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ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο (ΠΟΤ) θαη ην Επξσπατθό CDC (ECDC) 

επηδεκία ππξεηνύ Chikungunya βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζηελ Επξώπε. Έσο ηηο 14 

επηεκβξίνπ αλαθέξζεθαλ δύν ζπξξνέο θξνπζκάησλ απηόρζνλεο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ 

Chikungunya ζηηο πόιεηο Ρώκε (6 θξνύζκαηα) θαη Άλδην (8 θξνύζκαηα), πεξηνρή Λάδην 

ηεο Ιηαιίαο, νη νπνίεο απέρνπλ 60 ρικ κεηαμύ ηνπο. ηηο πεξηνρέο απηέο ππάξρνπλ 

εγθαηεζηεκέλνη πιεζπζκνί θνπλνππηώλ Aedes albopictus, ελόο από ηνπο δηαβηβαζηέο ηνπ 

ηνύ. Επηδεκία από ηνλ ππξεηό Chikungunya κε ηνπηθή κεηάδνζε είρε αλαθεξζεί ζηελ 

πεξηνρή Emilia-Romagna ηεο Ιηαιίαο ην 2007.  

Επίζεο, απηόρζνλα θξνύζκαηα έρνπλ αλαθεξζεί ζηε Γαιιία ην 2010, ην 2014 θαη ην 

2017. Έσο ηηο 13 επηεκβξίνπ αλαθέξζεθαλ 7 επηβεβαησκέλα θαη 2 πηζαλά θξνύζκαηα 

ζηελ πεξηθέξεηα Var ηεο Πξνβεγθίαο, ζηε λνηηναλαηνιηθή  Γαιιία.  

Κξνύζκαηα από ηνλ ππξεηό Chikungunya έρνπλ αλαθεξζεί ζε πεξηζζόηεξεο από 60 

ρώξεο ζηελ Αζία, ζηελ Αθξηθή, ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Επξώπε. Ελδεκεί θπξίσο ζηελ 

Αθξηθή, ζηελ Αζία θαη ζηελ Ιλδηθή Υεξζόλεζν, ελώ κεγάιε επηδεκία αλαθέξζεθε ην 

2015 ζε πνιιέο ρώξεο ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο Νόηηαο Ακεξηθήο θαη πεξηνρέο ηεο 

Καξατβηθήο.  

 

Ο ηόο Chikungunya (πνπ ζηα ζνπαρίιη ζεκαίλεη «απηόο πνπ βαδίδεη ζθπθηόο» ιόγσ ησλ 

έληνλσλ αξζξαιγηώλ πνπ πξνθαιεί) είλαη έλαο αξκπντόο πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ δήγκαηνο 

κνιπζκέλνπ θνπλνππηνύ ηνπ γέλνπο Aedes (aegypti θαη πηζαλόλ άιια όπσο albopictus).  

Η λόζνο εθδειώλεηαη 4-8 εκέξεο (κπνξεί λα θπκαλζεί από 2 έσο 12 κέξεο) κεηά ην 

δήγκα. πκπηώκαηα παξνπζηάδνληαη ζε 70-80% ησλ αζζελώλ θαη  πεξηιακβάλνπλ 

πςπεηό με αιθνίδια έναπξη, ένηονερ απθπαλγίερ και μςαλγίερ ηων άκπων 

(θαξπνί, αζηξάγαινη θαη δάθηπια), οιδήμαηα, κεθαλαλγία και ενίοηε, δεπμαηικό 

εξάνθημα. Η πνξεία ηεο λόζνπ είλαη ζπλήζσο θαινήζεο αλ θαη ζπαλίσο ε λόζνο 

ιακβάλεη ρξόληα κνξθή κε εκκέλνπζεο, ππνηξνπηάδνπζεο καθξνρξόληεο αξζξαιγίεο. 

νβαξέο επηπινθέο είλαη ζπάληεο θαη αλαθέξνληαη θπξίσο ζε ειηθησκέλα άηνκα. Η 

αληηκεηώπηζε πεξηιακβάλεη ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ ρνξήγεζε 

αλαιγεηηθώλ, κε ζηεξνεηδώλ αληηθιεγκνλσδώλ ζθεπαζκάησλ, αληηππξεηηθώλ θαη 

πγξώλ. Επίζεο, δελ ππάξρεη εκβόιην γηα ηελ πξόιεςε ηεο λόζνπ. 
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Πποληπηικά μέηπα ζε ηαξιδιώηερ ππορ πεπιοσέρ όπος αναθέπονηαι κπούζμαηα 

πςπεηού Chikungunya 

 

Οη ηαμηδηώηεο ζπληζηάηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη όηη ε λόζνο κεηαδίδεηαη κέζσ δήγκαηνο 

κνιπζκέλνπ θνπλνππηνύ θαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία από 

ηα έληνκα όπσο: 

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

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

2. Να ρξεζηκνπνηνύλ ζην αθάιππην δέξκα εληνκναπσζεηηθά ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ 

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

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

ρώξνπο πνπ πξόθεηηαη λα θαηαιύζνπλ αθνινπζώληαο πάληα ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπο. 

4. Να ρξεζηκνπνηνύλ θνπλνππηέξα θαηά ηηο ώξεο ηνπ ύπλνπ.  

 

 

Μεηά ηην επιζηποθή από πεπιοσή όπος ενδημεί ο πςπεηόρ Chikungunya 

 

1. Οη ηαμηδηώηεο πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ ηελ πγεία ηνπο γηα δύν εβδνκάδεο.  

2. Αλ παξνπζηάζνπλ ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε ηε λόζν πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ άκεζα 

ηαηξηθή βνήζεηα θαη λα αλαθέξνπλ ην ηζηνξηθό ηνπ ηαμηδηνύ ηνπο. 

3. Οη ηαμηδηώηεο γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη ππνςία ή επηβεβαίσζε λόζνπ Chikungunya ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα αηνκηθά κέηξα θαηά ησλ δεγκάησλ από θνπλνύπηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ ησλ πξώησλ 14 εκεξώλ ηεο λόζνπ, ώζηε λα πξνιεθζεί ε κόιπλζε 

άιισλ θνπλνππηώλ θαη ε πεξαηηέξσ δηαζπνξά ηνπ ηνύ θαη λα κεησζεί ν θίλδπλνο ηνπηθήο 

κεηάδνζεο.  

 

Βιβλιογπαθία 

1. European Center for disease Control and Prevention. ην: 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/14-Sep-2017-RRA-

Chikungunya-Italy_0.pdf  [πξνζπέιαζε 25/09/2017] 

2. World health Organization. ην: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs327/en/ [πξνζπέιαζε 

25/09/2017] 


