζετε	ή	τρίβετε	το	σημείο	της	πληγής.
   Καθαρίστε	αμέσως	το	σημείο	της	πληγής	χρησιμοποιώντας	σαπούνι	ή	
ήπιο	διάλυμα	που	δεν	θα	ερεθίσει	το	δέρμα.	

   Σε	περίπτωση	που	δεν	υπάρχει	διαθέσιμο	τρεχούμενο	νερό,	καθαρίστε	
το	σημείο	της	πληγής	με	γέλη	ή	καθαριστικό	διάλυμα	για	τα	χέρια.

   Μη	χρησιμοποιείτε	 ισχυρά	διαλύματα,	όπως	χλωρίνη,	 ιώδιο	ή	προϊ-
όντα	με	βάση	το	αλκοόλ,	καθώς	μπορεί	να	ερεθίσουν	την	πληγή	και	να	
επιδεινώσουν	το	τραύμα.
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Μετά από επαφή αίματος ή άλλων σωματικών υγρών σε άθικτο δέρμα

   Καθαρίστε	αμέσως	το	σημείο	με	τρεχούμενο	νερό.

   Σε	περίπτωση	που	δεν	υπάρχει	διαθέσιμο	τρεχούμενο	νερό,	καθαρίστε	
το	σημείο	με	γέλη	ή	καθαριστικό	διάλυμα	για	τα	χέρια.

   Μη	χρησιμοποιείτε	αντισηπτικά	με	βάση	το	αλκοόλ.

Μετά από έκθεση στους οφθαλμούς

   Ξεπλύνατε	αμέσως	το	μάτι	με	νερό	ή	φυσιολογικό	ορό.	

   Καθίστε	σε	μια	καρέκλα,	γείρετε	το	κεφάλι	προς	τα	πίσω	και	ζητήστε	
από	κάποιον	να	ρίξει	προσεκτικά	νερό	ή	φυσιολογικό	ορό	στο	μάτι,	
κρατώντας	 απαλά	 τα	 βλέφαρα	 ανοιχτά	 ώστε	 να	 βεβαιωθείτε	 ότι	 το	
μάτι	έχει	καθαριστεί.

   Αν	χρησιμοποιούνται	φακοί	επαφής,	μην	τους	αφαιρείτε	ενώ	καθαρί-
ζετε	το	μάτι,	διότι	βοηθούν	στην	προστασία	του.	Αφού	πλυθεί	το	μάτι,	
αφαιρέστε	τους	φακούς	επαφής	και	καθαρίστε	τους	κανονικά.	Με	αυ-
τόν	τον	τρόπο	θα	είναι	ασφαλείς	για	την	επανατοποθέτησή	τους.	

   Μη	χρησιμοποιείτε	σαπούνι	ή	απολυμαντικά	προϊόντα	στα	μάτια.

Μετά από στοματική έκθεση

   Φτύστε	αμέσως	το	υγρό.

   Καθαρίστε	καλά	το	στόμα	με	νερό	ή	φυσιολογικό	ορό	και	φτύστε	πάλι.

   Μη	χρησιμοποιείτε	σαπούνι	ή	απολυμαντικά	προϊόντα	στο	στόμα.

Σε	όλες	τις	περιπτώσεις,	θα	πρέπει	να	έρχεστε	αμέσως	σε	επαφή	με	ια-
τρικό	προσωπικό.

Προφύλαξη για μετά την έκθεση (PEP) 

HIV
Για	τον	ιό	HIV,	η	προφύλαξη	για	μετά	την	έκθεση	(PEP)	αφορά	σε	ένα	
σύνολο	βοηθητικών	ενεργειών	για	την	αποφυγή	της	μόλυνσης	από	τον	
ιό	στο	άτομο	που	έχει	εκτεθεί.	Στις	ενέργειες	αυτές	περιλαμβάνονται	η	
εκτίμηση	του	κινδύνου	και	η	παροχή	συμβουλών,	η	 εξέταση	για	HIV	
μετά	από	ενημερωμένη	συγκατάθεση	και	–ανάλογα	με	την	εκτίμηση	του	
κινδύνου–	 η	 παροχή	 βραχείας	 δράσης	 αντιρετροϊικών	 φαρμάκων	 και	
στη	συνέχεια	παρακολούθηση	και	υποστήριξη.	
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Η	προφυλακτική	αγωγή	για	μετά	την	έκθεση	(PEP)	θα	πρέπει	να	ξε-
κινά	το	συντομότερο	δυνατόν	μετά	το	συμβάν	και	το	ιδανικό	είναι	η	
έναρξή	 της	 να	 γίνεται	σε	λιγότερο	από	2	ώρες.	Η	απόφαση	χορήγη-
σης	αντιρετροϊικών	φαρμάκων	εξαρτάται	από	διάφορους	παράγοντες,	
στους	 οποίους	 συμπεριλαμβάνονται	 η	 κατάσταση	 αναφορικά	 με	 τον	
ιό	HIV	του	ατόμου	με	το	οποίο	έγινε	η	επαφή,	η	φύση	των	σχετικών	
σωματικών	υγρών,	η	σοβαρότητα	της	έκθεσης	και	η	περίοδος	μεταξύ	
έκθεσης	και	έναρξης	της	θεραπείας.	Η	προφύλαξη	για	μετά	την	έκθεση	
δεν	θα	πρέπει	να	χορηγείται	σε	άτομα	που	είναι	υπό	διερεύνηση	ή	είναι	
διαπιστωμένο	ότι	είναι	θετικά	στον	ιό	HIV.	

Το	προτεινόμενο	σχήμα	προφύλαξης	για	μετά	την	έκθεση	περιλαμ-
βάνει	–στις	περισσότερες	περιπτώσεις–	ένα	συνδυασμό	δύο	αντιρε-
τροϊικών	φαρμάκων,	τα	οποία	πρέπει	να	χορηγηθούν	συνεχώς	για	28	
ημέρες.	Σε	κάποιες	περιπτώσεις	όπου	υπάρχει	υποψία	πιθανής	φαρ-
μακευτικής	αντίστασης	στο	άτομο	με	το	οποίο	υπήρξε	η	επαφή,	ίσως	
χρειαστεί	η	προσθήκη	και	 τρίτου	φαρμάκου.	Η	παροχή	συμβουλών	
από	κάποιον	ειδικό	είναι	ιδιαιτέρως	σημαντική	όταν	έχει	λάβει	χώρα	
έκθεση	 σε	 ιό	 HIV	 ανθεκτικό	 στα	 φάρμακα.	 Περισσότερες	 πληρο-
φορίες	 παρέχονται	 στην	 ιστοσελίδα:	 http://www.who.int/hiv/topics/
prophylaxis/en/.	

Εάν	έχει	ήδη	γίνει	εξέταση	για	τον	ιό	HIV,	θα	πρέπει	να	ακολουθήσουν	
επαναληπτικές	εξετάσεις	σε	6	εβδομάδες,	3	μήνες	και	6	μήνες	μετά	από	
την	έκθεση.	Στα	άτομα	που	βρέθηκαν	θετικά	στις	εξετάσεις	θα	πρέπει	να	
παρασχεθεί	ψυχολογική	υποστήριξη	και	κατάλληλη	θεραπεία,	σε	περί-
πτωση	που	κριθεί	απαραίτητο.	

Μετά	από	ακούσια	έκθεση,	το	άτομο	που	έχει	εκτεθεί	δεν	θα	πρέπει	να	
έχει	σεξουαλικές	επαφές	χωρίς	προφύλαξη	ή	να	δίνει	αίμα,	μέχρι	να	επι-
βεβαιωθεί	από	τον	έλεγχο	του	εξαμήνου	μετά	την	έκθεση	ότι	δεν	είναι	
οροθετικός/ή.	Οι	 γυναίκες	 θα	 πρέπει	 να	 αποφεύγουν	 την	 εγκυμοσύνη	
αυτή	την	περίοδο.	

Ηπατίτιδα Β

Για	εκείνους	που	ενδέχεται	να	έχουν	εκτεθεί	στον	ιό	της	ηπατίτιδας	Β,	η	
λοίμωξη	μπορεί	να	αποτραπεί	πριν	από	την	έκθεση	με	εμβολιασμό	και	
μετά	την	έκθεση	με	προφυλακτική	αγωγή.	Θα	πρέπει	να	ακολουθούνται	
οι	προτεινόμενοι	αλγόριθμοι	διαχείρισης,	για	μετά	την	έκθεση,	για	τον	
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εργαστηριακό	έλεγχο	και	τη	χορήγηση	του	εμβολίου	και/ή	της	ανοσο-
σφαιρίνης	κατά	της	ηπατίτιδας	Β.	

Ηπατίτιδα C

Δεν	υπάρχει	εμβόλιο	κατά	του	ιού	της	ηπατίτιδας	C	(HCV).	Τα	άτομα	
που	εκτέθηκαν	στον	 ιό	μπορούν	να	εξεταστούν	για	το	RNA	του	HCV	
αμέσως	μετά	την	έκθεση	και	στη	συνέχεια	μετά	από	4–6	εβδομάδες	και	
4–6	μήνες.	

Ηπατίτιδα Ε 

Δεν	υπάρχει	εμπορικά	διαθέσιμο	εμβόλιο	κατά	του	ιού	της	ηπατίτιδας	Ε.	
Τα	άτομα	που	εκτέθηκαν	στον	ιό	μπορούν	να	ελεγχθούν	για	αντισώματα	
anti-HEV	IgM	ή	για	το	RNA	του	ιού	της	ηπατίτιδας	Ε.	

Για περισσότερη μελέτη
The clinical use of blood in general medicine, obstetrics, paediatrics, surgery 
and anaesthesia, trauma and burns.	Geneva,	World	Health	Orginazation,	2001

Post-exposure	prophylaxis	for	HIV:	www.who.int/hiv/topics/prophilaxis/en/

Updated	US	Public	Health	Service	Guidelines	for	the	Management	of	Occupa-
tional	Exposures	to	HBV,	HCV,	and	HIV	and	Recommendations	for	Postexposure	
Prophylaxis.	MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report 2001,	50(RR11):1–
42	(http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5011.pdf)
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Ειδικές ομάδες ταξιδιωτών

Επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς
Σύμφωνα	με	τα	Ηνωμένα	Έθνη,	η	διεθνής	μετανάστευση	έχει	αυξηθεί	
από	 120	 εκατομμύρια	 το	 1990	 σε	 περισσότερα	 από	 200	 εκατομμύρια	
το	 2006.	 Σε	 πολλές	 χώρες,	 οι	 μετανάστες	 αυτή	 τη	 στιγμή	 αποτελούν	
περισσότερο	από	το	20%	του	πληθυσμού.	Ο	αριθμός	των	μεταναστών	
που	ταξιδεύουν	στη	χώρα	προέλευσής	τους	για	να	επισκεφθούν	φίλους	
και	 συγγενείς	 αυξάνεται,	 και	 αυτού	 του	 είδους	 τα	 ταξίδια	 αποτελούν	
πλέον	ένα	μεγάλο	μέρος	των	διεθνών	ταξιδιών	που	πραγματοποιούνται	
ετησίως.	Λέγοντας	«επίσκεψη	σε	φίλους	και	συγγενείς»	γενικώς	αναφε-
ρόμαστε	στους	μετανάστες	αναπτυσσόμενων	χωρών	που	κατοικούν	σε	
οικονομικά	αναπτυγμένες	χώρες	και	επιστρέφουν	στη	χώρα	προέλευσης	
για	το	σκοπό	αυτόν.	

Συγκριτικά	με	τους	τουρίστες	στους	 ίδιους	προορισμούς,	όσοι	κάνουν	
επίσκεψη	σε	φίλους	και	συγγενείς	διατρέχουν	υψηλότερο	κίνδυνο	εμφά-
νισης	νοσημάτων	που	σχετίζονται	με	το	ταξίδι.	Σε	αυτά	περιλαμβάνονται	
–μεταξύ	άλλων–	η	ελονοσία,	η	ηπατίτιδα	Α	και	Β,	ο	τυφοειδής	πυρετός,	
η	 λύσσα,	 η	 φυματίωση	 και	 τα	 νοσήματα	 που	 συνήθως	 αντιμετωπίζο-
νται	μέσω	των	 τακτικών	παιδιατρικών	 εμβολιασμών.	Για	παράδειγμα,	
τα	 παγκόσμια	 επιδημιολογικά	 δεδομένα	 του	GeoSentinel	 (ένα	 διεθνές	
δίκτυο	ιατρείων	Ταξιδιωτικής	Ιατρικής)	σχετικά	με	τους	ταξιδιώτες	που	
επιστρέφουν	ασθενείς	δείχνουν	ότι	στους	επισκέπτες	σε	φίλους	και	συγ-
γενείς,	η	ελονοσία	διαγιγνώσκεται	8	φορές	συχνότερα	ως	η	υποκείμενη	
πάθηση.	Εκτιμάται	ότι	περισσότερες	από	τις	μισές	περιπτώσεις	εισαγω-
γής	ελονοσίας	σε	Ευρώπη	και	βόρεια	Αμερική	προέρχονται	από	ταξιδι-
ώτες	που	επισκέπτονται	φίλους	και	συγγενείς.	

Ο	 μεγαλύτερος	 κίνδυνος	 για	 εκείνους	 που	 πραγματοποιούν	 επίσκε-
ψη	σε	φίλους	 και	 συγγενείς	 σχετίζεται	 με	 έναν	 αριθμό	 παραγόντων,	
στους	οποίους	περιλαμβάνονται	ο	αυξημένος	κίνδυνος	έκθεσης	και	τα	
ανεπαρκή	μέτρα	πρόληψης.	Τα	άτομα	αυτά	είναι	λιγότερο	πιθανό	να	
αναζητήσουν	 συμβουλές	 πριν	 από	 το	 ταξίδι	 ή	 να	 εμβολιαστούν	 κα-
τάλληλα,	 αλλά	 ταυτόχρονα	 πιο	 πιθανό	 να	 διαμείνουν	 σε	 απομακρυ-
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σμένες,	αγροτικές	περιοχές,	να	έρθουν	σε	στενή	επαφή	με	τον	τοπικό	
πληθυσμό,	να	καταναλώσουν	φαγητό	και	ποτά	που	μπορεί	να	είναι	επι-
κίνδυνα,	να	πραγματοποιήσουν	 	ταξίδια	την	τελευταία	στιγμή	και	το	
ταξίδι	τους	να	έχει	μεγάλη	διάρκεια.	Η	επίγνωση	και	η	αντίληψη	του	
κινδύνου	διαφέρουν	μεταξύ	εκείνων	που	ταξιδεύουν	για	επίσκεψη	σε	
φίλους	και	συγγενείς	και	 των	περισσοτέρων	τουριστών,	γεγονός	που	
έχει	 ως	 αποτέλεσμα	 οι	 εμβολιασμοί	 ή	 η	 ανθελονοσιακή	 προφύλαξη	
πριν	από	το	ταξίδι	να	μη	γίνονται	στον	ενδεδειγμένο	βαθμό.	Το	κόστος	
των	επισκέψεων	για	συμβουλές	υγείας	πριν	από	το	ταξίδι	πολλές	φορές	
δεν	καλύπτεται	από	το	ταμείο	ασφάλισης	και	ενδέχεται	να	μην	είναι	σε	
θέση	να	το	πληρώσει	κάποιος	που	επισκέπτεται	φίλους	και	συγγενείς,	
ειδικότερα	εκείνοι	που	έχουν	μεγάλη	οικογένεια.	Επίσης,	η	πρόσβαση	
σε	ταξιδιωτικές	υγειονομικές	υπηρεσίες	μπορεί	να	παρακωλύεται	από	
πολιτισμικούς	ή	γλωσσικούς	περιορισμούς.	

Η	βελτίωση	της	πρόσβασης	αυτών	των	ανθρώπων	σε	υγειονομικές	συμ-
βουλευτικές	υπηρεσίες	πριν	από	το	ταξίδι	είναι	ιδιαίτερης	σημασίας	για	
τη	δημόσια	υγεία.	Αρχικά,	θα	πρέπει	να	ενημερωθούν	καλύτερα	οι	υγειο-
νομικοί	 για	 τους	 αυξημένους	 κινδύνους	 που	 προέρχονται	 από	 όσους	
επισκέπτονται	φίλους	και	συγγενείς.	Απαιτούνται	στρατηγικές	ώστε	να	
αυξηθεί	η	επίγνωση	των	ίδιων	των	ταξιδιωτών	για	τους	κινδύνους	υγείας	
που	 ενέχει	μια	 τέτοια	 επίσκεψη	και	 να	διευκολυνθεί	η	πρόσβαση	στη	
λήψη	ιατρικής	συμβουλής,	στους	εμβολιασμούς	και,	όπου	ενδείκνυται,	
στην	ανθελονοσιακή	προφύλαξη	πριν	από	το	ταξίδι.	

Μαζικές συγκεντρώσεις

Ο	όρος	«μαζικές	συγκεντρώσεις»	χρησιμοποιείται	για	να	δηλώσει	οποια-
δήποτε	 συνάθροιση	 άνω	 των	 1000	 ατόμων,	 αλλά	 συνήθως	 περίπου	
25.000,	σε	μια	συγκεκριμένη	περιοχή,	για	ένα	συγκεκριμένο	σκοπό	και	
για	μια	χρονική	περίοδο.	Σε	αυτές	περιλαμβάνονται	αθλητικά	γεγονότα	
(π.χ.	οι	Ολυμπιακοί	Αγώνες),	πολιτιστικές	εκδηλώσεις	(π.χ.	παγκόσμιες	
εκθέσεις,	φεστιβάλ	μουσικής),	κοινωνικές	εκδηλώσεις	(π.χ.	συγκεντρώ-
σεις	εθνικών	εορτών)	και	θρησκευτικές	συγκεντρώσεις	και	προσκυνήμα-
τα.	Με	την	αύξηση	των	αεροπορικών	ταξιδιών	και	την	παγκοσμιοποίηση,	
οι	 μαζικές	 συγκεντρώσεις	 –λόγω	 του	 ότι	 διαφέρουν	 σε	 μέγεθος,	 φύση	
και	σκοπό–	παρουσιάζουν	και	διαφορετικές	προκλήσεις	όσον	αφορά	στη	
δημόσια	υγεία.	Οι	κίνδυνοι	για	την	υγεία	μπορεί	να	αυξηθούν	ως	αποτέ-
λεσμα	της	συγκέντρωσης	πληθυσμού	σε	κλειστές	ή	μη	εκδηλώσεις.
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Οι	 παράγοντες	 που	 συνδέονται	 με	 τους	 αυξημένους	 κινδύνους	 υγείας	
είναι	οι	ακόλουθοι:
	 	Εισροή	μεγάλου	αριθμού	επισκεπτών	μέσα	σε	μικρό	χρονικό	διάστημα.
	 	Οι	επισκέπτες	προέρχονται	συχνά	από	περιοχές	που	διαφέρουν	κατά	
πολύ,	γεωγραφικά	και	πολιτισμικά.
	 	Καταστάσεις	συνωστισμού.
	 	Κίνδυνος	μετάδοσης	και	ταχείας	διάδοσης	λοιμωδών	νοσημάτων.
	 	Επίδραση	των	μαζικών	συγκεντρώσεων	στους	ντόπιους	πληθυσμούς.

Όσον	αφορά	στον	προγραμματισμό	μαζικών	συγκεντρώσεων,	οι	διορ-
γανωτές	θα	πρέπει	να	προβούν	σε	μια	αξιολόγηση	του	κινδύνου	για	τη	
δημόσια	υγεία.	Θα	πρέπει	να	προσδιοριστούν	τα	μέτρα	για	την	αναγνώ-
ριση	και	διαχείριση	των	κινδύνων	για	τη	δημόσια	υγεία,	συμπεριλαμβα-
νομένων:
	 	Της	επιτήρησης	της	δημόσιας	υγείας.
	 	Της	ανίχνευσης	επιδημικών	νοσημάτων	και	των	μέσων	διάγνωσης.
	 	Των	επικοινωνιακών	συστημάτων.
	 	Της	ανταπόκρισης	(στην	οποία	περιλαμβάνονται	οι	εγκαταστάσεις	κα-
ραντίνας	και	απομόνωσης)	και	των	πόρων	έκτακτης	ανάγκης.
	 	Των	ιατρικών	πόρων	(συμπεριλαμβανομένων	του	φαρμακευτικού	υλι-
κού	και	του	εξοπλισμού).

Στο	σχεδιασμό	της	δημόσιας	υγείας	εμπλέκεται	συνήθως	μεγάλος	αριθ-
μός	 οργανισμών	 στο	 πλαίσιο	 διεθνών,	 ομοσπονδιακών	 και	 τοπικών	
νόμων	 και	 κανονισμών.	 Οι	 αστυνομικές	 και	 δικαστικές	 αρχές	 πρέπει	
επίσης	να	συμμετέχουν	στο	σχεδιασμό	για	την	ασφάλεια	της	δημόσιας	
υγείας,	η	οποία	περιλαμβάνει	το	σχεδιασμό	για	μέτρα	ελέγχου	λοιμωδών	
νοσημάτων,	φυσικών	 καταστροφών	και	 ιατρικών	παρεμβάσεων,	 ευαι-
σθητοποίησης	και	επαγρύπνησης.	

Ο	Παγκόσμιος	Οργανισμός	Υγείας	 έχει	οργανώσει	διάφορες	συναντή-
σεις	εργασίας	για	να	αναδειχθούν	τα	ζητήματα	των	μαζικών	συγκεντρώ-
σεων.	Οι	οδηγίες	που	προέκυψαν	αφορούν	στην	αξιολόγηση	σχετικών	
κινδύνων	για	 τη	δημόσια	υγεία,	στην	αξιολόγηση	της	 ικανότητας	 των	
υπαρχόντων	συστημάτων	και	 υπηρεσιών	στην	απάντηση	 για	απότομη	
αύξηση	αναγκών	λόγω	 των	μαζικών	συναθροίσεων,	και	στη	δημιουρ-
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γία	 συστημάτων	 ελέγχου	 βιο-επιτήρησης	 για	 επείγουσα	 ανταπόκριση	
σε	επιδημίες,	έλεγχο	του	πλήθους,	ανίχνευση	και	ανταπόκριση	σε	εργα-
στηριακές	υπηρεσίες,	μαζική	επικοινωνία,	προετοιμασία	για	ενδεχόμενο	
έλεγχο	καραντίνας	και	διαχείριση	των	μαζικών	απωλειών.

Χατζ, θρησκευτικό προσκύνημα και μαζική συγκέντρωση

Τα	στοιχεία	για	τα	ποσοστά	κινδύνου	εμφάνισης	υγειονομικών	προβλημά-
των	που	σχετίζονται	με	θρησκευτικά	προσκυνήματα	είναι	περιορισμένα.	
Όσον	αφορά	στους	κινδύνους	υγείας,	το	προσκύνημα	για	το	οποίο	υπάρ-
χουν	τα	περισσότερα	στοιχεία	είναι	το	Χατζ,	δηλαδή	το	ετήσιο	μουσουλ-
μανικό	προσκύνημα	στη	Μέκκα	και	τη	Μεντίνα	της	Σαουδικής	Αραβίας.	

Όσον	αφορά	στην	κλίμακα	και	τη	διεθνή	ποικιλομορφία	στην	προσέλευ-
ση	του	κόσμου,	το	Χατζ	(Hajj)	είναι	ένα	μοναδικό	θρησκευτικό	προσκύ-
νημα.	Γίνεται	από	μουσουλμάνους	τουλάχιστον	μία	φορά	στη	ζωή	τους,	
ως	δείγμα	της	θρησκευτικής	τους	αφοσίωσης,	κατά	τη	διάρκεια	των	ημε-
ρών	του	Χατζ.	Η	Ούμρα	(Umrah)	είναι	ένα	παρόμοιο	προσκύνημα,	που	
λαμβάνει	χώρα	άλλες	ημέρες	του	έτους.

Κατά	το	Χατζ,	περισσότεροι	από	2	εκατομμύρια	μουσουλμάνοι	από	όλον	
τον	κόσμο	συγκεντρώνονται	για	να	πραγματοποιήσουν	τις	θρησκευτικές	
τους	τελετές.	Ο	συνωστισμός	αυτός	έχει	προκαλέσει	στο	παρελθόν	πο-
δοπατήματα,	αυτοκινητιστικά	ατυχήματα	και	τραυματισμούς	λόγω	πυρ-
καϊάς.	Τα	καρδιαγγειακά	νοσήματα	είναι	η	πιο	κοινή	αιτία	θανάτου.	Οι	
καρδιακές	προσβολές	και	η	σοβαρή	αφυδάτωση	αποτελούν	πολύ	συχνά	
φαινόμενα	όταν	η	εποχή	του	προσκυνήματος	συμπίπτει	με	τους	καλο-
καιρινούς	μήνες.	Οι	πιθανότητες	μετάδοσης	νοσημάτων	είναι	από	παλιά	
εξακριβωμένες.	Κατά	τη	14	αιώνων	ιστορία	του	Χατζ	έχουν	παρουσια-
στεί	 μεγάλα	υγειονομικά	προβλήματα.	Τα	 ιστορικά	αρχεία	μιλούν	 για	
εξάρσεις	 πανώλης	 και	 χολέρας,	 σε	 μεγάλους	 αριθμούς	 προσκυνητών,	
όταν	ο	κύριος	τρόπος	ελέγχου	ήταν	η	καραντίνα.

Κάθε	χρόνο,	η	ημερομηνία	διεξαγωγής	του	Χατζ	είναι	νωρίτερα	από	
την	 προηγούμενη	 κατά	 10	 ή	 11	 ημέρες,	 αφού	 υπαγορεύεται	 από	 το	
ισλαμικό	 σεληνιακό	 ημερολόγιο.	 Κατά	 συνέπεια,	 οι	 εποχιακές	 συν-
θήκες	που	επικρατούν	κατά	τη	διάρκεια	του	Χατζ	είναι	διαφορετικές	
και	μπορεί	να	είναι	ευνοϊκές	για	διαφορετικές	νόσους,	όπως	η	γρίπη	
ή	ο	δάγγειος	πυρετός.	Ο	συνωστισμός	συμβάλλει	ακόμα	στην	πιθανή	
διασπορά	 αερογενών	 λοιμωδών	 νοσημάτων	 ή	 νοσημάτων	 που	 μετα-
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δίδονται	από	άνθρωπο	σε	άνθρωπο	κατά	το	Χατζ.	Η	σοβαρή	έξαρση	
μηνιγγιτιδοκοκκικής	νόσου	στους	προσκυνητές	παρακίνησε	τις	υγειο-
νομικές	υπηρεσίες	της	Σαουδικής	Αραβίας	να	θέσουν	ως	προϋπόθεση	
εισόδου	στη	χώρα	τον	υποχρεωτικό	εμβολιασμό.	Έτσι,	σήμερα	είναι	
πλέον	απαραίτητος	ο	εμβολιασμός	όλων	των	προσκυνητών	με	το	τε-
τραδύναμο	εμβόλιο	κατά	της	μηνιγγιτιδοκοκκικής	νόσου	(που	προστα-
τεύει	από	τους	ορότυπους	Α,	C,	Υ	και	W-135).	Τα	πιο	συχνά	παράπονα	
των	προσκυνητών	σχετίζονται	με	συμπτώματα	από	 το	ανώτερο	ανα-
πνευστικό.	Ο	εμβολιασμός	κατά	της	γρίπης	έχει	αναφερθεί	ότι	μειώνει	
τη	συχνότητα	των	παρόμοιων	με	τη	γρίπη	νόσων	στους	προσκυνητές	
και	θα	πρέπει	να	συστήνεται	για	όλους	όσους	πραγματοποιούν	Χατζ.	
Το	2009,	το	Υπουργείο	Υγείας	της	Σαουδικής	Αραβίας	συνέστησε	στα	
άτομα	που	έπασχαν	από	συγκεκριμένα	χρόνια	νοσήματα	(όπως	καρδια-
κά,	νεφρικά,	αναπνευστικά	ή	νευρολογικά	νοσήματα	και	σακχαρώδη	
διαβήτη),	 όπως	 επίσης	 από	 επίκτητη	ή	συγγενή	ανοσοκαταστολή,	 οι	
έγκυες	γυναίκες	και	τα	υπέρβαρα	άτομα	που	είναι	πιο	πιθανό	να	εμ-
φανίσουν	πολύπλοκες	μορφές	πανδημικών	λοιμώξεων	από	τον	ιό	της	
γρίπης	Α	(Η1Ν1),	να	αναβάλουν	τη	συμμετοχή	τους	στο	Χατζ.	Επίσης,	
προτάθηκε	η	μη	συμμετοχή	σε	άτομα	μικρότερα	των	12	ετών	ή	μεγα-
λύτερα	των	65.	Σε	μέρη	όπου	το	εμβόλιο	της	εποχικής	γρίπης	και	του	
πανδημικού	ιού	Η1Ν1	είναι	διαθέσιμα,	χρειάζεται	η	γραπτή	απόδειξη	
χορήγησης	και	των	δύο	εμβολίων	από	τις	κατάλληλες	αρχές	πριν	από	
την	έκδοση	της	βίζας.	Ο	εμβολιασμός	κατά	του	πνευμονιοκόκκου	θα	
πρέπει	 επίσης	να	συστήνεται	για	 τα	άτομα	άνω	των	65	ετών	και	για	
εκείνους	που	αναμένεται	να	ωφεληθούν	από	αυτόν	λόγω	υποκείμενης	
πάθησης	(βλέπε	Κεφάλαιο	6).	

Στο	 παρελθόν	 είχαν	 παρουσιαστεί	 εξάρσεις	 χολέρας	 λόγω	 του	 Χατζ,	
αλλά	όχι	μετά	το	1989,	οπότε	πραγματοποιήθηκαν	βελτιώσεις	στην	πα-
ροχή	νερού	και	στο	αποχετευτικό	δίκτυο.	Για	τους	επίνοσους	προσκυνη-
τές	συστήνεται	ο	εμβολιασμός	κατά	της	ηπατίτιδας	Α,	ενώ	και	οι	συστη-
ματικοί	 εμβολιασμοί	 (πολιομυελίτιδας,	 τετάνου,	διφθερίτιδας,	 τετάνου	
και	ηπατίτιδας	Β	–	βλέπε	Κεφάλαιο	6)	θα	πρέπει	να	είναι	πρόσφατοι.	Το	
εμβόλιο	κατά	του	κίτρινου	πυρετού	αποτελεί	προϋπόθεση	εισόδου	για	
τους	 προσκυνητές	 που	προέρχονται	 από	περιοχές	ή	 χώρες	με	 κίνδυνο	
μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού	(βλέπε	Παράρτημα	1).	

Από	το	2005,	το	Υπουργείο	Υγείας	της	Σαουδικής	Αραβίας	έχει	ως	προ-
ϋπόθεση	εισόδου	για	όλα	τα	άτομα	κάτω	των	15	ετών	που	ταξιδεύουν	



ζητηματα υγειασ ταξιδευοντασ στον κοσμο

��0

στη	χώρα	από	περιοχές	όπου	υπάρχει	πολιομυελίτιδα	να	φέρουν	έγγρα-
φα	που	να	αποδεικνύουν	τον	εμβολιασμό	με	το	πόσιμο	εμβόλιο	της	πο-
λιομυελίτιδας,	6	εβδομάδες	πριν	από	την	αίτηση	για	βίζα	(βλέπε	επίσης	
Κεφάλαιο	6).	Ασχέτως	με	το	προηγούμενο	ιστορικό	ανοσοποίησης,	όλα	
αυτά	τα	άτομα	που	φθάνουν	στη	Σαουδική	Αραβία	θα	λαμβάνουν	στα	
σύνορα	το	πόσιμο	εμβόλιο	κατά	της	πολιομυελίτιδας.	Από	το	2006,	επι-
πλέον	των	παραπάνω,	όλοι	οι	ταξιδιώτες	από	το	Αφγανιστάν,	την	Ινδία,	
τη	Νιγηρία	και	το	Πακιστάν,	ανεξαρτήτως	ηλικίας	και	 ιστορικού	ανο-
σοποίησης,	θα	λαμβάνουν	την	επιπρόσθετη	δόση	του	πόσιμου	εμβολίου	
όταν	φθάνουν	στη	Σαουδική	Αραβία.	

Πρόσφατες	πληροφορίες	σχετικά	με	τις	απαιτήσεις	και	τις	προϋποθέσεις	
για	το	ετήσιο	προσκύνημα	Χατζ	παρέχονται	στην	Εβδομαδιαία	Επιδημιο-
λογική	Αναφορά	(Weekly	Epidemiological	Record,	διαθέσιμη	στην	ιστο-
σελίδα	www.who.int/wer/en).	

Ταξιδιώτες με HIV/AIDS

Ως	αποτέλεσμα	της	βελτιωμένης	υγείας	και	πρόγνωσης,	τα	άτομα	που	
πάσχουν	από	HIV-λοίμωξη	είναι	πλέον	περισσότερο	πιθανό	να	συμμετέ-
χουν	σε	ταξίδια	και	ενδεχομένως	να	εκτεθούν	σε	άλλες	νόσους.

Ειδικά	ζητήματα	για	τα	άτομα	που	πάσχουν	από	HIV-λοίμωξη:

	 	Αυξημένη	ευαισθησία	και	νοσηρότητα	σε	πολλές	τροπικές	λοιμώξεις

	 	Εμβόλια:

–	Μειωμένη	ανοσοαπάντηση	σε	κάποια	εμβόλια

–	Κίνδυνος	σοβαρών	ανεπιθύμητων	ενεργειών	σε	ζωντανά	εμβόλια

	 	Αλληλεπιδράσεις	φαρμάκων

	 	Περιορισμοί	ταξιδιού,	απαίτηση	ελέγχου	HIV	σε	πολλές	χώρες

	 	Διαθέσιμη	ιατρική	περίθαλψη	κατά	τη	διάρκεια	του	ταξιδιού.

Η φυσική πορεία της HΙV-λοίμωξης

Η	φυσική	πορεία	της	HIV-λοίμωξης	χαρακτηρίζεται	από	τη	χρόνια	αντι-
γραφή	του	ιού	HIV,	όπως	μετριέται	από	το	HIV-RNA	του	πλάσματος,	και	
οδηγεί	σε	προοδευτική	ανοσοανεπάρκεια	η	οποία	χαρακτηρίζεται	από	τη	
μείωση	του	αριθμού	των	CD4	λεμφοκυττάρων	στο	περιφερικό	αίμα:
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	 	Αριθμός	CD4	>350	κύτταρα/mm3:	ήπια	ανοσοανεπάρκεια.
	 	Αριθμός	CD4	200–350	κύτταρα/mm3:	μέτρια	ανοσοανεπάρκεια,	ένδει-
ξη	για	αντιρετροϊική	θεραπεία.
	 	Αριθμός	CD4	<200	κύτταρα/mm3:	σοβαρή	ανοσοανεπάρκεια,	ιδιαίτε-
ρος	κίνδυνος	για	ευκαιριακές	λοιμώξεις	(AIDS).	Ένδειξη	για	αντιρε-
τροϊική	θεραπεία	και	προφύλαξη	κατά	των	ευκαιριακών	λοιμώξεων.

Αντιρετροϊική θεραπεία 

Η	αντιρετροϊική	θεραπεία	(ART)	εμποδίζει	την	αντιγραφή	του	HIV	(το	
HIV-RNA	πλάσματος	δεν	είναι	ανιχνεύσιμο)	και	οδηγεί	σε	μια	μερική	
αποκατάσταση	της	ανοσίας	(άνοδος	του	αριθμού	των	CD4).	Η	αντιρε-
τροϊική	θεραπεία	περιλαμβάνει	συνήθως	τρία	φάρμακα.	Η	πιστή	τήρηση	
της	αντιρετροϊικής	θεραπείας	είναι	απαραίτητη	για	να	αποφευχθεί	τυχόν	
αντίσταση	και	 η	αγωγή	δεν	 θα	πρέπει	 να	 διακόπτεται.	Πολλά	αντιρε-
τροϊικά	φάρμακα	αλληλεπιδρούν	με	άλλα	φάρμακα	και	αυτό	πρέπει	να	
ληφθεί	υπόψη	κατά	τη	συμβουλευτική	των	ταξιδιωτών	σχετικά	με	την	
προφύλαξη	για	την	ελονοσία	και	για	τη	λήψη	άλλων	φαρμάκων.

Αξιολόγηση πριν από το ταξίδι

Η	αξιολόγηση	πριν	από	το	ταξίδι	περιλαμβάνει	την	εκτίμηση	των	κιν-
δύνων	 που	 συνδέονται	 με	 το	 δρομολόγιο	 του	 ταξιδιού,	 την	 τρέχουσα	
αντιρετροϊική	 θεραπεία,	 τον	 αριθμό	 των	 CD4,	 τα	 επίπεδα	 HIV-RNA	
πλάσματος,	το	ιατρικό	ιστορικό	και	τη	φυσική	εξέταση	(πίνακας	9.1).

Αντιρετροϊική θεραπεία και ταξίδι 

Οι	πρόσφατα	διαγνωσθέντες	ασθενείς	με	αριθμό	CD4	<200/mm3	συνήθως	
συμβουλεύονται	να	καθυστερήσουν	το	ταξίδι	τους	μέχρις	ότου	ο	αριθμός	
των	CD4	βελτιωθεί	με	την	αντιρετροϊική	θεραπεία.	Η	καθυστέρηση	αυτή	
θα	 ελαχιστοποιήσει	 τον	 κίνδυνο	 των	 λοιμώξεων	 που	σχετίζονται	 με	 τα	
ταξίδια	και	θα	αποτρέψει	τα	προβλήματα	της	φλεγμονώδους	αντίδρασης	
του	συνδρόμου	ανοσιακής	αποκατάστασης	κατά	τη	διάρκεια	του	ταξιδιού.	
Το	ιδανικό	είναι	οι	ασθενείς	να	βρίσκονται	σε	μια	σταθερή	θεραπευτική	
αντιρετροϊική	αγωγή	3	μήνες	πριν	από	κάποιο	μεγάλο	ταξίδι	και	τα	επίπε-
δα	HIV-RNA	πλάσματος	(εάν	είναι	διαθέσιμα)	να	είναι	μη	ανιχνεύσιμα,	
γεγονός	που	θα	επιτρέψει	την	αξιολόγηση	της	ανοχής	και	της	αποτελε-
σματικότητας	των	αντιρετροϊικών	φαρμάκων.	Οι	ασθενείς	θα	πρέπει	να	
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φέρουν	ένα	πιστοποιητικό	που	θα	επιβεβαιώνει	την	ανάγκη	τους	για	τα	
συγκεκριμένα	φάρμακα,	αλλά	δεν	θα	αναφέρει	τη	HIV-λοίμωξη.	Κατά	τη	
διάρκεια	των	πτήσεων,	στις	χειραποσκευές	θα	πρέπει	να	φυλάσσονται	δό-
σεις	για	αρκετές	ημέρες	αντιρετροϊικής	θεραπείας.

Το	πρόγραμμα	της	δοσολογίας	θα	πρέπει	να	προσαρμοστεί	αναλόγως,	
εάν	το	ταξίδι	περιλαμβάνει	την	αλλαγή	ζωνών	ώρας:	τα	διαστήματα	με-
ταξύ	 των	δόσεων	πρέπει	 να	γίνουν	μικρότερα	και	όχι	μεγαλύτερα.	Οι	
κάψουλες	Ritonavir	πρέπει	να	διατηρούνται	σε	ψύξη,	αλλά	μπορούν	να	
φυλάσσονται	και	σε	θερμοκρασία	δωματίου	(<25	°C)	μέχρι	28	ημέρες.

Η	διακοπή	της	αντιρετροϊικής	θεραπείας	έχει	ως	αποτέλεσμα	αυξημένη	
νοσηρότητα	και	θνησιμότητα	και	πρέπει	να	αποφεύγεται.	Για	τους	ασθε-
νείς	υπό	πρωτογενή	ή	δευτερογενή	προφύλαξη	για	μία	ή	περισσότερες	
ευκαιριακές	λοιμώξεις	(π.χ.	πνευμοκύστη,	μυκοβακτήρια	και	τοξόπλα-
σμα)	η	τήρηση	των	θεραπευτικών	αγωγών	κατά	τη	διάρκεια	του	ταξιδιού	
είναι	απολύτως	απαραίτητη.

Περιορισμοί ταξιδιού

Μερικές	χώρες	έχουν	διάφορους	περιορισμούς	αναφορικά	με	την	είσοδο,	
την	παραμονή,	τη	διαμονή	ή	τις	δραστηριότητες	των	διεθνών	ταξιδιω-
τών	που	πάσχουν	από	HIV-λοίμωξη.	Οι	ταξιδιώτες	αυτοί	ενθαρρύνονται	
να	λάβουν	 τις	σχετικές	πληροφορίες	από	 τις	πρεσβείες,	 τα	προξενεία,	
τις	αποστολές	ή	άλλες	κατάλληλες	πηγές	των	χωρών	που	πρόκειται	να	
επισκεφθούν.

Ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Οι	ταξιδιώτες	που	πάσχουν	από	HIV-λοίμωξη	πρέπει	να	έχουν	ιατρική	
ασφάλεια	που	να	περιλαμβάνει	την	κάλυψή	τους	στο	εξωτερικό,	βοήθεια	
σε	περίπτωση	έκτακτης	ανάγκης	και	επαναπατρισμό.	Επίσης,	πρέπει	να	
φέρουν	μια	ιατρική	βεβαίωση	και	να	έχουν	ενημερωθεί	για	την	ιατρική	
περίθαλψη	στο	εξωτερικό.	Ένας	χρήσιμος	κατάλογος	με	περισσότερες	
από	 3.300	 οργανώσεις	 σε	 175	 χώρες	 που	 συμμετέχουν	 στην	 παροχή	
συμβουλών	και	στη	φροντίδα	ατόμων	που	πάσχουν	από	HIV-λοίμωξη	
παρέχεται	από	ένα	μη	κερδοσκοπικό	οργανισμό	παροχής	πληροφοριών	
σχετικά	 με	 τον	 ιό	HIV,	 το	National	AIDS	Manual	 (NAM),	 τον	 οποίο	
μπορείτε	να	βρείτε	στην	ιστοσελίδα:	www.aidsmap.com.	
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Αυξημένη ευαισθησία σε συγκεκριμένα  
παθογόνα και κίνδυνος νοσηρότητας

Τα	άτομα	που	πάσχουν	από	HIV-λοίμωξη	έχουν	μειωμένο	αριθμό	CD4	
κυττάρων	και	είναι	πιο	ευαίσθητα	σε	πολλά	παθογόνα,	ενώ	διατρέχουν	
και	μεγαλύτερο	κίνδυνο	σοβαρότερης	νόσησης.	Λοιμώξεις	οι	οποίες	σε	
ανοσοεπαρκή	άτομα	είναι	αυτοπεριοριζόμενες,	ενδέχεται	να	καταστούν	
χρόνιες	και	σοβαρές	στα	άτομα	που	έχουν	μολυνθεί	από	τον	ιό	HIV.	Η	
πρόληψη	της	έκθεσης	είναι	επομένως	σημαντική,	δεδομένου	ότι	τα	εμ-
βόλια	είναι	διαθέσιμα	για	περιορισμένο	μόνο	αριθμό	παθογόνων	και	η	
ανοσοποιητική	ικανότητά	τους	μπορεί	να	μειωθεί	στους	ευπαθέστερους	
των	ασθενών.

Διάρροια των ταξιδιωτών

Οι	ασθενείς	που	έχουν	μολυνθεί	από	τον	 ιό	HIV	είναι	πιο	ευαίσθητοι	
στα	περισσότερα	παθογόνα	που	μεταδίδονται	με	το	φαγητό	και	το	νερό.	
Η	νοσηρότητα	και	η	θνησιμότητα	ενδέχεται	να	είναι	υψηλότερες,	π.χ.	
οι	 μη-τυφοειδείς	 σαλμονέλες	 προκαλούν	 συχνά	 λοιμώξεις	 σε	 ασθε-
νείς	 με	 σοβαρή	 ανοσοανεπάρκεια.	 Πρωτόζωα,	 όπως	 Cryptosporidia,	
Microsporidia,	Isospora	και	Cyclospora,	τα	οποία	προκαλούν	αυτοπε-
ριοριζόμενη	διάρροια	στους	ανοσοεπαρκείς	ταξιδιώτες,	μπορεί	να	οδη-
γήσουν	σε	χρόνια	και	καταστρεπτική	ευκαιριακή	νόσο	στους	ανοσοκα-
τασταλμένους	 ασθενείς.	 Ως	 εκ	 τούτου,	 η	 υγιεινή	 των	 τροφίμων	 είναι	
απολύτως	κρίσιμη	(Κεφάλαιο	3).

Σε	περίπτωση	που	ασθενείς	μολυσμένοι	από	HIV	–με	μέτρια	έως	σοβαρή	
ανοσοανεπάρκεια–	ταξιδέψουν	σε	απομονωμένες	περιοχές,	θα	πρέπει	να	
φέρουν	μαζί	τους	αντιβιοτική	θεραπεία	έκτακτης	ανάγκης	και	πλήρεις	
οδηγίες	για	τη	χρήση	της,	σε	περίπτωση	εμπύρετης	ή	δυσεντερικής	δι-
άρροιας.	Η	συνταγή	του	αντιβιοτικού	θα	πρέπει	να	λαμβάνει	υπόψη	την	
αντοχή	των	Salmonella,	Shigella,	Escherichia coli	 και	Campylobacter 
spp	στην	περιοχή	του	ταξιδιού.	Οι	φθοριοκινολόνες	είναι	δραστικές	κατά	
των	διαφόρων	εντερικών	παθογόνων	και	δεν	αλληλεπιδρούν	σημαντικά	
με	την	αντιρετροϊική	θεραπεία.	Αντίθετα,	οι	μακρολίδες	ενδεχομένως	να	
αλληλεπιδρούν	σε	σοβαρό	βαθμό	με	την	αντιρετροϊική	θεραπεία	και	θα	
πρέπει	να	αποφεύγονται.	Οι	ασθενείς	οφείλουν	να	αναζητήσουν	εξειδι-
κευμένη	 φροντίδα	 εάν	 δεν	 υπάρχει	 βελτίωση	 των	 συμπτωμάτων	 τους	
μέσα	σε	24–48	ώρες.
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Πίνακας 9.1 Συμβουλές πριν από το ταξίδι ανάλογα με τον αριθμό CD�
Αριθμός CD4 Σημαντικές συμβουλές
>350/mm3 Υγιεινή τροφίμων

Σ ε αντιρετροϊική θεραπεία: αλληλεπιδράσεις, τήρηση 
αγωγής

200–350/mm3 Υγιεινή τροφίμων

Αντιρετροϊική θεραπεία ενδείκνυται

Σ ε μη επιτυχή αντιρετροϊική θεραπεία: ενδεχόμενη προφύ-
λαξη για πνευμοκύστη σε μεγάλα ταξίδια

Μειωμένη αποτελεσματικότητα εμβολίου 

Εμβόλιο κίτρινου πυρετού: πολύ περιορισμένη χορήγησή του

Σ ε περίπτωση αντιρετροϊικής θεραπείας: αλληλεπιδράσεις, 
τήρηση αγωγής

<200/mm3 Υγιεινή τροφίμων

Κ ίνδυνος για ευκαιριακές λοιμώξεις, ενδείκνυται αντιρε-
τροϊική θεραπεία και πρωτογενής προφύλαξη κατά της 
πνευμοκύστης και της τοξοπλάσμωσης

Μειωμένη αποτελεσματικότητα εμβολίων

Αποφύγετε το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού

Κ αθυστερήστε τα μεγάλα ταξίδια για αρκετούς μήνες μετά 
από επιτυχή αντιρετροϊική θεραπεία και μέχρι ο αριθμός 
των CD4 να υπερβεί τα 200/mm3.

Σ ε περίπτωση αντιρετροϊικής θεραπείας: αλληλεπιδράσεις, 
τήρηση αγωγής

<50/mm3 Υγιεινή τροφίμων

Υ ψηλός κίνδυνος για όλες τις ευκαιριακές λοιμώξεις, προτεί-
νεται αντιρετροϊική θεραπεία και αρχική προφύλαξη κατά 
της πνευμοκύστης και της τοξοπλάσμωσης

Σοβαρή μείωση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων

Αποφύγετε το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού

Κ αθυστερήστε τα μεγάλα ταξίδια για αρκετούς μήνες μετά 
από επιτυχή αντιρετροϊική θεραπεία και μέχρι ο αριθμός 
των CD4 να υπερβεί τα 200/mm3.

Σ ε περίπτωση αντιρετροϊικής θεραπείας: αλληλεπιδράσεις, 
τήρηση αγωγής
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Φυματίωση
Η	μόλυνση	από	τον	ιό	HIV	αυξάνει	κατά	πολύ	τον	κίνδυνο	της	ενερ-
γού	φυματίωσης	μετά	από	έκθεση	σε	Mycobacterium tuberculosis	και	
της	επανενεργοποίησης	λανθάνουσας	φυματιώδους	λοίμωξης.	Οι	μο-
λυσμένοι	από	HIV	ταξιδιώτες	πρέπει	να	εξετάζονται	για	λανθάνουσα	
φυματίωση	και	 να	λάβουν	θεραπεία	αν	βρεθούν	θετικοί.	Το	 εμβόλιο	
BCG	δεν	πρέπει	να	χορηγηθεί,	ανεξαρτήτως	εάν	τα	οροθετικά	άτομα	
είναι	συμπτωματικά.

Άλλα παθογόνα
Η	 μεγαλύτερη	 ευαισθησία	 ή/και	 νοσηρότητα	 είναι	 επίσης	 σημαντική	
στην	περίπτωση	της	λεϊσμανίασης	(μια	λοίμωξη	από	πρωτόζωο	που	με-
ταδίδεται	από	τη	φλεβοτόμο	μύγα),	της	τρυπανοσωμίασης	και	των	μυ-
κητιάσεων,	 ειδικότερα	 της	 ιστοπλάσμωσης,	 της	 κοκκιδιοειδομύκωσης	
(Αμερική)	και	της	λοίμωξης	από	Penicillium marneffei	(νοτιοανατολική	
Ασία).	Τα	προληπτικά	μέτρα	περιλαμβάνουν	την	πρόληψη	των	δηγμά-
των	από	αρθρόποδα	και	την	αποφυγή	των	περιοχών	με	υψηλή	έκθεση,	
όπως	οι	σπηλιές	με	νυχτερίδες	και	πουλιά.

Εμβόλια

Οι	βασικές	αρχές	 του	 εμβολιασμού	που	 ισχύουν	 για	όλους	 τους	 ταξι-
διώτες	 όσον	αφορά	στο	 χρόνο	 εμβολιασμού,	 στη	 δοσολογία	και	 στην	
αξιολόγηση	 των	 αντισωματικών	 απαντήσεων	 (Κεφάλαιο	 6),	 ισχύουν	
επίσης	για	τα	άτομα	που	πάσχουν	από	HIV-λοίμωξη.	Οι	διαφορές	για	τα	
μεμονωμένα	εμβόλια	συνοψίζονται	στον	Πίνακα	9.2.

Ανοσοποιητική ικανότητα

Ο	χαμηλός	αριθμός	CD4	και	η	αντιγραφή	του	HIV	έχουν	ως	αποτέλε-
σμα	μειωμένη	ανοσοποίηση	στα	περισσότερα	εμβόλια.	Οι	τίτλοι	αντι-
σωμάτων	αμέσως	μετά	 τον	 εμβολιασμό	 είναι	 χαμηλότεροι	 και	μειώ-
νονται	ταχύτερα,	ιδιαίτερα	στους	ασθενείς	με	αριθμό	CD4	<200/mm3.
Εάν	 είναι	 εφικτό,	 ο	 εμβολιασμός	 κατά	 των	 νοσημάτων	που	σχετίζο-
νται	με	τα	ταξίδια	πρέπει	να	αναβάλλεται	μέχρις	ότου	η	αντιρετροϊι-
κή	θεραπεία	οδηγήσει	σε	μια	συνεχή	αύξηση	 του	αριθμού	 των	CD4	
(ιδανικά,	>350/mm3).	Μερικές	σειρές	εμβολίων	απαιτούν	επιπλέον	ή	

(συνέχεια στη σελ. 261)
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Πίνακας 9.2 Εμβόλια πριν από την έκθεση για ταξιδιώτες με HIV-λοίμωξη

Εμβόλιο Ένδειξη Σημειώσεις

Ζωντανά εμβόλια

Γρίπης 
(ενδορρι-
νικό) 

Αντενδείκνυται Χρησιμοποιείτε αδρανοποιημένο παρεντε-
ρικό εμβόλιο
Αποφύγετε τον εμβολιασμό σε άτομα του 
σπιτιού

Ιαπωνι-
κής εγκε-
φαλίτιδας 
(Sa-14-
14-2)

Αντενδείκνυται 

Ιλαράς-
παρω-
τίτιδας-
ερυθράς 
(MMR)

Ενδείκνυται για IgG 
ιλαράς-οροαρνη-
τικούς ταξιδιώτες 
με αριθμό CD4 
>200/mm3 
Αντενδείκνυται για 
ταξιδιώτες με αριθ-
μό CD4 ≤200/mm3

Αποφύγετε την εγκυμοσύνη για 1 μήνα 
μετά τον εμβολιασμό. Ο θηλασμός δεν 
αντενδείκνυται
Χορηγήστε 2 δόσεις τουλάχιστον με 1 
μήνα διαφορά, για να αυξηθεί η πιθανότη-
τα προστασίας κατά της ιλαράς
Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυξημένη 
συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών από 
τον εμβολιασμό κατά της ιλαράς σε παιδιά 
με τον ιό HIV. Ωστόσο, ενδέχεται να είναι 
μειωμένης αποτελεσματικότητας για 
παρωτίτιδα και ερυθρά
Τα άτομα στο σπίτι μπορούν να εμβολια-
στούν

Πολιομυ-
ελίτιδας

Ενδείκνυται Ο εμβολιασμός κατά της πολιομυελίτιδας 
ενδείκνυται για όλους τους ταξιδιώτες 
σε ενδημικές περιοχές ή χώρες όπου έχει 
εμφανιστεί πρόσφατα ο ιός μετά από 
εισαγωγή του (βλέπε www.who.int/ith 
στον Κατάλογο χωρών). Σε ταξιδιώτες που 
έχουν λάβει παλαιότερα τρεις ή περισ-
σότερες δόσεις OPV ή IPV θα πρέπει να 
χορηγείται άλλη μία δόση του εμβολίου 
πριν από την αναχώρηση. Τα μη ανοσοποι-
ημένα άτομα χρειάζονται ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα εμβολιασμών  

(συνεχίζεται)
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Πολιομυε-
λίτιδας 
(συνέχεια)

Το OPV ενδείκνυται σε παιδιά που είναι 
μολυσμένα από τον ιό HIV
Για τους σκοπούς του εμβολιασμού των 
ταξιδιωτών, τα εμβόλια OPV ή IPV μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν σε ασυμπτωμα-
τικά άτομα με HIV-λοίμωξη

Φυματίω-
σης (BCG)

Αντενδείκνυται

Τυφο-
ειδούς 
πυρετού 
(Ty21a) 

Μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί σε άτομα 
που έχουν μολυνθεί 
από το ιό HIV και 
έχουν αριθμό CD4 
>200 κύτταρα/mm3  

Προτείνεται το αδρανοποιημένο εμβόλιο 
τυφοειδούς ViCPS 

Κίτρινου 
πυρετού

Ενδείκνυται σε περί-
πτωση σημαντικού 
κινδύνου κίτρινου 
πυρετού σε ταξι-
διώτες με  αριθμό 
CD4 >200/mm3, είτε 
σε αντιρετροϊική 
θεραπεία είτε όχι
Αντενδείκνυται σε 
ταξιδιώτες με HIV-
λοίμωξη και αριθμό 
CD4 ≤200/mm3 
που βρίσκονται σε 
αγωγή με αναστο-
λείς CCR51

Οι αποφάσεις σχετικά με τον εμβολιασμό 
κατά του κίτρινου πυρετού θα πρέπει πά-
ντα να λαμβάνονται με βάση την πιθανό-
τητα μόλυνσης
Θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση εξαίρεσης 
για τους ταξιδιώτες που δεν εμβολιάζονται 
αλλά ταξιδεύουν σε χώρα ενδημική στον 
κίτρινο πυρετό
Πρέπει να τονίζεται η αποφυγή των δηγμά-
των από κουνούπια
Το εμβόλιο είναι ασφαλές για τα άτομα του 
σπιτιού

Έχει αναφερθεί, μετά από εμβολιασμό κατά του κίτρινου πυρετού, σοβαρή σπλαγχνο-
τροπική νόσος σε άτομο μολυσμένο από HIV με γενετικά καθορισμένη διαταραχή του 
άξονα CCR5-RANTES 

(συνεχίζεται)

Πίνακας 9.2 Εμβόλια πριν από την έκθεση για ταξιδιώτες με HIV λοίμωξη- 
(συνέχεια)

Εμβόλιο Ένδειξη Σημειώσεις

Ζωντανά εμβόλια
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Αδρανοποιημένα 
εμβόλια/τοξοειδή 

Χολέρας 
(WC/rBS)

Ενδείκνυται για άτο-
μα που ταξιδεύουν 
σε περιοχές υψηλού 
κινδύνου κατά τη 
διάρκεια επιδημιών 
ή μετά από φυσικές 
καταστροφές 

Περιορισμένα στοιχεία αποτελεσματικότη-
τας και ασφάλειας
Παρέχει επίσης προστασία από τα εντερο-
τοξινογόνα σελέχη Escherichia coli (ETEC)
Η ανοσιακή απάντηση είναι πτωχή σε 
ασθενείς με αριθμό CD4 <100/mm3

Τονίστε τη σημασία του καλού φαγητού 
και της υγιεινής του νερού

Διφθε-
ρίτιδας-
τετάνου-
κοκκύτη

Ενδείκνυται

Ηπατίτι-
δας Α

Ενδείκνυται για τους 
μη ανοσοποιημέ-
νους  ταξιδιώτες σε 
ενδημικές περιο-
χές, ιδιαιτέρως για 
όσους ανήκουν στις 
ομάδες υψηλού 
κινδύνου2

Σε περίπτωση που είναι εφικτό, ελέγξτε για 
ορολογικές ενδείξεις φυσικής λοίμωξης 
πριν από τον εμβολιασμό
Οι ορολογικές απαντήσεις μειώνονται 
στους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, 
αλλά υπάρχει καλή αποτελεσματικότητα 
ακόμα και σε χαμηλούς αριθμούς CD4
Χρειάζονται δύο ή τρεις δόσεις
Σε σοβαρά ανοσοκατασταλμένους ασθε-
νείς να εξεταστεί το ενδεχόμενο χορήγη-
σης φυσιολογικής ανθρώπινης ανοσο-
σφαιρίνης (HNIG)
Μπορεί να χορηγηθεί ως μονοδύναμο 
εμβόλιο ή ως συνδυασμένο με αυτό της 
ηπατίτιδας Β

Πίνακας 9.2 Εμβόλια πριν από την έκθεση για ταξιδιώτες με HIV-λοίμωξη- 
(συνέχεια)

Εμβόλιο Ένδειξη Σημειώσεις

(συνεχίζεται)

2 Οι ομοφυλόφιλοι, οι χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, οι αιμορροφιλικοί που λαμβάνουν 
συμπυκνώματα πλάσματος και οι ασθενείς με συλλοίμωξη ηπατίτιδας Α και/ή C
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Ηπατίτι-
δας Β

Συστήνεται για μη 
ανοσοποιημένους 
σε κίνδυνο ταξιδι-
ώτες

Πρόγραμμα 4 δόσεων (0, 1, 2, 12 μήνες) ± 
επαναληπτικές δόσεις ανάλογα με ορολο-
γική απάντηση
Σε εκείνους που αποτυγχάνουν να απαντή-
σουν στο 1ο πρόγραμμα εμβολιασμών θα 
πρέπει να ακολουθήσει και 2ο
Τονίστε τη σημασία της αποφυγής των κιν-
δύνων έκθεσης στον ιό της ηπατίτιδας Β, 
ειδικότερα στις ομάδες υψηλού κινδύνου, 
όπως οι ομοφυλόφιλοι  

Γρίπης Ενδείκνυται Αδρανοποιημένο παρεντερικό εμβόλιο

Ιαπω-
νικής 
εγκεφαλί-
τιδας

Ενδείκνυται για μα-
κροχρόνια ταξίδια 
στη νοτιοανατολική 
Ασία και την Άπω 
Ανατολή και για 
εκείνους που εκτί-
θενται σε μεγάλο 
βαθμό σε αγροτικές 
περιοχές, ακόμα κι 
αν ταξιδεύουν για 
μικρό χρονικό διά-
στημα (Κεφάλαιο 6)

Το αδρανοποιημένο σε φορμαλίνη εμβό-
λιο (JEV) από εγκέφαλο ποντικών συνδέ-
εται με σοβαρές νευρολογικές ανεπιθύμη-
τες ενέργειες, που απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση του κινδύνου των ταξιδιωτών 
και της ανάγκης για εμβολιασμό
Πρόσφατα, δόθηκε άδεια σε νέο αδρα-
νοποιημένο εμβόλιο JEV (Κεφάλαιο 6) σε 
πολλές χώρες. Δεν υπάρχουν πληροφορίες 
για τα άτομα που πάσχουν από HIV-λοί-
μωξη

Μηνιγγι-
τιδοκόκ-
κου

Υποχρεωτικό 
εμβόλιο για τους 
προσκυνητές Χατζ
Ενδείκνυται για τα-
ξιδιώτες στη «ζώνη 
της μηνιγγίτιδας»

Συστήνεται το τετραδύναμο εμβόλιο 
(ACWY)
Δεν υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένο κίν-
δυνο ανεπιθύμητων ενεργειών  σε άτομα 
με HIV-λοίμωξη

Πολιομυ-
ελίτιδας 
ενέσιμο 
(IPV) 

Ενδείκνυται Ο εμβολιασμός κατά της πολιομυελίτιδας 
ενδείκνυται για όλους τους ταξιδιώτες σε 
ενδημικές περιοχές ή σε χώρες με πρό-
σφατες επιδημίες μετά από εισαγωγή του 
ιού (βλέπε www.who.int για ενημερωμένο 
κατάλογο χωρών)

Πίνακας 9.2 Εμβόλια πριν από την έκθεση για ταξιδιώτες με HIV-λοίμωξη- 
(συνέχεια)

Εμβόλιο Ένδειξη Σημειώσεις

Αδρανοποιημένα 
εμβόλια/τοξοειδή

(συνεχίζεται)
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Πολιομυ-
ελίτιδας 
ενέσιμο 
(IPV) (συ
νέχεια)

Σε ταξιδιώτες που έχουν λάβει παλαιότερα 
τρεις ή περισσότερες δόσεις OPV ή IPV θα 
πρέπει να χορηγηθεί άλλη μία δόση του 
εμβολίου πριν από την αναχώρηση. Τα μη 
ανοσοποιημένα άτομα χρειάζονται ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα εμβολιασμών

Λύσσας Ενδείκνυται για 
ταξιδιώτες που 
μπορεί να εκτεθούν 
σε λυσσασμένα ζώα 
(Κεφάλαιο 6 και 
Χάρτης)

Συστήνεται η ενδομυϊκή ανοσοποίηση και 
όχι η ενδοδερμική
Αξιολόγηση ανοσιακής απάντησης σε ταξι-
διώτες με αριθμό CD4≤200/mm3. Αν είναι 
εφικτό, ± επιπλέον επαναληπτική δόση αν 
δεν επιτευχθεί αντισωματική απάντηση 
>0,5 IU/mL
Συμβουλεύστε όλους τους ταξιδιώτες στις 
ενδημικές περιοχές σχετικά με την περιποί-
ηση των τραυμάτων και την προφύλαξη 
μετά την έκθεση

Κροτω-
γενούς 
εγκεφαλί-
τιδας

Ενδείκνυται για 
ταξιδιώτες που πά-
σχουν από HIV-λοί-
μωξη και πρόκειται 
να περπατήσουν, 
να κατασκηνώσουν 
ή να εργαστούν σε 
δάση πυκνής βλά-
στησης σε ενδημι-
κές περιοχές

Περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Οι 
ταξιδιώτες με αριθμό CD4>400/mm3 είχαν 
καλύτερη ορολογική απάντηση
Υψηλότερος κίνδυνος στο τέλος της άνοι-
ξης-αρχή καλοκαιριού
Τονίστε τη σημασία αποφυγής δηγμάτων 
από κρότωνες (τσιμπούρια) και κατανάλω-
σης μη παστεριωμένου γάλακτος

Τυφο-
ειδούς 
(ViCPS)

Ενδείκνυται για 
ταξιδιώτες με 
HIV-λοίμωξη που 
διατρέχουν κίνδυνο 
έκθεσης, ιδιαίτερα 
σε περιοχές όπου 
ενδημεί η νόσος

Επαναληπτική δόση κάθε 3 έτη
Η ορολογική απάντηση είναι μειωμένη σε 
ταξιδιώτες με αριθμό CD4≤200/mm3

Υγιεινή τροφίμων και νερού

Πίνακας 9.2 Εμβόλια πριν από την έκθεση για ταξιδιώτες που είναι μολυ-
σμένοι από τον ιό HIV - (συνέχεια)

Εμβόλιο Ένδειξη Σημειώσεις

Αδρανοποιημένα 
εμβόλια/τοξοειδή
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συμπληρωματικές	δόσεις,	ανάλογα	με	το	συγκεκριμένο	εμβόλιο.	Εάν	η	
έκθεση	δεν	μπορεί	να	αναβληθεί,	πρέπει	να	χορηγηθεί	αδρανοποιημέ-
νο	εμβόλιο	–εφόσον	ενδείκνυται–	ακόμη	και	στους	ασθενείς	με	χαμηλό	
αριθμό	CD4	και	ο	επανεμβολιασμός	να	λάβει	χώρα	μετά	την	ανοσο-
αποκατάσταση.

Ασφάλεια εμβολίων

Τα	 αδρανοποιημένα	 εμβόλια	 είναι	 ασφαλή	 για	 τα	 άτομα	 με	HIV-λοί-
μωξη.	Γενικά,	οι	ταξιδιώτες	που	έχουν	μολυνθεί	από	τον	 ιό	πρέπει	να	
αποφεύγουν	τα	ζωντανά	εμβόλια,	αν	και	τα	εμβόλια	κατά	του	κίτρινου	
πυρετού	και	της	ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς	(MMR)	μπορούν	να	χορη-
γηθούν	στους	ασθενείς	με	αριθμό	CD4>200/mm3.

Ελονοσία σε ταξιδιώτες που πάσχουν από HIVλοίμωξη

Όπως	όλοι	 οι	 ταξιδιώτες,	 έτσι	 και	 τα	 ανοσοκατασταλμένα	άτομα	που	
ταξιδεύουν	σε	προορισμούς	όπου	ενδημεί	η	ελονοσία	πρέπει	να	έχουν	
συνταγογραφημένα	τα	κατάλληλα	φάρμακα	για	ανθελονοσιακή	χημειο-
προφύλαξη	 και	 να	 έχουν	 λάβει	 τις	 δέουσες	 συμβουλές	 για	 τον	 τρόπο	
αποφυγής	των	δηγμάτων	των	κουνουπιών	(Κεφάλαια	3	και	7).
Η	 χημειοπροφύλαξη	 πρέπει	 κατά	 προτίμηση	 να	 αρχίσει	 πολύ	 πριν	 το	
ταξίδι,	 δεδομένου	 ότι	 ενδεχόμενες	 ανεπιθύμητες	 ενέργειες	 μπορεί	 να	
απαιτήσουν	κάποια	αλλαγή	στη	θεραπευτική	αγωγή.	Η	συμμόρφωση	με	
την	 ανθελονοσιακή	 χημειοπροφύλαξη,	 η	 έγκαιρη	 αναζήτηση	 θεραπεί-
ας	(εντός	24	ωρών	από	την	έναρξη	οποιασδήποτε	εμπύρετης	νόσου),	η	
έγκαιρη	διάγνωση	(με	τη	χρήση	επιχρίσματος	περιφερικού	αίματος	για	
ελονοσία	 ή	 ταχέων	 διαγνωστικών	 δοκιμασιών)	 και	 η	 αποτελεσματική	
θεραπεία	είναι	ιδιαίτερα	σημαντικές	ενέργειες	για	τα	άτομα	με	HIV-λοί-
μωξη.
Η	 επιδείνωση	 της	 λειτουργίας	 του	 ανοσοποιητικού	 συστήματος	 που	
σχετίζεται	με	ανοσοκαταστολή	λόγω	HIV-λοίμωξης	μπορεί	να	οδηγήσει	
σε	 σοβαρότερες	 εκδηλώσεις	 της	 ελονοσίας.	 Στις	 έγκυες	 γυναίκες	 που	
πάσχουν	από	HIV-λοίμωξη,	τα	ανεπιθύμητα	αποτελέσματα	της	πλακου-
ντιακής	ελονοσίας	στο	σωματικό	βάρος	γέννησης	του	νεογνού	είναι	αυ-
ξημένα.	Στις	σταθερά	ενδημικές	περιοχές,	οι	HIV-μολυσμένοι	ασθενείς	
με	μερική	ανοσία	στην	 ελονοσία	μπορούν	 να	 εμφανίσουν	συχνότερες	
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και	σοβαρότερες	παρασιτικές	λοιμώξεις,	ενώ	σε	περιοχές	ασταθούς	με-
τάδοσης,	η	HIV-λοίμωξη	συνδέεται	με	αυξημένο	κίνδυνο	ελονοσίας	βα-
ριάς	μορφής	και	θανάτους	από	ελονοσία.

Οι	πληροφορίες	όσον	αφορά	στον	τρόπο	με	τον	οποίο	η	HIV-λοίμωξη	
τροποποιεί	την	απάντηση	της	συνδυασμένης	θεραπείας	με	βάση	την	αρ-
τεμισίνη	 (ACT)	και	 τις	αλληλεπιδράσεις	μεταξύ	 των	ανθελονοσιακών	
και	 των	αντιρετροϊικών	φαρμάκων	είναι	προς	 το	παρόν	πολύ	περιορι-
σμένες.	 Προηγούμενες	 μελέτες	 είχαν	 προτείνει	 ότι	 η	 επιδείνωση	 της	
ανοσοκαταστολής	 λόγω	 της	HIV-λοίμωξης	 συνδέεται	 με	 τη	 μειωμένη	
απάντηση	 στη	 θεραπεία.	Τα	 αυξημένα	 φορτία	 παρασίτων	 και	 η	 μειο-
νεκτική	 ανοσία	 των	 ξενιστών,	 που	 παρατηρούνται	 στη	HIV-λοίμωξη,	
συνδέονται	με	 τα	υψηλά	ποσοστά	αποτυχίας	 των	θεραπειών.	Αυτή	τη	
στιγμή	δεν	υπάρχουν	επαρκείς	πληροφορίες	για	τη	διατύπωση	γενικών	
συστάσεων	και	την	τροποποίηση	της	θεραπείας	της	ελονοσίας	για	τους	
ασθενείς	που	πάσχουν	από	HIV/AIDS.

Οι	μολυσμένοι	από	τον	ιό	HIV	μπορεί	να	λαμβάνουν	άλλα	φάρμακα,	
όπως	 κοτριμοξαζόλη	 (τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη),	 ως	 προφύ-
λαξη	για	τις	ευκαιριακές	λοιμώξεις	ή/και	ως	αντιρετροϊική	θεραπεία.	
Υπάρχουν	περιορισμένες	πληροφορίες	για	τις	φαρμακευτικές	αλληλε-
πιδράσεις	μεταξύ	της	αντιρετροϊικής	αγωγής	και	της	συνδυασμένης	θε-
ραπείας	με	βάση	την	αρτεμισίνη.	Σε	μια	μελέτη,	η	θεραπεία	της	απλής	
ελονοσίας	με	αρτεσουνάτη-αμοδιακίνη	ήταν	ιδιαίτερα	αποτελεσματική	
σε	παιδιά	είτε	HIV-μολυσμένα	είτε	μη	μολυσμένα.	Εντούτοις,	στα	παι-
διά	με	HIV-λοίμωξη	αυξήθηκε	κατά	7–8	φορές	ο	κίνδυνος	ουδετεροπε-
νίας	14	ημέρες	μετά	από	την	έναρξη	της	θεραπείας,	συγκριτικά		με	τα	
παιδιά	που	δεν	έπασχαν.	Περίπου	το	ένα	πέμπτο	των	επεισοδίων	στην	
ομάδα	των	παιδιών	με	HIV-λοίμωξη	ήταν	σοβαρό	ή	απειλητικό	για	τη	
ζωή.	Μεταξύ	των	HIV-μολυσμένων	παιδιών,	ο	κίνδυνος	ουδετεροπενί-
ας	ήταν	σημαντικά	υψηλότερος	σ’	αυτά	που	ελάμβαναν	αντιρετροϊική	
αγωγή	που	περιείχε	zidovudine.	Έχει	αναφερθεί	ηπατοτοξικότητα	σε	
συγχορήγηση	efavirenz	και	αρτεσουνάτης-αμοδιακίνης.	Λαμβάνοντας	
υπόψη	αυτές	τις	περιορισμένες	αλλά	ανησυχητικές	πληροφορίες,	η	θε-
ραπεία	 της	 ελονοσίας	 στους	 ασθενείς	 που	 πάσχουν	 από	HIV-λοίμω-
ξη	και	λαμβάνουν	zidovudine	ή	efavirenz	πρέπει,	εάν	είναι	δυνατόν,	
να	 μην	 περιλαμβάνει	 συνδυασμένα	φαρμακευτικά	 σχήματα	 με	 βάση	
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λοίμωξη	και	βρίσκονται	σε	αγωγή	με	zidovudine	ή	efavirenz,	με	
συνδυασμένα	 σχήματα	 με	 βάση	 την	 αρτεμισίνη	 που	 περιέχουν	
αμοδιακίνη,	θα	πρέπει	να	αποφεύγεται,	αν	είναι	δυνατόν.

την	αρτεμισίνη	που	περιέχουν	αμοδιακίνη.	Παρόλο	που	η	HIV-λοίμω-
ξη	και	η	κοτριμοξαζόλη	μπορεί	 επίσης	 να	μειώσουν	 τον	αριθμό	 των	
ουδετεροφίλων,	υπάρχουν	ανεπαρκείς	πληροφορίες	όσον	αφορά	στην	
αλληλεπίδραση	των	συνδυασμένων	σχημάτων	με	βάση	την	αρτεμισίνη	
που	περιέχουν	αμοδιακίνη	με	την	κοτριμοξαζόλη	και	τον	ιό	HIV,	ώστε	
να	γίνουν	συστάσεις.
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Ψυχική υγεία

Τα	διεθνή	ταξίδια	αποτελούν	πολλές	φορές	μια	αγχογόνο	εμπειρία.	Οι	
ταξιδιώτες	απομακρύνονται	από	τις	οικογένειές	τους	και	τα	γνωστά	κοι-
νωνικά	υποστηρικτικά	συστήματα,	ενώ	έρχονται	αντιμέτωποι	με	ξένες	
κουλτούρες	 και	 γλώσσες,	 καθώς	και	 με	 περίεργες	 και	 άγνωστες	απει-
λές	για	την	υγεία	και	την	ασφάλεια.	Η	αντιμετώπιση	υψηλών	επιπέδων	
άγχους	μπορεί	να	επιφέρει	σωματικά,	κοινωνικά	και	ψυχολογικά	προ-
βλήματα.	Όσοι	 αντιμετωπίζουν	 μεγάλο	 εύρος	 αγχογόνων	 παραγόντων	
πιθανόν	να	διατρέχουν	μεγαλύτερο	κίνδυνο	ψυχολογικών	προβλημάτων.	
Υπό	το	άγχος	του	ταξιδιού	μπορεί	να	επιδεινωθούν	προγενέστερες	ψυ-
χικές	διαταραχές.	Επιπλέον,	τα	άτομα	με	προδιάθεση	κάποιας	ψυχικής	
διαταραχής	ενδέχεται	να	την	εμφανίσουν	για	πρώτη	φορά	στο	ταξίδι.	

Οι	γιατροί	που	φροντίζουν	ασθενείς	στις	χώρες	τους	ή	εκτός	αυτών	θα	πρέ-
πει	να	είναι	γνώστες	των	διαφορών	(μεταξύ	των	χωρών,	αλλά	και	στο	εσω-
τερικό	αυτών)	στη	διαθεσιμότητα	των	δυνατοτήτων	αναφορικά	με	την	ψυ-
χική	υγεία	(για	παράδειγμα,	εγκαταστάσεις	πρώτων	βοηθειών,	προσωπικό,	
κλίνες,	εξεταστικά	κέντρα,	καθώς	και	τύπος	και	ποιότητα	των	φαρμάκων).	
Οι	υπάρχοντες	γιατροί	ενδέχεται	να	μην	είναι	πολιτισμικά	συμβατοί	και	το	
υποστηρικτικό	 προσωπικό	 να	 είναι	 περιορισμένο	 ή	 ανύπαρκτο.	Υπάρχει	
επίσης	 το	 ενδεχόμενο	να	μη	γίνεται	κατανοητή	η	γλώσσα	του	 ταξιδιώτη	
και	να	χρειάζονται	διερμηνείς.	Ακόμα,	είναι	πιθανό	να	διαφέρει	σημαντικά	
το	νομικό	πλαίσιο	στο	οποίο	κινείται	ο	γιατρός.	Οι	νόμοι	που	σχετίζονται	
με	τη	χρήση	παράνομων	ουσιών	διαφέρουν	σε	μεγάλο	βαθμό	και	οι	ποινές	
ενδεχομένως	σε	κάποιες	χώρες	να	είναι	πολύ	σοβαρές.	Ως	αποτέλεσμα	των	
ανωτέρω	διαφορών	στη	δομή	της	ψυχιατρικής	φροντίδας	και	του	νομικού	
συστήματος,	η	πρώτη	απόφαση	που	θα	πρέπει	να	πάρει	κάποιος	γιατρός	
πιθανόν	να	αφορά	στο	αν	ο	 ταξιδιώτης	μπορεί	 να	παραμείνει	στον	 τόπο	
προορισμού	του	ταξιδιού	ή	αν	θα	χρειαστεί	να	επαναπατριστεί.	

Ενώ	διαχειρίζονται	τις	νοητικές	διαταραχές,	οι	υγειονομικοί	θα	πρέπει	
παράλληλα	να	γνωρίζουν,	να	προστατεύουν	και	να	σέβονται	τα	δικαιώ-
ματα	των	ανθρώπων	που	πάσχουν	από	αυτές,	σύμφωνα	με	τις	διεθνείς	
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συνθήκες	και	τους	εθνικούς	νόμους.	Στα	παραπάνω	πρέπει	να	περιλαμ-
βάνεται	η	ενημέρωση	των	ατόμων	αυτών	για	τα	δικαιώματά	τους	όσον	
αφορά	στην	περίθαλψη,	για	την	κατάσταση	της	υγείας	τους	και	τις	επιλο-
γές	που	έχουν	στη	θεραπευτική	τους	αγωγή,	όπως	επίσης,	να	λαμβάνεται	
η	απαραίτητη	συγκατάθεσή	τους	για	όλες	τις	διαγνωστικές	και	θεραπευ-
τικές	παρεμβάσεις.

Ψυχικές διαταραχές και ταξίδια

Οι	 ψυχικές	 διαταραχές	 στους	 ταξιδιώτες	 δεν	 είναι	 σπάνιες.	 Σε	 γενικές	
γραμμές,	τα	θέματα	ψυχικής	υγείας	βρίσκονται	στις	πρώτες	θέσεις	των	αι-
τίων	νόσησης	στους	ταξιδιώτες	και	τα	«ψυχιατρικά	έκτακτα	περιστατικά»	
αποτελούν	έναν	από	τους	πιο	συχνούς	ιατρικούς	λόγους	για	αεροδιακομι-
δή	ασθενούς,	μαζί	με	τους	τραυματισμούς	και	τις	καρδιαγγειακές	νόσους.	

Πρόληψη ψυχικών διαταραχών

Παρόλο	που	μερικά	από	τα	συμβάντα	που	προκαλούν	άγχος	δεν	είναι	
δυνατόν	να	προβλεφθούν,	τα	προληπτικά	μέτρα	μπορούν	να	μειώσουν	
το	 άγχος	 που	 σχετίζεται	 με	 τα	 ταξίδια.	 Οι	 ταξιδιώτες	 θα	 πρέπει	 να	
συγκεντρώνουν	τις	κατάλληλες	πληροφορίες	πριν	από	το	ταξίδι	 (για	
παράδειγμα,	 τη	φύση	 του	 ταξιδιού,	 δηλαδή	 το	 μεταφορικό	μέσο,	 τη	
διάρκεια	του	ταξιδιού,	τα	χαρακτηριστικά	του	προορισμού	και	τις	ανα-
μενόμενες	δυσκολίες),	γεγονός	που	θα	τους	βοηθήσει	να	αποκτήσουν	
εμπιστοσύνη	στον	εαυτό	τους	και	να	αντιμετωπίσουν	μη	γνώριμες	κα-
ταστάσεις.	 Επίσης,	 η	 πρακτική	 αυτή	 θα	 επιτρέψει	 στους	 ταξιδιώτες	
να	αποκτήσουν	στρατηγικές	για	την	ελαχιστοποίηση	του	κινδύνου.	Η	
συγκέντρωση	πληροφοριών	πριν	από	το	ταξίδι	βοηθά	στη	μείωση	του	
κινδύνου	από	ψυχολογικές	διαταραχές	ή	την	επιδείνωση	προϋπαρχου-
σών	ψυχικών	παθήσεων.	

Σε	 περίπου	 1	 ανά	 10.000	 ταξιδιώτες	 που	 λαμβάνουν	 μεφλοκίνη	 για	
ανθελονοσιακή	 προφύλαξη	 παρατηρούνται	 νευροψυχιατρικές	 διατα-
ραχές	 (κρίσεις,	 ψυχώσεις	 και	 εγκεφαλοπάθειες).	 Στους	 ασθενείς	 με	
ιστορικό	νευροψυχιατρικών	διαταραχών,	στις	οποίες	περιλαμβάνονται	
η	ψύχωση,	 η	 κατάθλιψη,	 οι	 επιληπτικές	 κρίσεις	 ή	 οι	 διαταραχές	 γε-
νικευμένου	 άγχους,	 δεν	 θα	 πρέπει	 να	 συνταγογραφείται	 μεφλοκίνη,	
αλλά	κάποιο	εναλλακτικό	φάρμακο.	
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Οι	ταξιδιώτες	που	εκτίθενται	σε	stress	και	άγχος,	ειδικότερα	κατά	τα	
αεροπορικά	ταξίδια,	θα	πρέπει	να	βοηθούνται	ώστε	να	αναπτύξουν	μη-
χανισμούς	που	θα	 τους	βοηθήσουν	 να	αντεπεξέλθουν.	Για	 τα	άτομα	
που	φοβούνται	τις	πτήσεις	ίσως	είναι	ωφέλιμη	η	συμμετοχή	σε	ειδικά	
μαθήματα	που	διεξάγουν	κάποιες	αεροπορικές	εταιρίες.

Λόγω	των	πιθανών	συνεπειών	κάποιου	επείγοντος	ψυχιατρικού	περι-
στατικού	κατά	τη	διάρκεια	του	ταξιδιού	εκτός	συνόρων,	η	διερεύνη-
ση	του	ψυχιατρικού	ιστορικού	ή	της	θεραπείας	θα	πρέπει	να	αποτελεί	
σταθερή	πρακτική	σε	κάθε	 ιατρική	 επίσκεψη	πριν	από	 το	 ταξίδι.	Οι	
συμβουλές	σε	ταξιδιώτες	με	σημαντικό	ιστορικό	ψυχικών	διαταραχών	
θα	πρέπει	να	είναι	ειδικά	προσαρμοσμένες.	Εκείνοι	που	χρησιμοποιούν	
ψυχοτρόπα	φάρμακα	θα	πρέπει	να	συνεχίζουν	την	αγωγή	τους	κατά	το	
ταξίδι.	Σε	ορισμένες	χώρες	αποτελεί	ποινικό	αδίκημα	η	κατοχή	συντα-
γογραφημένων	 ψυχοτρόπων	 φαρμάκων	 (π.χ.	 βενζοδιαζεπίνες)	 χωρίς	
τη	συνταγή.	Συνεπώς,	 κρίνεται	απαραίτητο	οι	 ταξιδιώτες	 να	φέρουν	
μαζί	τους	ιατρικό	έγγραφο	το	οποίο	θα	βεβαιώνει	ότι	είναι	αναγκαία	
η	χρήση	του	φαρμάκου	ή	άλλων	ιατρικών	αντικειμένων	(Κεφάλαιο	1)	
ή	και	των	δύο,	καθώς	επίσης	έγγραφα	σχετικά	με	την	κλινική	τους	κα-
τάσταση	και	λεπτομέρειες	για	τη	θεραπεία	τους,	αλλά	και	αντίγραφα	
των	συνταγών.	Όλα	αυτά	τα	έγγραφα	θα	πρέπει	να	είναι	σε	γλώσσα	
κατανοητή	στον	τόπο	προορισμού.	Σε	περίπτωση	που	οι	ταξιδιώτες	θα	
βρίσκονται	για	μεγάλο	διάστημα	στο	εξωτερικό	(για	παράδειγμα,	αν	ο	
ταξιδιώτης	είναι	εκπατρισμένος	ή	ταξιδεύει	για	επαγγελματικούς	σκο-
πούς),	μπορούν	να	μάθουν	τεχνικές	ελέγχου	και	στρατηγικές	μείωσης	
του	άγχους	πριν	από	την	αναχώρηση	ή	κατά	τη	διαμονή	τους.	Αν	υπάρ-
χει	υποψία	παράνομης	χρήσης	φαρμακευτικών	ουσιών,	θα	πρέπει	να	
τονιστούν	οι	διαφορές	του	νομικού	καθεστώτος	μεταξύ	των	κρατών.	

Όταν	λαμβάνονται	τα	κατάλληλα	προληπτικά	μέτρα,	τα	περισσότερα	
άτομα	που	πάσχουν	από	ψυχικές	διαταραχές	και	των	οποίων	η	κατά-
σταση	είναι	σταθερή	και	βρίσκονται	υπό	την	παρακολούθηση	ειδικού,	
είναι	σε	θέση	να	πραγματοποιήσουν	ταξίδια	στο	εξωτερικό.	

Ψυχικές διαταραχές
Αγχώδεις διαταραχές 

Σε	μελέτη	των	Matsumoto	και	Goebert,	σχεδόν	το	3,5%	όλων	των	ια-
τρικών	 έκτακτων	 περιστατικών	 κατά	 τη	 διάρκεια	 πτήσεων	 στις	 ΗΠΑ	
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οφείλονταν	σε	ψυχικές	διαταραχές.	Στο	90%	των	ψυχιατρικών	έκτακτων	
περιστατικών	κατά	την	πτήση,	η	διάγνωση	ήταν	αγχώδης	κατάσταση	και	
μόνο	στο	4%	ψυχωσική	διαταραχή.	

Φοβία πτήσεων.	Ο	υπερβολικός	φόβος	των	πτήσεων	μπορεί	να	αποτε-
λεί	σύμπτωμα	κάποιας	ειδικής	φοβίας.	Η	ειδική	φοβία	είναι	ένας	έντονος	
και	αποδιοργανωτικός	φόβος,	που	αφορά	σε	κάτι	το	οποίο	είναι	ελάχιστα	
ή	και	καθόλου	επικίνδυνο.	Οι	ειδικές	φοβίες	χαρακτηρίζονται	από	φόβο	
για	ένα	συγκεκριμένο	αντικείμενο	ή	μια	κατάσταση	ή	από	την	αποφυγή	
αυτών	των	αντικειμένων	ή	καταστάσεων.	Στις	ειδικές	φοβίες,	σημαντική	
συναισθηματική	δυσφορία	προκαλείται	από	αυτά	τα	συμπτώματα	ή	την	
αποφυγή	της	κατάστασης,	όπως	επίσης	και	από	την	αναγνώριση	ότι	 τα	
συγκεκριμένα	συναισθήματα	ή	οι	ενέργειες	είναι	υπερβολικά	ή	παράλογα.	
Τα	άτομα	με	φοβία	των	πτήσεων	συνήθως	νιώθουν	τρόμο	ή	αποφεύγουν	
τις	πτήσεις	και	ενδέχεται	να	καταλαμβάνονται	από	άγχος	εκ	των	προτέρων	
όταν	έρχονται	αντιμέτωποι	με	έντονες	περιγραφές	πτήσεων,	την	αναπό-
φευκτη	πτήση	και	τις	αναγκαίες	προετοιμασίες	για	την	πτήση.	Ο	φόβος	
αυτός	ενδέχεται	να	καταστήσει	το	άτομο	ανίκανο	να	ακολουθήσει	διάφο-
ρα	επαγγέλματα	ή	να	κάνει	διακοπές	μακριά	από	το	σπίτι	του.	Η	φοβία	
των	πτήσεων	μπορεί	να	συνυπάρχει	με	άλλες	ειδικές	φοβίες.	Επιπλέον,	τα	
αγχολυτικά	φάρμακα	ή	το	αλκοόλ	χρησιμοποιούνται	συχνά	για	την	αντι-
μετώπιση	αυτού	του	φόβου.	

Η	φοβία	των	πτήσεων	ανταποκρίνεται	θετικά	στις	ψυχολογικές	θεραπεί-
ες.	Πριν	από	την	έναρξη	της	θεραπείας,	ίσως	χρειαστεί	το	άτομο	να	ενη-
μερωθεί	για	την	τεχνολογία	των	αεροσκαφών	και	τη	συντήρησή	τους,	
τον	 έλεγχο	στον	αέρα	ή	 την	 εκπαίδευση	των	χειριστών.	Οι	ανησυχίες	
σε	αυτά	τα	θέματα	είναι	ενδεχόμενο	να	καταστήσουν	το	άτομο	ευάλωτο	
στους	φόβους	για	πιθανή	καταστροφή.	Σε	ένα	τυπικό	θεραπευτικό	σχή-
μα	2	ημερών,	η	έμφαση	δίνεται	αποκλειστικά	στην	ιεράρχηση	του	άγ-
χους	και	στην	πρακτική	της	απευαισθητοποίησης.	Σε	αυτό	βοηθούν	πολύ	
οι	νέες	τεχνολογίες	εικονικής	πραγματικότητας,	που	επιτρέπουν	στο	θε-
ραπευτή	 να	 δημιουργήσει	 ένα	 πιο	 ρεαλιστικό	 περιβάλλον.	Ωστόσο,	 ο	
εξοπλισμός	για	την	πραγματοποίηση	αυτής	της	προσέγγισης	ενδέχεται	
να	μην	είναι	διαθέσιμος	στις	περισσότερες	χώρες.	Υπάρχουν	και	άλλες	
τεχνικές	που	μπορούν	να	βοηθήσουν	τους	επιβάτες	να	ξεπεράσουν	το	
φόβο	για	τις	πτήσεις	και	οι	οποίες	βασίζονται	στον	αυτοέλεγχο,	τη	χαλά-
ρωση	και	την	καταπολέμηση	των	αρνητικών	σκέψεων.	Το	άτομο	μπορεί	
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να	 μελετήσει	 τις	 συγκεκριμένες	 τεχνικές	 σε	 γνωσιακά-συμπεριφορικά	
βιβλία	αυτοβοήθειας	ή	να	εκπαιδευτεί	σε	αυτές	από	ψυχοθεραπευτές	ει-
δικευμένους	στη	γνωσιακή-συμπεριφορική	θεραπεία.	

Κρίσεις πανικού.	 Είναι	 ένα	 πολύ	 έντονο	 άγχος,	 το	 οποίο	 πολύ	 συχνά	
μπορεί	να	οδηγήσει	το	άτομο	στο	τμήμα	επειγόντων	περιστατικών.	Οι	
κρίσεις	πανικού	περιλαμβάνονται	στα	επείγοντα	ψυχιατρικά	περιστατι-
κά	που	αφορούν	σε	 ταξιδιώτες.	Χαρακτηρίζονται	από	ξαφνικό	έντονο	
άγχος	με	συνοδά	σημεία	και	συμπτώματα	αυτόνομης	υπερδραστηριότη-
τας.	Το	άτομο	μπορεί	να	εμφανίσει	αίσθηση	δυσκολίας	στην	αναπνοή,	
πόνο	 στο	 στήθος,	 αίσθημα	 πνιγμού,	 ναυτία,	 απώλεια	 επαφής	 με	 την	
πραγματικότητα	και	φόβο	επικείμενου	θανάτου.	Η	κρίση	κορυφώνεται	
μέσα	σε	10	min,	μερικές	φορές	συντομότερα,	και	διαρκεί	για	30	min.	Οι	
κρίσεις	αυτές	μπορούν	να	εμφανιστούν	ως	μέρος	μιας	διαταραχής	πανι-
κού	ή	ως	αποτέλεσμα	κατάχρησης	ουσιών,	όπως	κάνναβης	και	αλκοόλ.	
Οι	κρίσεις	πανικού	είναι	δυνατόν	να	συμβούν	και	στα	άτομα	με	φοβία	
των	πτήσεων.	Τα	άτομα	αυτά	πιθανόν	να	νιώθουν	πιο	άνετα	σε	κάθισμα	
στο	διάδρομο,	όταν	ταξιδεύουν	με	αεροπλάνο.	

Η	έναρξη	μιας	κρίσης	πανικού	συνήθως	συμβαίνει	κατά	τη	διάρκεια	ή	
μετά	από	περιόδους	αγχογόνων	καταστάσεων,	οι	οποίες	μπορεί	να	σχετί-
ζονται	με	το	ταξίδι.	Τα	άτομα	που	πάσχουν	από	σοβαρό	άγχος	θα	πρέπει	
να	αποφεύγουν	την	καφεΐνη,	τις	παράνομες	ουσίες,	καθώς	και	κάποια	
κοινά	φάρμακα	για	το	κρυολόγημα,	τα	οποία	είναι	δυνατόν	να	επιδεινώ-
σουν	τα	συμπτώματα	διαταραχών	άγχους.	

Διαταραχές της διάθεσης και απόπειρες αυτοκτονίας 

Κατάθλιψη.	Οι	αγχογόνοι	παράγοντες	στα	διεθνή	ταξίδια	ή	στους	κα-
τοίκους	του	εξωτερικού,	η	απομόνωση	από	την	οικογένεια	και	τα	οικεία	
κοινωνικά	συστήματα	υποστήριξης,	καθώς	και	οι	αντιδράσεις	στην	ξένη	
κουλτούρα	και	γλώσσα,	ενδέχεται	να	συμβάλλουν	στην	εμφάνιση	κατά-
θλιψης,	τουλάχιστον	στους	πλέον	ευπαθείς.	Προβλήματα	σοβαρά	–αλλά	
όχι	συχνά–	που	σχετίζονται	με	την	κατάθλιψη	είναι	ο	κίνδυνος	της	αυτο-
κτονίας	ή	τα	ψυχωσικά	συμπτώματα,	ή	και	τα	δύο.	

Η	κατάθλιψη	χαρακτηρίζεται	από	επίμονα	κακή	διάθεση	ή	έλλειψη	εν-
διαφέροντος,	 που	 διαρκεί	 αρκετές	 εβδομάδες.	Τα	καταθλιπτικά	άτομα	
τείνουν	να	είναι	σχετικά	αδρανή,	με	έλλειψη	ενεργητικότητας	και	δίχως	
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κίνητρα.	 Στα	 συνοδά	 συμπτώματα	 περιλαμβάνονται	 η	 δυσκολία	 στον	
ύπνο,	η	έλλειψη	όρεξης	και	η	απώλεια	βάρους	(περιστασιακά,	το	άτομο	
μπορεί	να	κοιμάται	ή	να	τρώει	περισσότερο),	το	αίσθημα	απαξίας	και	
απελπισίας,	οι	ιδέες	αυτοκτονίας	ή	σκέψεις	γύρω	από	το	θάνατο,	η	έλ-
λειψη	συγκέντρωσης	και	οι	δυσκολίες	στη	μνήμη.	Μερικά	άτομα	ίσως	
παρουσιάζουν	ψυχωσικά	συμπτώματα,	όπως	ψευδαισθήσεις	ή	παραλή-
ρημα,	που	συνήθως	είναι	σύντονα	με	τη	διάθεσή	τους.	Τα	καταθλιπτικά	
επεισόδια	μπορούν	να	λάβουν	χώρα	ως	απλά	επεισόδια,	ως	υποτροπιά-
ζοντα	ή	ως	μέρος	διπολικής	συναισθηματικής	διαταραχής.	Σε	περίπτω-
ση	που	χρειάζεται	θεραπεία,	θα	πρέπει	να	αρχίσει	και	στη	συνέχεια	να	
παρακολουθείται	από	ειδικευμένο	γιατρό.	

Κίνδυνος αυτοκτονίας.	 Τα	 καταθλιπτικά	 άτομα	 θα	 πρέπει	 να	 εξετάζο-
νται	 για	 τη	συχνότητα	και	 την	 επιμονή	του	αυτοκτονικού	 ιδεασμού,	 τα	
σχέδιά	τους	για	τυχόν	απόπειρες,	το	αν	έχουν	εύκολη	πρόσβαση	σε	φονι-
κά	μέσα	για	την	απόπειρα,	τη	σοβαρότητα	της	πρόθεσης,	το	προσωπικό	
τους	ιστορικό	αποπειρών	(για	παράδειγμα,	τον	κίνδυνο	θανάτου	από	τις	
απόπειρες,	την	πιθανότητα	αποκάλυψής	τους),	την	ύπαρξη	οικογενειακού	
ιστορικού	 αυτοκτονίας	 ή	 αποπειρών	 αυτοκτονίας,	 την	 παρουσία	ψυχω-
σικών	συμπτωμάτων	ή	κατάχρησης	ουσιών	ή	και	των	δύο,	το	αν	έχουν	
συμβεί	σημαντικά	γεγονότα	που	έχουν	επηρεάσει	τη	ζωή,	καθώς	και	τα	
κοινωνικοδημογραφικά	δεδομένα	(για	παράδειγμα,	το	φύλο,	την	ηλικία,	
την	 οικογενειακή	 και	 επαγγελματική	 κατάσταση).	 Σε	 περίπτωση	 που	 ο	
κίνδυνος	αυτοκτονίας	είναι	υπαρκτός,	η	καλύτερη	επιλογή	 ίσως	είναι	η	
άμεση	εισαγωγή	σε	νοσοκομείο	ή	στην	πλησιέστερη	κατάλληλη	μονάδα.	
Αν	αυτές	οι	επιλογές	δεν	είναι	άμεσα	διαθέσιμες,	τότε	το	υγειονομικό	προ-
σωπικό	θα	πρέπει	να	βοηθήσει	στην	αποτροπή	της	αυτοκτονίας	με	τα	κα-
τάλληλα	μέτρα,	στα	οποία	μπορεί	να	περιλαμβάνονται	η	24ωρη	παραμονή	
συνοδού	(για	παράδειγμα,	κάποιο	συγγενικό	πρόσωπο,	αποκλειστική	νο-
σηλεύτρια	κ.λπ.),	η	απομάκρυνση	οποιουδήποτε	μέσου	αυτοκτονίας	(για	
παράδειγμα,	όπλα,	φάρμακα,	μαχαίρια,	τοξικά	χημικά	κ.λπ.)	και	ο	συχνός	
έλεγχος	της	κατάστασης	του	ασθενούς.	Ακόμα,	θα	πρέπει	να	περιοριστεί	
η	πρόσβαση	σε	αλκοόλ	και	άλλες	ψυχοτρόπες	ουσίες	και	να	γίνεται	εκτί-
μηση	για	συμπτώματα	στέρησης	από	αυτές.	Τα	άτομα	με	αυτοκτονικές	
τάσεις	που	παρουσιάζουν	ψυχωσικά	συμπτώματα	ή	σοβαρά	προβλήματα	
με	κατάχρηση	ουσιών	θα	πρέπει	να	συμβουλεύονται	κάποιον	ειδικό.	Είναι	
επίσης	σημαντικό	το	γεγονός	ότι	τα	άτομα	που	έχουν	επιζήσει	από	κάποια	



���

κεΦαΛαιο 10. ψυΧικη υγεια

απόπειρα	αυτοκτονίας	ίσως	να	χρειάζονται	νομική	βοήθεια	σε	χώρες	όπου	
η	απόπειρα	αυτοκτονίας	είναι	παράνομη.	

Μανία.	Παρότι	σχετικά	ασυνήθης,	η	μανία	αποτελεί	σημαντικό	κίνδυ-
νο	όταν	κάποιος	βρίσκεται	στο	εξωτερικό.	Η	κατάσταση	μανίας	συνι-
στά	μέρος	της	διπολικής	συναισθηματικής	διαταραχής,	κατά	την	οποία	
το	άτομο	παρουσιάζει	και	καταθλιπτικά	 επεισόδια.	Το	μανιακό	 επει-
σόδιο	χαρακτηρίζεται	από	αφύσικα	αυξημένη	ευφορική	ή	διεγερτική	
διάθεση,	που	παραμένει	για	ημέρες	ή	εβδομάδες.	Τα	άτομα	με	μανία	
συχνά	 εμφανίζουν	 χαμηλή	 αυτοεκτίμηση,	 υπερδραστηριότητα,	 μειω-
μένη	ανάγκη	για	ύπνο,	υψηλή	libido	και	ελάχιστη	εναισθησία	για	τη	
φύση	της	διαταραχής	τους.	Τα	συμπτώματα	αυτά	μπορεί	να	οδηγήσουν	
σε	περιορισμένη	δυνατότητα	κρίσης,	η	οποία	επηρεάζει	τις	αποφάσεις	
σε	διάφορα	επίπεδα	της	ζωής	(για	παράδειγμα,	οικονομικό,	σεξουαλι-
κό,	επαγγελματικό	ή	αναφορικά	με	τη	χρήση	ουσιών).	Περιστασιακά,	
οι	 ασθενείς	 εμφανίζουν	 ψυχωσικά	 συμπτώματα,	 όπως	 ασυναρτησία,	
ψευδαισθήσεις	και	παραλήρημα.	Η	υπομανιακή	κατάσταση	είναι	μια	
λιγότερο	 σοβαρή	 εκδοχή	 της	 μανίας	 και	 συνήθως	 δεν	 απαιτεί	 νοση-
λεία.	Είναι	συχνό	το	φαινόμενο	των	ταξιδιωτών	που	ξεκινούν	ένα	ταξί-
δι	λόγω	αυξημένης	ευφορικής	διάθεσης.	

Η	αντιμετώπιση	της	μανίας	όταν	κάποιος	βρίσκεται	στο	εξωτερικό	συνή-
θως	γίνεται	είτε	με	νοσηλεία,	αν	αυτό	είναι	εφικτό,	είτε	με	σταθεροποίη-
ση	της	διαταραχής	μέχρι	την	ιατρική	διακομιδή	ή	τον	επαναπατρισμό.	Η	
αναγκαστική	μεταφορά	του	μανιακού	ασθενούς	σε	θεραπευτικές	δομές	με	
βάση	το	κριτήριο	της	επικινδυνότητάς	του	για	τον	εαυτό	του	ή	για	άλλους	
δεν	είναι	πάντα	εύκολη	και	η	έλλειψη	εναισθησίας	πιθανόν	να	δυσχεράνει	
τη	συναίνεσή	του	για	την	εφαρμογή	θεραπείας.	Συνήθως	είναι	απαραίτητη	
κάποιου	είδους	ώθηση	από	την	οικογένεια	ή	κάποιο	σχετικό	οργανισμό	
ώστε	το	άτομο	να	συνεργαστεί.	Στην	ιατρική	εκτίμηση	θα	πρέπει	να	συ-
μπεριλαμβάνεται	αξιολόγηση	και	εργαστηριακός	έλεγχος	για	ενδεχόμενη	
κατάχρηση	ουσιών	(για	παράδειγμα,	χρήση	αμφεταμινών	ή	κοκαΐνης),	κα-
θώς	η	κατάχρηση	ουσιών	μπορεί	να	προκαλέσει	μανιακά	συμπτώματα.	

Ψυχωσικές διαταραχές

Η	ψυχωσική	κατάσταση	χαρακτηρίζεται	από	ψευδαισθήσεις,	παραλήρημα,	
διαταραχές	σκέψης	ή	σοβαρές	αλλαγές	στη	συμπεριφορά	(για	παράδειγ-
μα,	σοβαρή	παραμέληση	του	εαυτού	ή	κατατονία).	Η	ψύχωση	είναι	μια	
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κατάσταση	που	μπορεί	 να	εμφανιστεί	σε	 έδαφος	πολλών	διαφορετικών	
ψυχικών	διαταραχών,	όπως	μανίας,	κατάθλιψης	και	πολλών	διαταραχών	
από	χρήση	ουσιών.	Η	παρουσία	ψύχωσης	αποτελεί	επείγουσα	ψυχιατρική	
κατάσταση	σε	ένα	άτομο	που	δεν	πάσχει	από	χρόνιες	ψυχικές	διαταραχές	
ή	που	δεν	είχε	παρουσιάσει	ποτέ	στο	παρελθόν	παρόμοιο	επεισόδιο.	

Οξεία και παροδική ψυχωσική διαταραχή.	Η	οξεία	και	παροδική	ψυχωσική	
διαταραχή	χαρακτηρίζεται	από	την	ταχεία	έναρξη	συμπτωμάτων	ψύχω-
σης	και	έχει	σχετικά	μικρή	διάρκεια	(≤3	μήνες).	Δεδομένης	της	γνωστής	
σχέσης	μεταξύ	άγχους	και	οξείας	και	παροδικής	ψυχωσικής	διαταραχής,	
δεν	αποτελεί	έκπληξη	ότι	τέτοιου	είδους	διαταραχές	έχουν	περιγραφεί	σε	
συσχετισμό	με	το	άγχος	του	ταξιδιού.	Έχει	διατυπωθεί	η	υπόθεση	ότι	η	
απομόνωση	του	ατόμου	στα	ταξίδια	μεγάλων	αποστάσεων,	η	κατάχρηση	
ουσιών,	η	μη	σωστή	κατανάλωση	φαγητών	και	ποτών	και	η	αϋπνία	εί-
ναι	πιθανό	να	συμβάλλουν	στην	εμφάνιση	της	διαταραχής.	Από	την	άλλη	
πλευρά,	πολιτισμικοί	και	ατομικοί	παράγοντες	ενδέχεται	να	είναι	σημαντι-
κοί	από	αιτιολογική	άποψη.	Ορισμένες	ψυχωσικές	εκδηλώσεις	ίσως	σχετί-
ζονται	με	περιοχές	ιστορικής,	καλλιτεχνικής	ή	θρησκευτικής	σημασίας.	Ο	
ταξιδιώτης	μπορεί	να	κατακυριευτεί	συναισθηματικά	σε	κέντρα	προσκυ-
νήματος,	όπως	η	Μέκκα,	η	Ιερουσαλήμ	και	το	Σαντιάγκο	ντε	Κομποστέ-
λα,	καθώς	και	σε	πολλά	ιερά	μέρη	της	Ινδίας,	μεταξύ	άλλων.	Σε	πολλές	
περιπτώσεις	που	έχουν	αναφερθεί	από	αυτά	και	άλλα	συγκεκριμένα	μέρη,	
η	ψυχωσική	κατάσταση	εξελίσσεται	ταχύτατα,	δεν	υπήρχε	προηγούμενο	
ιστορικό	τέτοιων	προβλημάτων	και	τα	συμπτώματα	υποχώρησαν	γρήγορα	
με	τη	θεραπεία.	Θα	πρέπει	ωστόσο	να	σημειωθεί	ότι	ορισμένα	άτομα	που	
φαινομενικά	παρουσιάζουν	ψύχωση	κάτω	από	αυτές	τις	ειδικές	συνθήκες,	
ίσως	απλά	βιώνουν	μια	παρόξυνση	ή	υποτροπή	προϋπάρχουσας	ψύχωσης,	
όπως	είναι	η	σχιζοφρένεια.	

Η	αντιμετώπιση	εξαρτάται	από	την	ακριβή	διάγνωση.	Εφόσον	οι	ψυχω-
σικές	καταστάσεις	μπορεί	να	εμφανιστούν	ως	αποτέλεσμα	διαταραχών	
της	διάθεσης,	διαταραχών	λόγω	χρήσης	ουσιών	(για	παράδειγμα,	κάν-
ναβης),	σχιζοφρένειας,	γενικών	σωματικών	παθήσεων	(για	παράδειγμα,	
εγκεφαλικής	ελονοσίας)	ή	λήψης	φαρμάκων	(για	παράδειγμα,	μεφλοκί-
νης),	όλες	οι	ανωτέρω	καταστάσεις	θα	πρέπει	να	αποκλειστούν.	Ιδιαίτερη	
προσοχή	απαιτείται	για	τον	κίνδυνο	βίας	ή	αυτοκτονίας.	Σε	περίπτωση	
που	δεν	είναι	δυνατή	η	νοσηλεία	ή	η	επαφή	με	κάποιον	ειδικό,	ο	γιατρός	
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θα	πρέπει	να	χρησιμοποιεί	ένα	ασφαλές,	περιοριστικό	περιβάλλον	που	
θα	επιτρέπει	συχνή	παρακολούθηση.	

Σχιζοφρένεια.	Οι	αναφορές	για	ταξιδιώτες	με	εκδήλωση	σχιζοφρένειας	
σε	διεθνή	αεροδρόμια	ή	σε	πρεσβείες,	την	ώρα	που	χρειάζονταν	βοήθεια,	
δεν	 είναι	 καθόλου	 σπάνιες.	Οι	 ταξιδιώτες	 με	 σχιζοφρένεια	 μπορεί	 να	
συλληφθούν	από	την	αστυνομία	για	«περίεργη»	ή	«ύποπτη»	συμπεριφο-
ρά	και	ίσως	η	αστυνομία	ή	η	οικογένεια	έρθει	σε	επαφή	με	την	πρεσβεία.	
Η	 σχιζοφρένεια	 χαρακτηρίζεται	 από	 ψυχωσικά	 συμπτώματα,	 η	 έντα-
ση	 των	οποίων	μπορεί	 να	παρουσιάζει	 διακυμάνσεις	στην	πορεία	 του	
χρόνου.	 (Τα	συμπτώματα	 είναι	 δυνατόν	 να	υποχωρήσουν	 για	μεγάλες	
χρονικές	περιόδους,	ειδικά	μετά	από	θεραπεία).	Τα	αρνητικά	συμπτώμα-
τα,	όπως	το	επιπεδωμένο	συναίσθημα,	η	έλλειψη	κινήτρων	και	η	πτωχή	
σκέψη	και	ομιλία,	είναι	παρόντα	για	εκτεταμένες	περιόδους,	ακόμα	και	
σε	απουσία	ψύχωσης.	Η	έναρξη	της	σχιζοφρένειας	συχνά	γίνεται	στην	
εφηβεία	ή	στα	πρώτα	χρόνια	της	ενήλικης	ζωής.	Δεδομένης	της	χρόνιας	
φύσης	 της	 διαταραχής	 και	 της	 σχετικά	 νεαρής	 ηλικίας	 της	 εμφάνισής	
της,	είναι	απίθανο	το	ίδιο	το	ταξίδι	να	αποτελεί	αιτιολογικό	παράγοντα.	
Τα	σχιζοφρενικά	άτομα	συχνά	κάνουν	κατάχρηση	ουσιών	και	ενδέχεται	
να	παρουσιάζουν	συνυπάρχουσες	διαταραχές	λόγω	χρήσης	ουσιών.	

Διαταραχές λόγω χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών

Η	χρήση	ψυχοτρόπων	ουσιών	ενοχοποιείται	για	ένα	ευρύ	φάσμα	διατα-
ραχών	ποικίλης	βαρύτητας.	Οι	 ταξιδιώτες	διεθνών	προορισμών	συχνά	
κάνουν	μη	ορθή	χρήση	ουσιών.	Σε	έρευνα	που	διεξήγαγαν	οι	Bellis	et	
al	σε	1008	νεαρούς	τουρίστες	που	έκαναν	τουρισμό	με	σακίδιο	(ηλικίας	
18–35	ετών)	αναφέρθηκε	ότι	πάνω	από	τους	μισούς	(55%)	έκαναν	χρή-
ση	τουλάχιστον	μιας	παράνομης	ουσίας	κατά	τη	διάρκεια	του	ταξιδιού.	
Τα	άτομα	παρουσίαζαν	σημαντική	αύξηση	στη	συχνότητα	κατανάλωσης	
αλκοόλ	στη	χώρα	προορισμού	συγκριτικά	με	τη	συμπεριφορά	τους	στη	
χώρα	προέλευσης.	Το	ποσοστό	ατόμων	που	έπιναν	≥5	φορές	την	εβδο-
μάδα	σχεδόν	διπλασιάστηκε,	από	20,7%	σε	40,3%.	

Η	εξάρτηση	από	ψυχοτρόπες	ουσίες	χαρακτηρίζεται	από	σφοδρή	επιθυ-
μία	(ισχυρή	έλξη	ή	αίσθημα	παρόρμησης	για	λήψη	της	ουσίας),	δυσκο-
λία	στον	έλεγχο	της	συμπεριφοράς	αναφορικά	με	τη	χρήση	της	ουσίας	
(σχετικά	με	την	έναρξη,	τη	λήξη	ή	τα	επίπεδα	χρήσης),	σωματική	κα-
τάσταση	στέρησης	(ή	χρήση	της	ίδιας	ή	παρόμοιας	ουσίας	για	την	ανα-
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κούφιση	ή	την	αποφυγή	αυτής	της	κατάστασης)	όταν	έχει	σταματήσει	ή	
έχει	μειωθεί	η	χρήση	της	ουσίας,	ανοχή	(ανάγκη	αυξημένων	δόσεων	της	
ψυχοτρόπου	ουσίας	για	την	επίτευξη	των	αρχικών	αποτελεσμάτων	που	
επέφεραν	οι	χαμηλότερες	δόσεις),	προοδευτική	παραμέληση	της	εναλ-
λακτικής	ικανοποίησης	ή	των	ενδιαφερόντων	λόγω	χρήσης	ψυχοτρόπων	
ουσιών	(χρειάζεται	επιπλέον	χρόνος	για	την	απόκτηση	ή	τη	χρήση	της	
ουσίας	ή	την	ανάκαμψη	από	αυτή)	και	επιμονή	στη	χρήση	της	ουσίας	
παρόλες	τις	εμφανείς	ενδείξεις	των	επιβλαβών	συνεπειών.	Το	ταξίδι	εί-
ναι	απίθανο	να	παίξει	αποφασιστικό	ρόλο	στην	εξάρτηση	από	ουσίες.	
Ωστόσο,	η	παρουσία	σε	κάποιο	νέο	και	εξωτικό	περιβάλλον,	χωρίς	τις	
οικογενειακές	και	κοινωνικές	δεσμεύσεις	στη	χώρα	προέλευσης,	καθώς	
και	η	εύκολη	πρόσβαση	σε	φθηνές	ουσίες,	ίσως	δώσουν	το	έναυσμα	για	
υποτροπή	σε	άτομα	που	βρίσκονται	στη	φάση	της	απεξάρτησης.	

Τα	ουσιοεξαρτημένα	άτομα,	τα	οποία	σχεδιάζουν	να	ταξιδέψουν,	πολλές	
φορές	παίρνουν	μαζί	 τους	μικρές	δόσεις	 των	ουσιών	 (ή	υποκατάστατα,	
όπως	μεθαδόνη)	για	να	αποφύγουν	το	σύνδρομο	στέρησης.	Η	κατοχή	ή	
χρήση	ψυχοτρόπων	ουσιών	θεωρείται	σοβαρό	αδίκημα	σε	πολλές	χώρες.	
Οι	ταξιδιώτες	θα	πρέπει	να	εξετάζονται	για	σύνδρομο	στέρησης	και	για	
εξάρτηση	από	ουσίες	πριν	από	την	αναχώρηση.	Οι	ταξιδιώτες	που	κάνουν	
κατάχρηση	ουσιών	είναι	πιθανό	να	προσφύγουν	ή	να	διακομιστούν	σε	κά-
ποιο	γιατρό	στο	εξωτερικό	λόγω	τοξίκωσης	ή	συνδρόμου	στέρησης.	

Τοξίκωση.	Η	οξεία	τοξίκωση	είναι	μια	παροδική	δοσοεξαρτώμενη	κατά-
σταση,	η	οποία	εμφανίζεται	μετά	από	λήψη	αλκοόλ	ή	άλλης	ψυχοτρόπου	
ουσίας	και	έχει	ως	αποτέλεσμα	διαταραχές	του	επιπέδου	συνείδησης,	της	
διαδικασίας	της	σκέψης,	της	αντίληψης,	του	συναισθήματος,	της	συμπε-
ριφοράς	ή	των	ψυχοφυσιολογικών	λειτουργιών.	Σχεδόν	πάντα,	η	τοξί-
κωση	από	το	αλκοόλ	(με	άλλα	λόγια,	η	μέθη)	από	μόνη	της	δεν	αποτελεί	
ψυχιατρικό	έκτακτο	περιστατικό,	εκτός	αν	το	άτομο	γίνεται	βίαιο	ή	έχει	
αυτοκτονικές	τάσεις.	Ωστόσο,	η	τοξίκωση	με	διεγερτικά,	παραισθησιο-
γόνα,	φαινκυκλιδίνες,	εισπνεόμενες	ουσίες	και	κάνναβη	συχνά	προκαλεί	
ψυχωσικές	καταστάσεις	που	ενδέχεται	να	αποτελέσουν	επείγοντα	ψυχι-
ατρικά	περιστατικά.	Δεδομένης	της	πολυπλοκότητας	της	αντιμετώπισης	
αυτών	των	καταστάσεων	τοξίκωσης,	ίσως	είναι	προτιμότερη	η	νοσηλεία	
τους	ή	η	θεραπεία	σε	τμήμα	επειγόντων	περιστατικών.	

Απεξάρτηση.	Η	φάση	 της	 απεξάρτησης	 ενδέχεται	 να	 αποτελέσει	ψυχι-
ατρική	 επείγουσα	 κατάσταση.	 Η	 απεξάρτηση	 από	 αλκοόλ,	 ηρεμιστικά	
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ή	 υπνωτικά	 συνήθως	 χαρακτηρίζεται	 από	 αυτόνομη	 υπερδραστηριότη-
τα,	μυϊκό	τρόμο,	αϋπνία,	άγχος	και	δυσφορία.	Περιστασιακά,	μπορεί	να	
συσχετιστεί	με	σπασμούς	ή	τρομώδες	παραλήρημα,	μια	κατάσταση	που	
χαρακτηρίζεται	από	παραλήρημα,	σοβαρή	αυτόνομη	υπερδραστηριότητα,	
ζωηρές	ψευδαισθήσεις,	 παραισθήσεις,	 σοβαρό	μυϊκό	 τρόμο	και	 δυσφο-
ρία.	Το	τρομώδες	παραλήρημα	εμφανίζει	υψηλό	ποσοστό	θνητότητας.	Στα	
άτομα	που	βρίσκονται	σε	φάση	απεξάρτησης	θα	πρέπει	πάντα	να	γίνεται	
εκτίμηση	για	συνυπάρχουσες	παθήσεις	και	για	χρήση	άλλων	ουσιών	που	
μπορεί	να	περιπλέξουν	τη	θεραπευτική	αντιμετώπιση	ή	τη	διάγνωση.	

Ακόμα	και	μια	σύντομη	επαφή	με	τους	ασθενείς	μετά	τη	διαπίστωση	της	
κατάχρησης	ουσιών	προσφέρει	στο	υγειονομικό	προσωπικό	την	ευκαιρία	
να	παρέμβει	ώστε	να	περιορίσει	τη	βλάβη.	Το	άτομο	θα	πρέπει	να	συμβου-
λεύεται	αναφορικά	με	τη	μείωση	ή	τη	διακοπή	της	χρήσης	των	ουσιών,	
τον	τρόπο	με	τον	οποίο	θα	προμηθεύεται	ασφαλή	εξοπλισμό	για	τις	ενέ-
σεις,	την	ασφαλή	σεξουαλική	συμπεριφορά	και	τους	παράγοντες	κινδύνου	
της	υπερβολικής	δόσης.	Κάποια	άτομα	με	τοξίκωση	και	οι	περισσότεροι	
από	αυτούς	που	βρίσκονται	στη	φάση	της	απεξάρτησης	πιθανόν	να	είναι	
εξαρτημένοι	από	τις	ουσίες.	Στα	άτομα	αυτά	θα	πρέπει	να	δοθούν	συμβου-
λές	για	λήψη	μακροχρόνιας	θεραπείας	στη	χώρα	προέλευσής	τους.	

Άλλα σχετικά πεδία ενδιαφέροντος 

Οργή.	Η	επιθετική	συμπεριφορά	επιβατών	στο	ταξίδι	έχει	καταστεί	πλέον	
ζήτημα	δημοσίου	ενδιαφέροντος	και	παρουσιάζει	αύξηση	στη	συχνότητα,	
παρόλο	που	δεν	είναι	ακόμα	πολύ	συχνή.	Η	οργή	μπορεί	να	ποικίλλει,	από	
φραστικές	επιθέσεις	με	στόχο	το	πλήρωμα	ή	τους	συνεπιβάτες	μέχρι	τη	
σωματική	επιθετικότητα	και	άλλες	αντικοινωνικές	συμπεριφορές.	Υπάρ-
χει	 κάποιου	 είδους	 σωματική	 επιθετικότητα	 η	 οποία	 είναι	 συχνή	 στην	
οργή	που	παρουσιάζεται	κατά	τη	διάρκεια	των	πτήσεων,	ωστόσο	οι	τραυ-
ματισμοί	δεν	αποτελούν	συχνό	φαινόμενο.	Η	οργή	στις	πτήσεις	–όπως	και	
στο	δρόμο–	αφορά	κυρίως	σε	νεαρούς	άνδρες.	Παρόλο	που	περιστασιακά	
θα	μπορούσε	να	περιγραφεί	ως	ψυχική	διαταραχή,	οι	κύριοι	παράγοντες	
που	σχετίζονται	με	την	οργή	είναι	το	αλκοόλ	και	η	χρήση	ουσιών	(για	πα-
ράδειγμα,	τοξίκωση	ή	αποτοξίνωση),	η	διαφωνία	με	το	πλήρωμα,	ο	συνω-
στισμός,	οι	καθυστερήσεις	και	η	έλλειψη	ενημέρωσης	για	τα	προβλήματα	
του	ταξιδιού.	Το	προσωπικό	των	μέσων	μεταφοράς	μπορεί	να	εκπαιδευτεί	
στους	τρόπους	αποτροπής	τέτοιων	περιστατικών.
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Πολιτισμικό σοκ και αντίστροφο πολιτισμικό σοκ.	Το	ταξίδι	πολύ	συχνά	
περιλαμβάνει	την	επαφή	με	μια	νέα	κουλτούρα,	η	οποία	απαιτεί	την	προ-
σαρμογή	σε	διαφορετικά	έθιμα,	τρόπο	ζωής	και	γλώσσα.	Η	υιοθέτηση	της	
νέας	κουλτούρας	είναι	πολύ	σημαντική	όταν	το	ταξίδι	γίνεται	για	μεγάλο	
χρονικό	διάστημα	(όπως	στον	εκπατρισμό	ή	τη	μετανάστευση).	Η	σοβαρή	
πολιτισμική	αλλαγή	πιθανόν	να	προκαλέσει	έντονη	δυσφορία	σε	μερικά	
άτομα,	η	οποία	ορίζεται	ως	πολιτισμικό	σοκ.	Αυτό	προέρχεται	από	την	
αιφνίδια	αλλαγή	του	πολιτισμικού	περιβάλλοντος	του	ατόμου,	στο	οποίο	
αισθάνεται	εντελώς	ξένος.	Επίσης,	το	άτομο	μπορεί	να	βρεθεί	σε	δίλημμα	
σχετικά	με	το	τι	θα	πρέπει	να	αλλάξει	από	το	δικό	του	τρόπο	ζωής	ή	τι	
θα	πρέπει	να	υιοθετήσει	από	το	νέο.	Τα	παιδιά	και	οι	νέοι	ενήλικες	μετα-
νάστες	συνήθως	προσαρμόζονται	 ευκολότερα	απ’	 ό,τι	 οι	 μεσήλικες	 και	
οι	πιο	ηλικιωμένοι,	επειδή	μαθαίνουν	τη	νέα	γλώσσα	και	συνεχίζουν	να	
ωριμάζουν	στη	νέα	κουλτούρα.	Στις	περιπτώσεις	όπου	το	άτομο	αποτελεί	
μέλος	μιας	οικογένειας	ή	μιας	ομάδας	που	είναι	θετική	στην	αλλαγή	και	
την	πραγματοποιεί	με	οργάνωση,	το	άγχος	είναι	σαφώς	λιγότερο.

Τα	συμπτώματα	αντίδρασης	είναι	κατανοητά	και	περιλαμβάνουν	άγχος,	
κατάθλιψη,	 απομόνωση,	 φόβο	 και	 αίσθηση	 απώλειας	 της	 ταυτότητας	
κατά	τη	διάρκεια	της	φάσης	προσαρμογής.	Η	αυτοκατανόηση,	η	πάρο-
δος	του	χρόνου	και	η	υποστήριξη	από	φίλους,	οικογένεια	και	συνεργάτες	
συνήθως	βοηθούν	στη	μείωση	της	δυσφορίας	που	σχετίζεται	με	την	προ-
σαρμογή	σε	νέες	κουλτούρες	και	άγνωστες	εμπειρίες.	Τα	άτομα	που	νιώ-
θουν	αναστατωμένα	και	επισκέπτονται	ιατρικό	προσωπικό	θα	πρέπει	να	
βοηθηθούν	ώστε	να	κατανοήσουν	πως	το	βίωμα	αυτών	των	αντιδράσεων	
είναι	φυσιολογικό	και	ότι	η	δυσφορία	που	νιώθουν	θα	ελαττωθεί	καθώς	
θα	προσαρμόζονται	στη	νέα	κουλτούρα.	Η	συμμετοχή	σε	δραστηριότη-
τες	στη	νέα	κοινότητα	και	η	ενεργός	προσπάθεια	γνωριμίας	με	γείτονες	
και	συναδέλφους	μπορεί	να	αμβλύνει	το	πολιτισμικό	σοκ.	

Η	επιστροφή	στον	τόπο	προέλευσης	μπορεί	επίσης	να	αποτελέσει	μια	ψυ-
χολογική	δοκιμασία	για	τα	άτομα	που	ταξίδεψαν	και	έζησαν	στο	εξωτε-
ρικό	για	μεγάλα	χρονικά	διαστήματα,	ειδικά	αν	το	ταξίδι	ήταν	πραγματι-
κά	ευχάριστο	ή	η	μελλοντική	ζωή	αναμένεται	υποδεέστερη.	Σε	κάποιους	
νεότερους	ή	σε	ταξιδιώτες	μακράς	περιόδου	μπορεί	να	παρατηρηθεί	μια	
ισχυρή	επιθυμία	παραμονής	στη	νέα	κουλτούρα	και	να	υπάρξει	φόβος	για	
την	 επιστροφή	στο	σπίτι.	Άλλοι	 ενδέχεται	 να	νιώσουν	πλήρη	αμηχανία	
και	αίσθημα	απώλειας	μετά	την	επιστροφή,	όταν	τόσο	οι	ίδιοι	όσο	και	οι	
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συγγενείς	τους	συνειδητοποιήσουν	ότι	τα	πράγματα	έχουν	αλλάξει	και	ότι	
μέσω	των	διαφορετικών	εμπειριών	τους	έχουν	απομακρυνθεί.	Το	γεγονός	
αυτό	 ίσως	οδηγήσει	σε	συναισθήματα	έκπληξης,	απογοήτευσης,	σύγχυ-
σης,	άγχους	και	λύπης.	Ο	όρος	που	χρησιμοποιείται	γι’	αυτό	το	φαινόμενο	
είναι	αντίστροφο	πολιτισμικό	σοκ.	Ενίοτε,	οι	φίλοι	και	οι	συγγενείς	μπορεί	
να	πληγωθούν	και	να	εκπλαγούν	κι	αυτοί	με	τη	σειρά	τους	από	την	αντί-
δραση	των	ατόμων	που	επιστρέφουν.	Η	αυτοκατανόηση	και	η	ικανότητα	
ερμηνείας	της	κατάστασης	ίσως	βοηθήσουν	όλες	τις	πλευρές	να	αποκατα-
στήσουν	με	υγιή	τρόπο	τις	αντιδράσεις	και	τις	σχέσεις	τους.	
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Κατάλογος χωρών�

Προϋποθέσεις και συστάσεις 
για τον εμβολιασμό κατά του κίτρινου 
πυρετού και κίνδυνος ελονοσίας 

Εισαγωγή

Οι	πληροφορίες	που	παρέχονται	για	κάθε	χώρα	περιλαμβάνουν	τις	προϋ-
ποθέσεις	που	έχουν	θέσει	σχετικά	με	τους	υποχρεωτικούς	εμβολιασμούς	
κατά	του	κίτρινου	πυρετού,	τις	συστάσεις	του	Παγκόσμιου	Οργανισμού	
Υγείας	(ΠΟΥ)	για	τους	ταξιδιώτες	όσον	αφορά	στον	εμβολιασμό	κατά	του	
κίτρινου	πυρετού	και	τις	λεπτομέρειες	αναφορικά	με	την	κατάσταση	της	
ελονοσίας	και	τους	προτεινόμενους	τρόπους	πρόληψης	από	τη	νόσο.2,3

Κίτρινος πυρετός 

Ο	κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού	εξαρτάται	από	την	παρουσία	
του	ιού	στη	χώρα,	είτε	σε	ανθρώπους	είτε	σε	κουνούπια	ή	ζώα.	Ο	ΠΟΥ	
καθορίζει	 τις	 περιοχές	 όπου	 «υφίσταται	 κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	
πυρετού»	βάσει	των	ακόλουθων	κριτηρίων:	αν	έχει	αναφερθεί	η	παρου-
σία	κίτρινου	πυρετού	προσφάτως	ή	κατά	το	παρελθόν	και	αν	υπάρχουν	
ξενιστές	και	ζώα	υποδόχα.	

Εμβολιασμός κατά του κίτρινου πυρετού

Ο	 εμβολιασμός	 κατά	 του	 κίτρινου	 πυρετού	 πραγματοποιείται	 για	 δύο	
διαφορετικούς	λόγους:

1.		Για	την	αποτροπή	της	διεθνούς	διάδοσης	της	νόσου προστατεύοντας 
χώρες	από	τον	κίνδυνο	εισαγωγής	ή	εξάπλωσης	του	ιού	του	κίτρινου	

1		Για	τους	σκοπούς	της	παρούσας	έκδοσης,	οι	όροι	«χώρα»	και	«χώρες»	καλύπτουν	τον	ορισμό	
της	χώρας,	των	εδαφών	και	των	περιοχών.

2			Σημειώστε	ότι	οι	προϋποθέσεις	εμβολιασμού	στα	βρέφη	άνω	των	6	μηνών	σε	μερικές	χώρες	δεν	
συμπίπτουν	με	αυτές	του	ΠΟΥ	(βλέπε	Κεφάλαιο	6).	Οι	ταξιδιώτες	θα	πρέπει	να	ενημερώνονται	
για	τις	προϋποθέσεις	που	ισχύουν	για	την	είσοδο	στις	εν	λόγω	χώρες.

3		Ο	ΠΟΥ	εκδίδει	αυτές	τις	προϋποθέσεις	για	λόγους	ενημέρωσης	και	μόνο.	Η	έκδοση	αυτή	δεν	
αποτελεί	έγκριση	ή	επιβεβαίωση	ότι	οι	ανωτέρω	προϋποθέσεις	συμπίπτουν	με	τις	διατάξεις	του	
Διεθνούς	Υγειονομικού	Κανονισμού	(2005).



���

καταΛογοσ ΧΩΡΩν

πυρετού.	Αυτές	 είναι	υποχρεωτικές	προϋποθέσεις	που	καθορίζονται	
από	την	εκάστοτε	χώρα.	

Οι	χώρες	που	απαιτούν	απόδειξη	του	εμβολιασμού2	είναι	εκείνες	όπου	η	
νόσος	μπορεί	να	υφίσταται	ή	όχι	και	στις	οποίες	υπάρχουν	τα	κουνούπια	
ξενιστές	και	οι	πίθηκοι-υποδόχα	κίτρινου	πυρετού.	Συνεπώς,	η	όποια	ει-
σαγωγή	του	ιού	από	κάποιο	μολυσμένο	ταξιδιώτη	μπορεί	να	έχει	ως	απο-
τέλεσμα	τη	διάδοση	και	εγκατάσταση	της	λοίμωξης,	που	θα	οδηγήσει	σε	
μόνιμο	κίνδυνο	λοίμωξης	για	τον	ανθρώπινο	πληθυσμό.	Η	βεβαίωση	εμ-
βολιασμού	συχνά	απαιτείται	από	ταξιδιώτες	προερχόμενους	από	χώρες	
όπου	υπάρχει	κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού	(συμπεριλαμβανο-
μένων	ενίοτε	και	διερχόμενων	ταξιδιωτών	από	τέτοιες	χώρες).	Παρόλ’	
αυτά,	μερικές	χώρες	απαιτούν	βεβαίωση	εμβολιασμού	από	όλους	τους	
ταξιδιώτες.	Το	διεθνές	πιστοποιητικό	εμβολιασμού	κατά	του	κίτρινου	πυ-
ρετού	καθίσταται	έγκυρο	10	ημέρες	μετά	τον	εμβολιασμό	και	παραμένει	
σε	ισχύ	για	περίοδο	10	ετών.	Οι	χώρες	που	απαιτούν	εμβολιασμό	κατά	
του	κίτρινου	πυρετού	για	να	επιτρέψουν	την	είσοδο	στη	χώρα	ακολου-
θούν	τους	Διεθνείς	Υγειονομικούς	Κανονισμούς.	Οι	προϋποθέσεις	που	
θέτει	 η	 συγκεκριμένη	 χώρα	 ενδέχεται	 να	 αλλάξουν	 ανά	 πάσα	στιγμή.	
Οι	σχετικές	ενημερώσεις	είναι	διαθέσιμες	στην	ιστοσελίδα:	http://www.
who.int/ith.	Ο	κατάλογος	των	χωρών	σε	αυτό	το	κεφάλαιο	περιέχει	πλη-
ροφορίες	αναφορικά	με	τις	προϋποθέσεις	για	τον	κίτρινο	πυρετό,	όπως	
αυτές	παρέχονται	από	τις	διάφορες	χώρες.	

Οι	ταξιδιώτες	που	εξαιρούνται	από	τον	εμβολιασμό	του	κίτρινου	πυρε-
τού,	οι	οποίοι	φέρουν	σχετικό	έγγραφο	υπογεγραμμένο	από	τον	αρμόδιο	
υγειονομικό	υπάλληλο,	μπορούν	παρόλα	αυτά	να	εισέλθουν	στη	χώρα,	
αλλά	 ενδέχεται	 να	 τεθούν	σε	καραντίνα	 για	μέχρι	 και	 έξι	 ημέρες	από	
την	τελευταία	πιθανή	έκθεση	στη	λοίμωξη,	ή	μπορεί	να	είναι	υπό	πα-
ρακολούθηση,	ή	να	χρειαστεί	να	αναφέρουν	την	περίπτωση	πυρετού	ή	
άλλων	συμπτωμάτων	στις	σχετικές	αρχές.	Οι	ταξιδιώτες	αυτοί	θα	πρέπει	
να	 πληροφορούνται	 για	 τους	 τρόπους	 αυτοπροστασίας	 τους	 από	 τους	
διαβιβαστές	του	κίτρινου	πυρετού.	

2.  Για την προστασία των ταξιδιωτών που	μπορεί	να	εκτεθούν	στον	κί-
τρινο	πυρετό.

Εφόσον	 ο	 κίτρινος	 πυρετός	στους	μη	ανοσοποιημένους	 πολλές	φορές	
καταλήγει	σε	θάνατο,	ο	εμβολιασμός	συστήνεται	σε	όλους	τους	ταξιδιώ-
τες	(με	μερικές	εξαιρέσεις	–	βλέπε	Κεφάλαιο	6)	οι	οποίοι	επισκέπτονται	
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περιοχές	όπου	υπάρχει	κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	Ενδείκνυ-
ται	η	ατομική	αξιολόγηση	κινδύνου	βάσει	της	διάρκειας	του	ταξιδιού,	
των	 δραστηριοτήτων	 στο	 ταξίδι,	 του	 κινδύνου	 έκθεσης,	 του	 ιατρικού	
ιστορικού,	της	ηλικίας	και	των	προηγούμενων	εμβολιασμών.	

Το γεγονός ότι μια χώρα δεν έχει ως προϋπόθεση τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρε-
τού είναι ανύπαρκτος.

Στο	Παράρτημα	1	παρέχεται	περιληπτικός	κατάλογος	χωρών	όπου	υπάρ-
χει	κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού,	καθ’	ολοκληρία	ή	εν	μέρει,	
καθώς	και	ένας	κατάλογος	χωρών	που	απαιτούν	βεβαίωση	εμβολιασμού	
κατά	του	κίτρινου	πυρετού	ως	προϋπόθεση	εισόδου.	

Άλλα νοσήματα

Χολέρα.	Καμία	χώρα	δεν	έχει	ως	προϋπόθεση	εισόδου	πιστοποιητικό	εμ-
βολιασμού	κατά	της	χολέρας.	Πληροφορίες	αναφορικά	με	την	επιλεκτική	
χρήση	του	εμβολίου	έναντι	της	χολέρας	παρέχονται	στο	Κεφάλαιο	6.

Ευλογιά.	Από	την	παγκόσμια	εξάλειψη	της	ευλογιάς,	που	πιστοποιήθηκε	
το	1980,	ο	ΠΟΥ	δεν	συστήνει	πλέον	τον	εμβολιασμό	κατά	της	ευλογιάς	
στους	ταξιδιώτες.	

Άλλα λοιμώδη νοσήματα.	 Πληροφορίες	 σχετικά	 με	 τα	 απειλητικά	 για	
τους	 ταξιδιώτες	 κύρια	 λοιμώδη	 νοσήματα,	 τη	 γεωγραφική	 κατανομή	
τους	και	τα	αντίστοιχα	μέτρα	πρόληψης	παρέχονται	στο	Κεφάλαιο	5.	Το	
Κεφάλαιο	6	παρέχει	πληροφορίες	σχετικά	με	τα	νοσήματα	που	προλαμ-
βάνονται	με	εμβολιασμό.	

Ελονοσία

Στο	Κεφάλαιο	7	παρέχονται	γενικές	πληροφορίες	σχετικά	με	τη	νόσο,	
τη	γεωγραφική	κατανομή	της,	καθώς	και	λεπτομέρειες	αναφορικά	με	τα	
μέτρα	πρόληψης.	Τα	μέτρα	προστασίας	κατά	 των	δηγμάτων	 των	κου-
νουπιών	περιγράφονται	στο	Κεφάλαιο	3.	Ειδικές	πληροφορίες	για	κάθε	
χώρα	παρέχονται	σε	αυτή	την	ενότητα,	συμπεριλαμβανομένων	και	των	
επιδημιολογικών	λεπτομερειών	για	όλες	τις	χώρες	που	περιλαμβάνουν	
περιοχές	 στις	 οποίες	 εμφανίζεται	 ελονοσία	 (γεωγραφική	 και	 εποχική	
κατανομή,	 υψόμετρο,	 επικρατούντα	 είδη,	 αναφερόμενη	 αντίσταση).	
Υποδεικνύεται,	 επίσης,	 και	 η	 κατάλληλη	 πρόληψη.	 Τα	 προτεινόμενα	
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μέτρα	πρόληψης	για	κάθε	χώρα	αποφασίζονται	με	βάση	τους	ακόλου-
θους	παράγοντες:	 τον	κίνδυνο	μόλυνσης	από	ελονοσία,	 τα	επικρατού-
ντα	 είδη	παρασίτων	ελονοσίας	στην	περιοχή,	 το	αναφερόμενο	από	 τη	
χώρα	επίπεδο	αντοχής	στα	φάρμακα	και	τη	διάδοσή	της,	καθώς	και	τον	
πιθανό	κίνδυνο	σοβαρών	ανεπιθύμητων	ενεργειών	από	τη	χρήση	διαφό-
ρων	προφυλακτικών	φαρμάκων.	Όπου	εμφανίζονται	συγχρόνως	τα	είδη	
Plasmodium falciparum	και	P. vivax,	η	πρόληψη	για	την	ελονοσία	από	Ρ. 
falciparum	προηγείται.	

Κίνδυνος ελονοσίας Τύπος πρόληψης 

Τύπος Ι Πολύ περιορισμένος 
κίνδυνος μετάδοσης 
ελονοσίας

Πρόληψη μόνο για δήγ-
ματα κουνουπιών 

Τύπος ΙΙ Κίνδυνος μόνο από 
ελονοσία P. vivax, ή 
πλήρως ευαίσθητο σε 
χλωροκίνη P. falciparum

Πρόληψη δηγμάτων 
κουνουπιών και χημειο-
προφύλαξη χλωροκί-
νης

Τύπος ΙΙΙ Κίνδυνος μετάδοσης 
ελονοσίας από P. vivax 
και P. falciparum σε 
συνδυασμό με αυξα-
νόμενη αντοχή στη 
χλωροκίνη

Πρόληψη δηγμά-
των κουνουπιών και 
χημειοπροφύλαξη χλω-
ροκίνης+προγουανίλης

Τύπος ΙV (1) Υψηλός κίνδυ-
νος από ελονοσία P. 
falciparum σε συνδυα-
σμό με αναφορές αντο-
χής σε ανθελονοσιακά 
φάρμακα ή

(2) Μέτριος/χαμηλός 
κίνδυνος ελονοσίας P. 
falciparum σε συνδυ-
ασμό με αναφορές 
υψηλής αντοχής σε 
φάρμακα1

Πρόληψη δηγμάτων 
κουνουπιών και χημειο-
προφύλαξη μεφλοκί-
νης, δοξυκυκλίνης ή 
ατοβακόνης-προγουα-
νίλης (η επιλογή γίνεται 
σύμφωνα με την ανα-
φερόμενη αντίσταση)

1		Εναλλακτικά,	στα	ταξίδια	σε	αγροτικές	περιοχές	με	πολυανθεκτική	ελονοσία	και	πολύ	χαμηλό	
κίνδυνο	μόλυνσης	από	P. falciparum,	η	προστασία	από	τα	δήγματα	κουνουπιών	μπορεί	να	συν-
δυαστεί	με	επείγουσα	αυτοθεραπεία.
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Οι	αριθμοί	Ι,	ΙΙ,	ΙΙΙ	και	IV	αναφέ-
ρονται	 στον	 τύπο	 πρόληψης	 που	
βασίζεται	 στον	 προηγούμενο	 πί-
νακα.

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	εμβολιασμού	κατά	του	κί-
τρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλικίας	
άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμενους	
από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυνος	με-
τάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	

Συστάσεις	εμβολίου	κατά	του	κίτρινου	
πυρετού:	Όχι

ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ
ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	εμβολιασμού	κατά	του	κί-
τρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλικίας	
άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμενους	
από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυνος	με-
τάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	

Συστάσεις	εμβολίου	κατά	του	κίτρινου	
πυρετού:	Όχι

ΑΓΙΟΣ ΠΙΕΡ ΚΑΙ ΜΙΚΕΛΟΝ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΑΓΚΟΛΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	εμβολιασμού	κατά	του	κί-
τρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλικίας	
άνω	του	ενός	έτους.
Συστάσεις	εμβολίου	κατά	του	κίτρινου	
πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	 χρόνο	 σε	 όλη	 τη	 χώρα.	Αναφορές	
για	αντοχή	σε	χλωροκίνη	και	σουλφα-
δοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	εμβολίου	κατά	του	κίτρινου	
πυρετού:	Όχι
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Ελονοσία:	 Ο	 κίνδυνος	 ελονοσίας	
–μόνο	 από	 P. vivax–	 υφίσταται	 μόνο	
από	τον	Ιούνιο	έως	τον	Οκτώβριο	στις	
πεδιάδες,	κυρίως	στην	περιοχή	μεταξύ	
Kura	και	του	ποταμού	Arax.
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙΙ

ΑΖΟΡΕΣ βλ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	εμβολιασμού	κατά	του	κί-
τρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλικίας	
άνω	του	ενός	έτους	προερχόμενους	από	
χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυνος	μετάδο-
σης	 κίτρινου	 πυρετού.	 Οι	 ακόλουθες	
χώρες	και	περιοχές	θεωρούνται	επικίν-
δυνες	για	μετάδοση	κίτρινου	πυρετού.	
Αφρική:	Αγκόλα,	Αιθιοπία,	Ακτή	Ελε-
φαντοστού,	Γκάμπια,	Γκαμπόν,	Γκάνα,	
Γουινέα	Ισημερινού,	Γουινέα	Μπισάου,	
Γουινέα,	Δημοκρατία	Κεντρικής	Αφρι-
κής,	Δημοκρατία	του	Κονγκό,	Ζάμπια,	
Ηνωμένη	 Δημοκρατία	 της	 Τανζανίας,	
Καμερούν,	 Κένυα,	 Κονγκό,	 Λιβερία,	
Μάλι,	 Μπενίν,	 Μπουργκίνα	 Φάσο,	
Μπουρούντι,	Δημοκρατία	 του	Νίγηρα,	
Νιγηρία,	Ουγκάντα,	Ρουάντα,	Σάο	Τομέ	
και	Πρίνσιπε,	 Σενεγάλη,	 Σιέρα	Λεόνε,	
Σομαλία,	 Σουδάν	 (νότια	 των	 15°	 Ν),	
Τόγκο,	Τσαντ.	
Αμερική:	Βενεζουέλα,	Βολιβία,	Βραζι-
λία,	Γαλλική	Γουιάνα,	Γουιάνα,	Ισημε-
ρινός,	Κολομβία,	Κόστα	Ρίκα,	Μπελίζε,	
Παναμάς,	Περού,	Σουρινάμ,	Τρινιντάντ	
και	Τομπάγκο.	
Οι	 διερχόμενοι	 (transit)	 αεροπορικοί	
ταξιδιώτες	που	προέρχονται	από	αυτές	
τις	 χώρες	 ή	 τις	 περιοχές	 χωρίς	 πιστο-
ποιητικό	θα	παραμένουν	στο	χώρο	του	

αεροδρομίου	 μέχρι	 να	 συνεχίσουν	 το	
ταξίδι	τους.
Όσοι	 αφικνούνται	 από	 το	 Σουδάν	
πρέπει	 να	 έχουν	 είτε	 πιστοποιητι-
κό	 εμβολιασμού	 είτε	 βεβαίωση	 από	
επίσημο	κρατικό	φορέα	του	Σουδάν,	
στο	οποίο	θα	δηλώνεται	ότι	δεν	έχουν	
επισκεφθεί	 τις	 περιοχές	 νοτίως	 των	
15°	Ν	στο	Σουδάν	τις	προηγούμενες	
6	ημέρες.
Συστάσεις	εμβολίου	κατά	του	κίτρινου	
πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	 Πολύ	 περιορισμένος	 κίν-
δυνος	 ελονοσίας	P. vivax	 και	P. falci-
parum	 μπορεί	 να	 υπάρχει	 από	 τον	
Ιούνιο	μέχρι	τον	Οκτώβριο	στη	διοικη-
τική	περιφέρεια	του	El	Faiyûm	(δεν	έχει	
αναφερθεί	γηγενές	περιστατικό	από	το	
1998).
Προστασία	που	συστήνεται:	Καμία	

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	εμβολίου	κατά	του	κίτρινου	
πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα	σε	υψό-
μετρο	κάτω	των	2000	μέτρων.	Αναφο-
ρές	 για	 αντοχή	 του	 P. falciparum	 σε	
χλωροκίνη	 και	 σουλφαδοξίνη-πυριμε-
θαμίνη.	Δεν	υπάρχει	κίνδυνος	ελονοσί-
ας	στην	Addis	Ababa.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV
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ΑΪΤΗ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.
Συστάσεις	εμβολίου	κατά	του	κίτρινου	
πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	αποκλειστικά	λόγω	P. falciparum
όλο	 το	 χρόνο	 σε	 ολόκληρη	 τη	 χώρα.	
Δεν	έχει	αναφερθεί	ανθεκτικότητα	του	
P. falciparum	στη	χλωροκίνη.
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙΙ

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	του	ενός	έτους.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	Κίνδυνος	ελονοσίας	–κυρί-
ως	λόγω	P. falciparum–	υφίσταται	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Έχει	
αναφερθεί	αντοχή	στη	χλωροκίνη	και	
τη	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προστασία	που	συστήνεται:	ΙV

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΑΛΓΕΡΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	 Περιορισμένος	 κίνδυνος	
ελονοσίας.	Μικρές	εστίες	τοπικής	με-
τάδοσης	 (P. vivax)	 έχουν	 αναφερθεί	
στο	παρελθόν	στις	6	νότιες	και	νοτιο-
ανατολικές	επαρχίες	(Adrar,	El	Qued,	
Ghardaia,	 Illizi,	 Quargia,	 Taman-
rasset),	 με	 αναφορές	 για	 περιορισμέ-
νη	 τοπική	 μετάδοση	 P. falciparum
από	 τις	 δύο	 πιο	 νότιες	 επαρχίες	 στις	
περιοχές	που	βρίσκονται	στη	μετανα-
στευτική	 ζώνη	 της	 Σαχάρα.	 Το	 2006	
αναφέρθηκε	ένα	περιστατικό	τοπικής	
μετάδοσης.	
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περι-
οχές	κινδύνου:	I

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΑΜΟΑ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
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νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΑΝΔΟΡΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	 πυρετού:	Ναι.	 Συστήνεται	 εμβο-
λιασμός	κατά	του	κίτρινου	πυρετού	σε	
όλους	τους	ταξιδιώτες	ηλικίας	≥9	μη-
νών	που	επισκέπτονται	τις	βόρειες	και	
βορειοανατολικές	 δασώδεις	 περιοχές	
της	 Αργεντινής,	 συμπεριλαμβανομέ-
νων	και	των	καταρρακτών	Iguaçu	και	
των	περιοχών	που	συνορεύουν	με	 τη	
Βραζιλία	 και	 την	Παραγουάη.	Αυτές	
οι	 περιοχές	 περιλαμβάνουν	 όλα	 τα	
τμήματα	 των	 επαρχιών	Misiones	 και	
Formosa,	το	τμήμα	του	Barnejo	στην	
επαρχία	 Chaco,	 τμήματα	 του	 Berón	
de	Astrada,	 Capital,	 General	 Alvear,	

General	Paz,	Ituzaingó,	Itatí,	Paso	de	
los	 Libres,	 San	 Cosme,	 San	Miguel,	
San	Martin	και	San	Pedro	στην	επαρ-
χία	 Jujuy,	 όπως	 και	 σε	 τμήματα	 του	
General	 José	 den	 San	 Martin,	 Oran,	
Rivadavia	 και	 Anta	 στην	 επαρχία	
Santa.
Ελονοσία:	Ο	κίνδυνος	ελονοσίας	–μόνο	
από	P. vivax–	 είναι	 πολύ	 χαμηλός	 και	
περιορίζεται	 στις	 αγροτικές	 περιοχές	
στα	 σύνορα	 με	 τη	 Βολιβία	 (πεδιάδες	
του	Jujuy	και	επαρχία	της	Salta)	και	την	
Παραγουάη	 (πεδιάδες	 του	 Corrientes	
και	επαρχίες	του	Misiones).
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περι-
οχές	κινδύνου:	ΙΙ

ΑΡΜΕΝΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	 Ο	 κίνδυνος	 ελονοσίας	 –
μόνο	από	P. vivax–	ενδέχεται	να	υπάρ-
χει	 κατά	 τόπους	 από	 τον	 Ιούνιο	 έως	
τον	 Οκτώβριο	 σε	 μερικά	 χωριά	 της	
κοιλάδας	 του	 Αραράτ,	 κυρίως	 στην	
περιοχή	Masis.	Δεν	υπάρχει	κίνδυνος	
στις	 τουριστικές	περιοχές.	Δεν	υπάρ-
χει	αναφορά	για	γηγενείς	περιπτώσεις	
από	το	2006.	
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περι-
οχές	κινδύνου:	ΙΙ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	του	ενός	έτους	που	εισέρχο-
νται	στην	Αυστραλία	εντός	6	ημερών	
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αφού	 έχουν	 διανυκτερεύσει	 ή	 έχουν	
παραμείνει	 περισσότερο,	σε	 χώρα	με	
κίνδυνο	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Εξαιρούνται	 οι	 Νήσοι	 Γκαλαπάγκος	
στο	Εκουαδόρ	και	περιορίζονται	μόνο	
στην	επαρχία	Μισιόνες	για	την	Αργε-
ντινή.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΑΥΣΤΡΙΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Απαιτείται	πιστο-
ποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυνος	
μετάδοσης	του	κίτρινου	πυρετού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Υπάρχει	κίνδυνος	ελονοσί-
ας	–P. falciparum	και	P. vivax–	από	το	
Μάιο	έως	το	Νοέμβριο	σε	υψόμετρα	
κάτω	των	2000	μέτρων.	Αναφορές	για	
ανθεκτικό	P. falciparum	σε	χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη.	
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	IV

ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 κυ-
ρίως	λόγω	P. falciparum	μέτριος	έως	
υψηλός,	όλο	το	χρόνο,	σε	όλη	τη	χώρα.	
Αναφορές	για	ανθεκτικό	P. falciparum
σε	 χλωροκίνη	 και	 σουλφαδοξίνη-πυ-
ριμεθαμίνη.	Αναφορές	 για	 ανθεκτικό	
P. vivax	στη	χλωροκίνη.

ΒΕΛΓΙΟ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 λόγω	
P. falciparum	(16%)	και	P. vivax	(83%)	
μέτριος	 έως	 υψηλός	 όλο	 το	 χρόνο	σε	
ορισμένες	 αγροτικές	 περιοχές	 των	
πολιτειών:	 Amazonas,	 Bolivar,	 Delta	
Amacuro,	Monagas	 και	 Sucre.	Υπάρ-
χει	 χαμηλός	 κίνδυνος	 σε:	 Apure,	
Anzoátegui,	Táchira	και	Zulia.	Ο	κίν-
δυνος	 ελονοσίας	 P. falciparum	 περι-
ορίζεται	 κυρίως	 στις	 κοινότητες	 των	
περιοχών	 της	 ζούγκλας	 του	 Αμαζο-
νίου	 (Alto	 Orinoco,	Atabapo,	Atures,	
Autana,	Manapiare,	Rio	Negro)	και	του	
Bolivar	(Cadeño,	Heres,	Gran	Sabana,	
Piar,	 Raul	 Leoni,	 Rocio,	 Sifontes	 και	
Sucre).	

Αναφορές	για	ανθεκτικό	P. falciparum
σε	 χλωροκίνη	 και	 σουλφαδοξίνη-πυ-
ριμεθαμίνη.	
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Προστασία	 που	 συστήνεται	 στις	 πε-
ριοχές	κινδύνου:	II	στις	περιοχές	με	
P. vivax,	 IV	σε	περιοχές	με	P. falci-
parum.

ΒΕΡΜΟΥΔΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΒΙΕΤΝΑΜ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	σε	
όλη	 τη	 χώρα	 εκτός	 των	 αστικών	 κέ-
ντρων,	του	δέλτα	του	Κόκκινου	ποτα-
μού,	του	δέλτα	του	ποταμού	Mekong	
και	των	παράκτιων	πεδιάδων	του	κεν-
τρικού	Βιετνάμ.	Οι	 περιοχές	 υψηλού	
κινδύνου	 περιλαμβάνουν	 τις	 ορεινό-
τερες	 περιοχές	 υψομέτρου	 κάτω	 των	
1500	μέτρων	νότια	των	18°	Ν,	κυρίως	
στις	4	κεντρικές	ορεινές	επαρχίες	Dak	
Lak,	Dak	Nong,	Gia	Lai	και	Kon	Tum,	
Binh	Phuoc	και	στις	δυτικές	περιοχές	
των	 παράκτιων	 επαρχιών	Quang	Tri,	
Quang	Nam,	Ninh	Thuan	 και	Khanh	
Hoa.	 Αναφορές	 για	 αντοχή	 σε	 χλω-
ροκίνη,	 σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη	
και	μεφλοκίνη.
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	IV

ΒΟΛΙΒΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	του	ενός	έτους.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	 πυρετού:	 Ναι	 –	 συστήνεται	 σε	
ταξιδιώτες	που	εισέρχονται	στη	χώρα	
αφού	 προηγουμένως	 έχουν	 επισκε-
φθεί	 επικίνδυνες	 περιοχές,	 όπως	 τις	
επαρχίες	Beni,	Cochabamba	και	Santa	
Cruz,	καθώς	και	το	υποτροπικό	μέρος	
της	 επαρχίας	 La	 Paz.	 Σε	 αυτές	 δεν	
περιλαμβάνονται	 οι	 πόλεις	 La	 Paz	 ή	
Sucre.	
Ελονοσία:	Ο	κίνδυνος	ελονοσίας	–κυ-
ρίως	λόγω	P. vivax	(91%)–	υφίσταται	
όλο	το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα	σε	
υψόμετρο	κάτω	των	2.500	μέτρων.	Η	
ελονοσία	 P. falciparum	 εμφανίζεται	
στη	Santa	Cruz	και	τα	βόρεια	τμήμα-
τα	του	Beni	και	Pando,	ειδικά	στις	πε-
ριοχές	 των	 Guayaramerin,	 Itinez	 και	
Riberalta.	 Έχει	 αναφερθεί	 ανθεκτικό	
P. falciparum	σε	χλωροκίνη	και	σουλ-
φαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προστασία	 που	 συστήνεται	 στις	 πε-
ριοχές	κινδύνου:	ΙΙ.	Στο	Benin,	Panto	
και	Santa	Cruz:	ΙV.

ΒΟΡΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑΝΕΣ ΝΗΣΟΙ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
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Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	εμβολίου	κατά	του	κίτρινου	
πυρετού:	Όχι

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	εμβολίου	κατά	του	κίτρινου	
πυρετού:	Ναι	–	για	ταξιδιώτες	ηλικίας	
άνω	 των	 9	 μηνών	 που	 πρόκειται	 να	
επισκεφθούν	 τις	 ακόλουθες	 περιοχές	
όπου	υπάρχει	κίνδυνος	μετάδοσης	του	
κίτρινου	 πυρετού,	 συμπεριλαμβανο-
μένων	και	ολόκληρων	 των	πολιτειών	
των	Acre,	Amapá,	Amazonas,	Distrito	
Federal	(περιλαμβάνεται	και	η	πρωτεύ-
ουσα	Brazilia),	Goiás,	Maranhāo,	Mato	
Grosso,	 Mato	 Grosso	 do	 Sul,	 Minas	
Gerais,	 Pará,	 Rondônia,	 Roraima	 και	
Tocatins,	καθώς	και	τις	συγκεκριμένες	
περιοχές	 των	 ακόλουθων	 πολιτειών:	
βορειοδυτικού	και	δυτικού	Bahia,	κεν-
τρικού	και	 δυτικού	Paraná,	 νοτιοδυτι-
κού	 Piauí,	 βορειοδυτικού	 και	 δυτικού	
κεντρικού	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 άπω	
δυτικής	Santa	Catarina	και	βόρειου	και	
δυτικού	São	Paulo.	Ο	εμβολιασμός	συ-
στήνεται	 και	 σε	 όσους	 επισκέπτονται	
τους	καταρράκτες	Iguaçu.	Δεν	συστή-
νεται	εμβολιασμός	για	ταξίδι	στις	πα-
ραλιακές	 πόλεις:	 Rio	 de	 Janeiro,	 São	
Paulo,	Salvador,	Recife	και	Fortaleza.	

Ελονοσία:	 Στις	 πολιτείες	 εκτός	 της	
“Legal	Amazonia”	 ο	 κίνδυνος	 μετά-

δοσης	της	ελονοσίας	είναι	μηδαμινός	
αν	 όχι	 ανύπαρκτος.	 Ο	 κίνδυνος	 ελο-
νοσίας	–P. vivax	(84%),	P. falciparum
(15%),	 μεικτές	 (1%)–	 εμφανίζεται	
στις	περισσότερες	δασώδεις	περιοχές	
με	 υψόμετρο	 κάτω	 των	 900	 μέτρων	
στις	εννέα	πολιτείες	της	περιοχής	του	
“Legal	 Amazonia”	 [Acre,	 Amapá,	
Amazonas,	Maranhāo	(δυτικό	μέρος),	
Mato	 Grosso	 (βόρειο	 μέρος),	 Pará	
(εκτός	 της	 πόλης	 Balém),	 Rondônia,	
Roraima	και	Tocatins	(δυτικό	μέρος)].	
Η	μετάδοση	διαφέρει	σημαντικά	από	
τη	μια	κοινότητα	στην	άλλη	και	είναι	
υψηλότερη	στις	περιοχές	της	ζούγκλας	
με	οικισμούς	μικρότερους	των	5	ετών	
από	γεωργούς	και	ορυχεία	και	σε	με-
ρικές	 περιφέρειες	 αστικών	 περιοχών	
των	Manaus,	Pôrto	Velho	και	Cruzeiro	
do	Sul.	Επίσης,	ελονοσία	παρουσιάζε-
ται	στην	περιφέρεια	μεγάλων	πόλεων,	
όπως	οι	Boa	Vista,	Macapá,	Maraba,	
Rio	Branco	 και	 Santarém.	Έχει	 ανα-
φερθεί	πολυανθεκτικό	P. falciparum.

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙV

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΕΣ
ΝΗΣΟΙ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΓΑΛΛΙΑ 

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
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ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	του	ενός	έτους.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι

Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 –P. 
falciparum	 (45%),	 P. vivax	 (55%)–	
υψηλός	όλο	το	χρόνο	στις	εννέα	κοι-
νότητες	 της	 περιοχής	 στα	 σύνορα	
με	 τη	 Βραζιλία	 (κοιλάδα	 ποταμού	
Oiapoue).	Στις	υπόλοιπες	13	κοινότη-
τες	ο	κίνδυνος	μετάδοσης	είναι	χαμη-
λός	ή	αμελητέος.	

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙV

ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΓΕΩΡΓΙΑ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	 Ο	 κίνδυνος	 ελονοσίας	 –
αποκλειστικά	από	P. vivax–	υφίσταται	
κατά	τόπους	από	τον	Ιούλιο	μέχρι	τον	
Οκτώβριο	 στο	 νοτιοανατολικό	 μέρος	
της	χώρας.
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	Ι

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΓΚΑΜΠΙΑ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	του	1	έτους	προερχόμενους	
από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυνος	με-
τάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Ανα-
φορές	 για	 αντοχή	 σε	 χλωροκίνη	 και	
σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΓΚΑΜΠΟΝ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	όλους	τους	τα-
ξιδιώτες	άνω	του	1	έτους.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
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Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Ανα-
φορές	 για	 αντοχή	 σε	 χλωροκίνη	 και	
σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΓΚΑΝΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	όλους	τους	τα-
ξιδιώτες.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Ανα-
φορές	 για	 αντοχή	 σε	 χλωροκίνη	 και	
σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΓΚΟΥΑΜ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Απαιτείται	πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	 πυρετού	 από	 ταξιδιώτες	
ηλικίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερ-
χόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Ο	κίνδυνος	ελονοσίας	–κυ-
ρίως	από	P. vivax–	υφίσταται	όλο	 το	
χρόνο	 σε	 υψόμετρο	 κάτω	 των	 1500	
μέτρων.	Μέτριος	έως	υψηλός	κίνδυνος	
υπάρχει	 στις	 περιοχές:	Alta	Verapaz,	
Baja	Verapaz,	Escuintla,	Izabal,	Petén,	
Quiché	(Ixcan)	και	Retalhuleu.	
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙΙ

ΓΟΥΙΑΝΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού,	
εκτός	από	το	Τρινιντάντ	και	Τομπάγκο,	
την	 Παραγουάη	 και	 την	 Αργεντινή.	
Απαιτείται	 επίσης	 πιστοποιητικό	 για	
τους	ταξιδιώτες	από	το	Μπελίζε.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 –P. 
falciparum	(51%),	P. vivax	(45%)	και	
μεικτές	λοιμώξεις	(4%)–	υψηλός	όλο	
το	χρόνο	σε	όλες	τις	περιοχές.	Ο	υψη-
λότερος	 κίνδυνος	 παρατηρείται	 στις	
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περιοχές	 1,	 7,	 8,	 9	 και	 10.	 Μέτριος	
είναι	 ο	 κίνδυνος	 στις	 περιοχές	 2	 και	
3	 και	 πολύ	 χαμηλός	 στις	 περιοχές	 4,	
5	και	6.	Έχουν	αναφερθεί	σποραδικά	
περιστατικά	 ελονοσίας	 στην	 πυκνο-
κατοικημένη	 παραλιακή	 ζώνη.	 Έχει	
αναφερθεί	 ανθεκτικό	 P. falciparum
στη	χλωροκίνη.	
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙV

ΓΟΥΙΝΕΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Ανα-
φορές	για	αντοχή	στη	χλωροκίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΓΟΥΙΝΕΑ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	

το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Ανα-
φορές	 για	 αντοχή	 σε	 χλωροκίνη	 και	
σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	

Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΑΟΥ 

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρετού	 και	
από	τις	ακόλουθες	χώρες:

Αφρική:	Αγκόλα,	Αιθιοπία,	Ακτή	Ελε-
φαντοστού,	Γκάμπια,	Γκαμπόν,	Γκάνα,	
Γουινέα	 Ισημερινού,	 Γουινέα,	 Δημο-
κρατία	Κεντρικής	Αφρικής,	Δημοκρα-
τία	 του	 Κονγκό,	 Ζάμπια,	 Ηνωμένη	
Δημοκρατία	 της	 Τανζανίας,	 Πράσινο	
Ακρωτήρι,	 Κένυα,	 Κονγκό,	 Λιβερία,	
Μαυριτανία,	Μάλι,	Μοζαμβίκη,	Μπε-
νίν,	Μπουργκίνα	 Φάσο,	Μπουρούντι,	
Δημοκρατία	του	Νίγηρα,	Νιγηρία,	Ου-
γκάντα,	Ρουάντα,	Σάο	Τομέ	και	Πρίν-
σιπε,	Σενεγάλη,	Σιέρα	Λεόνε,	Σομαλία,	
Τόγκο,	Τσαντ,	Τζιμπουτί.	

Αμερική:	Βενεζουέλα,	Βολιβία,	Βρα-
ζιλία,	Γαλλική	Γουιάνα,	Γουιάνα,	Ιση-
μερινός,	Κολομβία,	Παναμάς,	Περού,	
Σουρινάμ.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι

Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Ανα-
φορές	 για	 αντοχή	 σε	 χλωροκίνη	 και	
σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	

Προτεινόμενη	προστασία:	IV
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ΓΡΕΝΑΔΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Απαιτείται	πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	 πυρετού	 από	 ταξιδιώτες	
ηλικίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερ-
χόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΔΑΝΙΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΚΟΡΕΑΣ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	 Περιορισμένος	 κίνδυνος	
ελονοσίας	 –αποκλειστικά	 λόγω	 P. 
vivax–	 κυρίως	 στις	 βόρειες	 περιο-
χές	 των	 επαρχιών	 Gangwon	 Do	 και	
Kyunggi	Do.	
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περι-
οχές	κινδύνου:	Ι

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Κίνδυνος	ελονοσίας	–κυρί-
ως	λόγω	P. falciparum–	υφίσταται	όλο	
το	χρόνο,	ειδικότερα	στις	δυτικές	επαρ-
χίες	Azua,	Bahoruco	και	Dabajabón	και	
στην	επαρχία	La	Altagracia.	Ο	κίνδυνος	
στις	υπόλοιπες	περιοχές	είναι	από	αμε-
λητέος	έως	ανύπαρκτος.	Δεν	υπάρχουν	
στοιχεία	αντοχής	του	P. falciparum	σε	
κάποιο	ανθελονοσιακό	φάρμακο.	
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙΙ

ΕΛΒΕΤΙΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΕΛΛΑΣ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	των	6	μηνών	προερχόμενους	
από	 χώρες	 όπου	 υφίσταται	 κίνδυνος	
μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.
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Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	 Πολύ	 χαμηλός	 κίνδυνος	
ελονοσίας	–σχεδόν	αποκλειστικά	από	
P. vivax–	 υφίσταται	 στις	 αγροτικές	
περιοχές	 με	 μεταναστευτική	 επιρροή	
από	 τη	 Γουατεμάλα.	 Έχουν	 αναφερ-
θεί	σποραδικά	περιστατικά	ελονοσίας	
vivax	από	άλλα	μέρη	της	χώρας.

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	Ι

ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	 χρόνο	 σε	 ολόκληρη	 τη	 χώρα	 σε	
υψόμετρο	 κάτω	 των	 2200	 μέτρων.	
Δεν	 υπάρχει	 κίνδυνος	 στην	Asmara.	
Αναφορές	 για	 αντοχή	 σε	 χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	

Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΕΣΘΟΝΙΑ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΖΑΪΡ  βλ. ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ 

ΖΑΜΠΙΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Ανα-
φορές	 για	 αντοχή	 σε	 χλωροκίνη	 και	
σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	 Υφίσταται	 κίνδυνος	 ελο-
νοσίας	 –κυρίως	 λόγω	P. falciparum–
από	το	Νοέμβριο	μέχρι	τον	Ιούνιο	σε	
περιοχές	με	υψόμετρο	κάτω	των	1200	
μέτρων	 και	 για	 όλο	 το	 χρόνο	 στην	
κοιλάδα	 του	Zambezi.	Σε	Harare	και	
Bulawayo	ο	κίνδυνος	είναι	αμελητέος.	
Αναφορές	 για	 αντοχή	 σε	 χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	IV

ΗΝΩΜΕΝΑ
ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
(ΜΕ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΧΗΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΝΗΣΟ ΤΟΥ ΜΑΝ)

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΙΑΠΩΝΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΙΝΔΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Κάθε	ταξιδιώτης	
(εκτός	των	βρεφών	μέχρι	6	μηνών)	που	
φθάνει	 στη	 χώρα	 από	 αέρα	 ή	 θάλασ-
σα	 χωρίς	πιστοποιητικό	παραμένει	σε	
απομόνωση	για	6	ημέρες,	αν	το	άτομο	
αυτό	(i)	προέρχεται	από	περιοχή	όπου	
υφίσταται	 κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρι-
νου	 πυρετού	 ή	 (ii)	 έχει	 περάσει	 από	
τέτοια	περιοχή	ως	διερχόμενος	(transit)	
(εκτός	 των	 επιβατών	 και	 των	 μελών	
πληρώματος	 που	 ενώ	 ήταν	 transit	 σε	
αεροδρόμιο	όπου	υπήρχε	κίνδυνος	με-
τάδοσης	κίτρινου	πυρετού,	παρέμειναν	
εντός	 των	 εγκαταστάσεων	 του	 αερο-
δρομίου	 κατά	 την	 εκεί	 διαμονή	 τους	
και	ο	υγειονομικός	υπεύθυνος	συμφω-
νεί	 με	αυτή	 την	 εξαίρεση)	ή	 (iii)	 έχει	
έρθει	με	πλοίο	το	οποίο	ξεκίνησε	από	

κάποιο	 λιμάνι	 (ή	 έφθασε	σε	αυτό)	σε	
περιοχή	 με	 κίνδυνο	 μετάδοσης	 κίτρι-
νου	 πυρετού	 30	 ημέρες	 πριν	 από	 την	
άφιξη	στην	Ινδία,	εκτός	αν	στο	πλοίο	
έχει	γίνει	απεντόμωση	σύμφωνα	με	τις	
διαδικασίες	του	ΠΟΥ,	ή	(iv)	έχει	έρθει	
αεροπορικώς	με	αεροσκάφος	το	οποίο	
βρισκόταν	 προηγουμένως	 σε	 περιοχή	
με	 κίνδυνο	μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού	και	στο	οποίο	 δεν	 έχει	 γίνει	 απε-
ντόμωση	 σύμφωνα	 με	 τις	 διατάξεις	
που	ορίζονται	από	τους	Αεροπορικούς	
Κανονισμούς	Δημόσιας	Υγείας,	 1954,	
ή	αυτούς	που	ορίζονται	από	τον	ΠΟΥ.	
Στις	ακόλουθες	χώρες	και	περιοχές	θε-
ωρείται	 ότι	 υφίσταται	 κίνδυνος	 μετά-
δοσης	κίτρινου	πυρετού:	

Αφρική:	Αγκόλα,	Αιθιοπία,	Ακτή	Ελε-
φαντοστού,	Γκάμπια,	Γκαμπόν,	Γκάνα,	
Γουινέα	 Ισημερινού,	 Γουινέα	Μπισά-
ου,	 Γουινέα,	 Δημοκρατία	 Κεντρικής	
Αφρικής,	 Δημοκρατία	 του	 Κονγκό,	
Ζάμπια,	 Ηνωμένη	 Δημοκρατία	 της	
Τανζανίας,	Καμερούν,	Κένυα,	Κονγκό,	
Λιβερία,	 Μάλι,	 Μπενίν,	 Μπουργκίνα	
Φάσο,	 Μπουρούντι,	 Δημοκρατία	 του	
Νίγηρα,	Νιγηρία,	Ουγκάντα,	Ρουάντα,	
Σάο	Τομέ	και	Πρίνσιπε,	Σενεγάλη,	Σι-
έρα	Λεόνε,	 Σομαλία,	 Σουδάν,	 Τόγκο,	
Τσαντ.	

Αμερική:	Βενεζουέλα,	Βολιβία,	Βρα-
ζιλία,	Γαλλική	Γουιάνα,	Γουιάνα,	Ιση-
μερινός,	Κολομβία,	Παναμάς,	Περού,	
Σουρινάμ,	Τρινιντάντ	και	Τομπάγκο.

Σημείωση.	Όταν	αναφέρεται	περιστα-
τικό	κίτρινου	πυρετού	από	οποιαδήπο-
τε	χώρα,	η	χώρα	αυτή	θεωρείται	από	
την	 κυβέρνηση	 της	 Ινδίας	 ως	 χώρα	
όπου	 υφίσταται	 κίνδυνος	 μετάδοσης	
κίτρινου	 πυρετού	 και	 προστίθεται	
στον	ανωτέρω	κατάλογο.	



���

καταΛογοσ ΧΩΡΩν

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι	
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	όλο	το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα	
σε	υψόμετρο	κάτω	των	2000	μέτρων.	
Το	40–50%	των	περιπτώσεων	οφείλε-
ται	στο	P. falciparum	και	το	υπόλοιπο	
στο	P. vivax.	Δεν	 υφίσταται	 μετάδο-
ση	 στις	 πολιτείες	 Himachal	 Pradesh,	
Jammu	 και	 Kashmir	 και	 Sikkim.	 Ο	
κίνδυνος	 ελονοσίας	 P. falciparum 
και	 η	 αντίσταση	 στα	 φάρμακα	 είναι	
σχετικά	 αυξημένη	 στις	 βορειοανατο-
λικές	 πολιτείες,	 στα	 νησιά	Andaman	
και	 Nicobar,	 σε	 Chhattisgarh,	 Goa,	
Gujarat,	Jharkhand,	Karnataka	(εκτός	
της	 πόλης	 Bangalore),	 Madhya	
Pradesh,	Maharashtra	 (εκτός	 των	πό-
λεων	 Mumbai,	 Nagpur,	 Nasik	 και	
Pune),	 Orissa	 και	 δυτική	 Βεγγάλη	
(εκτός	της	πόλης	Κολκάτα).	Αναφορές	
για	αντοχή	P. falciparum	σε	χλωροκί-
νη	και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προστασία	 που	 συστήνεται	 στις	 πε-
ριοχές	κινδύνου:	ΙII.	Στις	περιοχές	με	
υψηλότερο	κίνδυνο:	IV

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	των	9	μηνών	προερχόμενους	
από	 χώρες	 όπου	 υφίσταται	 κίνδυνος	
μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	όλο	το	χρόνο	σε	όλες	τις	περιο-
χές	 των	 πέντε	 ανατολικών	 επαρχιών	
των:	 Papua,	 δυτικής	 Papua,	Maluku,	
βόρειου	Maluku	και	ανατολικής	Nusa	

Tenggara.	Στα	υπόλοιπα	διαμερίσμα-
τα	της	χώρας	υπάρχει	κίνδυνος	ελονο-
σίας	σε	ορισμένες	περιοχές,	εκτός	της	
κοινότητας	Jakarta,	των	μεγάλων	πό-
λεων	και	εντός	των	κυρίως	τουριστι-
κών	 περιοχών.	Αναφορές	 για	 αντοχή	
P. falciparum	σε	χλωροκίνη	και	σουλ-
φαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	Αναφορές	αν-
θεκτικού	P. vivax	σε	χλωροκίνη.
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	IV

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΙΡΑΚ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	 Περιορισμένος	 κίνδυνος	
ελονοσίας	 –αποκλειστικά	 λόγω	 P. 
vivax–	 υφίσταται	 από	 Μάιο	 μέχρι	
Νοέμβριο	 σε	 περιοχές	 με	 υψόμετρο	
κάτω	των	1500	μέτρων	(στις	επαρχίες	
Duhok,	Erbil	και	Sulaimaniya).
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περι-
οχές	κινδύνου:	ΙI
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ΙΡΑΝ (ΙΣΛΑΜΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	λόγω	P. falciparum	 και	P. vivax 
από	 το	 Μάρτιο	 μέχρι	 το	 Νοέμβριο	
στις	 αγροτικές	 περιοχές	 των	 επαρχι-
ών	Hormozgan,	Kerman	(στο	τροπικό	
μέρος)	και	το	νότιο	τμήμα	του	Sistan-
Baluchestan.	Αναφορές	για	αντοχή	P. 
falciparum	σε	χλωροκίνη	και	σουλφα-
δοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΙΣΛΑΝΔΙΑ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΙΣΠΑΝΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΙΣΡΑΗΛ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΙΤΑΛΙΑ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.
Για	 τους	 πολίτες	 και	 τους	 κατοίκους	
του	 Ισημερινού	 είναι	 απαραίτητο	 το	
πιστοποιητικό	κατά	τη	μετάβασή	τους	
σε	κάποια	περιοχή	με	κίνδυνο	μετάδο-
σης	κίτρινου	πυρετού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	 πυρετού:	 Ναι	 –	 συστήνεται	 σε	
ταξίδι	στις	περιοχές	της	κοιλάδας	του	
Αμαζονίου	(Orellana,	Morona,	Napo,	
Pastaza,	 Sucumbíos	 και	 Zamora)	 και	
σε	 άλλες	 περιοχές	 του	 ανατολικού	
τμήματος	των	Άνδεων.	Δεν	υφίσταται	
κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού	
στις	πόλεις	Guayaquil	και	Quito	ή	στα	
νησιά	Γκαλαπάγκος.	
Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 –P. 
vivax	(92%),	P. falciparum	(8%)–	υφί-
σταται	 όλο	 το	 χρόνο	 σε	 υψόμετρο	
κάτω	 των	 1500	 μέτρων,	 με	 μέτριο	
κίνδυνο	 μετάδοσης	 στις	 παράκτιες	
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περιοχές.	 Δεν	 υπάρχει	 κίνδυνος	 στο	
Guayaquil,	στο	Quito	και	στις	πόλεις	
της	περιοχής	των	Άνδεων.	
Έχει	 αναφερθεί	 αντοχή	 του	 P. falci-
parum	σε	χλωροκίνη	και	σουλφαδοξί-
νη-πυριμεθαμίνη.	
Προστασία	που	συστήνεται:	ΙV

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΚΑΜΕΡΟΥΝ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	όλους	τους	τα-
ξιδιώτες	ηλικίας	άνω	του	ενός	έτους.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 –κυ-
ρίως	 λόγω	 P. falciparum–	 υφίσταται	
όλο	 το	 χρόνο	σε	ολόκληρη	 τη	 χώρα.	
Έχει	αναφερθεί	αντοχή	σε	χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προστασία	που	συστήνεται:	ΙV

ΚΑΜΠΟΤΖΗ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	

κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Κίνδυνος	ελονοσίας	–κυρί-
ως	λόγω	P. falciparum–	υφίσταται	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα,	εκτός	
της	 Πνομ	 Πενχ	 και	 κοντά	 στο	 Τονλ	
Σαπ.	 Περιορισμένος	 κίνδυνος	 στην	
τουριστική	 περιοχή	 του	 Αγκόρ	 Βατ.	
Έχει	αναφερθεί	αντοχή	σε	χλωροκίνη	
και	 σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	 Στις	
νοτιοδυτικές	 επαρχίες	 έχει	 αναφερθεί	
αντοχή	στη	μεφλοκίνη	και	ανοχή	στην	
αρτησουνάτη.	
Προστασία	που	συστήνεται:	ΙV

ΚΑΝΑΔΑΣ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ  βλ. ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΚΑΤΑΡ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	του	ενός	έτους.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
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Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 –κυ-
ρίως	 λόγω	 P. falciparum–	 υφίσταται	
όλο	 το	 χρόνο	σε	ολόκληρη	 τη	 χώρα.	
Έχει	αναφερθεί	αντοχή	σε	χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προστασία	που	συστήνεται:	ΙV

ΚΕΝΥΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι,	για	όλους	τους	τα-
ξιδιώτες	ηλικίας	≥9	μηνών.	Οι	πόλεις	
Nairobi	 και	 Mombasa	 έχουν	 μικρό-
τερο	 κίνδυνο	 μετάδοσης	 απ’	 ό,τι	 οι	
αγροτικές	περιοχές.
Ελονοσία:	Ο	κίνδυνος	ελονοσίας	–κυ-
ρίως	 λόγω	 P.	 falciparum–	 υφίσταται	
όλο	 το	 χρόνο	σε	ολόκληρη	 τη	 χώρα.	
Υπό	κανονικές	συνθήκες,	ο	κίνδυνος	
είναι	χαμηλός	στις	πόλεις	Nairobi	και	
στις	ορεινές	περιοχές	(υψόμετρο	άνω	
των	 2500	 μέτρων)	 των	 κεντρικών,	
ανατολικών	 και	 δυτικών	 επαρχιών,	
καθώς	και	σε	εκείνες	των	Nyanza	και	
της	κοιλάδας	Rift.	
Αναφορές	για	αντοχή	στη	χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΚΙΝΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	

κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 –συ-
μπεριλαμβανομένου	και	P. falciparum–
υφίσταται	 στις	 περιοχές	 Hainan	 και	
Yunnan.	Έχει	αναφερθεί	P. falciparum
ανθεκτικό	σε	 χλωροκίνη	και	σουλφα-
δοξίνη-πυριμεθαμίνη.	Υφίσταται	περι-
ορισμένος	 κίνδυνος	 από	 ελονοσία	 P. 
vivax	 σε	 νότιες	 και	μερικές	 κεντρικές	
επαρχίες,	 συμπεριλαμβανομένων	 των	
Anhui,	 Henan,	 Hubei,	 Ghuizhou	 και	
Jiangsu.	 Δεν	 υπάρχει	 ελονοσία	 στις	
αστικές	περιοχές.	
Προστασία	 που	 συστήνεται	 στις	 πε-
ριοχές	 κινδύνου:	 ΙΙ.	 Σε	 Hainan	 και	
Yunnan:	IV

ΚΙΝΑ-ΜΑΚΑΟ  (ΛΑΪΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΚΙΝΑ-ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ  (ΛΑΪΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
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Ελονοσία:	Κίνδυνος	ελονοσίας	–απο-
κλειστικά	 λόγω	 P. vivax–	 υφίσταται	
από	 τον	 Ιούνιο	 μέχρι	 τον	 Οκτώβριο	
σε	 μερικές	 νότιες	 και	 δυτικές	 περιο-
χές	της	χώρας,	κυρίως	σε	εκείνες	που	
συνορεύουν	 με	 το	 Τατζικιστάν	 και	
το	 Ουζμπεκιστάν	 –περιοχές	 Batken,	
Jalal-Abad	και	Osh–	και	στα	περίχω-
ρα	του	Bishkek.	
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	Ι

ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΚΟΛΟΜΒΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κί-
τρινου	 πυρετού:	 Ναι	 –	 συστήνεται	
σε	 ταξιδιώτες	που	 επισκέπτονται	 τις	
ακόλουθες	 περιοχές	 που	 παρουσιά-
ζουν	κίνδυνο	κίτρινου	πυρετού:	μέση	
κοιλάδα	 του	 ποταμού	 Magdalena,	
ανατολικοί	 και	 δυτικοί	 λόφοι	 του	
Cordillera	 Oriental	 από	 τα	 σύνορα	
του	Ισημερινού	μέχρι	τη	Βενεζουέλα,	
Chocoano	και	Antioqueno,	Urabá,	λό-
φοι	της	Sierra	Nevada	se	Santa	Narta,	
ανατολικές	 πεδιάδες	 (Orinoquia	 και	
Amazonia).	
Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 –P. 
vivax	 (72%),	 P. falciparum	 (27%)–	

υφίσταται	όλο	το	χρόνο	σε	αστικές	πε-
ριοχές	και	στη	ζούγκλα	σε	υψόμετρο	
κάτω	των	1600	μέτρων,	ειδικότερα	σε	
κοινότητες	 των	 περιοχών	Amazonia,	
Orinoquía,	 Pacífico	 και	 Urabá-Bajo	
Cauca.	Η	μετάδοση	διαφέρει	σημαντι-
κά	από	περιοχή	σε	περιοχή,	με	το	με-
γαλύτερο	 κίνδυνο	 να	 εμφανίζεται	 σε	
Antioquia,	 Arauca,	 Chocó,	 Córdoba,	
Guaviare,	 Meta,	 Narino,	 Putomayo,	
Valle	del	Cauca	και	Vichada.	Υπάρχει	
P. falciparum	ανθεκτικό	στη	χλωροκί-
νη	σε	Amazonia,	Pacífico	και	Urabá-
Bajo	 Cauca.	 Έχει	 αναφερθεί	 αντοχή	
στη	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.
Προστασία	 που	 συστήνεται	 στις	 πε-
ριοχές	 κινδύνου:	 III.	 Σε	 Amazonia,	
Pacífico	και	Urabá-Bajo	Cauca:	IV

ΚΟΜΟΡΕΣ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 –κυ-
ρίως	 λόγω	 P. falciparum–	 υφίσταται	
όλο	 το	 χρόνο	σε	ολόκληρη	 τη	 χώρα.	
Έχει	αναφερθεί	αντοχή	σε	χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προστασία	που	συστήνεται:	ΙV

ΚΟΝΓΚΟ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	του	ενός	έτους.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 –κυ-
ρίως	 λόγω	 P. falciparum–	 υφίσταται	
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όλο	 το	 χρόνο	σε	ολόκληρη	 τη	 χώρα.	
Έχει	αναφερθεί	αντοχή	σε	χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προστασία	που	συστήνεται:	ΙV

ΚΟΡΕΑ  βλ.  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΚΟΡΕΑΣ 

ΚΟΡΕΑ  βλ.  ΛΑΪΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ 

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Δεν	χρειάζεται	πιστοποιητικό	για	ταξι-
διώτες	ηλικίας	κάτω	των	9	μηνών	και	
άνω	των	60	ετών,	εγκύους	ή	γυναίκες	
που	θηλάζουν,	ανοσοκατασταλμένους,	
ασυμπτωματικά	HIV-οροθετικά	άτομα,	
ασθενείς	με	παθήσεις	του	θύμου,	άτο-
μα	με	ιστορικό	ανεπιθύμητων	ενεργει-
ών	που	σχετίζονται	με	το	εμβόλιο	του	
κίτρινου	 πυρετού	 ή	 με	 αλλεργία	 στα	
αυγά	ή	τη	ζελατίνη.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Κίνδυνος	ελονοσίας	–σχε-
δόν	αποκλειστικά	από	P. vivax–	υφί-
σταται	 όλο	 το	 χρόνο	 στην	 επαρχία	
Limón,	 με	 μεγαλύτερο	 κίνδυνο	 στο	
καντόνι	της	Matina	και	κατά	δεύτερο	
λόγο	στα	καντόνια	του	Guacimo,	του	
Limón	 και	 του	Talamanca.	 Στα	 υπό-
λοιπα	καντόνια	της	χώρας	ο	κίνδυνος	
μετάδοσης	 ελονοσίας	 είναι	 από	 αμε-
λητέος	έως	ανύπαρκτος.	
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙΙ

ΚΟΥΒΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΚΟΥΒΕΪΤ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΚΡΟΑΤΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΚΥΠΡΟΣ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ
ΚΟΝΓΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΖΑΪΡ)

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	του	ενός	έτους.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 –κυ-
ρίως	 λόγω	 P. falciparum–	 υφίσταται	
όλο	 το	 χρόνο	σε	ολόκληρη	 τη	 χώρα.	
Έχει	αναφερθεί	αντοχή	σε	χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προστασία	που	συστήνεται:	ΙV
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ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ 

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	 Περιορισμένος	 κίνδυνος	
ελονοσίας	 –αποκλειστικά	 λόγω	 P. 
vivax–	 υφίσταται	 σε	 μερικές	 νότιες	
περιοχές.	

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	Ι

ΛΑΟΣ (ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟΥ ΛΑΟΣ)

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	Κίνδυνος	ελονοσίας	–κυρί-
ως	λόγω	P. falciparum–	υφίσταται	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα	εκτός	
της	Vientiane.	Αναφορές	για	αντοχή	P. 
falciparum	σε	χλωροκίνη	και	σουλφα-
δοξίνη-πυριμεθαμίνη.

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙV

ΛΕΣΟΤΟ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΛΕΤΟΝΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΛΙΒΑΝΟΣ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	όλους	τους	ταξι-
διώτες	ηλικίας	άνω	των	6	μηνών	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΛΙΒΕΡΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
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κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	του	ενός	έτους.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 –κυ-
ρίως	 λόγω	 P. falciparum–	 υφίσταται	
όλο	 το	 χρόνο	σε	ολόκληρη	 τη	 χώρα.	
Αναφορές	 για	 αντοχή	 σε	 χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΛΙΒΥΗ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΜΑΓΙΟΤ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	 χρόνο.	 Αναφορές	 για	 αντοχή	 σε	
χλωροκίνη	και	σουλφαδοξίνη-πυριμε-
θαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 –κυ-
ρίως	 λόγω	 P. falciparum–	 υφίσταται	
όλο	 το	 χρόνο	σε	ολόκληρη	 τη	 χώρα,	
με	μεγαλύτερο	κίνδυνο	στις	παράκτι-
ες	περιοχές.	Αναφορές	για	αντοχή	στη	
χλωροκίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΜΑΚΑΟ  (ΕΙΔΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ) βλ. ΚΙΝΑ

ΜΑΛΑΙΣΙΑ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	του	ενός	έτους.
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Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Κίνδυνος	 ελονοσίας	 υφί-
σταται	 μόνο	 σε	 περιορισμένες	 εστί-
ες	 στην	 ενδοχώρα.	 Στις	 αστικές	 και	
αγροτικές	 περιοχές	 δεν	 εμφανίζεται	
ελονοσία.	 Αναφορές	 για	 αντοχή	 P. 
falciparum	 σε	 χλωροκίνη	 και	 σουλ-
φαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	 Έχει	 ανα-
φερθεί	 λοίμωξη	 ανθρώπου	 από	 P. 
knowlesi.
Προτεινόμενη	προστασία:	IV	

ΜΑΛΑΟΥΙ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Ανα-
φορές	για	αντοχή	στη	χλωροκίνη	και	
σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV	

ΜΑΛΔΙΒΕΣ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΜΑΛΙ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	του	ενός	έτους.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	 πυρετού:	 Ναι,	 για	 όλους	 τους	
ταξιδιώτες	ηλικίας	άνω	των	9	μηνών	
που	 ταξιδεύουν	 στις	 νότιες	 περιοχές	
της	ερήμου	Σαχάρα.
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Ανα-
φορές	 για	 αντοχή	 σε	 χλωροκίνη	 και	
σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΜΑΛΤΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	των	9	μηνών	προερχόμενους	
από	 χώρες	 όπου	 υφίσταται	 κίνδυνος	
μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	Εφόσον	
ενδείκνυται	 από	 επιδημιολογικούς	
λόγους,	τα	βρέφη	κάτω	των	9	μηνών	
υποβάλλονται	 σε	 απομόνωση	 ή	 επι-
τήρηση	 αν	 προέρχονται	 από	 περιοχή	
όπου	 υφίσταται	 κίνδυνος	 μετάδοσης	
κίτρινου	πυρετού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΜΑΡΟΚΟ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
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Ελονοσία:	Πολύ	περιορισμένος	κίνδυ-
νος	ελονοσίας	–αποκλειστικά	λόγω	P. 
vivax–	ίσως	υφίσταται	από	το	Μάιο	μέ-
χρι	τον	Οκτώβριο	σε	ορισμένες	αγροτι-
κές	περιοχές	της	επαρχίας	Chefchaouen	
(δεν	έχουν	αναφερθεί	γηγενή	περιστα-
τικά	από	το	2005).	

Προτεινόμενη	προστασία:	Καμία	

ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	 πυρετού:	 Ναι,	 για	 όλους	 τους	
ταξιδιώτες	ηλικίας	άνω	των	9	μηνών	

που	 ταξιδεύουν	 στις	 νότιες	 περιοχές	
της	ερήμου	Σαχάρα.

Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα	εκτός	
από	 τις	 βόρειες	 περιοχές:	 Dakhlet-
Nouadhibou	 και	 Tiris-Zemour.	 Στα	
Adrar	και	 Inchiri	υφίσταται	κίνδυνος	
ελονοσίας	 στην	 εποχή	 των	 βροχών	
(Ιούλιο	 μέχρι	 Οκτώβριο).	 Αναφορές	
για	αντοχή	στη	χλωροκίνη.

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περι-
οχές	κινδύνου:	ΙV

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΜΕΞΙΚΟ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	 Υφίσταται	 κίνδυνος	 ελο-
νοσίας	 –σχεδόν	 αποκλειστικά	 λόγω	
P. vivax–	όλο	το	χρόνο	σε	ορισμένες	
αγροτικές	 περιοχές	 που	 δεν	 τις	 επι-
σκέπτονται	συχνά	τουρίστες.	Υπάρχει	
υψηλός	κίνδυνος	σε	κάποια	μέρη	των	
πολιτειών	Chiapas	και	Oaxaca,	μέτρι-
ος	κίνδυνος	στις	πολιτείες	Chihuahua,	
Durango,	Sinaloa	και	Tobasco	και	χα-
μηλός	 κίνδυνος	 σε	 Jalisco,	 Nayarit,	
Quintana	Roo	και	Sonora.	

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙI
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ΜΙΑΝΜΑΡ (ΠΡΩΗΝ
ΜΠΟΥΡΜΑ) 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού.	 Πολίτες	 και	 κάτοικοι	 της	 Μια-
νμάρ	πρέπει	να	φέρουν	πιστοποιητικό	
εμβολιασμού	όταν	ταξιδεύουν	σε	προ-
ορισμό	όπου	 υπάρχει	 κίνδυνος	μετά-
δοσης	κίτρινου	πυρετού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονοσί-
ας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	το	
χρόνο	σε	υψόμετρο	κάτω	των	1000	μέ-
τρων,	εκτός	των	κυρίων	αστικών	περιο-
χών	Yangon	και	Mandalay.	Ο	κίνδυνος	
είναι	μεγαλύτερος	σε	απομακρυσμένες	
αγροτικές,	ορεινές	και	δασώδεις	περιο-
χές	Αναφορές	για	αντοχή	P. falciparum
στη	 χλωροκίνη	 και	 σουλφαδοξίνη-
πυριμεθαμίνη.	 Αναφορές	 αντοχής	 σε	
μεφλοκίνη	 στην	 πολιτεία	 Kayin	 και	
στη	δυτική	πλευρά	της	πολιτείας	Shan.	
Αναφορές	για	P. vivax	με	μειωμένη	ευ-
αισθησία	σε	χλωροκίνη.	Αναφορές	λοί-
μωξης	P. knowlesi	σε	άνθρωπο.
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΜΟΓΓΟΛΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Ανα-
φορές	 για	 αντοχή	 σε	 χλωροκίνη	 και	
σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΜΟΛΔΑΒΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΜΟΝΑΚΟ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΜΟΝΤΣΕΡΡΑΤ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
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ΜΠΑΧΑΜΕΣ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	 Σποραδική	 τοπική	 μετά-
δοση	P. falciparum	έχει	αναφερθεί	τα	
τελευταία	χρόνια	μόνο	στο	νησί	Great	
Exuma,	ως	αποτέλεσμα	 της	διεθνούς	
εισαγωγής	 παρασίτων.	 Δεν	 υπάρχει	
κίνδυνος	στα	άλλα	νησιά.

Προστασία	που	συστήνεται	στο	Great	
Exuma:	I

ΜΠΑΧΡΕΪΝ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΜΠΕΛΙΖ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	 Υφίσταται	 κίνδυνος	 ελο-
νοσίας	 για	 όλο	 το	 χρόνο	 σε	 όλη	 τη	
χώρα	 εκτός	από	 την	πόλη	Dhaka,	με	
μεγαλύτερο	κίνδυνο	στην	επαρχία	της	
Chittagong,	τις	περιοχές	Mymensingh,	
Netrakona	 και	 Sherpur	 της	 επαρχίας	
της	Dhaka	και	στην	περιοχή	Kurigram	
στην	επαρχία	της	Rajshahi.	Αναφορές	
για	 ανθεκτικό	P. falciparum	 σε	 χλω-
ροκίνη	 και	 σουλφαδοξίνη-πυριμεθα-
μίνη.

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙV

ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	εμβολιασμού	κατά	του	κί-
τρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλικίας	
άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμενους	
από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυνος	με-
τάδοσης	 κίτρινου	πυρετού,	 εκτός	από	
το	Τρίνινταντ	και	Τομπάγκο	καθώς	και	
τη	Γουιάνα.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
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Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Ο	κίνδυνος	ελονοσίας	–κυ-
ρίως	από	P. vivax–	υφίσταται	σε	όλες	
τις	 περιφέρειες,	 αλλά	 διαφέρει	 ανά	
περιοχή.	 Ο	 κίνδυνος	 είναι	 μεγαλύτε-
ρος	στις	περιφέρειες	Toledo	και	Stan	
Creek,	μέτριος	στο	Cayo	και	χαμηλός	
στις	 περιφέρειες	 Belize,	 Corozal	 και	
το	Orange	Walk.	Δεν	έχουν	αναφερθεί	
ανθεκτικά	στελέχη	P. falciparum.
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙΙ

ΜΠΕΝΙΝ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	του	ενός	έτους.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	Ο	κίνδυνος	ελονοσίας	–κυ-
ρίως	από	P. falciparum–	υφίσταται	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Έχει	
αναφερθεί	 αντίσταση	 σε	 χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου: ΙV

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	του	ενός	έτους	που	προέρχο-
νται	ή	που	 έχουν	περάσει	από	χώρες	
όπου	υπάρχει	κίνδυνος	μετάδοσης	κί-
τρινου	πυρετού.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	 Ο	 κίνδυνος	 ελονοσίας	
–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	υφίστα-
ται	 από	 το	 Νοέμβριο	 έως	 το	 Μάιο/
Ιούνιο	 στα	 βόρεια	 μέρη	 της	 χώρας,	
στις	 περιοχές	 και	 υποπεριοχές	 των:	
Boteti,	Chobe,	Ngamiland,	Okavango,	
Tutume.	Αναφορές	P. falciparum	 αν-
θεκτικού	στη	χλωροκίνη.	

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙV

ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	όλους	τους	τα-
ξιδιώτες	ηλικίας	άνω	του	ενός	έτους.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι

Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 –κυ-
ρίως	 λόγω	 P. falciparum–	 υφίσταται	
όλο	 το	 χρόνο	σε	ολόκληρη	 τη	 χώρα.	
Έχει	αναφερθεί	αντοχή	σε	χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	

Προστασία	που	συστήνεται: ΙV

ΜΠΟΥΡΜΑ βλ. ΜΙΑΝΜΑΡ 

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	όλους	τους	τα-
ξιδιώτες	ηλικίας	άνω	του	ενός	έτους.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι



ζητηματα υγειασ ταξιδευοντασ στον κοσμο

�0�

Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 –κυ-
ρίως	 λόγω	 P. falciparum–	 υφίσταται	
όλο	 το	 χρόνο	σε	ολόκληρη	 τη	 χώρα.	
Έχει	αναφερθεί	αντοχή	σε	χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προστασία	που	συστήνεται:	ΙV

 ΜΠΟΥΤΑΝ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	 Ο	 κίνδυνος	 ελονοσίας	
υφίσταται	 όλο	 το	 χρόνο	 στη	 νότια	
ζώνη	 της	 χώρας	 που	 περιλαμβάνει	
πέντε	 περιοχές:	 Chhukha,	 Samchi,	
Samdrup,	 Jonkhar,	 Geyleg-phug	 και	
Shemgang.	Έχει	 αναφερθεί	 ανθεκτι-
κό	 P. falciparum	 σε	 χλωροκίνη	 και	
σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙV

ΜΠΡΟΥΝΕΪ ΝΤΑΡΟΥΣΑΛΑΜ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού	ή	οι	
οποίοι	έχουν	διέλθει	τις	προηγούμενες	
6	ημέρες	από	περιοχές	όπου	υπάρχει	
πλήρης	ή	μερικός	κίνδυνος	μετάδοσης	
κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΝΑΜΙΜΠΙΑ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Οι	χώρες	ή	οι	περιοχές	χωρών,	συμπε-
ριλαμβανομένων	 και	 των	 ενδημικών	
ζωνών	στην	Αφρική	και	τη	νότια	Αμε-
ρική,	θεωρούνται	επικίνδυνες	περιοχές	
για	μετάδοση	κίτρινου	πυρετού.	Οι	τα-
ξιδιώτες	προγραμματισμένων	πτήσεων	
που	ξεκινούν	εκτός	των	χωρών	εκείνων	
όπου	 υφίσταται	 κίνδυνος	 μετάδοσης	
κίτρινου	πυρετού,	αλλά	ήταν	επιβάτες	
διερχόμενοι	 (transit)	 από	 αυτές,	 δεν	
χρειάζεται	 να	 φέρουν	 πιστοποιητικό,	
υπό	 την	 προϋπόθεση	 ότι	 παρέμειναν	
στις	 εγκαταστάσεις	 του	προγραμματι-
σμένου	αεροδρομίου	ή	σε	παρακείμενη	
πόλη.	Όλοι	οι	επιβάτες	των	οποίων	οι	
πτήσεις	ξεκινούν	από	χώρες	με	κίνδυ-
νο	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού	ή	που	
ήταν	 επιβάτες	 διερχόμενοι	 από	 αυτές	
τις	 χώρες	 σε	 μη	 προγραμματισμένες	
πτήσεις	 απαιτείται	 να	 φέρουν	 πιστο-
ποιητικό	 εμβολιασμού.	 Το	 πιστοποι-
ητικό	 δεν	 απαιτείται	 στην	 περίπτωση	
παιδιών	κάτω	του	ενός	έτους,	αλλά	τα	
βρέφη	αυτά	θα	πρέπει	να	υποβληθούν	
σε	παρακολούθηση.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	Υφίσταται	 κίνδυνος	 ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	από	
Νοέμβριο	 μέχρι	 Ιούνιο	 στις	 ακόλου-
θες	 περιοχές:	 Ohangwena,	 Omaheke,	
Omusati,	 Oshana,	 Oshikoto	 και	 Otjo-
zondjupa.	Κίνδυνος	υπάρχει	όλο	το	χρό-
νο	κατά	μήκος	του	ποταμού	Kunene	και	
των	περιοχών	Caprivi	και	Kavango.	
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Αναφορές	 για	 αντοχή	 σε	 χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV	

ΝΑΟΥΡΟΥ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Απαιτείται	πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	 πυρετού	 από	 ταξιδιώτες	
ηλικίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερ-
χόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού.
Σημείωση:	 Σε	 περίπτωση	 επιδημικής	
απειλής	 στην	 περιοχή	 ενδέχεται	 να	
απαιτείται	ειδικό	πιστοποιητικό.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΝΕΠΑΛ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	

κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελο-
νοσίας	–κυρίως	λόγω	P. vivax–	όλο	
το	 χρόνο	 στις	 αγροτικές	 περιοχές	
των	20	περιοχών	Terai	που	συνορεύ-
ουν	με	 την	 Ινδία,	με	περιστασιακές	
εξάρσεις	P. falciparum	από	τον	Ιού-
λιο	 μέχρι	 τον	 Οκτώβριο.	 Εποχική	
μετάδοση	 P. vivax	 λαμβάνει	 χώρα	
στους	45	τομείς	του	ενδότερου	Terai	
και	 στους	 μέσους	 λόφους.	 Αναφο-
ρές	 για	 ανθεκτικό	P. falciparum	 σε	
χλωροκίνη	 και	 σουλφαδοξίνη-πυρι-
μεθαμίνη.	

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙIΙ

ΝΗΣΙΑ ΓΚΑΛΑΠΑΓΚΟΣ
βλ. ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 

ΝΗΣΙΑ ΚΑΪΜΑΝ 

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΝΗΣΙΑ ΚΟΥΚ 

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΝΗΣΙΑ ΜΑΔΕΪΡΑ
βλ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ



ζητηματα υγειασ ταξιδευοντασ στον κοσμο

��0

ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

 ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο,	εκτός	από	κάποιες	ανατολι-
κές	και	νότιες	νησίδες.	Αναφορές	για	
ανθεκτικό	P. falciparum	σε	χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕΣ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΝΗΣΙΑ ΦΟΚΛΑΝΤ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
(ΙΝΔΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ) 

Κίτρινος πυρετός
Ίδιες	προϋποθέσεις	με	αυτές	της	κύρι-
ας	χώρας	της	Αυστραλίας.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΝΗΣΟΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ  (ΗΠΑ)
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΝΗΣΟΙ ΠΙΤΚΑΙΡΝ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΝΗΣΟΣ ΝΟΡΦΟΛΚ
βλ. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

ΝΗΣΟΣ ΟΥΕΗΚ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΝΙΓΗΡΑΣ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	όλους	τους	τα-
ξιδιώτες	ηλικίας	άνω	του	ενός	έτους,	
ενώ	 συστήνεται	 για	 τους	 ταξιδιώτες	
που	αναχωρούν	από	το	Νίγηρα.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	 πυρετού:	 Ναι,	 για	 όλους	 τους	
ταξιδιώτες	ηλικίας	άνω	των	9	μηνών	



���

καταΛογοσ ΧΩΡΩν

που	 ταξιδεύουν	 στις	 νότιες	 περιοχές	
της	ερήμου	Σαχάρα.
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Ανα-
φορές	για	ανθεκτικό	P. falciparum	σε	
χλωροκίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΝΙΓΗΡΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Ανα-
φορές	 για	 αντοχή	 σε	 χλωροκίνη	 και	
σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Υφίσταται	 κίνδυνος	 ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω P. vivax	(92%)–	όλο	
το	χρόνο	σε	διάφορες	κοινότητες.	Μέ-
τριο	 μέχρι	 υψηλό	 κίνδυνο	 παρουσιά-
ζουν	κυρίως	οι	κοινότητες	Chinandega,	
Managua,	Matagalpa,	Leon,	RA	Atlanti-

co	Norte	και	RA	Atlantico	Sur.	Υπάρ-
χουν	 αναφορές	 κρουσμάτων	 και	 από	
άλλες	 κοινότητες	 του	 κεντρικού	 και	
δυτικού	τμήματος,	αλλά	ο	κίνδυνος	σε	
αυτές	τις	περιοχές	είναι	μικρός	ή	αμελη-
τέος.	Δεν	υπάρχουν	αναφορές	για	ανθε-
κτικό	P. falciparum	στη	χλωροκίνη.	
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙI

ΝΙΟΥΕ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P.	falciparum–	όλο	
το	χρόνο	στις	περιοχές	χαμηλού	υψο-
μέτρου:	επαρχία	Mpumalanga	(συμπε-
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ριλαμβανομένου	 του	 εθνικού	 πάρκου	
Kruger),	βόρεια	επαρχία	και	βορειοανα-
τολικό	 KwaZulu-Natal	 νοτίως	 μέχρι	
τον	 ποταμό	Tugela.	 Ο	 κίνδυνος	 είναι	
υψηλότερος	 από	 τον	Οκτώβριο	 μέχρι	
το	Μάιο.
Αναφορές	για	αντοχή	στη	χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙV

ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ 
(ΜΠΟΝΕΡ, ΚΟΥΡΑΚΑΟ,
ΣΑΜΠΑ, ΑΓ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ,
ΑΓ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ) 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	των	6	μηνών	προερχόμενους	
από	χώρες	με	κίνδυνο	μετάδοσης	κί-
τρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΟΜΑΝ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	 Σποραδική	 μετάδοση	 P. 
falciparum	 και	 P. vivax	 αναφερόταν	
μέχρι	 το	 2003	 και	 ξανά	 το	 2007	 και	
το	2008	(4	και	8	περιπτώσεις	P. vivax
μόνο)	λόγω	διεθνούς	εισαγωγής	παρα-
σίτων.

Προτεινόμενη	προστασία:	Καμία

ΟΝΔΟΥΡΑ 

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	 πυρετού	 από	 ταξιδιώτες	
ηλικίας	άνω	του	ενός	έτους	προερχό-
μενους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίν-
δυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρετού,	
με	 εξαίρεση	 τον	 Παναμά,	 απ’	 όπου	
απλώς	συστήνεται.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	Υψηλός	κίνδυνος	ελονοσί-
ας	από	P. vivax	(93%)	και P. falciparum
(7%). P. vivax	μετάδοση	είναι	υψηλή	
στις	περιοχές	Gracias	a	Dios	και	Valle	
&	Yoro,	 μέτρια	σε	Atlántida	 Islas	 de	
la	Bahia	και	Olancho,	Colón.	Υψηλός	
κίνδυνος	μετάδοσης	P. falciparum	σε	
Colón,	 και	 Gracias	 a	 Dios,	 μέτριος	
κίνδυνος	σε	Atlántida	και	Olancho.
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Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙΙ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	 Υφίσταται	 κίνδυνος	 ελο-
νοσίας	 –κυρίως	 λόγω	P. falciparum–
όλο	 το	 χρόνο	σε	ολόκληρη	 τη	 χώρα,	
συμπεριλαμβανομένων	 των	 κύριων	
πόλεων:	 Fort	 Portal,	 Jinja,	 Kampala,	
Mbale	και	Kigenzi.	Αναφορές	για	αν-
θεκτικότητα	σε	χλωροκίνη	και	σουλ-
φαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Σποραδικά	αυτόχθονα	πε-
ριστατικά	 ελονοσίας	 P. vivax	 έχουν	
αναφερθεί	σε	ορισμένες	περιοχές	των	
νότιων	και	ανατολικών	περιοχών	της	
χώρας.

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	IV

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 οποιοδήποτε	 μέρος	
χώρας	 όπου	 υπάρχει	 κίνδυνος	 μετά-
δοσης	 κίτρινου	 πυρετού.	 Τα	 βρέφη	
κάτω	 των	 6	 μηνών	 εξαιρούνται,	 αν	
το	 πιστοποιητικό	 εμβολιασμού	 της	
μητέρας	πιστοποιεί	ότι	η	μητέρα	έχει	
εμβολιαστεί	πριν	από	τη	γέννηση	του	
παιδιού.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–λόγω	P. vivax	και	P. falciparum–
όλο	το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα	σε	
υψόμετρο	 κάτω	 των	 2000	 μέτρων.	
Αναφορές	για	ανθεκτικό	P. falciparum
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σε	 χλωροκίνη	 και	 σουλφαδοξίνη-πυ-
ριμεθαμίνη.	
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περι-
οχές	κινδύνου:	ΙV

ΠΑΛΑΟΥ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	όλους	τους	τα-
ξιδιώτες	 ηλικίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	
προερχόμενους	από	χώρες	όπου	υπάρ-
χει	 κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυ-
ρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΠΑΝΑΜΑΣ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	όλους	τους	τα-
ξιδιώτες	 που	 προέρχονται	 από	 χώρες	
όπου	υπάρχει	κίνδυνος	μετάδοσης	κί-
τρινου	πυρετού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι,	για	όλους	τους	τα-
ξιδιώτες	ηλικίας	άνω	των	9	μηνών	που	
ταξιδεύουν	 στις	 επαρχίες	 Comarca	
Emberá,	 Darien,	 Kuna	 Yala	 (παλιό	
San	 Blas)	 και	 ανατολικά	 της	 ζώνης	
Canal	 Zone,	 εκτός	 του	 Canal	 Zone,	
της	πόλης	του	Παναμά	και	των	νησι-
ών	San	Blas.	
Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 –κυ-
ρίως	 από	P. vivax	 (99%)–	 υφίσταται	
όλο	το	χρόνο	στις	επαρχίες	κατά	μή-
κος	της	ακτής	του	Ατλαντικού	και	των	
συνόρων	με	την	Κολομβία:	Bocas	de	
Toro,	 Colon,	 Darién,	 Ngobe,	 Bugle,	

Panama	και	Veraguas.	Στην	πόλη	του	
Παναμά,	το	Canal	Zone	και	τις	άλλες	
επαρχίες	 ο	 κίνδυνος	μετάδοσης	 είναι	
ή	ανύπαρκτος	ή	αμελητέος.	Έχει	ανα-
φερθεί	 ανθεκτικό	 P. falciparum	 στις	
επαρχίες	Darién	και	San	Blas.

Προστασία	 που	 συστήνεται	 στις	 πε-
ριοχές	κινδύνου:	ΙI	στις	περιοχές	κιν-
δύνου	P. vivax,	IV	στην	περιοχή	του	
Loreto.	

ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	 χρόνο	 σε	 ολόκληρη	 τη	 χώρα	 σε	
υψόμετρο	 κάτω	 των	 1800	 μέτρων.	
Αναφορές	για	ανθεκτικό	P. falciparum
σε	χλωροκίνη	και	σουλφαδοξίνη-πυρι-
μεθαμίνη	και	P. vivax	σε	χλωροκίνη.	

Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
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Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι,	για	όλους	τους	τα-
ξιδιώτες	ηλικίας	άνω	των	9	μηνών.

Ελονοσία:	Κίνδυνος	ελονοσίας	–σχε-
δόν	αποκλειστικά	λόγω	P. vivax–	είναι	
μέτριος	σε	συγκεκριμένες	κοινότητες	
των	τμημάτων	Alto	Parana,	Caaguazu	
και	 Canindeyu.	 Στα	 υπόλοιπα	 τμή-
ματα	 ο	 κίνδυνος	 είναι	 ανύπαρκτος	 ή	
αμελητέος.	

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙΙ

ΠΕΡΟΥ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	 πυρετού:	 Ναι	 –	 συστήνεται	 σε	
όσους	 σκοπεύουν	 να	 επισκεφθούν	
περιοχές	 στη	 ζούγκλα	 με	 υψόμετρο	
κάτω	των	2300	μέτρων.	Οι	ταξιδιώτες	
που	 θα	 επισκεφθούν	 μόνο	 τις	 πόλεις	
Cuzco	και	Machu	Picchu	δεν	χρειάζο-
νται	εμβολιασμό.

Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 –P. 
vivax	 (85%),	 P. falciparum	 (15%)–	
υφίσταται	όλο	το	χρόνο	στις	αγροτικές	
περιοχές	με	υψόμετρο	κάτω	των	2000	
μέτρων.	Οι	23	περιοχές	με	τον	υψηλό-
τερο	 κίνδυνο	 βρίσκονται	 στα	 τμήμα-
τα:	Ayacucho,	Junin,	Loreto,	Madre	de	
Dios	 και	San	Martin.	 98%	των	περι-
πτώσεων	ελονοσίας	falciparum	έχουν	
αναφερθεί	στο	Loreto,	στο	τμήμα	που	
βρίσκεται	 στον	Αμαζόνιο,	 στο	 οποίο	
εντοπίζονται	και	οι	18	από	τις	πιο	επι-
κίνδυνες	περιοχές	της	χώρας.	Αναφο-
ρές	 για	 αντίσταση	 σε	 χλωροκίνη	 και	
σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	 κινδύνου:	 ΙΙ	 στις	 περιοχές	 με	 P. 
vivax	και	IV	στην	περιοχή	του	Loreto.	

ΠΟΛΩΝΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	 Περιορισμένος	 κίνδυ-
νος	 ελονοσίας	 (κυρίως	 λόγω	 P. 
falciparum)	 από	 τον	 Αύγουστο	 έως	
το	Νοέμβριο	στο	νησί	του	São	Tiago,	
όπου	το	2008	αναφέρθηκαν	16	γηγε-
νείς	περιπτώσεις.
Προτεινόμενη	 προστασία	στις	 περιο-
χές	κινδύνου:	Ι
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ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM)

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΡΕΪΝΙΟΝ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΡΟΥΑΝΤΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	του	ενός	έτους.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Ανα-
φορές	 για	 αντοχή	 σε	 χλωροκίνη	 και	
σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	 Πολύ	 περιορισμένος	 κίν-
δυνος	ελονοσίας	–αποκλειστικά	λόγω	
P. vivax–	 ενδέχεται	 να	 υφίσταται	 σε	
περιοχές	υψηλής	μετανάστευσης	από	
νότιες	χώρες	των	κρατών	της	Κοινο-
πολιτείας.
Προτεινόμενη	προστασία:	Καμία

ΣΑΜΟΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ 
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	του	ενός	έτους.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
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Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο.	Αναφορές	για	ανθεκτικό	P. 
falciparum	στη	χλωροκίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	όλους	τους	τα-
ξιδιώτες	 που	 προέρχονται	 από	 χώρες	
όπου	υπάρχει	κίνδυνος	μετάδοσης	κί-
τρινου	πυρετού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	 χρόνο	στις	 περισσότερες	 περιοχές	
νοτιοδυτικά	 (εκτός	 εκείνων	 σε	 μεγά-
λο	υψόμετρο	της	επαρχίας	Asir).	Δεν	
υπάρχει	 κίνδυνος	 στις	 πόλεις	Μέκκα	
και	Μεντίνα.	Αναφορές	για	ανθεκτικό	
P. falciparum	σε	χλωροκίνη.
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙV

ΣΕΝΕΓΑΛΗ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	 Υφίσταται	 κίνδυνος	 ελο-
νοσίας	 –κυρίως	 λόγω	P. falciparum–
όλο	 το	 χρόνο	σε	ολόκληρη	 τη	 χώρα.	
Ο	κίνδυνος	είναι	μικρότερος	από	τον	
Ιανουάριο	μέχρι	 τον	 Ιούνιο	στις	κεν-

τροδυτικές	 περιοχές.	 Αναφορές	 για	
αντοχή	σε	χλωροκίνη	και	σουλφαδο-
ξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΣΕΡΒΙΑ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	 πυρετού	 από	 ταξιδιώτες	
ηλικίας	άνω	του	ενός	έτους	προερχό-
μενους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίν-
δυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρετού	
εντός	των	προηγούμενων	6	ημερών.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 που	 εντός	
των	 προηγούμενων	 6	 ημερών	 είχαν	
επισκεφθεί	ή	είχαν	περάσει	από	χώρες	
όπου	υπάρχει	κίνδυνος	μετάδοσης	κί-
τρινου	πυρετού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Έχει	 αναφερθεί	 ένα	 περι-
στατικό	 λοίμωξης	 από	 ανθρώπινο	 P. 
knowlesi.
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	Ι
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ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	όλους	τους	τα-
ξιδιώτες.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Ανα-
φορές	 για	 αντοχή	 σε	 χλωροκίνη	 και	
σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΣΟΜΑΛΙΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι

Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	 χρόνο	 σε	 ολόκληρη	 τη	 χώρα.	 Ο	
κίνδυνος	 είναι	 σχετικά	 χαμηλός	 και	
εποχικός	στα	βόρεια	και	υψηλότερος	
στις	 κεντρικές	 και	 νότιες	 περιοχές	
τις	 χώρας.	Αναφορές	 για	 αντοχή	 στη	
χλωροκίνη	και	σουλφαδοξίνη-πυριμε-
θαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV	

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	όλα	τα	βοσκοτόπια	(κυρί-
ως	στις	περιοχές	Big	Bend,	Mhlume,	
Simunye	και	Tshaneni).	Αναφορές	για	
ανθεκτικό	P. falciparum	σε	 χλωροκί-
νη.
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙV

 ΣΟΥΔΑΝ
Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	των	9	μηνών	προερχόμενους	
από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	 κίνδυνος	
μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	Ενδέχε-
ται	 να	 χρειάζεται	 πιστοποιητικό	 από	
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ταξιδιώτες	 που	 αναχωρούν	 από	 το	
Σουδάν.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	 πυρετού:	 Ναι,	 για	 όλους	 τους	
ταξιδιώτες	ηλικίας	άνω	των	9	μηνών	
που	 ταξιδεύουν	 στις	 νότιες	 περιοχές	
της	ερήμου	Σαχάρα,	εκτός	της	πόλης	
Χαρτούμ.	
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Ο	κίν-
δυνος	είναι	χαμηλός	και	εποχικός	στα	
βόρεια	 και	 υψηλότερος	 στα	 κεντρι-
κά	 και	 νότια	 της	 χώρας.	 Ο	 κίνδυνος	
ελονοσίας	 στις	 ακτές	 της	 Ερυθράς	
Θάλασσας	είναι	πολύ	περιορισμένος.	
Αναφορές	 για	 αντοχή	 σε	 χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΣΟΥΗΔΙΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΣΟΥΡΙΝΑΜ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	Ο	κίνδυνος	ελονοσίας	–P. 
falciparum	(55%),	P. vivax	(43%)	και	
μεικτές	 λοιμώξεις	 (2%)–	 είναι	 μειω-

μένος	 τα	 τελευταία	 χρόνια.	 Η	 νόσος	
εμφανίζεται	όλο	το	χρόνο	στο	εσωτε-
ρικό	 της	 χώρας	πέραν	 της	παράκτιας	
περιοχής	 της	 σαβάνας,	 με	 τον	 υψη-
λότερο	 κίνδυνο	 να	 υφίσταται	 κυρίως	
στα	ανατολικά	σύνορα	και	στις	περι-
οχές	 των	 χρυσωρυχείων.	 Στην	 πόλη	
Paramaribo	και	σε	άλλες	 επτά	παρά-
κτιες	περιοχές	ο	κίνδυνος	μετάδοσης	
είναι	χαμηλός	ή	ακόμα	και	αμελητέος.	
Αναφορές	για	ανθεκτικό	P. falciparum
σε	 χλωροκίνη	 και	 σουλφαδοξίνη-πυ-
ριμεθαμίνη	και	μεφλοκίνη.	Έχει	ανα-
φερθεί	 επίσης	 κάποια	 μείωση	 στην	
ευαισθησία	στην	κινίνη.	

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙV

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	 Σχετικά	 πολύ	 χαμηλός	
κίνδυνος	 ελονοσίας	 –P. falciparum
(12%),	 P. vivax	 (88%)–	 υφίσταται	
όλο	 το	 χρόνο,	 εκτός	 των	 περιοχών:	
Colombo,	Galle,	Gampaha,	Kalutara,	
Matara	 και	 Nuwara	 Eliya.	Αναφορές	
για	 ανθεκτικό	P. falciparum	 σε	 χλω-
ροκίνη	 και	 σουλφαδοξίνη-πυριμεθα-
μίνη.	

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙΙΙ
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ΣΥΡΙΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	 Πολύ	 περιορισμένος	 κίν-
δυνος	ελονοσίας	–αποκλειστικά	λόγω	
P. vivax–	 ενδέχεται	 να	 υπάρξει	 από	
Μάιο	 μέχρι	 Οκτώβριο	 κατά	 τόπους	
στα	 βόρεια	 σύνορα,	 ειδικότερα	 σε	
αγροτικές	περιοχές	της	περιφέρειας	El	
Hasaka	 (δεν	έχουν	αναφερθεί	γηγενή	
περιστατικά	από	το	2005).	
Προτεινόμενη	προστασία:	Καμία

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	των	9	μηνών	προερχόμενους	
από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυνος	με-
τάδοσης	κίτρινου	πυρετού.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	όλο	το	
χρόνο	σε	αγροτικές	περιοχές	–ιδιαίτε-
ρα	σε	δασώδεις	και	ορεινές	περιοχές–	
όλης	της	χώρας,	κυρίως	προς	τα	διεθνή	
σύνορα,	 συμπεριλαμβανομένων	 των	
νοτιότερων	 επαρχιών.	 Δεν	 υπάρχει	
κίνδυνος	 στις	 πόλεις	 (π.χ.	 Bangkok,	
Chiangmai,	 Pattaya),	 το	 νησί	 Samui	
και	τα	κύρια	τουριστικά	θέρετρα	στο	

νησί	Phuket.	Ωστόσο,	υφίσταται	κίν-
δυνος	σε	κάποιες	άλλες	περιοχές	και	
νησιά.	Αναφορές	 για	 αντοχή	στη	 με-
φλοκίνη	και	κινίνη	σε	περιοχές	κοντά	
στα	σύνορα	με	 την	Καμπότζη	και	 τη	
Μιανμάρ.	 Αναφορές	 για	 λοίμωξη	 P. 
knowlesi σε	άνθρωπο.
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περι-
οχές	κινδύνου:	Ι.	Στις	περιοχές	κοντά	
στα	σύνορα	με	 την	Καμπότζη	και	 τη	
Μιανμάρ:	IV

ΤΑΝΖΑΝΙΑ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	 Υφίσταται	 κίνδυνος	 ελο-
νοσίας	 –κυρίως	 λόγω	P. falciparum–
όλο	 το	 χρόνο	 σε	 ολόκληρη	 τη	 χώρα	
σε	υψόμετρο	κάτω	των	1800	μέτρων.	
Αναφορές	 για	 αντοχή	 σε	 χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	IV

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 (κυ-
ρίως	 από	 P. vivax)	 υφίσταται	 από	
Ιούνιο	 μέχρι	 Οκτώβριο,	 ειδικότερα	
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στις	 περιοχές	 των	 νότιων	 συνόρων	
(περιοχή	Khatlon)	και	σε	κάποιες	κεν-
τρικές	 (Dushanbe),	 δυτικές	 (Gorno-
Badakhshan)	και	βόρειες	(Leninabad)	
περιοχές.	Αναφορές	 για	 ανθεκτικό	P. 
falciparum	σε	χλωροκίνη	και	σουλφα-
δοξίνη-πυριμεθαμίνη	στη	νότια	πλευ-
ρά	της	χώρας.

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙΙΙ

ΤΖΑΜΑΪΚΑ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	 Πολύ	 περιορισμένος	 κίν-
δυνος	 ελονοσίας	 λόγω	P. falciparum
ενδέχεται	να	παρουσιαστεί	στην	περιο-
χή	Kingston	St	Andrew	Parish.

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙI

ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 –κυ-
ρίως	 λόγω	 P. falciparum–	 υφίσταται	
όλο	 το	 χρόνο	σε	ολόκληρη	 τη	 χώρα.	
Έχει	αναφερθεί	αντοχή	σε	χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προστασία	που	συστήνεται:	ΙV

ΤΙΜΟΡ-ΛΕΣΤΕ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Ανα-
φορές	για	ανθεκτικό	P. falciparum	σε	
χλωροκίνη	και	σουλφαδοξίνη-πυριμε-
θαμίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV

ΤΟΓΚΟ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	του	ενός	έτους.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Ναι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
το	χρόνο	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Ανα-
φορές	για	ανθεκτικό	P. falciparum	στη	
χλωροκίνη.	
Προτεινόμενη	προστασία:	IV
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ΤΟΚΕΛΑΟΥ 

Ίδιες	προϋποθέσεις	με	αυτές	της	Νέας	
Ζηλανδίας.	(Μη	αυτοδιοικούμενο	έδα-
φος	της	Νέας	Ζηλανδίας).

ΤΟΝΓΚΑ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΤΟΥΒΑΛΟΥ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΤΟΥΡΚΙΑ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	Κίνδυνος	ελονοσίας	–απο-
κλειστικά	 λόγω	 P. vivax–	 υφίσταται	
από	 τον	 Ιούνιο	 μέχρι	 τον	 Οκτώβριο	
σε	μερικά	χωριά	που	βρίσκονται	στο	
νοτιοανατολικό	τμήμα	της	χώρας.	Δεν	
υπάρχει	κίνδυνος	στις	τουριστικές	πε-
ριοχές	στα	δυτικά	και	νοτιοδυτικά	της	
χώρας.

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙΙ

ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 απο-
κλειστικά	λόγω	P. vivax	από	τον	Ιού-
νιο	έως	τον	Οκτώβριο	σε	κάποια	χωριά	
που	 βρίσκονται	 στο	 νοτιοανατολικό	
μέρος	 της	 χώρας	 και	 συνορεύουν	 με	
το	Αφγανιστάν.	Δεν	έχουν	αναφερθεί	
γηγενή	περιστατικά	από	το	2006.
Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	Ι

ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ
ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	 πυρετού:	 Ναι,	 για	 όλους	 τους	
ταξιδιώτες	ηλικίας	άνω	των	9	μηνών,	
των	 οποίων	 το	 δρομολόγιο	 περιλαμ-
βάνει	 το	 Τρινιντάντ.	 Ο	 εμβολιασμός	
δεν	συστήνεται	για	όσους	επισκέπτο-
νται	μόνο	το	Τομπάγκο.	

ΤΣΑΝΤ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	προ-
ερχόμενους	 από	 χώρες	 όπου	 υπάρχει	
κίνδυνος	 μετάδοσης	 κίτρινου	 πυρε-
τού.
Συστάσεις	εμβολίου	κατά	του	κίτρινου	
πυρετού:	Ναι,	για	όλους	τους	ταξιδιώ-
τες	ηλικίας	άνω	των	9	μηνών	που	ταξι-
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το	 χρόνο,	 αλλά	 κυρίως	 από	 Σεπτέμ-
βριο	 μέχρι	 Φεβρουάριο,	 σε	 όλη	 τη	
χώρα	 σε	 υψόμετρο	 κάτω	 των	 2000	
μέτρων.	 Δεν	 υπάρχει	 κίνδυνος	 στην	
πόλη	 Sana’a.	 Ο	 κίνδυνος	 στο	 νησί	
Socotra	 είναι	 πολύ	 περιορισμένος.	
Αναφορές	αντοχής	σε	χλωροκίνη	και	
σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	IV.	Στο	νησί	Socotra:	Ι

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 υφί-
σταται	 όλο	 το	 χρόνο	 σε	 περιοχές	 με	
υψόμετρο	 κάτω	 των	 600	 μέτρων,	
εκτός	των	22	επαρχιών:	Aklan,	Albay,	
Benguet,	 Bilaran,	 Bohol,	 Camiguin,	
Capiz,	 Catanduanes,	 Cavite,	 Cebu,	
Guimaras,	Iloilo,	βόρειο	Leyte,	νότιο	
Leyte,	 Marinduque,	 Masbate,	 ανα-
τολικό	 Samar,	 βόρειο	 Samar,	 δυτικό	
Samar,	 Sequijor,	 Sorsogon,	 Surigao	
Del	Norte	και	τη	μητροπολιτική	Μανί-
λα.	Δεν	υφίσταται	κίνδυνος	στις	αστι-
κές	περιοχές	ή	τις	πεδιάδες.	Αναφορές	
για	ανθεκτικό	P. falciparum	σε	χλωρο-
κίνη	και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Έχει	αναφερθεί	λοίμωξη	P. knowlesi	σε	
άνθρωπο	στην	επαρχία	Palawan.

Προστασία	που	συστήνεται	στις	περιο-
χές	κινδύνου:	ΙV

δεύουν	στις	νότιες	περιοχές	της	ερήμου	
Σαχάρα.
Ελονοσία:	 Κίνδυνος	 ελονοσίας	 –κυ-
ρίως	 λόγω	 P. falciparum–	 υφίσταται	
όλο	 το	 χρόνο	σε	ολόκληρη	 τη	 χώρα.	
Έχει	αναφερθεί	αντοχή	σε	χλωροκίνη	
και	σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη.	
Προστασία	που	συστήνεται:	ΙV

ΤΣΕΧΙΑ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ)

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΤΥΝΗΣΙΑ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΥΕΜΕΝΗ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	 άνω	 του	 ενός	 έτους	 προερχόμε-
νους	από	χώρες	όπου	υπάρχει	κίνδυ-
νος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού.	
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι
Ελονοσία:	Υφίσταται	κίνδυνος	ελονο-
σίας	–κυρίως	λόγω	P. falciparum–	όλο	
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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.
Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΦΙΤΖΙ

Κίτρινος πυρετός
Προϋποθέσεις	 χώρας:	 Απαιτείται	 πι-
στοποιητικό	 εμβολιασμού	 κατά	 του	
κίτρινου	πυρετού	από	ταξιδιώτες	ηλι-
κίας	άνω	του	ενός	έτους

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΧΙΛΗ

Κίτρινος πυρετός

Προϋποθέσεις	χώρας:	Καμία.

Συστάσεις	 εμβολίου	 κατά	 του	 κίτρι-
νου	πυρετού:	Όχι

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
βλ. ΚΙΝΑ, 
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ  Λ.Δ.
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ΠαΡαΡτημα 1

Χώρες� με κίνδυνο μετάδοσης 
κίτρινου πυρετού� και χώρες 
που απαιτούν εμβολιασμό κατά 
του κίτρινου πυρετού

Χώρες Χώρες	με	
κίνδυνο	

μετάδοσης	
κίτρινου	
πυρετού

Χώρες	που	
απαιτούν	

εμβολιασμό	
κατά	του	
κίτρινου	

πυρετού	από	
ταξιδιώτες	

προερχόμενους	
από	χώρες	
με	κίνδυνο	
μετάδοσης	
κίτρινου	
πυρετού	

Χώρες	που	
απαιτούν	

εμβολιασμό	
κατά	του	
κίτρινου	

πυρετού	από	
ταξιδιώτες	

προερχόμενους	
απ’	όλες	τις	

χώρες

Αγία	Ελένη ΝΑΙ
Αγία	Λουκία ΝΑΙ
Ά	γιος	Βικέντιος	
και	Γρεναδίνες	

ΝΑΙ

Ά	γιος	Χριστόφορος	
και	Νέβις	

ΝΑΙ

Αγκόλα ΝΑΙ ΝΑΙ
Αίγυπτος ΝΑΙ

1			Για	τους	σκοπούς	της	παρούσας	έκδοσης	οι	όροι	«χώρα	και	χώρες»	καλύπτουν	τις	χώρες,	τα	
εδάφη	και	τις	περιοχές.

2		Ο	κίνδυνος	μετάδοσης	κίτρινου	πυρετού	ορίζεται	είτε	ως	τρέχουσα	αναφορά	περιστατικού	είτε	
στο	παρελθόν	συν	την	παρουσία	ξενιστών	και	ζώων	που	λειτουργούν	ως	υποδόχα	και	καθι-
στούν	πιθανό	τον	κίνδυνο	επιμόλυνσης	και	μετάδοσης.
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Σρι	Λάνκα ΝΑΙ
Συρία ΝΑΙ



ζητηματα υγειασ ταξιδευοντασ στον κοσμο

���

Χώρες Χώρες	με	
κίνδυνο	

μετάδοσης	
κίτρινου	
πυρετού

Χώρες	που	
απαιτούν	

εμβολιασμό	
κατά	του	
κίτρινου	

πυρετού	από	
ταξιδιώτες	

προερχόμενους	
από	χώρες	
με	κίνδυνο	
μετάδοσης	
κίτρινου	
πυρετού	

Χώρες	που	
απαιτούν	

εμβολιασμό	
κατά	του	
κίτρινου	

πυρετού	από	
ταξιδιώτες	

προερχόμενους	
απ’	όλες	τις	

χώρες

Ταϊλάνδη ΝΑΙ
Τανζανία ΝΑΙ ΝΑΙ
Τζαμάικα ΝΑΙ
Τζιμπουτί	 ΝΑΙ
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Φίτζι ΝΑΙ



ΠαΡαΡτημα 2

Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός
Η	εξάπλωση	 των	λοιμωδών	νοσημάτων	από	 τη	μια	άκρη	 του	κόσμου	
στην	άλλη	δεν	θεωρείται	νέο	φαινόμενο,	αλλά	τις	τελευταίες	δεκαετί-
ες	 έχει	 διαπιστωθεί	ότι,	 λόγω	ορισμένων	παραγόντων,	 τα	περιστατικά	
λοιμωδών	 νοσημάτων	 σε	 μια	 χώρα	 ενδέχεται	 να	 αποτελούν	 δυνητικό	
κίνδυνο	για	ολόκληρο	τον	κόσμο.	Αυτοί	οι	παράγοντες	περιλαμβάνουν	
τις	αυξανόμενες	μετακινήσεις	πληθυσμών	–είτε	λόγω	τουρισμού	ή	με-
τανάστευσης	είτε	λόγω	καταστροφών–	την	αύξηση	του	διεθνούς	εμπο-
ρίου	 τροφίμων,	 βιολογικές,	 κοινωνικές	 και	 περιβαλλοντικές	 αλλαγές	
που	σχετίζονται	με	την	αστικοποίηση,	την	αποψίλωση	των	δασών,	τις	
αλλαγές	του	κλίματος,	καθώς	και	τις	αλλαγές	στις	μεθόδους	επεξεργα-
σίας-διανομής	τροφίμων	και	τις	συνήθειες	των	καταναλωτών.	Συνεπώς,	
αυξάνεται	συνεχώς	η	ανάγκη	για	διεθνή	συνεργασία	ώστε	να	διαφυλα-
χθεί	η	παγκόσμια	υγεία.

Ο	Διεθνής	Υγειονομικός	Κανονισμός,	που	υιοθετήθηκε	το	1969	και	τρο-
ποποιήθηκε	το	1973	και	το	19811	και	αναθεωρήθηκε	ολοκληρωτικά	το	
2005,2	παρέχει	το	νομικό	πλαίσιο	για	τέτοιου	είδους	διεθνείς	συνεργα-
σίες.	 Ο	 σκοπός	 του	Κανονισμού	 είναι	 να	 αποτρέπει,	 να	 προστατεύει,	
να	ελέγχει	και	να	παρέχει	τα	απαραίτητα	ανακλαστικά	για	τη	δημόσια	
υγεία,	όσον	αφορά	στη	διεθνή	εξάπλωση	νοσημάτων,	με	τρόπο	ανάλογο	
και	σύμφωνο	στα	μέτρα	του	κινδύνου	της	δημόσιας	υγείας,	αποφεύγο-
ντας	την	άσκοπη	εμπλοκή	με	τις	διεθνείς	μετακινήσεις	και	το	εμπόριο.

Κύριο	μέλημα	αποτελεί	η	διασφάλιση	 (α)	 της	κατάλληλης	εφαρμογής	
των	προγραμματισμένων	μέτρων	πρόληψης	(π.χ.	σε	λιμάνια	και	αερο-
δρόμια)	και	η	χρήση	από	όλες	τις	χώρες	των	αναγνωρισμένων	διεθνώς	
δικαιολογητικών	εγγράφων	 (π.χ.	πιστοποιητικά	εμβολιασμών),	 (β)	 της	
ενημέρωσης	του	Παγκόσμιου	Οργανισμού	Υγείας	(ΠΟΥ)	για	όλα	τα	νέα	
περιστατικά,	 τα	 οποία	 ενδέχεται	 να	 αποτελούν	 επείγοντα	 περιστατικά	

1 International Health Regulations (1969)  third annotated edition.	 Geneva,	 World	 Health	
Organization,	1983

2  International Health Regulations (2005):	http://www.who.int/ihr	
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δημόσιας	 υγείας	 διεθνούς	 ενδιαφέροντος,	 και	 (γ)	 της	 εφαρμογής	 των	
όποιων	προσωρινών	συστάσεων	οριστούν	από	το	Γενικό	Διευθυντή	του	
ΠΟΥ	 σε	 περίπτωση	 τέτοιου	 επείγοντος	 γεγονότος.	 Επιπρόσθετα,	 στις	
νέες	 ενημερώσεις	 και	 προϋποθέσεις,	 ο	Διεθνής	Υγειονομικός	Κανονι-
σμός	(2005)	εστιάζει	στην	παροχή	στήριξης	των	προσβαλλόμενων	κρα-
τών,	καθώς	και	στην	αποφυγή	του	στιγματισμού	και	της	μη	αναγκαίας	
αρνητικής	επίδρασης	στο	διεθνή	τουρισμό	και	εμπόριο.	

Ο	Διεθνής	Υγειονομικός	 Κανονισμός	 τέθηκε	 σε	 ισχύ	 στις	 15	 Ιουνίου	
2007.	Λαμβάνει	 υπόψη	 τις	 διεθνείς	 μετακινήσεις	 και	 το	 εμπόριο	 των	
ημερών	 μας,	 καθώς	 και	 τις	 τάσεις	 στην	 επιδημιολογία	 των	 λοιμωδών	
νοσημάτων	και	άλλων	κινδύνων	για	την	υγεία	που	προβάλλουν	ή	επα-
νεμφανίζονται.	

Οι	 δύο	 ειδικές	 εφαρμογές	 του	 Διεθνούς	 Υγειονομικού	 Κανονισμού	
(2005)	που	είναι	πιθανότερο	να	συναντήσουν	οι	ταξιδιώτες	είναι	οι	προ-
ϋποθέσεις	για	τον	εμβολιασμό	κατά	του	κίτρινου	πυρετού	που	ισχύουν	
σε	συγκεκριμένες	 χώρες	 (βλέπε	Κεφάλαιο	6,	Κατάλογο	χωρών)	και	η	
απεντόμωση	των	αεροσκαφών	για	την	αποφυγή	εισαγωγής	ξενιστών	νο-
σημάτων	(βλέπε	Κεφάλαιο	2).3

Οι	 προϋποθέσεις	 εμβολιασμού	 και	 τα	 μέτρα	 απεντόμωσης	 στοχεύουν	
στην	πρόληψη	της	διεθνούς	εξάπλωσης	νόσων	με	 την	ελάχιστη	δυνα-
τή	 ενόχληση	 του	 ταξιδιώτη,	 στο	 πλαίσιο	 των	 διεθνών	 ταξιδιών.	Αυτό	
απαιτεί	τη	διεθνή	συνεργασία	αναφορικά	με	την	έρευνα	και	τη	μείωση	ή	
εξουδετέρωση	των	πηγών	μόλυνσης.	

Σε	τελική	ανάλυση,	ο	κίνδυνος	από	κάποιο	λοιμογόνο	παράγοντα	που	
έχει	εμφανιστεί	σε	μια	χώρα	καθορίζεται	από	την	ποιότητα	των	εθνικών	
επιδημιολογικών	 και	 δημόσιας	 υγείας	 υπηρεσιών	 και,	 συγκεκριμένα,	
από	την	καθημερινή	δράση	στην	επιτήρηση	των	νοσημάτων	και	τη	δυ-
νατότητα	ανίχνευσης	και	έγκαιρης	εφαρμογής	των	κατάλληλων	μέτρων	
ελέγχου.	Η	υποχρέωση	των	χωρών	να	δημιουργήσουν	αυτές	τις	βασικές	
υπηρεσίες	 –όταν	 θα	 λειτουργήσουν–	 θα	 παρέχουν	 αυξημένα	 ποσοστά	
ασφάλειας	στους	 επισκέπτες,	 αλλά	και	στους	μόνιμους	κατοίκους	 της	
χώρας.	

3		Hardiman	M,	Wilder-Smith	A.	The	revised	international	health	regulations	and	their	relevance	
to	the	travel	medicine	practitioner.	Journal of Travel Medicine	2007,	14:141–144
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Αφγανιστάν,	236,	286,	326

Βανουάτου,	236,	286
Βέλγιο,	286
Βενεζουέλα,	236,	286,	326
Βερμούδα,	287
Βιετνάμ,	236,	287,	326

Βολιβία,	236,	287,	326
Βόρειες	Μαριάνες	Νήσοι,	287
Βοσνία-Ερζεγοβίνη,	287
Βουλγαρία,	288
Βραζιλία,	236,	288,	326
Βρετανικές	Παρθένες	Νήσοι,	288

Γαλλία,	288
Γαλλική	Γουιάνα,	236,	289,	326
Γαλλική	Πολυνησία,	289
Γερμανία,	289
Γεωργία,	236,	289
Γιβραλτάρ,	289
Γκάμπια,	236,	289,	326
Γκαμπόν,	236,	289,	326
Γκάνα,	236,	290,	326
Γκουάμ,	290
Γκουιάνα,	290
Γουαδελούπη,	290,	326
Γουατεμάλα,	236,	290,	326
Γουιάνα,	236,	290,	327
Γουινέα,	236,	291,	327
Γουινέα	Ισημερινού,	236,	291,	327
Γουινέα-Μπισσάου,	236,	291,	327
Γρενάδα,	292,	327
Γροιλανδία,	292

Δανία,	292
Δ	ημοκρατία	της	Κορέας,	236,	292,	327
Δ	ομινικανή	Δημοκρατία,	236,	292

Κατάλογος χωρών και περιοχών
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Ελλάς,	292
Ελ	Σαλβαδόρ,	236,	292,	327
Ελβετία,	292
Ερυθραία,	236,	293,	327
Εσθονία,	293

Ζάμπια,	236,	293
Ζιμπάμπουε,	236,	293,	327

Η	νωμένα	Αραβικά	Εμιράτα,	293
Ηνωμένο	Βασίλειο,	294
Ηνωμένες	Πολιτείες	Αμερικής,	294

Ιαπωνία,	294
Ινδία,	236,	294,	327
Ινδονησία,	236,	295,	324
Ιορδανία,	295,	327
Ιράκ,	236,	295,	327
Ιράν,	236,	296
Ιρλανδία,	296
Ισημερινός,	236,	296,	327
Ισλανδία,	296
Ισπανία,	296
Ισραήλ,	296
Ιταλία,	296

Καζακστάν,	297,	327
Καμερούν,	236,	297,	327
Καμπότζη,	236,	297,	327
Καναδάς,	297
Κανάριοι	Νήσοι,	297
Κατάρ,	297

Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία,	236,	297,	327

Κένυα,	236,	298,	328
Κίνα,	236,	298,	328
Κίνα-Μακάο,	298
Κίνα-Χονγκ	Κονγκ,	298
Κιργιστάν,	236,	298
Κιριμπάτι,	299,	328
Κολομβία,	236,	299,	328
Κομόρες,	236,	299
Κονγκό,	236,	299,	328
Κορέα	(Δημοκρατία
της	Κορέας),	300

Κορέα	(Λαϊκή	Δημοκρατία	της	
Κορέας),	300

Κόστα	Ρίκα,	236,	300,	328
Κούβα,	300
Κουβέιτ,	300
Κροατία,	300
Κύπρος,	300

Λ	αϊκή	Δημοκρατία	
της	Κορέας,	236,	301,	328

Λ	αϊκή	Δημοκρατία	
του	Κονγκό,	236,	300,	328

Λάος	(Λαϊκή	Δημοκρατία	
του	Λάος),	236,	301,	328

Λέσοθο,	301,	328
Λετονία,	301
Λευκορωσία,	301
Λίβανος,	301,	328
Λιβερία,	236,	301,	328
Λιβύη,	302,	328
Λιθουανία,	302
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Λιχτενστάιν,	302
Λουξεμβούργο,	302

Μαγίοτ,	236,	302
Μαδαγασκάρη,	236,	302,	328
Μακάου,	302
Μαλαισία,	237,	302,	328
Μαλάουι,	237,	303,	328
Μαλδίβες,	303,	328
Μαλί,	237,	303,	328
Μάλτα,	303,	329
Μαρόκο,	237,	303
Μαρτινίκα,	304
Μαυρίκιος,	304,	329
Μαυριτανία,	237,	304,	329
Μαυροβούνιο,	304
Μεξικό,	237,	304
Μιανμάρ,	237,	305,	329
Μικρονησία,	305
Μογγολία,	305
Μοζαμβίκη,	237,	305,	329
Μολδαβία,	305
Μονακό,	305
Μοντσερράτ,	305,	329
Μπανγκλαντές,	237,	306,	329
Μπαρμπάντος,	237,	306,	329
Μπαχάμες,	306,	329
Μπαχρέιν,	306,	329
Μπελίζ,	237,	306,	329
Μπενίν,	237,	307,	329
Μποτσουάνα,	237,	307,	329
Μπουργκίνα	Φάσο,	237,	307,	329
Μπουρούντι,	237,	307,	329

Μπουτάν,	237,	308,	329
Μπρουνέι	Νταρούσαλαμ,	308,	329

Ναμίμπια,	237,	308,	329
Ναούρου,	309
Νέα	Ζηλανδία,	309
Νέα	Καληδονία,	309,	330
Νεπάλ,	237,	309,	330
Νησιά	Καϊμάν,	309
Νησιά	Κουκ,	309
Νησιά	Μαδέιρα,	309
Νησιά	Μάρσαλ,	310
Νησιά	του	Σολομώντα,	237,	310,	330
Νησιά	Φερόες,	310
Νησιά	Φόκλαντ,	310
Νησί	των	Χριστουγέννων,	310,	330
Νήσοι	Πιτκαίρν,	310,	330
Νήσοι	Παρθένοι,	310,	
Νήσος	Νόρφολκ,	310
Νήσος	Ουέηκ,	310
Νίγηρας,	237,	310,	330
Νιγηρία,	237,	311,	330
Νικαράγουα,	237,	311,	330
Νιούε,	311,	330
Νορβηγία,	311
Νότια	Αφρική,	237,	311,	330
Ντομίνικα,	312

Ολλανδία,	312
Ολλανδικές	Αντίλλες,	312,	330
Ομάν,	237,	312,	330
Ονδούρα,	237,	312,	330
Ουγγαρία,	313
Ουγκάντα,	237,	313,	330
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Ουζμπεκιστάν,	237,	313
Ουκρανία,	313
Ουρουγουάη,	313,	330

Πακιστάν,	237,	313,	330
Παλάου,	314,	331
Παναμάς,	237,	314,	331
Παπούα	Νέα	Γουινέα,	237,	314,	331
Παραγουάη,	237,	314,	331
Περού,	237,	315,	331
Πολωνία,	315
Πορτογαλία,	315
Πουέρτο	Ρίκο,	315
Πράσινο	Ακρωτήριο,	237,	315,	331
Π	ρώην	Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία	της	Μακεδονίας,	316

Ρεϊνιόν,	316
Ρουάντα,	237,	316,	331
Ρουμανία,	316
Ρωσική	Ομοσπονδία,	237,	316

Σαμόα,	316,	331
Σαν	Μαρίνο,	316
Σάο	Τομέ	και	Πρίνσιπε,	237,	316,	331
Σαουδική	Αραβία,	237,	317,	331
Σενεγάλη,	237,	317,	331
Σερβία,	317
Σεϋχέλλες,	317,	331
Σιγκαπούρη,	317,	331
Σιέρα	Λεόνε,	237,	317,	331
Σλοβακία,	318
Σλοβενία,	318
Σομαλία,	237,	318,	331

Σουαζιλάνδη,	237,	318,	331
Σουδάν,	237,	318,	331
Σουηδία,	319
Σουρινάμ,	237,	319,	331
Σρι	Λάνκα,	237,	319,	331
Συρία	(Αραβική
		Δημοκρατία),	237,	320,	331

Ταϊλάνδη,	237,	320,	332
Τανζανία	(Ηνωμένη	Δημοκρατία	
		της	Τανζανίας),	237,	320,	332

Τατζικιστάν,	237,	320
Τζαμάικα,	237,	321,	332
Τζιμπουτί,	237,	321,	332
Τιμόρ-Λέστε,	237,	321,	332
Τόγκο,	237,	321,	332
Τοκελάου,	322
Τόνγκα,	322
Τουβαλού,	322
Τουρκία,	237,	322
Τουρκμενιστάν,	237,	322
Τρινιντάντ	και	Τομπάγκο,	322,	332
Τσαντ,	237,	322,	332
Τσεχία,	323
Τυνησία,	323,	332

Υεμένη,	237,	323,	332

Φιλιππίνες,	237,	323,	332
Φινλανδία,	324,	332
Φίτζι,	324,	332

Χιλή,	324
Χονγκ	Κονγκ	324
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Afganistan					(Αφγανιστάν)
Αlbania			(Αλβανία)
Algeria			(Αλγερία)
American	Samoa			(Αμερικανική	
Σαμόα)

Andorra			(Ανδόρα)
Angola			(Αγκόλα)
Anguilla			(Ανγκουίλα)
Antigua	and	Barbuda			(Αντίγουα	και	
Μπαρμπούδα)

Argentina			(Αργεντινή)
Armenia			(Αρμενία)
Australia			(Αυστραλία)
Austria			(Αυστρία)
Azerbaijan	Αζερμπαϊτζάν
Azores	see	Portugal			(Αζόρες	βλ.	
Πορτογαλία)

Bahamas			(Μπαχάμες)
Bahrain			(Μπαχρέιν)
Bangladesh			(Μπανγκλαντές)
Barbados			(Μπαρμπάντος)
Belarus			(Λευκορωσία)
Belgium			(Βέλγιο)
Belize			(Μπελίζ)
Benin			(Μπενίν)
Bermuda			(Βερμούδες)
Bhutan			(Μπουτάν)
Bolivia			(Βολιβία)

Bosnia	and	Herzegovina			(Βοσνία	–
Ερζεγοβίνη)

Botswana			(Μποτσουάνα)
Brazil			(Βραζιλία)
British	Virgin	Islands			(Βρετανικές	
Παρθένες	Νήσοι)

Brunei	Darussalam			(Μπρουνέι)
Bulgaria			(Βουλγαρία)
Burkina	Faso			(Μπουρκίνα	Φάσο)
Burma	see	Myanmar			(Μπούρμα	βλ.	
Μιανμάρ)

Burundi			(Μπουρουντί)

Cambodia			(Καμπότζη)
Cameroon			(Καμερούν)
Canada			(Καναδάς)
Canary	Islands	see	Spain			(Κανάρια	
Νησιά	βλ.	Ισπανία)

Cape	Verde			(Πράσινο	Ακρωτήριο)
Cayman	Islands			(Νησιά	Καϋμάν)
Central	African	Republic			
(Κεντροαφρικανική	Δημοκρατία)

Chad			(Τσαντ)
Chile			(Χιλή)
China			(Κίνα)
China,	Hong	Kong	SAR			(Κίνα,	
Χονγκ	Κονγκ)

China,	Macao	SAR			(Κίνα,	Μακάο)
Christmas	Island			(Νησιά	
Χριστουγέννων)

Colombia			(Κολομβία)
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Comoros			(Κομόρες)
Congo			(Κονγκό)
Congo,	Democratic	Republic	of	see
Democratic	Republic	of	the	Congo	
(formerly	Zaire)			–			(Κονγκό,	
Λαϊκή	Δημοκρατία	βλ.	Λαϊκή	
Δημοκρατία	του	Κονγκό,	πρώην	
Ζαΐρ)

Cook	Islands			(Νησιά	Κουκ)
Costa	Rica			(Κόστα	Ρίκα)
Côte	d’	Ivoire			(Ακτή	Ελεφαντοστού)
Croatia			(Κροατία)
Cuba			(Κούβα)
Cyprus			(Κύπρος)
Czech	Republic			(Τσεχία	
Δημοκρατία)

Democratic	People’s	Republic	of	
Korea			(Λαϊκή	Δημοκρατία	της	
Κορέας)

Democratic	Republic	of	the	Congo			
(formerly	Zaire)			–			Λαϊκή	
Δημοκρατία	του	Κονγκό	(πρώην	
Ζαΐρ)

Denmark			(Δανία)
Djibouti			(Τζιμπουτί)
Dominica			(Ντομίνικα)
Dominican	Republic			(Δομινικανική	
Δημοκρατία)

East-Timor	see	Timor-Leste			
(Ανατολικό	Τιμόρ	βλ.	Τιμόρ	Λέστε)

Ecuador			(Εκουαδόρ	–	Ισημερινός)
Egypt				(Αίγυπτος)
El	Salvador			(Ελ	Σαλβαδόρ)

Equatorial	Guinea			(Γουϊνέα	
Ισημερινού)

Eritrea			(Ερυθραία)
Estonia			(Εσθονία)
Ethiopia			(Αιθιοπία)

Falkland	Islands			(Νησιά	Φόκλαντ)
Faroe	Islands			(Νησιά	Φαρόε)
Fiji			(Φίτζι)
Finland			(Φινλανδία)
France			(Γαλλία)
French	Guiana			(Γαλλική	Γουιάνα)
French	Polynesia			(Γαλλική	
Πολυνησία)

Gabon			(Γκαμπόν)
Galapagos	Islands	see	Equador			
(Νησιά	Γκαλαπάγκος	βλ.	
Ισημερινός	–	Εκουαδόρ)

Gambia			(Γκάμπια)
Georgia			(Γεωργία)
Germany			(Γερμανία)
Ghana			(Γκάνα)
Gibraltar			(Γιβραλτάρ)
Greece			(Ελλάδα)
Greenland			(Γροιλανδία)
Grenada			(Γρενάδα)
Guadeloupe			(Γουαδελούπη)
Guam			(Γουάμ)
Guatemala			(Γουατεμάλα)
Guinea			(Γουϊνέα)
Guinea-Bissau			(Γουϊνέα-
Μπισσάου)

Guyana			(Γουϊάνα)
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Haiti			(Αϊτή)
Honduras			(Ονδούρα)
Hong	Kong	Special	Administrative	
Region	of	China	see	China,	Hong	
Kong	SAR			(Χονγκ	Κονγκ,	Ειδική	
Διοικητική	Περιοχή	της	Κίνας)

Hungary			(Ουγγαρία)

Iceland			(Ισλανδία)
India			(Ινδία)
Indonesia			(Ινδονησία)
Iran,	Islamic	Republic	of,			(Ιράν,	
Ισλαμική	Δημοκρατία)

Iraq			(Ιράκ)
Ireland			(Ιρλανδία)
Isle	of	Man	see	United	Kingdom	
(with	Channel	Islands	and	Isle	of	
Μan)			–				Νήσος	του	Μαν	(βλ.	
Ηνωμένο	Βασίλειο	με	τα	Νησιά	της	
Μάγχης	και	τη	Νήσο	του	Μαν)

Israel			(Ισραήλ)
Italy			(Ιταλία)
Jamaica			(Τζαμάικα)
Japan			(Ιαπωνία)
Jordan			(Ιορδανία)

Kazakhstan			(Καζακστάν)
Kenya			(Κένυα)
Kiribati			(Κιριμπάτι)
Korea,	Democratic	People’s	Republic	
of	see	Democratic	People’s	
Republic	of	Korea			(Κορέα,	
Δημοκρατία	βλ.	Δημοκρατία	της	
Κορέας)

Kuwait			(Kουβέιτ)
Kyrgyzstan			(Κιργιζία)

Lao	People’s	Democratic	Republic			
(Λάος)

Latvia			(Λάτβια)
Lebanon			(Λίβανος)
Lesotho			(Λέσοτο)
Liberia			(Λιβερία)
Libyan	Arab	Jamahiriya			(Λιβύη)
Liechtenstein			(Λιχτενστάιν)
Lithuania			(Λιθουανία)	
Luxembourg			(Λουξεμβούργο)

Macao	Special	Administrative	Region	
of	China			(Μακάο,	Διοικητική	
περιοχή	της	Κίνας)

Macedonia,	The	Former	Yugoslav	
Republic	of	see	The	Former	
Yugoslav	Republic	of	Macedonia			
(Πρώην	Γιουγκοσλαβική	
Δημοκρατία	της	Μακεδονίας)

Madagascar			(Μαδαγασκάρη)
Madeira	Islands	see	Portugal			(Νήσοι	
Μαδέιρα	βλ.	Πορτογαλία)

Malawi			(Μαλάουι)
Malaysia			(Μαλαισία)
Maldives			(Μαλδίβες)
Mali			(Μάλι)
Malta			(Μάλτα)
Malvinas	see	Falkland	Islands			
(Μαλβίνας	βλ.	Νησιά	Φόκλαντ)

Marshall	Islands			(Νησιά	Μάρσαλ)
Martinique			(Μαρτινίκα)
Mauritania			(Μαυριτανία)
Mautiritous			(Μαυρίκιος)
Mayotte			–			(Mαγιότ)
Mexico			(Μεξικό)
Micronesia,	Federated	States	of			
(Μικρονησία)
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Moldova,	Republic	of,	see	Republic	
of			(Μολδαβία,	Δημοκρατία)

Monaco			(Μονακό)
Mongolia			(Μογγολία)
Montenegro			(Μαυροβούνιο)
Monsterrat			(Μονσερράτ)
Morocco			(Μαρόκο)
Mozambique			(Μοζαμβίκη)
Myanmar	(formerly	Burma)			–			
(Μιανμάρ,	πρώην	Μπούρμα)

Namibia			(Ναμίμπια)
Nauru			(Ναουρού)
Nepal			(Νεπάλ)
Netherlands			(Ολλανδία)
Netherlands	Antilles			(Ολλανδικές	
Αντίλλες)

New	Caledonia	and	Dependencies			
(Νέα	Καληδονία)

New	Zealand			(Νέα	Ζηλανδία)
Nicaragua			(Νικαράγουα)
Niger			(Νίγηρας)
Nigeria			(Νιγηρία)
Niue			(Νίουε)
Norfolk	Island	see	Australia			(Νησιά	
Νόρφολκ	βλ.	Αυστραλία)

Northern	Mariana	Islands			(Βόρειες	
Μαριάνες	Νήσοι)

Norway			(Νορβηγία)

Oman			(Ομάν)

Pakistan			(Πακιστάν)
Palau			(Παλάου)
Panama			(Παναμάς)

Papua	New	Guinea			(Παπούα	Νέα	
Γουϊνέα)

Paraguay			(Παραγουάη)
Peru			(Περού)
Philippines			(Φιλιππίνες)
Pitcairn			(Πίτκερν)
Poland			(Πολωνία)
Portugal			(Πορτογαλία)
Puerto	Rico			(Πουέρτο	Ρίκο)

Qatar			(Κατάρ)

Republic	of	Korea			(Δημοκρατία	της	
Κορέας)

Republic	of	Moldova			(Δημοκρατία	
της	Μολδαβίας)

Reunion			(Ρεϊνιόν)
Romania			(Ρουμανία)
Russian	Federation			(Ρωσία	
–	Ρωσική	Ομοσπονδία)

Rwanda			(Ρουάντα)

Saint	Helena			(Αγία	Ελένη)
Saint	Kitts	and	Nevis			(Άγιος	
Χριστόφορος	και	Νέβις)

Saint	Lucia			(Αγία	Λουκία)
Saint	Pierre	and	Miquelon			(Άγιος	
Πιέρ	και	Μικελόν)

Saint	Vincent	and	the	Grenadines			
(Άγιος	Βικέντιος	και	Γρεναδίνες)

Samoa			(Σαμόα)
San	Marino			(Άγιος	Μαρίνος	–	Σαν	
Μαρίνο)

Sao	Tome	and	Principe			(Σάο	Τομέ	
και	Πρίνσιπε)

Saudi	Arabia			(Σαουδική	Αραβία)
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Senegal			(Σενεγάλη)
Serbia			(Σερβία)
Seychelles			(Σεϋχέλλες)
Sierra	Leone			(Σιέρα	Λεόνε)
Singapore			(Σιγκαπούρη)
Slovakia			(Σλοβακία)
Slovenia			(Σλοβενία)
Solomon	Islands			(Νησιά	
Σολομώντα)

Somalia			(Σομαλία)
South	Africa			(Νότια	Αφρική)
Spain			(Ισπανία)
Sri	Lanka			(Σρι	Λάνκα)
Sudan			(Σουδάν)
Suriname			(Σουρινάμ)
Swaziland			(Σουαζιλάνδη)
Sweden			(Σουηδία)
Switzerland			(Ελβετία)
Syrian	Arab	Republic			(Συρία	
Αραβική	Δημοκρατία)

Tajikistan			(Τατζικιστάν)
Thailand			(Ταϋλάνδη)
The	Former	Yugoslav	Republic	
of	Macedonia			(Πρώην	
Γιουγκοσλαβική	Δημοκρατία	της	
Μακεδονίας)

Timor	Leste			(Τιμόρ	Λέστε)
Togo			(Τόγκο)
Tokelau		(Τοκελάου)
Tongka			(Τόνγκα)
Trinidad	and	Tobago			(Τρίνινταντ	και	
Τομπάγκο)

Tunisia			(Τυνησία)

Turkey			(Τουρκία)
Turkmenistan			(Τουρκμενιστάν)
Tuvalu			(Τουβαλού)

Uganda			(Ουγκάντα)
Ukraine			(Ουκρανία)
United	Arab	Emirates			(Ηνωμένα	
Αραβικά	Εμιράτα)

United	Kingdom,	UK			(Ηνωμένο	
Βασίλειο)

United	Republic	of	Tanzania			
(Τανζανία)

United	States	of	America,	USA			
(ΗΠΑ,	Ηνωμένες	Πολιτείες	
Αμερικής)

Uruguay			(Ουρουγουάη)
Uzbekistan			(Ουζμπεκιστάν)

Vanuatu			(Βανουάτου)
Venezuela,	Bolivarian	Republic	of			
(Βενεζουέλα)

Viet	Nam			(Βιετνάμ)
Virgin	Islands,	USA			(Παρθένες	
Νήσοι)

Wake	Island	(Νήσος	Ουέηκ)

Yemen			(Υεμένη)

Zaire	see	Democratic	Republic	of	the	
Congo	(formerly	Zaire)			–			(Ζαΐρ	
βλ.	Λαϊκή	Δημοκρατία	του	Κονγκό)

Zambia			(Ζάμπια)
Ζimbabwe			(Ζιμπάμπουε)
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Άγχος,	265–266,	268–269,	272,	274,	
276,	

Αεροπορικό	ταξίδι,	27–3
μεταδοτικές	ασθένειες,	29
ποσοστό	υγρασίας	και	
αφυδάτωση,	19–20

ιατρική	βοήθεια	εν	πτήσει,	31
ακινησία,	21,	25
κυκλοφορικά	προβλήματα	και	
εν	τω	βάθει	θρόμβωση	φλεβών	
(DVT),	21–22

jet	lag,	24
αντενδείξεις	για	αεροπορικό	
ταξίδι,	32

ναυτία,	20
όζον	και	κοσμική	ακτινοβολία,	20	
ταξιδιώτες	με	ειδικές	ανάγκες,	29
ψυχολογικά	θέματα	26	

Αεροσκάφη,	20
πίεση	καμπίνας,	18
αέρας	στην	καμπίνα,	18
υγρασία	καμπίνας,	19	
απεντόμωση,	31

Αζιθρομυκίνη,	49
Αίμα,	τυχαία	έκθεση,	ξαφνική	μεγάλη	
απώλεια,	μετάγγιση,	238–242	

Αιμοκάθαρση,	8
Αιμορραγικοί	πυρετοί,	71,	75–76,	96
Αιμορραγικός	πυρετός	Ebola,	75–76
Αιμορραγικός	πυρετός	Marburg,	

75–76
Αιμορραγικός	πυρετός	Κριμαίας–
Κονγκό,	75–76

Αιμορραγικός	πυρετός	με	νεφρικό	
σύνδρομο	(HFRS),	96

Αιμορροφιλία,	240
Αιμόφιλος	ινφλουέντζας	β	(Hib),	
μηνιγγίτιδα,	εμβολιασμός,	εμβόλιο,	
131–132

Αιμόφιλος	του	κοκκύτη,	145
Ακινησία,	ταξιδιώτες	με	αεροπλάνο,	
21,	23,	25	

Ακτινοβολία,	κοσμική,	20
υπεριώδης,	44–46,	50

Αλάτι,	κατανάλωση,	43,	49
Αλοφανδρίνη,	233
Αμοδιακίνη,	212,	218,	220,	262–263
Αναιμία,	8,	18,	27,	33,	42,	94,	106,	

148
Αναζωογόνηση	εν	πτήσει,	32
Αναπνευστικές	παθήσεις,	χρόνιες,	8

ταξίδι	με	αεροπλάνο,	18
ταξίδι	σε	υψόμετρο,	42	
εμβολιασμοί,	148

Αναφυλακτικές	αντιδράσεις,	133,	199	
Ανεμευλογιά,	35,	37,	72,	127,	128,	
132,	133,	143,	191–193,	199

Ανεμευλογιά,	εμβόλιο,	133,	143
Ανθελονοσιακά	φάρμακα,	6	

ανεπιθύμητες	ενέργειες,	σε	παιδιά,	
220

αντενδείξεις,	222–235	
μακρόχρονη	χρήση,	212
σε	εγκύους,	216
προφύλαξη	σε	μόλυνση	από	P. 

vivax,	P. ovale	και	P. malariae,	
214–215

επείγουσα	αυτοθεραπεία,	214

Ευρετήριο όρων 
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ελονοσία	χωρίς	επιπλοκές,	
227–235

σε	γυναίκες	που	ενδέχεται	να	
μείνουν	έγκυες,	217

Άνθρακας,	72,	77,	78
Ανθρώπινος	ιός	θηλωμάτων,	84,	145
Ανικανότητα,	85,	209
Ανοσοκατασταλμένοι	ταξιδιώτες,	
εμβολιασμός,	95,	96,	149,	221,	
255–260

Ανοσοποίηση,	βλέπε	επίσης	
Εμβολιασμός

Αντηλιακό,	15,	45,	224
Αντιδιαρροϊκά	φάρμακα,	6,	49,	50
Αντίδοτα	δηλητηρίων,	56,	57,	58
Αντικείμενα	ιατρικά,	5,	9	
Αντιρετροϊικά	φάρμακα,	262	
Αντισυλληπτικά,	22,	25,	45
Αντιφυματικό	εμβόλιο,	127,	157,	192,	
193,	195,	198,	199,	255,	257
ανεπιθύμητες	ενέργειες,	198
αντενδείξεις,	199

Απεντόμωση	αεροσκάφους,	31
Απινιδωτής,	αυτοματοποιημένος	
εξωτερικός,	28

Αποκόλληση	αμφιβληστροειδούς,	
19,	67

Αράχνες,	55,	56
Αρτημαιθέρας,	211,	218,	220
Αρτημαιθέρας-λουμεφανδρίνη,	22
Αρτεμισίνη	και	τα	παράγωγα,	228
Αρτεσουνάτη,	213,	218,	262
Ασκαρίδες,	49
Ασκήσεις,	εν	πτήσει,	23
Ασπιρίνη,	6,	23,	82
Ασπληνία,	149,	194

Ασφάλεια,	9,	10,	18,	26,	28,	46
Ατοβακόνη/προγουανίλη,	208,	209,	
211,	217–222,	229
σε	παιδιά,	220
προφύλαξη,	222
θεραπεία,	229

Ατυχήματα,	14,	65,	248
στο	νερό,	66
οδικά	65,

Αυγά,	αλλεργία,	προφυλάξεις,	16,	
137,	199

Αυτιά,	διαστολή	αέρα,	19,	20
λοιμώξεις,	19

Αυτοκινούμενα	οχήματα,	ατυχήματα,	
65
πειρατεία,	69

Αφυδάτωση,	7,	19,	43,50,153,	186,	
248

Αχινοί,	57

Βάκιλος	του	άνθρακα,	77
Βεβαίωση	γιατρού,	9,	12,	27,	34,	39,	
87,	193

Βελόνες,	6
εξαίρεσης,	28
ασφαλής	χρήση,	128
μετάδοση	νοσημάτων,	72,	87

Βηματοδότες,	16,	28
Βία,	41,	65,	67–69	
Βιλαρζίωση,	βλέπε	Σχιστοσωμίαση
Βλεννογόνοι,	επαφή	με	αίμα/
σωματικά	υγρά,	242

Βρέφη	6,	7,	19,	27,	32,	44,	47,	126,	
131,	137,	141,	143,	146,	189,	219,	
278
αεροπορικό	ταξίδι,	32
κίνδυνοι	στο	περιβάλλον,	44
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εμβολιασμός,131,	132,	137,	141,	
143,	189

βλέπε	επίσης	Παιδιά
Βρουκέλωση,	71,	74,	78,	

Γάλα,	62,	76,	78
Γαστρεντερίτιδα,	βλέπε	Διάρροια	
ταξιδιωτών

Γλυκοζο-6-φωσφορική	δεϋδρογενάση	
(G6PD),	ανεπάρκεια,	212,	234,	235

Γρίπη	των	πτηνών,	79–81,	134
Γρίπη	μετάδοση	κατά	τη	διάρκεια	του	
αεροπορικού	ταξιδιού,	30
εμβολιασμός,	εμβόλιο,	136–138

Γυαλιά	ηλίου,	15,	45
Γυναικείο	προφυλακτικό,	87

Δάγγειος,	πυρετός,	59,	71,	75,	81–82,	
105
γεωγραφική	κατανομή,	82
αιμορραγικός	πυρετός,	σύνδρομο	
shock,	82

Δάγκωμα/τσιμπήματα	από	ζώα	
(θηλαστικά),	71,	170
υδρόβια	ζώα,	56
έντομα/φορείς,	62
φίδια/σκορπιοί/αράχνες,	55

Δέρμα,	19
γήρανση,	45
καρκίνος,	45,	50
επαφή	με	αίμα/σωματικά	υγρά,	
241,	242

λοιμώξεις,	72
piercing,	προβλήματα,	72,	84,	88,	

141
Διαβήτης,	σακχαρώδης,	8,	149,	193
Διάρροια,	ταξιδιωτών,	46–47,	50,	73	

κίνδυνοι	σε	δραστηριότητες	στο	
νερό,	53

Διαστολή	αερίων,	εν	πτήσει,	18,	19
Διεθνής	Υγειονομικός	Κανονισμός,	
33,	200,	333–334

Διεθνές	πιστοποιητικό	εμβολιασμού	
ή	προφύλαξης,	167,	200

Διφθερίτιδα,	72,	127–128,	138–139,	
191,	197

Διφθερίτιδα-τέτανος-κοκκύτης	
(DTP),	εμβόλιο,	128,	138–139,	146
ανεπιθύμητες	ενέργειες,	
αντενδείξεις,	197

Δοξυκυκλίνη,	95,	209–211
σε	εγκυμοσύνη,	217,	218
σε	παιδιά,	220
προφύλαξη	ελονοσίας,	224
θεραπεία	ελονοσίας,	234
επείγουσα	αυτοθεραπεία,	234

Δράκαινα,	ψάρι,	57
Δρεπανοκυτταρική	αναιμία,	18,	33,	
42,	148

Δύτες,	23,	56

Εβδομαδιαία	Επιδημιολογική	
Αναφορά	(Weekly	Epidemiological	
Record),	189,	250

Έγκαυμα	ηλιακό,	44,	50,	224
Εγκεφαλίτιδα/εγκεφαλοπάθεια,	
συνδεόμενη	με	εμβόλιο,	βλέπε
επίσης	Ιαπωνική	εγκεφαλίτιδα,	
Κροτωγενής	εγκεφαλίτιδα,	59,	71,	
127

Εγκυμοσύνη,	7,	8,	16,	22,	27,	107,	
133,	140,	167,	191–192,	199,	217,	
218
ταξίδι	με	αεροπλάνο,	27
ελονοσία,	217–219
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χημειοπροφύλαξη,	219
θεραπεία,	219
εμβολιασμός,	192
εμβολιασμός	κίτρινου	πυρετού,	
167,	192

Έλκη	γεννητικών	οργάνων,	85
Ελονοσία,	10,	202–235

χώρες	με	κίνδυνο	μετάδοσης,	117
απεντόμωση	αεροσκάφους,	31
φύση	της	νόσου,	203
χημειοπροφύλαξη,	207–210
μακρόχρονη	χημειοπροφύλαξη,	

210
θεραπεία,	211–213
αυτοθεραπεία,	213
πολυανεκτική,	221
ανοσοκατασταλμένοι,	221,	261

Εμβόλια	για	τους	ταξιδιώτες,	129
Εμβόλια	κατά	του	τυφοειδούς,	128,	
159,	184
ανεπιθύμητες	ενέργειες,	185,	198	
συνδυασμένο	με	ηπατίτιδας	Α,	
128,	159

ενέσιμο	Vi	(Vi	CPS),	184,	257
στοματικό	Ty21a,	184,	257

Εμβόλια	μηνιγγιτιδόκοκκου,	180–182	
ανεπιθύμητες	ενέργειες,	170,	198
στην	απουσία	σπλήνα,	196
υποχρεωτική	χρήση,	130,189,	

248–250
στην	εγκυμοσύνη,	192
εμβόλια	για	ειδικές	ομάδες,	

248–250
Εμβολιασμός,	βρέφη	και	μικρά	
παιδιά,	189
έφηβοι	και	νέοι,	190
εγκυμοσύνη,	190–192
ηλικιωμένοι,	191
χρόνια	προβλήματα	υγείας,	

193–194

υποχρεωτικός,	188
συστηματικός	(συνήθη	εμβόλια	
130)

Εμβόλιο	με	ανθρώπινα	διπλοειδή	
κύτταρα,	140,	223,	230

Εμβόλιο	διφθερίτιδας-τετάνου	(DT),	
155
τύπου	ενηλίκου	(Td),	128,	155

Εμβόλιο	ερυθράς,	140
ανεπιθύμητες	ενέργειες,	196,	197	

βλέπε	επίσης	Εμβόλιο	ιλαράς-
παρωτίτιδας-ερυθράς	(MMR)

Εμβόλιο	ιλαράς,	143–144
ανεπιθύμητες	ενέργειες,	196,	197
αντενδείξεις,	196,	199

Εμβόλιο	ιλαράς-ερυθράς	(MR),	144
Εμβόλιο	ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς	
(MMR),	28,	143
ανεπιθύμητες	ενέργειες,	196,	197
αντενδείξεις,	196,	199
στην	εγκυμοσύνη,	191,	192

Εμβόλιο	παρωτίτιδας,147
ανεπιθύμητες	ενέργειες,	196,	197	

βλέπε	επίσης	Εμβόλιο	ιλαράς-
παρωτίτιδας-ερυθράς	(MMR)

Εμβύθιση	σε	παγωμένο	νερό,	51–52
Εμφυτευμένος	απινιδωτής,	
αυτόματος,	28

Ενδοκρανιακή	πίεση,	αυξημένη,	32
Ενέσεις,	ασφαλείς,	μετάδοση	
νοσήματος,	126

Εντερικά	παράσιτα,	48–49
Εντερικός	πυρετός,	βλέπε	Τυφοειδής	
πυρετός

Έντομα,	3,	31,	34,	41,	50,	54,	58,	60,	
61,	62,	64,	86,	107,	207

Εντομοαπωθητικά,	5,	14,	60,	61
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Εντομοκτόνα,	απεντόμωση	
αεροσκαφών,	31
κουνουπιέρες	με	εντομοκτόνο,	
σπρέι,	60,	61

Επαναπατρισμός,	9,	15
Επανενυδάτωσης	διάλυμα,	47,	186	
Επιβάτες	που	ταξιδεύουν	συχνά,	17,	

190
Επιληψία,	8,	16,	199
Επίπλευσης	αντικείμενα,	51	
Επίσκεψη	σε	φίλους	και	συγγενείς,	

245–246
Έρπητας	γεννητικών	οργάνων,	84
Ερωτηματολόγιο	πριν	από	την	
αναχώρηση,	15–16

Ευθύνες	του	ταξιδιώτη,	11
Ευλογιά,	εμβολιασμός,	280
Έφηβοι,	1920
Εφίδρωση,	υπερβολική,	43

Ζώα,	υδρόβια,	56–57
Ζωονόσοι,	71

Ηλίαση,	44,	50
Ηλικία,	7,	34,	129,	189,	191

κίνδυνοι	για	την	υγεία,	1,	17,	41,	
46,	50,	246

κίνδυνος	θρόμβωσης,	22	βλέπε
επίσης	Παιδιά,	Ηλικιωμένοι,	
Βρέφη

Ηλικιωμένοι,	εμβολιασμός,	191,	193
Ήλιος,	44–46,	50,	60
Ηπατίτιδα	Α,	46,	71,127,	157–160

χώρες	με	κίνδυνο,	113
γεωγραφική	κατανομή,	158,	113	
ανοσοσφαιρίνη,	159

εμβόλιο,	159–160
ανεπιθύμητες	ενέργειες,	197	
συνδυασμοί,	128,	142
στην	εγκυμοσύνη,	192

Ηπατίτιδα	Β,	71,	72,	84,	87,	
140–142
έκθεση	σε	αίμα/σωματικά	υγρά,	
239,	243

γεωγραφική	κατανομή,	114,	141	
προφύλαξη,	140
μετάδοση,	84,	141,	243
θεραπεία,	243
εμβόλιο,	142
ανεπιθύμητες	ενέργειες,	199
συνδυασμός,	128
σε	ηλικιωμένους,	193
στην	εγκυμοσύνη,	192
ταχεία	προγράμματα	χορήγησης,	

142
Ηπατίτιδα	C,	88,	239,	244
Ηπατίτιδα	Ε,	86,135,	244
Ηρεμιστικά	φάρμακα,	274

Θάλασσα	ψυχαγωγία,	50
Θαλασσινά,	62
Θάνατος,	51,	76,	203,	218
Θεραπεία	οιστρογόνων,	22
Θερμοκρασία,	αυξημένη,	44
Θερμοκρασία,	ιδρώα,	43–44	
Θηλασμός,	16,	47,	218,	256

χημειοπροφύλαξη	ελονοσίας,	
222–226

θεραπεία	ελονοσίας,	227–235
Θηλαστικά,	54,	92,	98,	171
Θηλωμάτων	ιοί,	84,	144–145
Θρομβώσεις	αίματος,	21,	22,	25
Θρόμβωση,	φλεβική,	21
Θωρακικός	πόνος,	90
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Ιαπωνική	εγκεφαλίτιδα,	59,	71,	127,	
160–164,	92,	197,	199
γεωγραφική	κατανομή,	116,	161	
μετάδοση,	160
εμβόλιο,	161
ανεπιθύμητες	ενέργειες,	195
στην	εγκυμοσύνη,	116,	164–167,	

199
Ιατρική	άδεια,	αεροπορική	εταιρία,	

26
Ιατρική	βοήθεια,	εν	πτήσει,	31
Ιατρικό	ερωτηματολόγιο,	πριν	από	
την	αναχώρηση,	15

Ιδρώα,	44
Ιλαρά,	35,	72,	127,	140,	142–144,	
191,	194,	196,	256	

Ιός	ανοσολογικής	ανεπάρκειας	του	
ανθρώπου,	βλέπε	HIV

Κεκαθαρμένο	εμβόλιο	λύσσας	
κυτταροκαλλιέργειας,	172,	175,	179

Καθαρισμένο	εμβόλιο	εμβρυϊκών	
κυττάρων	νεοσσών,	172,	175,	179

Καπέλα,	45
Καπνιστές,	29,	98	
Καρδιαγγειακές	παθήσεις,	
αεροπορικό	ταξίδι,	8,	12,	16,	43
ταξίδι	σε	υψόμετρο,	43
εμβολιασμοί,	193

Καρδιακή	ανεπάρκεια,	107
Καρκίνος,	22,	45,	50,	193	
Καρχαρίες,	56
Καταδύσεις,	23
Κατάλογος	ελέγχου	για	τον	
ταξιδιώτη,	14–16

Καταλύματα,	ποιότητα,	2

Κατανάλωση	αλκοόλ,	21,	24,	53,	67,	
272
ατυχήματα/βία,	51,	67
ταξιδιώτες	με	αεροπλάνο,	21,	24
εξάρτηση/αποτοξίνωση,	273,	274,	

275
κίνδυνοι	σε	δραστηριότητες	στο	
νερό,	67	

Κερατίτιδα,	οξεία,	44
Κεστώδεις,	48
Κηλιδώδης	πυρετός,	59
Κίνδυνοι	περιβαλλοντικοί	για	την	
υγεία,	41–64

Κίνδυνοι,	συμβουλευτική	πριν	από	το	
ταξίδι,	σχετικά	με	το	ταξίδι,	3

Κινίνη,	213,	221,	234
σε	έγκυες	γυναίκες,	218	
αυτοθεραπεία	έκτακτης	ανάγκης,	

216
θεραπεία,	217,	220,	234	

Κιρσώδεις	φλέβες,	22
Κίτρινος	πυρετός,	75,	164–167,	188,	

278
χώρες	με	κίνδυνο	μετάδοσης	
κίτρινου	πυρετού,	325–332

απεντόμωση	αεροσκάφους,	31
κατάλογος	χωρών	όπου	ενδημεί,	

325–332
χώρες	που	απαιτούν	εμβολιασμό	
κατά	του	κίτρινου	πυρετού	για	
ταξιδιώτες	προερχόμενους	από	
ενδημικές	χώρες,	325–332

γεωγραφική	κατανομή,	123	
μετάδοση,	164

εμβολιασμός,	165–166
διεθνές	πιστοποιητικό	
εμβολιασμού,	190,	202	

πληροφορίες	για	κράτη,	278	
βεβαίωση	εξαίρεσης,	188
στην	εγκυμοσύνη,	191	
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εμβόλιο,	165
ανεπιθύμητες	ενέργειες,	197	
αντενδείξεις,	199

Κλιματισμός,	62,	64
Κλινδαμυκίνη,	211,	217,	218,	220,	

234
Κλοπή,	9
Κνησμός	των	κολυμβητών,	104
Κνιδάρια,	δηλητηριώδη,	56,	58
Κοκκύτης,	εμβόλια,	145–146	
Κολπίτιδα,	210
Κολύμβηση,	51,	65,	95,	104	
Κοράλλια,	52,	53,56
Κουνούπια	Aedes,	59,	81,	104,	164
Κουνούπια	Anopheles,	59,	203,	204	
Κουνούπια	Culex,	59,	160	
Κουνούπια,	58–62,	71,75,	

απεντόμωση	αεροσκάφους,	31	
νοσήματα	που	μεταδίδονται,	59,	

71
προστασία	κατά,	60–62,	64

Κουνουπιέρες,	60,	219
Κροκόδειλοι,	57
Κροτωγενής	εγκεφαλίτιδα,	59,	71,	
127,	168–170
μετάδοση,	168
εμβόλιο,	169–170

Κρότωνες,	59,	71,	75,	76,	99,	170	
μεταδιδόμενα	νοσήματα,	59	
προφυλάξεις,	71

Κρουαζιερόπλοια,	33,	35,	36,	37
Κρυπτοσπορίδιο,	λοίμωξη,	53,	63
Κυκλοφορικά	προβλήματα,	
ταξιδιώτες	με	αεροπλάνο,	21

Κυστικέρκωση,	48

Λαμβλίαση,	46,	91
Λαχανικά,	49,	62,	91	
Λεγεωναρίων	νόσος,	35,	36,	37,	

97–98
Λεϊσμανίαση,	59,	74,	92–93,	255
Λεπτοσπείρωση,	52,	94–95
Λίμνες,	62,	66,	95	βλέπε	επίσης	νερό	
και	ψυχαγωγία	

Λιστερίωση,	95–96	
Λοιμώδη	νοσήματα,	που	
μεταδίδονται	με	το	αίμα,	241	
αντενδείξεις	για	αεροπορικό	
ταξίδι,	33

μετάδοση	από	τρόφιμα	και	νερό,	
46–50

τρόποι	μετάδοσης,	70–74	
γνωστοποίηση,	333–334	
πρόληψη,	38,	62
σεξουαλικώς	μεταδιδόμενα,	84	
μετάδοση	κατά	τη	διάρκεια	του	
αεροπορικού	ταξιδιού,	30	

μετάδοση	από	φορείς,	59,	71	
βλέπε	επίσης	Συγκεκριμένα	
νοσήματα,

Λοιμώξεις	παραρρίνιων	κόλπων,	33
Λοιμώξεις	φάρυγγα	53
Λοιμώξεις	παρασιτικές	έλμινθες,	
σκωλήκων,	εντερικές,	48,	73,	262	

Λοιμώξεις	της	αναπνευστικής	οδού,	
36,	44,	135
ταξίδι	με	αεροπλάνο,	29–30	
κίνδυνοι	στο	ταξίδι,	29

Λοιμώξεις,	κίνδυνοι	σε	
δραστηριότητες	στο	νερό,	52–53

Λοπεραμίδη,	50
Λύσσα,	54,	71,	170–179

γεωγραφική	κατανομή,	120,	171
ανοσοσφαιρίνη,	177–178
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θεραπεία	για	μετά	την	έκθεση,	
175–176

κίνδυνος	για	ταξιδιώτες,	172	
εμβόλιο,	172–174
ανεπιθύμητες	ενέργειες,	197	
χρήση	για	μετά	την	έκθεση,	177	
χρήση	πριν	από	την	έκθεση,	174	
στην	εγκυμοσύνη,	192

Μαλακό	έλκος,	84
Μάτια,	επαφή	με	αίμα/σωματικά	
υγρά,	242
επαφή	με	δηλητήριο,	προβλήματα,	

55
Μέδουσες,	56,	57
Μέκκα,	προσκυνητές,	130,	180,	240,	
272,	344

Μελατονίνη,	25
Μετά	την	έκθεση	προφύλαξη	σε	HIV,	

242
Μετά	την	έκθεση	προφύλαξη	σε	
ηπατίτιδα	Β,	243

Μετά	την	έκθεση	προφύλαξη	σε	
λύσσα,	177

Μετάγγιση,	αίματος,	72,	84,	88,	107,	
140,	238–240

Μεφλοκίνη,	208
ανεπιθύμητες	ενέργειες,	210,	266
σε	παιδιά,	219
στις	έγκυες	γυναίκες,	216	
προφύλαξη,	225
αυτοθεραπεία	έκτακτης	ανάγκης,	

214
θεραπεία,	227,	232

Μηνιγγίτιδα,	αιμόφιλος	της	
ινφλουέντζας	τύπου-β	(Hib),	
131–132,	194

Μηνιγγιτιδοκοκκική	μηνιγγίτιδα,	118,	
179–182,	192

Μηνιγγιτιδόκοκκος,	180
Μουγκρί,	56
Μπορελίωση	(νόσος	Lyme),	59,	

98–99
Μπότες,	βλέπε	Υποδήματα
Μύγα	τσε-τσε,	59,	106,	107
Μύγες,	58,	59,	99,	106,	183,	255
Μύγα	αιματοφάγος,	59
Μυκητίαση,	λοίμωξη	δέρματος,	44,	

53
Μυκοβακτηρίδιο	φυματίωσης,	155	
Μυοκαρδιακό	έμφραγμα,	πρόσφατο,	

33

Ναυτία,	20,	34,	37,	42,	46,	139,	158,	
165,	169,	179,	186,	210,	269

Ναυτιλιακές	εταιρίες,	10,	33
Νέοι	ενήλικες,	190,	276
Νερό,	κίνδυνοι	για	την	υγεία,	46	

πόση,	ποιότητα,	63
ψυχαγωγία,	50	βλέπε	Ψυχαγωγία	
και	νερό

μέτρα	προστασίας,	62	
σε	περιοχές	με	σχιστοσωμίαση,	

104
νοσήματα	που	μεταδίδονται,	70

Νευρολογική	νόσος,	199
Νεφρική	αιμοκάθαρση,	8
Νηματώδεις,	49,	74,	99
Νικοτίνης,	αντικατάσταση,	29	
Νοσήματα	που	μεταδίδονται	από	το	
χώμα,	72–73

Νόσοι	που	μεταδίδονται	με	το	αίμα,	
71

Νόσοι	που	μεταδίδονται	με	τον	αέρα,	
72

Νόσος	των	ορέων,	οξεία,	42,	43



���

ευΡετηΡιο οΡΩν

Ογχοκέρκωση,	59,	93,	99
Οδήγηση,	66,	69
Οδοντιατρική	εξέταση,	πριν	από	το	
ταξίδι,	4,	15

Όζον,	20
Οιστρογόνα,	θεραπεία,	22
Οξεία	νόσος	των	ορέων,	42
Οξυγόνο	στην	καμπίνα	του	
αεροσκάφους,	18	

Οργή	στον	αέρα,	26,	275
Ούμρα,	130,	180,	182,	189,	248
Ούμρα,	προσκύνημα,	180,	189
Ουρήθρας,	έκκριμα,	85

Πάγος,	62
Παγωτό,	62
Παθήσεις,	προϋπάρχουσες,	8,	27,	

βλέπε	επίσης	Χρόνια	νοσήματα	
27,	195

Παιδιά,	6,	44,	47,	51,	53	125,	189,	
205,	215,	219
σε	θερμά	κλίματα,	46
ελονοσία,	219
χημειοπροφύλαξη,	220	
θεραπεία,	220
από	το	στόμα	επανενυδάτωση,	47
έκθεση	στον	ήλιο,	44	
εμβολιασμοί,	189
τραυματισμοί	στο	νερό,	66	βλέπε
επίσης	Βρέφη

Πανώλη,	72,	100–101,	248
Παράκτια	ύδατα,	βλέπε	νερό	και	
ψυχαγωγία	

Παράλυση	βρεφική	βλέπε
Πολιομυελίτιδα	

Παράσιτα,	εντερικά,	48–49	
Παρατυφοειδής	πυρετός,	183

Παχυσαρκία,	22
Πειρατεία,	όχημα,	69
Περίοδοι	επώασης,	74,	106	142,	159,	
203,	206

Πετρόψαρο,	57
Πνευμονιόκοκκος,	127,	148–149,	
193,	198,	249

Πνευμονιοκόκκου,	εμβόλιο,	149	
ανεπιθύμητες	ενέργειες,	197	
συνιστώμενη	χρήση,	149

Πίεση	αέρα,	καμπίνα	αεροσκαφών,	
18
ποιότητα,	19

Πιράνχας,	56
Πιστοποιητικό	εμβολιασμών,	202	
Πλύσιμο	δοντιών,	62	
Πνευμοθώρακας,	33
Πνευμονία,	Αιμόφιλος	της	
ινφλουέντζας	τύπου-β	(Hib),	131	
πνευμονιόκοκκος,	149

Πνευμονικό	σύνδρομο	ιού	Hanta	
(HPS),	96	

Πνευμονική	εμβολή,	22
Πνιγμός,	50,	66,	67
Πόδι	αθλητή,	44
Πολιομυελίτιδα,	119,	127,	129,	151,	
189,	191
γεωγραφική	κατανομή,	119,	150	
παραλυτική	συνδεόμενη	με	
εμβόλιο	(VAPP),	151

εμβόλια,	151–152
ανεπιθύμητες	ενέργειες,	198	
αντενδείξεις/προληπτικά	μέτρα,	

199
σε	ηλικιωμένους,	191
αδρανές,	από	το	στόμα,	151–152

Ποντίκια,	59,	74,	94,	101	
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Ποτά,	14,	62,	70
αποφυγή	επισφαλών,	62
κίνδυνοι	για	την	υγεία,	52	βλέπε
επίσης	Κατανάλωση	αλκοόλ,	
Νερό

Ποτάμια,	βλέπε	Ψυχαγωγία	και	νερό
Πριμακίνη,	212,	220
Πριν	από	την	έκθεση	προφύλαξη	από	
λύσσα,	173

Πριν	από	το	ταξίδι	συμβουλευτική,	3
Προγουανίλη,	208,	209,	211,	217,	
219,	220,	221
σε	παιδιά,	220
σε	έγκυες	γυναίκες,	216	
προφύλαξη,	208

βλέπε	επίσης	Ατοβακόνη/
προγουανίλη

Προνύμφες,	48,	74,	93,	103,	104
Προορισμός,	2
Προσκύνημα,	180,	189,	246,	248,	250
Προσκυνητές	Χατζ,	182,	189,	259
Προφυλακτικά,	6,	86,	87
Πρόωρα	βρέφη,	27
Πρώτες	βοήθειες,	εν	πτήσει,	31–32	

φαρμακείο,	5–6
δαγκώματα	φιδιών/σκορπιών/
αραχνών,	55

Πτήση,	βλέπε	Αεροπορικό	ταξίδι
Πυρετός	Pontiac,	98
Πυρετός	Q,	59
Πυρετός	της	κοιλάδας	Rift,	59,	75,	76
Πυρετός	της	Lassa,	75
Πυρετός	του	δυτικού	Νείλου,	59
Πυρετός	τύφου	επιδημικός	83
Πυρετός	σε	παιδιά,	219

σε	ταξιδιώτες	που	επιστρέφουν,	
13,	204

Ρικέτσιες	83
Ροταϊός,	127,	153
Ρουχισμός	45,	61

Σαλιγκάρια,	νερού	58,	59,	74,	103
Σαλμονέλα,	46,	183
Σεξουαλικώς	μεταδιδόμενα	
νοσήματα,	71,	84–87

Σιπροφλοξασίνη,	49
Σκνίπες,	59,	92
Σκορπίνα,	ψάρι,	56
Σκορπιός,	55
Σκυλιά,	14,	48,	54,	78,	92,	170–172
Σμέρνα,	56
Σοβαρό	οξύ	αναπνευστικό	σύνδρομο	
(SARS),	30,	101–103

Σουλφαδοξίνη-πυριμεθαμίνη,	
θεραπεία	ελονοσίας,	221

Σπασμοί,	154,	197,	203,	209	
Σπείρα	για	κουνούπια,	60–61	
Στηθάγχη,	32,	42
Σύριγγες,	ασφαλής	χρήση,	μετάδοση	
νοσημάτων,	5,	9,	12,	72,	84,	87,	92,	
128,	240

Σύφιλη,	71,	84,	87,	239	
Σχιστοσωμίαση,	59,	103,	121	
Σωσίβια,	51

Ταξίδι	τελευταίας	στιγμής,	4,	10
Ταξιδεύοντας	με	πλοίο,	33–39
Ταξιδιώτες	για	εργασία,	4,6,	86
Ταξιδιώτες	με	ειδικές	ανάγκες,	6,	
26,	29
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Ταξιδιώτες	περιπέτειας,	97,	125,	172,	
190,	206	

Ταξιδιώτες	σακιδίου,	97,	173,	190,	
206

Ταξιδιώτες	τελευταίας	στιγμής,	4,	10
Ταξιδιώτες,	κατάλογος	ελέγχου,	14

ηλικιωμένοι,	7,	22,	37,	43,	47,	
191,	204

ταξιδεύοντας	συχνά,	12,	17,	190
κίνδυνοι	για	την	υγεία,	2	
ασφάλιση,	9
τελευταίας	στιγμής,	6,	247
ιατρική	εξέταση	μετά	το	ταξίδι,	12
ιατρική	επίσκεψη	πριν	από	το	
ταξίδι,	3,	125

υπευθυνότητα,	11
με	ειδικές	ανάγκες,	6,	26,	29

Ταξιδιωτικά	γραφεία,	10	
Ταξιδιωτική	βιομηχανία	2,	10,	33
Τατουάζ,	72,	84,	87,	88,	141
Τέτανος,	72,	73,	128,	154–155,	191

τοξοειδής,	εμβόλια,	155	
ανεπιθύμητες	ενέργειες,	197
στην	εγκυμοσύνη,	191	βλέπε
επίσης	εμβόλιο	διφθερίτιδας-
τέτανου-κοκκύτη	(DTP),	
εμβόλιο	διφθερίτιδας-τέτανου

Τετρακυκλίνης,	ανθελονοσιακή	
θεραπεία,	222,	224,	225,	232,	233,	
234

Τηλεϊατρική,	32
Τουλαραιμία,	59,	71
Τουρισμού,	επαγγελματίες,	10
Τουρίστες,	2,	245,	273
Τραυματισμοί	23,	33,	37,	50,	54,	56,	
65,	67,	154
στη	σπονδυλική	στήλη,	67
κίνδυνοι	για	ταξιδιώτες,	67

Τριατομίτες,	107
Τριχομοναδική	λοίμωξη,	84
Τρόφιμα,	49,	95,	189,	κίνδυνοι	για	
την	υγεία,	36,	46–50	70–71	υγιεινή,	
2,	14,	πρόληψη	μολυσμένου,	62–63

Τρυπανοσωμίαση,	59,	106–108,	255
αμερικανική,	59,	107
αφρικανική,	106,

Τρωκτικά,	3,	34,	52,	75,	92,	95,9,	
100,	168,	177

Τσικουνγκούνια,	59,	71,	104–105
Τσιμπήματα	βλέπε	Δαγκώματα/
τσιμπήματα

Τύφλωση	των	ποταμών	
(ογχοκέρκωση),	93,	99

Τυφοειδής	πυρετός,	46,	71,	183–185,	
245

Τύφος	επιδημικός	από	ψείρες	
σώματος,	83

Υγιεινή,	τρόφιμα,	2,	14,	62–63	
πρότυπα,	2,	46

Υγρά	σώματος,	ακούσια	έκθεση,	
240–242

Υγρασία,	καμπίνα	αεροσκαφών,	19
Υδατίδα,	49
Υδρόβια	ζώα,	56
Υλικά	καλλωπισμού,	5
Υπεριώδης	(UV)	ακτινοβολία,	44
Υπνηλία,	24
Υπνωτικά	χάπια,	25,	274
Υποδήματα,	53,	56,	57,	168
Υποθερμία	εμβύθισης,	51
Υποξία,	18,	41
Υπόστροφος	πυρετός,	59
Υψόμετρο,	41–43	
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Υψόμετρο,	νόσος,	εγκεφαλικό	
οίδημα,	πνευμονικό	οίδημα,	42

Φάρμακα,	5,	6,	9,	28,	34,	239	
Φάρμακα,	ευαισθησία	στο	φως,	45	
ταξιδεύοντας	με,	6,	9,	11,	14	

Φαρμακείο	έκτακτης	ανάγκης,	σε	
αεροσκάφη,	32
ταξιδιώτες,	5–6

Φίδια,	55
Φιλαρίαση,	λεμφαδενική,	59,	99
Φλεβοτόμος	μύγα,	59
Φλεγμονώδη	νοσήματα
του	εντέρου,	8

Φλεγμονώδης	νόσος	της	πυέλου,	92
Φορείς,	νοσήματα	που	μεταφέρονται	
με	φορείς,	59
προστασία	από	έντομα	φορείς,	

60–62
Φρούτα,	49,	62,	91
Φυματίωση,	30,	72,	127,	155–157,	
192,	198,	199
γεωγραφική	κατανομή,	122,	156	
μετάδοση	σε	αεροσκάφος,	30
εμβόλιο,	157	βλέπε	Αντιφυματικό	
εμβόλιο	

Φώκιες,	56
Φωτοευαισθησία,	45,	225

Χειρουργείο,	πρόσφατο,	22,	28,	33
Χημικές	ουσίες,	τοξικά,	270
Χλαμυδιακή	λοίμωξη,	85
Χλωροκίνη,	208,	209,	212,	217,	219,	
223,	230
ανεπιθύμητες	ενέργειες,	σε	παιδιά,	

220
σε	έγκυες	γυναίκες,	217

προφύλαξη,	223
θεραπεία,	230

Χολέρα,	46,	71,	127,	186–187,	192,	198
γεωγραφική	κατανομή,	110
εμβόλιο,	ανεπιθύμητες	ενέργειες	

198
στην	εγκυμοσύνη,	192

Χρόνια	προβλήματα	υγείας,	νόσο,	4,	
8,	28,	193,	249
αεροπορικό	ταξίδι,	28	
εμβολιασμοί,	193

Χταπόδια,	56,	57

Ψάρεμα	51,	106
Ψάρια,	δηλητηριώδη,	57
Ψύλλοι,	59,	61,	100
Ψυχαγωγία	και	νερό,	50,	66,	70	

κίνδυνοι	σε	σχέση	με	ζώα,	70–71
κίνδυνοι	υγείας,	50
τραυματισμοί	και	ατυχήματα,	67	
μέτρα	πρόληψης,	68

Ψυχικές	διαταραχές,	265–267,	271
Ψυχολογικές	πλευρές	αεροπορικού	
ταξιδιού,	26,	266

Ψυχική	υγεία,	265–277
ψυχικές	διαταραχές,	267
φοβία	πτήσης,	268
κρίσεις	πανικού,	269
κατάθλιψη,	270
κίνδυνος	αυτοκτονίας,	270
μανία,	271
ψυχωσικές	διαταραχές,	272
οξείες	και	παροδικές,	272	
σχιζοφρένεια,	273
τοξίκωση	274
απεξάρτηση,	οργή,	275	
πολιτισμικό	σοκ,	275–277	

Ωτίτιδα,	εξωτερική,	19,	52
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ευΡετηΡιο οΡΩν

AIDS	βλέπε	HIV/AIDS

Chagas	νόσος,	241
Cryptosporidium,	53,	63

DEET	(διαιθυλτολουαμίδη),	60,	64

Echinococcus granulosus 48

Jet	lag,	24

Hanta	ιοί,	85
Hib	βλέπε	Αιμόφιλος	της	ινφουέντζας	
τύπος	β

HIV/AIDS,	8,	59,	71,	84–87,	
124,141,	144,	156,	166,	242–244,	
250–262
έκθεση	σε	αίμα/σωματικά	υγρά,	

242
γεωγραφική	κατανομή,	115	
πρόληψη,	87
κίνδυνος	για	τους	ταξιδιώτες,	86	
μετάδοση,	84

θεραπεία,	251
εμβολιασμός,	256–260	

Piercing,	86,	90	
Plasmodium falciparum,	203

σε	παιδιά	ελονοσία,	219	
πολυανθεκτικό,	221
στην	εγκυμοσύνη,	217–218
κίνδυνος	για	ταξιδιώτες,	281

Plasmodium knowlesi,	206
Plasmodium malariae,	203
Plasmodium ovale,	203
Plasmodium vivax,	203
Pseudomonas aeruginosa,	53
Rickettsia prowazekii,	107–108
SARS	βλέπε	Σοβαρό	οξύ	
αναπνευστικό	σύνδρομο

Streptococcus pneumoniae,	148
Taenia saginata,	48
Taenia solium,	48
Trichuris,	49

Vibrio	cholerae	(βλέπε	χολέρα)




