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∆ιεύθυνση
Τ. Κ.
Τµήµα

: Οδός Κύπρου (∆ιοικητήριο)
: 30200
:Περιβαλλοντικής Υγιεινής και
Υγειονοµικού Ελέγχου
Πληροφορίες : Καφφετζή Σταµατία
Τηλ.
26313-61145
ΦΑ=
: 26313-61662
Ε Μα!!
: tpvVe3@aitnίa.pde.gov.gr
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ΠΡΟΣ 1) ∆ήµο Μεσολογγίου
2) ∆ήµο Αγρινίου
,/3) ∆ήµο Ναυπακτίας
∆ήµο Ξηροµέρου
∆ήµο Ακτίου - Βόνιτσας
δ) ∆ήµο Αµφιλοχίας
∆ήµο Θέρµου
Τον Φαρµακευτικό Σύλλογο
Αιτ/νιας, Οδός Χαρ. Τρικούπη 38
Μεσολόγγι
Φαρµακευτικό Σύλλογο
Τριχωνίδος, Οδός Ζωοδόχου Πηγ ής 2
Αγρίνιο
Γραφείο Τύπου (Για ∆ηµοσίευση ΜΜΕ)

« ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ».
Το αριθ.πρωτ.οικ. 107508/2086/4-04-2018 έγγραφο του Τµήµατος ∆ηµόσιας Υγείας και
Κοιν. Μέριµνας Αγρινίου.

Τα ανησυχητικά στοιχεία της αύξησης κρουσµάτων από τον ιό του ∆υτικού Νείλου, της
αύξησης θανάτων καθώς και του αριθµού των δήµων της χώρας όπου υπάρχουν ασθενείς, κάνουν
επιτακτική την ανάγκη επιτήρησης — αύξησης προσοχής ενηµέρωσης και αύξησης των προληπτικών
µέτρων για την προστασία από τα κουνούπια, γι' αυτό και παρακαλούµε για την συνδροµή σας για
την ενηµέρωση των πολιτών .
Σας υπενθυµίζουµε το αριθ.πρωτ. οικ. 107508/2086/4-04-2018 έγγραφο της υπηρεσίας µας,
ενώ για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ www.keelpno.κr , στα τηλέφωνα
επιδηµιολογικής επιτήρησης και παρέµβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ 210-8899052 ή του κέντρου επιχειρήσεων
του ΚΕΕΛΠΝΟ 210-5212054. Επισυνάπτονται πληροφορίες για την λοίµωξη από τον ιό του ∆υτικού
Νείλου και προληπτικών µέτρων προστασίας από τα κουνούπια.
ΚΟΙΝ :1) Γραφείο κ. Περιφεριάρχη
Γραφείο κ. Αντιπεριφεριάρχη Π.Ε. Αιτ/νιας
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριµνας
Π.∆. Ε, οδός π. π. Γερµανού 98, Πάτρα

Ε.Π.
Ο ΠΡΟΙΣ7ΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ!
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙ7/ΝΙΑΣ
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΤΤΩΑΛΥΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κ
ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆ιεύθυνση : Ε.Ο Αντιρρίου —ΙΦαννινmν
Πληροφορίες : Μπαλάσκα Αγγελική

Αγρίνιο 04-04-2018
Αριθ.Πρωτ: οικιο7sο8ηοsσ

ΠΡΟΣ : 1) ∆ΗΜΟΥΣ ΑΙΤΙΗΙΑΣ
2)ΜΜΕ για ενηµέρωση πολιτών

Αριθ.Τηλ, :2641363203
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:2641364306

ΘΕΜΑ: ΕΝΙIl
ΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΑΑΖΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ Ί ΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
Τα κοννοιίπια αποτελούν σοβαρό παράγοντα για την δηµόσια υγεία ,γιατί
µπόρούν να µεταδώσούν στον άνθρωπο ασθένειες όπως η ελονοσία ,ο ιός
του ∆υτικού Νείλου ,ο ∆άγκειος πυρετός κ.α. Επιπλέον η παρουσία τους σε
υπερβολικά µεγ άλους αριθµούς στις περιοχές

όπού αναπτύσσονται

δηµιούργεί σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµία και στην ποιότητα ζωής
των κατοίκων.
Η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε Αιτ/νίας στα
πλαίσια του ολοκληρωµένου προγράµµατος διαχείρισης και καταπολέµησης
των κουνουπιών ,προβαίνει στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση ταυ
πληθυσµού των τοπικών κοινωνιών µε την κατάδειξη των τρόπων /µεθόδων

µε τούς όποιους όλοι µπορούν να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των
κουνουπιών. Για τη συµβολή των πολιτών στην αντιµετώπιση του
προβλήµατος των κουνουπιών, είναι απαραίτητη η γνώση ορισµένων
χαρακτηριστικών των κουνουπιών.

1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
Το πιο σηµαντικό είναι ότι τα κουνούπια χρειάζονται νερό :Ολα τα
κουνούπια περνούν από τέσσερα στάδια ανάπτυξης : αυγ ό προνύµφη ,νύµφη

,και ενήλικο από τα οποία η προώµφη και η νύµφη ζούν πάντα µέσα στο
νερό .Σε πολλά είδη τα Θηλυκά κουνούπια , τοποθετούν τα αυγά τους

άπ'

ευθείας στην επιφάνεια τον νερού , η ποσότητα του οποίου µπορεί να
κυµαίνεται από συλλογές σε µικρά δοχεία έως µεγάλης έκτασης έλη. Από τα
αυγά εκκολάπτονται οι προώµφες ,που αρχίζούν να µεγαλώνούν πάντα µέσα
στο νερό.Σε λίγες µέρες γίνονται νύµφες και πολύ σύντοµα (2-3 ηµ
έρες )

µεταµορφώνονται σε τέλεια έντοµα ,τα γνωστά κουνούπια .Τα ενήλικα
Θηλυκά κουνούπια αναζητούν αίµα που Θα τούς εξασφαλίσει τα απαραίτητα
θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη των αυγ ών τούς -Αφού πάρουν αίµα

από κάποιο σπονδυλωτό ζώο ή άνθρωπο ,ωριµάζουν τα αυγ ά τους (περίπου
150-300 ανάλογα µε το είδος) και σε λίγες µέρες αναζητούν το κατάλληλο
βιότοπο όπού τα εναποθέτουν .Ετσι επαναλαµβάνεται ο κύκλος ανάπτύξης ,ο
οποίος το καλοκαίρι ολοκληρώνεται σε 7-10 µέρες .
Οι πληθυσµοί των κουνουπιών κάτω από ευνοϊκές καιρικές συνθήκες ,
αυξάνονται µε µεγ άλη ταχύτητα.

2.

j

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

Το πιο σηµαντικό µέτρο είναι η ελάττωση των εστιών αναπαραγωγ ής τό
κουνουπιών που βρίσκονται µέσα ή γύρω από τις κατοικηµένες περιοχές

καθώς και την εξάλειψη των εστιών (ακόµη και µικρών)στους ιδιωτικ
όύς
χώρούς . Μερικές από τις πιο συνηθισµένες εστίες επισηµαίνονται παρακάίω
προκειµένου οι κάτοικοι να φροντίζουν για την εξουδετέρωση τους .
Τα σηµαντικότερα προτειυόµενα µέτρα είναι τα εξής :
1) Τα δοχεία αποθήκευσης νερού να είναι ερµητικά κλεισµένα.
Το νερό στα δοχεία να αδειάζει όταν δεν χρειάζεται και τα δοχεία φύλαξής
του να αναποδογυρίζούν .
i
Οι υδρορροές να καθαρίζονται τακτικά ώστε το νερό της βροχής να

φεύγει απρόσκοπτα .

Το νερό στα ανθοδοχεία (όπου βρίσκονται στις οικίες ή νεκροταφεία) και
στα δοχεία που πίνουν τα ζώα να αλλάζει καθηµερινά και τα δοχεία να
ξεπλένονται.

Αντικείµενα πού µπορούν να κρατήσούν νερό βροχής ή ποτίσµατος ‚π.χ

άδεια κουτιά από κονσέρβες ή αναψυκτικά ,παλιά λάστιχα αυτοκινήτων κτλ
να καταστρέφονται πριν πεταχτούν.

Άχρηστα αντικείµενα να µην απορρίπτονται σε ανοικτούς δρόµούς
οικόπεδα κτλ
Οι βόθροι να είναι ερµητικά κλεισµένοι και ο αγωγός εξαερισµού να

καλύπτεται µε λεπτή µεταλλική σήτα .

Τα συστήµατα ύδρευσης και αποχέτευσης να ελέγχονται τακτικά και να
επισκευάζονται τυχόν διαρροές.

Το νερό στις κολυµβητικές δεξαµενές και στα αυντριβανια πρέπει να

ανανεώνεται και να χλωριώνεται τακτικά και όταν δεν χρησιµοποιούνται

συχνά να αδειάζει .

Εάν χρησιµοποιούνται πηγάδια πρέπει να είναι πάντα ερµητικά
καλυµµένα και γύρω από αυτά να µην λιµνάζει νερό.
ι ι) Να αποφέύγεται η υπερχείλιση των δεξαµενών και αρδευτικών καναλιών
Ι 2)Να καθαρίζεται η βλάστηση στις όχθες και εντός των αρδευτικών και
αποστραγγιστικών καναλιών για να ρέει ελεύθερα το νερό .
Να αποφεύγεται η δηµιουργία σηµείων µε στάσιµο νερό .
Να λαµβάνονται από τους πολίτες ατοµικά µέτρα προστασίας πού δίνουν
ικανοποιητικά αποτελέσµατα στην αποφυγή των τσιµπηµάτων των
κουνουπιών όπως:
α) Τοποθέτηση λεπτής σήτας στις πόρτες και στα παράθυρα των σπιτιών.
β) Χρήση της παραδοσιακής κουνουπιέρας την ώρα του ύπνου.
γ) Χρήση ειδικών εντοµοαπωθητικών σκευασµάτων που κυκλοφορούν
στο εµπόριο .Για την ασφαλή χρήση όλων αυτών των ουσιών
πρέπει πάντα να ακολουθούνται οι οδηγίες πού είναι γραµµένες στην
ετικέτα .
δ)Προσεκτική χρήση των διαφόρων σκευασµάτων (spτay)που
χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση των κουνουπιών στο οικιακό

περιβάλλον Η χρήση αυτών των σκευασµάτων από ιδιώτες είναι
ασφαλής όταν τηρούνται πιστά οι οδηγίες που αναγράφονται στην
ετικέτα και οπωσδήποτε πρέπει να έχουν αριθµό έγκρισης κυκλοφορίας .
ε) Προσεκτική χρήση των εντοµοαπωθητικών σε µορφή πλακέτας ή
υγρού που τοποθετούνται σε ειδική ηλεκτρική συσκευή.
Η εισπνοή τούς είναι επικίνδυνη για την υγεία γι αυτό οι συσκευές αυτές
πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε ανοικτά παράθυρα ή πόρτες ,δηλαδή
στα σηµεία εισόδού των κουνουπιών.
Όλες οι µορφές των παραπάνω εγκεκριµένων σκευασµάτων αναφέρονται
στην ιστοσελίδα τουΥπονργείαυ Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων

φttρ:/www.minagricgr/syspest]&y5pest bycat byactive.aspx)

στ)Κατάλληλα ενδύµατα τις βραδινές ώρες για την αποφυγ ή των
τσιµπηµάτων των κουνουπιών όπως µακριά µανίκια ,παντελόνια κ.α
Πιο αποτελεσµατικά είναι τα ανοιχτόχρωµα και φαρδιά ρούχα .

Ι

Για την διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας και την αποτελεσµατική
καταπολέµηση των κουνουπιών τονίζούµε και παρακαλούµε τούς πολίτες,για
την πιστή εφαρµογή των ανωτέρω.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΙffΗ
1) Γραφείο κΠεριφερειάρχη
τ) Γραφεtο Αντιπεριφερειάρχη
3)Γενική ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριµνας Π∆Ε
Π.Π Γερµανού 98 Πάτρα
4) Γραφείο Τύπου
(για. δηµοσίευση ΜΜΕ )

Ψηφιακά υπογεγραµµένο από FILOCHRI5TO5
VLACHOS
Ηµεροµηνία: 2018.04.24 12:03:20 ΕΕ5Τ
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΣ Φ.ΦΑΤΟΥΡΟΣ
Ιατρός ΒιοπαΒολόγοc -Υγιεινολόγος

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ:Π.ΝΟ.)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΜΗΛΕΓΓΥΗΣ
Λοίµωξη από τον ιό του ∆υτικού Νείλου (WE5T ΝΙΕΕ VIRU5)
Συχνά Ερωτήµατα
Τι είναι η λοίµωξη από ιό του ∆υτικού Νείλου;
Η λοίµωξη από τον ιό του ∆υτικού Νείλου(West Nile νί πιs, WNV) είναι νόσηµα που
µεταδίδεται κυρίως από τσίµπηµα κουνουπιού, και προσβάλλει ζώα (άγρια πτηνά,
άλογα) και τον άνθρωπο.
Πώς µεταδί δεται η λοίµωξη από ιό του ∆υτικού Νείλου;
Μολυσµένα κουνούπια: Ο κύριος τρόπος µετάδοσης είναι µέσω τσιµπήµατος
µολυσµένου κουνουπιού (συνήθως το κοινά κουνούπι). Τα κουνούπια
µολύνονται από άρρωστα πτηνά.
Μεταγγίσεις, µεταµοσχεύσεις. Σε πολύ µικρό αριθµό περιπτώσεων έχει
αναφερθεί µετάδοση του ιού από µεταµόσχευση οργάνου, µετάγγιση αί µατος
και σπάνια από την µητέρα στο έµβρυο (συγγενής λοίµωξη).
Ο ιός δεν µεταδίδεται από άτοµο σε άτοµο. ∆εν µεταδίδεται µέσω της
συνήθους κοινωνικής (π.χ. άγγιγµα, φιλί ), σεξουαλικής ή άλλης επαφής.
Ποια είναι τα συµπτώµατα της λοίµωξης από ιό του ∆υτικού Νείλου;
Το 80% των ατόµων που µολύνονται παραµένουν ασυµπτωµατικοί , το 20% εµφανίζουν
ήπια νόσο, ενώ λιγότεροι από 1 στα 100 ασθενείς (<1%) εµφανίζουν σοΒαρή κλινική
νόσο που προσΒάλλει το κεντρικό νευρικό σύστηµα.
Ασυµπτωµατική λοίµωξη: Το 80°/ο (4 στα 5) των ατόµων που µολύνονται δεν
εκδηλώνουν κανένα σύµπτωµα.
Ήπια νόσος: Υπολογίζεται ότι περίπου 20°/ο αυτών που µολύνονται µε τον ιό
αναπτύσσουν ήπια συµπτωµατολογία, όπως πυρετό, πονοκέφαλο, αδυναµία,
πόνους στους µυς και τις αρθρώσεις, εµέτους και µερικές φορές δερµατικά
εξανθήµατα (στον κορµό) και διόγκωση των λεµφαδένων. Τα συµπτώµατα
φεύγουν άέ 4=7ηµέρες χωρίς να αφήσουν κατάλοιπα.
Σοβαρή µορφή νόσου: Λιγότερα από 1 στα 100 άτοµα (κυρίως άτοµα
µεγαλύτερης ηλικίας) αναπτύσσουν τη σοβαρή µορφή της νόσου
(εγκεφαλίτιδα/µηνιγγί τιδα). Τα συµπτώµατα της σοβαρής νόσου περιλαµβάνουν
πονοκέφαλο,
υψηλό
πυρετό,
δυσκαµψία
αυχένα,
απάθεια,
αποπροσανατολισµό, κώµα, τρόµος, σπασµούς, µυϊκή αδυναµία και παράλυση.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΕΗΜΑΤΟΝ
Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης
Γραφείο νοσηµάτων που µετσδίδονmι µε διαβιβαστές
Τηλ: 2105212000 ιΥωω.ΚeeΙρηο.πΓ
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Πόσο σύντοµα εµφανί ζονται τα συµmώµατα;
Μετά το τσί µπηµα του κουνουπιού µεσολαβούν συνήθως 2-14 ηµέρες (χρόνος
επώασης) µέχρι την εµφάνιση των συµπτωµάτων.
Πόσο διαρκούν τα συµπτώµατα από τον ιό του ∆υτικού Νείλου;
Συνήθως διαρκούν µερικές µέρες, αν και µερικές φορές η διάρκεια είναι µεγαλύτερη. Τα
συµπτώµατα της σοβαρής µορφής της νόσου (εγκεφαλί τιδα/µηνιγγίτιδα) µπορεί να
διαρκέσουν µερικές εβδοµάδες.
Πώς θεραπεύεται η λοίµωξη από τον ιό του ∆υτικού Νείλου;
∆εν υπάρχει ειδική θεραπεία για τη λοίµωξη από τον ιό του ∆υτικού Νείλου. Στις
ηπιότερες περιπτώσεις ο πυρετός και τα άλλα συµπτώµατα περνούν µόνα τους, ενώ
στα πιο σοβαρά περιστατικά που χρειάζεται να νοσηλευτούν χορηγεί ται υποστηρικτική
Θεραπεία (χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών, πιθανή εισαγωγή σε µονάδα εντατικής
θεραπείας για µηχανική αναπνευστική υποστήριξη κλπ).
Υπάρχει εµβόλιο για τον ιό του ∆υτικού Νείλου;
∆εν υπάρχει προς το παρόν.διαθέσιµο εµβόλιο έναντι του ιού.
Γιατί λέγεται ιός του ∆υτικού Νείλου;
Ονοµάσθηκε έτσι, γιατί αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στην επαρχία του ∆υτικού
Νείλου στην Ουγκάντα το 1937.
Σε ποιες χώρες υπάρχουν κρούσµατα του ∆υτικού Νείλου;
Κρούσµατα και επιδηµίες λοίµωξης από τον ιό του ∆υτικού Νείλου σε ανθρώπους και
ζώα έχουν εκδηλωθεί στην Αφρική, την Ασί α, τη Μ. Ανατολή (Ισραήλ), την Ευρώπη,
την Αυστραλία, ενώ το 1999 αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, όπου µέχρι και
σήµερα έχει καταγραφεί µεγάλος αριθµός κρουσµάτων και η νόσος πλέον ενδηµεί.
Από το 1996, µετά την πρώτη µεγάλη επιδηµία στη Ρουµανία, έχουν αναφερθεί
σποραδικά κρούσµατα σε ανθρώπους σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ρουµανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Τσεχία, Πορτογαλία, Γαλλία και Ισπανία). Σηµειώνεται ότι
στη Ρουµανία εµφανίζονται κρούσµατα σε ανθρώπους σε ετήσια βάση. Το 2009
εµφανίστηκαν σποραδικά κρούσµατα στην Ιταλία και εφέτος (2010) στην Πορτογαλία.
Εξάλλου σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες εµφανίζονται περιστασιακά κρούσµατα σε
άλογα και άγρια πτηνά και διαπιστώνεται η µόλυνση των κουνουπιών.
Υπάρχει πιθανότητα να µολυνθώ αν κάνω µετάγγιση αί µατος ή µεταµόσχευση;
Παρότι υπάρχουν κάποιες µεµονωµένες αναφορές για µετάδοση του ιού µε αυτό τον
τρόπο, Θεωρείται πολύ σπάνιος τρόπος µετάδοσης.

ΝΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΖ ΝΟΙΧΜΑΤΩΝ
τµήµα ΕπιδΠµιολαγικής Επιτήρησης και Παρέµβασης
Γραφείο νοσηµάτων που µεταδίδονται µε διαβιβασcές
Τηλ: 2105212000 νπνιν.kee Ιρηο.ρr
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Τι µπορώ να κάνω για να αποφύγω τη µόλυνση;
•

Να αποφεύγω τα τσιµπήµατα των κουνουπιών
ο Χρήση εντοµοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρµα και πάνω από τα ρούχα.
Χρησιµοποιούνται δραστικές ουσίες, µεταξύ των οποίων το DEET (Ν,Ν διεθυλοµετα-τολουαµί δη), ικαριδίνη ή πικαριδίνη (Picaridin (KBR 3023)) και φυσικές
ουσίες όπως αιθέρια έλαια ευκαλύπτου (που όµως έχουν σχετικά µειωµένη
εντοµοαπωθητική δράση). Ο χρόνος δράσης των εντοµοαπωθητικών ουσιών
κυµαίνεται από 1 έως 4-5 ώρες. Για τα εντοµοαπωθητικά που περιέχουν DEET
προτιµώνται τα σκευάσµατα µε συγκέντρωση 30-50% για τους ενήλικες και 1030% για τα παιδιά. ∆εν υπάρχει αντέ νδειξη για τη χρήση σε εγκύους και
Θηλάζουσες µητέρες, ενώ δεν συστήνεται η χρήση τους στα Βρέφη µέχρι 2
µηνών. Τα εντοµοαπωθητικά προϊόντα πρέπει να επαλεί φονται µετά τα
αντιηλιακά, και δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε το στόµα, τα µάτια και το
Βλεννογόνο της µύτης. Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέ πει να ακολουθούνται οι
οδηγίες του κατασκευαστή.
ο Χρήση εντοµοκτόνων στον αέρα. Περιέχουν πυρεθρινοειδή (π.χ. περµεθρίνη),
ουσίες που προσβάλλουν το νευρικό σύστηµα των εντόµων και τα
αποπροσανατολίζουν. Κυκλοφορούν στο εµπόριο στις εξής µορφές: αερόλυµα
(αεροζόλ), ταµπλέτες, εξατµιζόµενο διάλυµα, σπιράλ (αφιδάκια») κλπ. Πρέπει να
τηρούνται οι οδηγί ες του κατασκευαστή. ∆εν πρέπει να εφαρµόζονται στο δέρµα.
ο Προσοχή κατά τις σηµαντικότερες ώρες έκθεσης στα τσιµπήµατα. Τα
περισσότερα είδη κουνουπιών που µεταφέρουν τον ιό τσιµπού ν από το
σούρουπο µέχρι το χάραµα.
ο Χρήση κατάλληλων ενδυµάτων. Ρούχα που καλύπτουν όσο περισσότερο
γίνεται το σώµα (µακριά µανί κια και παντελόνια). Πιο αποτελεσµατικά είναι τα
ανοιχτόχρωµα και φαρδιά ρούχα.
ο Συχνά λουτρά καθαριότητας για την αποµ άκρυνση του ιδρώτα.
Να αποφεύγω τα κουνούπια στο σπίτι
ο Αντικουνουπικά πλέγµατα (σίτες που εµποδίζουν την δίοδο κουνουπιών) στα
ανοί γµατα του σπιτιού (π.χ. παράθυρα, φεγγί τες, αεραγωγοί τζακιού) και
περιοδικός έλεγχος και συντήρησή τους.
ο Χρήση κουνουπιέρας σε περιοχές µε µεγάλη πυκνότητα κουνουπιών ή σε
περιπτώσεις που αντενδεί κνυται η χρήση άλλων προστατευτικών µέσων (όπως
χρήση εντοµοαπωθητικών σε βρέφη <2µηνών). Είναι πιο αποτελεσµατικές, όταν
είναι εµβαπτισµένες σε εντοµοαπωθητικό.
ο Αποµάκρυνση του στάσιµου νερού από λεκάνες, βάζα, γλάστρες, παλιά
λάστιχα, υδρορροές και άλλα µέρη του κήπου, ώστε να µην έχουν πρόσβαση τα
κουνούπια σε λιµνάζοντα νερά που αποτελού ν σηµεία εναπόθεσης των αυγ ών
τους. Σηµειώνεται ότι ακόµα και το έδαφος που παραµένει για µεγάλα διαστήµατα
υγρό µπορεί να αποτελέσει σηµείο εναπόθεσης αυγών.
ο Χρή ση ανεµιστήρων ή κλιµατιστικών. Ο δροσερός αέρας µειώνει τη
δραστηριότητά των κουνουπιών, αλλά δεν τα σκοτώνει. Η χρήση ανεµιστήρων
(ιδίως οροφής) δυσχεραί νει την προσέγγιση των εντόµων.
ο Καλό κούρεµα γρασιδιού, θάµνων, φυλλωσιών (σηµεία που βρίσκουν
καταφύγιο ενήλικα κουνούπια).
ο Χρήση λαµπτήρων κ ίτρινου χρώµατος για το φωτισµό εξωτερικών χώρων
(προσελκύουν λιγότερο τα κουνούπια).
ΝΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΙ ΛΡΟΛΗΨΗΕ ΝΟΣΗΜΑΤΠΝ
τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και παρέµβασης
Γραφείο νοσηµάτων που µεταδίδονται µα διαβιβαστές
Τηλ: 2105212000 νiww.keelpno.R,·

Σκαοοη 9/8/10

