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ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ 

Influenza A(H1N1) 2009



ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ



ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ





ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ



ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ



ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

εκτός από 

πολιτισμό ,  γλώσσα , ήθη και έθιμα  

μεταφέρουν 

το γενετικό τους υλικό 

τη μικροβιακή τους χλωρίδα

Και

φορεία πιθανών παθογόνων 

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ



Μετακινούμενοι πληθυσμοί
πρόσφυγες - μετανάστες    

- ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ (on the move)

- ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ (displaced) σε 2 Φάσεις

Φάση 1: ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ACUTE DISPLACEMENT
Κέντρα Υποδοχής 

Φάση 2 : CHRONIC DISPLACEMENT 
Καταυλισμός 

- ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (resettlement)
- Χώρα υποδοχής (intergration)
- Τρίτη χώρα (third country resettlement)
- επαναπατρισμός ( repartiation)



Μετακινούμενοι πληθυσμοί

«Εν κινήσει» ON THE MOVE

Φροντίδα χρονίων 
νοσημάτων 

ηλικιωμένων 

έγκυες

ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ



Φάση 1
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ACUTE DISPLACEMENT

Κέντρα Υποδοχής 

MIGRATION MEDICINE



Μετακινούμενοι πληθυσμοί
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ
Χωρίς Οργάνωση -ΕΙΔΟΜΕΝΗ 



ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ  Με Οργάνωση

ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ HOT SPOTS ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ



ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ Με Οργάνωση
ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ HOT SPOTS ΝΗΣΩΝ 
ΑΙΓΑΙΟΥ



- ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ 
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ - UNHCR

- ΜΚΥΟ

Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ

Φάση 2 : CHRONIC 
DISPLACEMENT 
Καταυλισμός 



Zaatari refugee camp northern Jordan 
near Syria  border 

2.8-square-mile shelter to  100,000 Syrian refugees.



ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟI ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ : ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ



ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟI ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΕΥΡΩΠΗ 2016 : ΕΕ - ECDC

ΕΛΛΑΣ: Σχιστός



ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟI ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΕΥΡΩΠΗ 2016 : ΕΕ - ECDC

ΕΛΛΑΣ: Σχιστός



ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / RESETTELMENT



ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ σε 3η ΧΩΡΑ
RESETTLMENT



ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟI ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΕΥΡΩΠΗ 2016 : ΕΕ - ECDC –ΜΚΟ
ΥΠΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ 



ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟI ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΕΥΡΩΠΗ 2016 : ΕΕ - ECDC

ΥΠΟΚΙΝΗΤΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

• ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΗ
• ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ
• ΖΩΟΝΟΣΟΙ
• ΛΟΙΜΩΔΗ ΠΟΥ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
• ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ
• ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ
• ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΔΦ. ΟΥΣΙΩΝ 
• ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ
• ΑΕΡΟΓΕΝΗ   



Healthcare Access and Conditions in 
Refugee Camps ECDC QUIDELINES

• Immunizations

• Reproductive Health

• Sexual- and Gender-Based Violence



- Επανεμφάνιση νοσημάτων που είχαν εκριζωθεί

αλλά παρατηρούνται στις χώρες προέλευσης: 
φυματίωση, πολιομυελίτιδα, χολέρα

- Ασθένειες που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών ελονοσία, 
δάγγειος , άλλοι αιμορραγικοί πυρετοί

ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ  ΝΟΣΗΜΑΤΑ  
ΣΕ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
ΨΕΙΡΕΣ 
ΑΚΑΡΕΑ

ΚΡΟΤΩΝΕΣ 



ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ



Public health aspects of a refugee camp.

Dyke T1J R Soc Health. 1991;111(3):101

explosion in the number of refugees throughout the world 

development of a new medical speciality : Migration Medicine. 

speciality strong public health dimension.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dyke%20T%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=1861262
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1861262


➢2003-2010, περίπου 3500 μετανάστες ανά έτος περνούν τα σύνορα 
Ελλάδας - Τουρκίας

➢2010, ο αριθμός των μεταναστών πολλαπλασιάστηκε και έφτασε 
στις 45000
ενήλικες, άνδρες και υγιείς

Σπάνια τα κλινικά προβλήματα

1η Περίοδος
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ 2000 -2014



το φαινόμενο του «υγιούς 
μετανάστη» 

• μεγαλύτερη πιθανότητα 
εμφάνισης νοσημάτων τα 
πρώτα 2-5 χρόνια 
εγκατάστασης στη νέα 
χώρα 

• ΤΒ
• Ελονοσία
•HIV / AIDS

www.astynomia.gr

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ 2000 -2014

http://www.astynomia.gr/


2η Περίοδος
Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2015
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2015 - 2018



Frontex, Fran Q2 2015

Φάση 2η
Η 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ 
ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ
2015 - 2018



Φάση 2η
Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2015 - 2018

• Εικόνα
• Οικογένειες 
• Έγκυες γυναίκες 
• Ηλικιωμένοι 
• Χρόνια νοσήματα (ΣΔ, υπέρταση, 

ΧΝΑ)
• Άτομα με ειδικές ανάγκες 

(παραπληγία, παιδιά με 
αναπτυξιακά προβλήματα)

• Αφγανοί ,Πακιστανοί: 
διασύνδεση με κοινότητες και 
αγροτικές εργασίες 



Φάση 2η
Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2015 - 2018



2η Περίοδος
More than one million refugees travel to Greece  2015

UNHCR 

travelled to Greece from Turkey 

• taking the total of land and sea arrivals into Greece 
1,000,357.

• 3,771  people have drowned or gone missing trying to 
reach safety in Europe



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ 2003 ΕΙΔΟΜΕΝΗ 2016



2η Περίοδος



3η Περίοδος : 2018- σήμερα
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ



3η Περίοδος : 2018- σήμερα



3η Περίοδος : 2018- σήμερα



3η Περίοδος : 2018- σήμερα



ECDC -ΚΕΕΛΠΝΟ –WHO -CDC :
Επιδημιολογική Επιτήρηση 

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης ΚΕΕΛΠΝΟ

1. Σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης νοσημάτων νοσοκομείων 

2. Σύστημα Εργαστηριακής Επιτήρησης Κέντρων Αναφοράς

3. Συνδρομική επιτήρηση στα κέντρα φιλοξενίας 
μεταναστών/προσφύγων από Μάιο 2016

51 συμμετέχοντα Κέντρα Φιλοξενίας 

Προσφύγων/Μεταναστών – ΚΦΠΜ)



Επιτηρούμενα σύνδρομα/καταστάσεις υγείας

[1] Λοίμωξη αναπνευστικού με πυρετό

[2] Γαστρεντερίτιδα χωρίς αίμα στα κόπρανα

[3] Αιμορραγική διάρροια

[4] Εξάνθημα με πυρετό

[5] Υποψία ψώρας

[6] Υποψία πνευμονικής φυματίωσης

[7] Ελονοσία (με θετικό ταχύ τεστ)

[8] Υποψία διφθερίτιδας, αναπνευστικής ή 
δερματικής

[9] Ίκτερος με οξεία έναρξη

[10] Εκδηλώσεις παράλυσης με οξεία έναρξη

[11] Μηνιγγίτιδα ή/και εγκεφαλίτιδα

[12] Αιμορραγικές εκδηλώσεις με πυρετό

[13] Σήψη ή σοκ (σηπτικό, άγνωστης 
αιτιολογίας)

[14] Θάνατος άγνωστης αιτιολογίας



Σύστημα συνδρομικής επιτήρησης 

Στόχος

• Έγκαιρη αναγνώριση: 

• Συρροών/επιδημιών μεταδοτικών νοσημάτων με την προοπτική να ληφθούν 
εγκαίρως μέτρα δημόσιας υγείας

• Παραδείγματα: τροφιμογενή/υδατογενή νοσήματα, παρωτίτιδα

• Μεμονωμένων κρουσμάτων μεταδοτικών νοσημάτων με επιδημικό δυναμικό 
με την προοπτική έγκαιρης διερεύνησης και ιχνηλάτησης επαφών για τη λήψη 
μέτρων 

• Παραδείγματα: μηνιγγίτιδα, ηπατίτιδα A, νοσήματα που προλαμβάνονται με τον 
εμβολιασμό 

• Μεμονωμένων κρουσμάτων ή συρροών σοβαρών μεταδοτικών νοσημάτων ή 
καταστάσεων που έχουν δυναμικό διασυνοριακού κινδύνου για την υγεία 
(“cross-border health threats”)

• Παραδείγματα: πολιομυελίτιδα, αιμορραγικός πυρετός, χολέρα, TB

45



Σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία 
φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών: 

16/5/2016 – 21/11/2019

• Συμμετέχοντα κέντρα: 51

• Μέσο εβδομαδιαίο ποσοστό συμμετοχής: 94%

• Αριθμός επισκέψεων από κάθε αιτία: 955.103

• Αριθμός δηλωθέντων συνδρόμων/καταστάσεων υγείας: 
53.332



Αριθμός δηλωθέντων περιστατικών συνδρόμων και αναλογική νοσηρότητα, 
σύνολο ΚΦΠΜ, 16/5/2016 – 21/11/2019



Αριθμός δηλωθέντων περιστατικών συνδρόμων 

σύνολο ΚΦΠΜ, 16/5/2016 – 21/11/2019

• Σύνδρομα με τη μεγαλύτερη νοσηρότητα: 
• Λοίμωξη αναπνευστικού

• Γαστρεντερίτιδα
• Ψώρα 

• Εξάνθημα με πυρετό (95% ανεμευλογιά, κατά κανόνα ηλικίας <15 ετών,

• 11 κρούσματα επιβεβαιωμένα ως ιλαρά εντός του 2018)

• Λοιπά σύνδρομα:
• Σποραδικά περιστατικά υποψίας πνευμονικής TB = 777

(παραπέμπονται στο νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση)

• Ίκτερος με οξεία έναρξη: =  126 85% περιστατικά ηπατίτιδας Α
• Περιστατικά υποψίας μηνιγγίτιδας: 9 άσηπτες μηνιγγίτιδες, τα υπόλοιπα δεν 

επιβεβαιώθηκαν ως μηνιγγίτιδες

• Περιστατικά ελονοσίας: νεοαφιχθέντες, εισαγόμενα περιστατικά

• Μεμονωμένα περιστατικά παράλυσης με οξεία έναρξη, σοκ, θάνατοι αγνώστου 
αιτιολογίας: δεν αποδόθηκαν σε λοιμώδη αίτια



Συνολική αποτίμηση
• Λοιμώδη νοσήματα: 5.6% του συνόλου των περιστατικών

• Σύνδρομα με τη μεγαλύτερη αναλογική νοσηρότητα: 
• Λοίμωξη αναπνευστικού
• Γαστρεντερίτιδα
• Ψώρα 
• Εξάνθημα με πυρετό (95% ανεμευλογιά, κατά κανόνα ηλικίας <15 ετών, 11 κρούσματα 

επιβεβαιωμένα ως ιλαρά εντός του 2018)

• Λοιπά σύνδρομα: αναλογική νοσηρότητα <0.1
• Σποραδικά περιστατικά υποψίας πνευμονικής TB (παραπέμπονται στο νοσοκομείο για 

περαιτέρω αντιμετώπιση)
• Ίκτερος με οξεία έναρξη: ~85% περιστατικά ηπατίτιδας Α
• Περιστατικά υποψίας μηνιγγίτιδας: 9 άσηπτες μηνιγγίτιδες, τα υπόλοιπα δεν 

επιβεβαιώθηκαν ως μηνιγγίτιδες
• Περιστατικά ελονοσίας: νεοαφιχθέντες, εισαγόμενα περιστατικά
• Μεμονωμένα περιστατικά παράλυσης με οξεία έναρξη, σοκ, θάνατοι αγνώστου 

αιτιολογίας: δεν αποδόθηκαν σε λοιμώδη αίτια



Συνολική αποτίμηση
• Λοιμώδη νοσήματα: 5.6% του συνόλου των περιστατικών

• Σύνδρομα με τη μεγαλύτερη αναλογική νοσηρότητα: 
• Λοίμωξη αναπνευστικού
• Γαστρεντερίτιδα
• Ψώρα 
• Εξάνθημα με πυρετό (95% ανεμευλογιά, κατά κανόνα ηλικίας <15 ετών, 11 κρούσματα 

επιβεβαιωμένα ως ιλαρά εντός του 2018)

• Λοιπά σύνδρομα: αναλογική νοσηρότητα <0.1
• Σποραδικά περιστατικά υποψίας πνευμονικής TB (παραπέμπονται στο νοσοκομείο για 

περαιτέρω αντιμετώπιση)
• Ίκτερος με οξεία έναρξη: ~85% περιστατικά ηπατίτιδας Α
• Περιστατικά υποψίας μηνιγγίτιδας: 9 άσηπτες μηνιγγίτιδες, τα υπόλοιπα δεν 

επιβεβαιώθηκαν ως μηνιγγίτιδες
• Περιστατικά ελονοσίας: νεοαφιχθέντες, εισαγόμενα περιστατικά
• Μεμονωμένα περιστατικά παράλυσης με οξεία έναρξη, σοκ, θάνατοι αγνώστου 

αιτιολογίας: δεν αποδόθηκαν σε λοιμώδη αίτια

Κανένα  σοβαρό συμβάν δημόσιας υγείας ή 
συρροή σοβαρού μεταδοτικού νοσήματος

Παρόμοια ευρήματα από την επιτήρηση 
προσφύγων στην Ιταλία:
- Λοιμώξεις αναπνευστικού
- Παρασιτικές δερματικές λοιμώξεις
- Γαστρεντερίτιδα

Napoli et al, 2014, available at: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4143875/



Ενημέρωση για τη συρροή ψώρας στο λιμάνι της Πάτρας
2017, 23 Νοεμβρίου

Συρροή κρουσμάτων ψώρας σε μετανάστες που διαμένουν σε εγκαταλελειμμένα κτίρια στο λιμάνι της Πάτρας:

θα εφαρμόσουν την αγωγή στα 150 άτομα του ενός κτιρίου.

έχουν δημιουργήσει 3 ντουζιέρες (με κρύο νερό), και βρήκαν 150 αλλαξιές ρούχων. 

Πιθανά η ΜΚΟ DocMοbile που δραστηριοποιείται στην πρωτοβάθμια φροντίδα των μεταναστών να έχει 
προμηθευτεί p.os. αγωγή ιβερμεκτίνη από το εξωτερικό.

είχαμε παραδώσει 100 bt Βενζοϊκού Βενζυλίου και 57 υπνόσακους.

Μπορεί να αναλάβει η Δ/νση ΔΥ της Περιφέρειας την παρουσία δερματολόγου και άλλων επαγγελματιών υγείας 
(για να δώσουν οδηγίες για την εφαρμογή της αγωγής).

Γενικά, λόγω επιδείνωσης του καιρού, βιάζονται να εφαρμόσουν τα μέτρα.

Σε επικοινωνία  η Δ/νση ΔΥ Περιφέρειας, μας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα κάλυψης με τοπικούς 
ιατρούς της παρέμβασης.



Συνολική αποτίμηση
Τροφιμογενή νοσήματα 
Ηπατίτιδα Α

• : 149 κρούσματα Ηπατίτιδας Α 
σε χώρους φιλοξενίας 
μεταναστών/προσφύγων 

• Κυρίως: Νέα Καβάλα (38) , 
Ριτσώνα (33) και Διαβατά (28) 
και σποραδικά κρούσματα σε 
άλλα ΚΦΠ

• Εμβολιασμός παιδιών 1-15 
ετών σε Ριτσώνα (139), Βέροια 
(175), Διαβατά (440). 

• Έως 31/10 συνολικά έχουν 
εμβολιαστεί για Ηπατίτιδα Α 
1100 άτομα

Γραφ. Τροφιμογενών Νοσημάτων, ΚΕΕΛΠΝΟ

Ηλικιακή κατανομή δηλωθέντων κρουσμάτων 
Ηπατίτιδας Α,



Γραφείο Τροφιμογενών Νοσημάτων ΚΕΕΛΠΝΟ 

Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Ε. Σαράντη

Ηπατίτιδα Α



Αποτελέσματα περαιτέρω διερεύνησης 
κρουσμάτων/σημάτων

• 15 συρροές γαστρεντερίτιδας χωρίς αίμα στα κόπρανα 
(διάρκεια: 1-2 ημέρες, αρ. κρουσμάτων: 8-34)

ΠΗΓΗ: Γραφείο Τροφιμογενών
Νοσημάτων και Γραφείο Νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό του 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.



Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τροφιμογενή νοσήματα 

• 21 κρούσματα Shigella
• 9 S. sonnei

• 8 S. flexneri

• 1 S. boydii

• 6 ανθεκτικά στη σιπροφλοξασίνη

• 11 (+) ESBL 

• 2 κρούσματα σε εργαζόμενους 
στα κέντρα υποδοχής  



Μηνιγγίτιδες σε μετανάστες: Ελλάδα, 2014-2015

• Μηνιγγίτιδα 
• S. pneumoniae

• N. meningitis

• Haemophilus influenzae type b
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Πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΚΑΜ



Νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές στις 
χώρες προέλευσης των μεταναστών προς την ΕΕ, 2015 
- 2016

www.ecdc.europa.eu

http://www.ecdc.europa.eu/


Ελονοσία
Περιοχές με ιστορικό μετάδοσης πριν την εκρίζωση, Ελλάδα 

Πηγή: Sudre B et al, Emerg Inf Dis 2013;19(5)





Χορήγηση ανθελονοσιακής αγωγής 
σε μετανάστες από ενδημικές χώρες, Ευρώτας, 2013 - 2014

◼ 2013 - 2014: χορήγηση ανθελονοσιακής αγωγής DOT σε όλους
τους μετανάστες από ενδημικές χώρες στο Δ. Ευρώτα

Στόχος: εξάλειψη υπνοζωιτών από ασθενείς 
→ διακοπή αλυσίδας μετάδοσης της νόσου

2013: αγωγή έλαβαν 862 μετανάστες

2014: αγωγή έλαβαν 232 μετανάστες

Tsiodras S. IDWeek 2015



Νεοεισερχόμενοι μετανάστες και κρούσματα 
ελονοσίας, Ελλάδα 2015

44 κρούσματα  2015

- 17 εισαγόμενα κρούσματα μέσω Δωδεκανήσων
- 1 εισαγόμενο κρούσμα μέσω Σάμου
- 1 εισαγόμενο κρούσμα μέσω Λέρου 
- 4 εισαγόμενα κρούσματα μέσω Λέσβου 





Φυματίωση - ΤΒ

Μετανάστες απο κράτη της τεως Σοβιετικης Ενωσης

Διασπορά σε πνευμονικη ΤΒ ιδιως με σπήλαιο

Διάγνωση με ακτινογραφία Θώρακος

Μοριακή μέθοδος - έλεγχος ΤΒ περιφ. αίματος

Πολυανθεκτικά στελέχη μυκοβακτηριδίων

Δύσκολη θεραπευτική αντιμετώπιση

Σοβαρό πρόβλημα Δήμοσιας Υγείας ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ???



Oι χώρες της ΕΕ 

• Mείωση συχνότητας εμφάνισης ΤΒ σε
ιθαγενείς και αύξηση συχνότητας σε
αλλοδαπή άτομα, περισσότερο σε
πρόσφατους μετανάστες, νεαρής ηλικίας και
ειδικά σε αυτους με κακές συνθήκες
διαβίωσης

• Υψηλό ποσοστό ανθεκτικής φυματίωσης 
μεταξύ των μεταναστων και στα άτομα που 
είχαν υποβληθεί σε προηγούμενη 
αντιφυματική θεραπεια 

Παράγοντες αναζωπύρωσης: 

➢ Επιπολασμός της ΤΒ στις χώρες προέλευσης

➢ Διάρκεια διαμονής στη χώρα προορισμού

➢ Αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των 
θεραπευτικών και προληπτικών υπηρεσιών. 



ΚΕΕΛΠΝΟ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΒ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 
ΕΙΣΟΔΟΥ

• Κλινική εξέταση

• Ακτινογραφία θώρακος. Επί ύποπτης 
ακτινογραφίας, ακολουθεί:

➢ Εξέταση πτυέλων με μικροσκοπική εξέταση  

και καλλιέργεια  

➢ Προσδιορισμός της ανοσοαντίδρασης στη 

δοκιμασία φυματίνης δέρματος (Mantoux) ή 

δοκιμασία γ-ιντερφερόνης (?) 



Το Ελληνικό 
Νοσοκομείο

Μπροστά στην πρόκληση

66

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ 



Diseases to be considered for differential diagnosis among migrants
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Φορεία πολυανθεκτικών Gram αρνητικών παθογόνων



Φορεία πολυανθεκτικών Gram αρνητικών παθογόνων



Φορεία πολυανθεκτικών Gram αρνητικών παθογόνων



Φορεία πολυανθεκτικών Gram αρνητικών παθογόνων





Προσφυγική Κρίση 
Διαχείρηση  επικοινωνίας «απειλής» για την Δημόσια Υγεία 

(Risk Communication)

• Αναγκαίο συστατικό απόκρισης 

• Ουσιαστικό τμήμα σχεδίου ετοιμότητας



Δραστηριότητες Εθνικού Προγράμματος ΕΟΔΥ PHILOS



Δραστηριότητες Εθνικού Προγράμματος ΕΟΔΥ PHILOS



Δραστηριότητες Εθνικού Προγράμματος ΕΟΔΥ PHILOS



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ...


