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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πξνζηαζία από ηα Κνπλνύπηα
Γηα λα αληηκεησπηζηεί άκεζα θαη δξαζηηθά ην πξόβιεκα ησλ θνπλνππηώλ ν
Δήκνο Μεγαξέσλ εγθαίξσο εθαξκόδεη πξνγξάκκαηα ςεθαζκνύ ζε όιεο ηηο πεξηνρέο,
πνπ ζπληζηνύλ εζηίεο επώαζεο θαη αλάπηπμήο ηνπο.
Απηό γίλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Δηεύζπλζεο Τγεηνλνκηθνύ Ειέγρνπ θαη
Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Δπηηθήο Αηηηθήο θαη κε ην
Κέληξν Ειέγρνπ & Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
Επίζεο ζην πιαίζην ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ δηελεκήζε από πξνζσπηθό
ηνπ Δήκνπ πόξηα – πόξηα, έληππν πιηθό κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο.

Πνηα είλαη ηα ζπµπηώµαηα ηεο ινίµωμεο από ηό ηνπ ∆πηηθνύ Νείινπ;
Σν 80% ησλ αηόµσλ πνπ µνιύλνληαη παξαµέλνπλ αζπµπησµαηηθνί, ην 20%
εµθαλίδνπλ ήπηα λόζν, ελώ ιηγόηεξνη από 1 ζηα 100 αζζελείο (<1%) εµθαλίδνπλ
ζνβαξή θιηληθή λόζν, πνπ πξνζβάιιεη ην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεµα.
- Αζπµπηωµαηηθή ινίµωμε: Σν 80% (4 ζηα 5) ησλ αηόµσλ, πνπ µνιύλνληαη
δελ εθδειώλνπλ θαλέλα ζύµπησµα.
- Ήπηα λόζνο: Τπνινγίδεηαη όηη πεξίπνπ 20% απηώλ, πνπ µνιύλνληαη µε ηνλ
ηό αλαπηύζζνπλ ήπηα ζπµπησµαηνινγία, όπσο ππξεηό, πνλνθέθαιν, αδπλαµία,
πόλνπο ζηνπο µπο θαη ηηο αξζξώζεηο, εµέηνπο θαη µεξηθέο θνξέο δεξµαηηθά
εμαλζήµαηα (ζηνλ θνξµό) θαη δηόγθσζε ησλ ιεµθαδέλσλ. Σα ζπµπηώµαηα θεύγνπλ
ζε 4-7 εµέξεο ρσξίο λα αθήζνπλ θαηάινηπα.
- Σνβαξή µνξθή λόζνπ: Ληγόηεξα από 1 ζηα 100 άηνµα (θπξίσο άηνµα
µεγαιύηεξεο ειηθίαο) αλαπηύζζνπλ ηε ζνβαξή µνξθή ηεο λόζνπ
(εγθεθαιίηηδα/µεληγγίηηδα). Σα ζπµπηώµαηα ηεο ζνβαξήο λόζνπ πεξηιαµβάλνπλ
πνλνθέθαιν, πςειό ππξεηό, δπζθαµςία απρέλα, απάζεηα, απνπξνζαλαηνιηζµό,
θώµα, ηξόµν, ζπαζµνύο, µπτθή αδπλαµία θαη παξάιπζε.

Πόζν ζύληνµα εµθαλίδνληαη ηα ζπµπηώµαηα;
Μεηά ην ηζίµπεµα ηνπ θνπλνππηνύ µεζνιαβνύλ ζπλήζσο 2-14 εµέξεο
(ρξόλνο επώαζεο) µέρξη ηελ εµθάληζε ησλ ζπµπησµάησλ.

Πόζν δηαξθνύλ ηα ζπµπηώµαηα από ηνλ ηό ηνπ ∆πηηθνύ Νείινπ;
πλήζσο δηαξθνύλ µεξηθέο µέξεο, αλ θαη µεξηθέο θνξέο ε δηάξθεηα είλαη
µεγαιύηεξε.
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(εγθεθαιίηηδα/µεληγγίηηδα) µπνξεί λα δηαξθέζνπλ µεξηθέο εβδνµάδεο.

Πώο ζεξαπεύεηαη ε ινίµωμε από ηνλ ηό ηνπ ∆πηηθνύ Νείινπ;
∆ελ ππάξρεη εηδηθή ζεξαπεία γηα ηε ινίµσμε από ηνλ ηό ηνπ ∆πηηθνύ Νείινπ.
ηηο επηόηεξεο πεξηπηώζεηο ν ππξεηόο θαη ηα άιια ζπµπηώµαηα πεξλνύλ µόλα ηνπο,
ελώ ζηα πην ζνβαξά πεξηζηαηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα λνζειεπηνύλ ρνξεγείηαη
ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία (ρνξήγεζε ελδνθιέβησλ πγξώλ, πηζαλή εηζαγσγή ζε µνλάδα
εληαηηθήο ζεξαπείαο γηα µεραληθή αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε θ.ιπ.).

Υπάξρεη εµβόιην γηα ηνλ ηό ηνπ ∆πηηθνύ Νείινπ;
∆ελ ππάξρεη πξνο ην παξόλ δηαζέζηµν εµβόιην έλαληη ηνπ ηνύ.

Γηαηί ιέγεηαη ηόο ηνπ ∆πηηθνύ Νείινπ;
Ολνµάζηεθε έηζη γηαηί αλαγλσξίζηεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ επαξρία ηνπ
∆πηηθνύ Νείινπ, ζηελ Οπγθάληα ην 1937.

Υπάρχει πιθανότητα να µολυνθώ αν κάνω
µετάγγιςη αίµατοσ ή µεταµόςχευςη;
Παξόηη ππάξρνπλ θάπνηεο µεµνλσµέλεο αλαθνξέο γηα µεηάδνζε ηνπ ηνύ µε
απηό ηνλ ηξόπν, ζεσξείηαη πνιύ ζπάληνο ηξόπνο µεηάδνζεο.

Τη µπνξώ λα θάλω γηα λα απνθύγω ηε µόιπλζε;
- Να απνθεύγω ηα ηζηµπήµαηα ηωλ θνπλνππηώλ
1. Υξήζε εληνµναπσζεηηθώλ ζην αθάιππην δέξµα θαη πάλσ από ηα ξνύρα.
Υξεζηµνπνηνύληαη δξαζηηθέο νπζίεο, µεηαμύ ησλ νπνίσλ ην DEET (ΝΝ δηεζπινµεηα-ηνινπαµίδε), ηθαξηδίλε ή πηθαξηδίλε (Picaridin KBR 3023) θαη θπζηθέο νπζίεο
όπσο αηζέξηα έιαηα επθαιύπηνπ (πνπ όµσο έρνπλ ζρεηηθά µεησµέλε
εληνµναπσζεηηθή δξάζε). Ο ρξόλνο δξάζεο ησλ εληνµναπσζεηηθώλ νπζηώλ
θπµαίλεηαη από 1 έσο 4-5 ώξεο. Γηα ηα εληνµναπσζεηηθά πνπ πεξηέρνπλ DEET
πξνηηµώληαη ηα ζθεπάζµαηα µε ζπγθέληξσζε 30-50% γηα ηνπο ελήιηθεο θαη 10-30%
γηα ηα παηδηά. ∆ελ ππάξρεη αληέλδεημε γηα ηε ρξήζε ζε εγθύνπο θαη ζειάδνπζεο
µεηέξεο, ελώ δελ ζπζηήλεηαη ε ρξήζε ηνπο ζηα βξέθε µέρξη 2 µελώλ. Σα
εληνµναπσζεηηθά πξντόληα πξέπεη λα επαιείθνληαη µεηά ηα αληηειηαθά, θαη δελ
πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή µε ην ζηόµα, ηα µάηηα θαη ηνλ βιελλνγόλν ηεο µύηεο. ε
όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, πξέπεη λα αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
2. Υξήζε εληνµνθηόλσλ ζηνλ αέξα. Πεξηέρνπλ ππξεζξηλνεηδή (π.ρ.
πεξµεζξίλε), νπζίεο πνπ πξνζβάιινπλ ην λεπξηθό ζύζηεµα ησλ εληόµσλ θαη ηα
απνπξνζαλαηνιίδνπλ. Κπθινθνξνύλ ζην εµπόξην ζηηο εμήο µνξθέο: αεξόιπµα
(αεξνδόι), ηαµπιέηεο, εμαηµηδόµελν δηάιπµα, ζπηξάι («θηδάθηα») θ.ιπ. Πξέπεη λα
ηεξνύληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ∆ελ πξέπεη λα εθαξµόδνληαη ζην δέξµα.
3. Πξνζνρή θαηά ηηο ζεµαληηθόηεξεο ώξεο έθζεζεο ζηα ηζηµπήµαηα. Σα
πεξηζζόηεξα είδε θνπλνππηώλ πνπ µεηαθέξνπλ ηνλ ηό ηζηµπνύλ από ην ζνύξνππν
µέρξη ην ράξαµα.
4. Υξήζε θαηάιιεισλ ελδπµάησλ. Ρνύρα πνπ θαιύπηνπλ όζν πεξηζζόηεξν
γίλεηαη ην ζώµα (µαθξηά µαλίθηα θαη παληειόληα). Πην απνηειεζµαηηθά είλαη ηα
αλνηρηόρξσµα θαη θαξδηά ξνύρα.
5. πρλά ινπηξά θαζαξηόηεηαο γηα ηελ απνµάθξπλζε ηνπ ηδξώηα.
- Να απνθεύγω ηα θνπλνύπηα ζην ζπίηη
1. Αληηθνπλνππηθά πιέγµαηα (ζίηεο πνπ εµπνδίδνπλ ηε δίνδν θνπλνππηώλ)
ζηα αλνίγµαηα ηνπ ζπηηηνύ (π.ρ. παξάζπξα, θεγγίηεο, αεξαγσγνί ηδαθηνύ) θαη
πεξηνδηθόο έιεγρνο θαη ζπληήξεζή ηνπο.
2. Υξήζε θνπλνππηέξαο ζε πεξηνρέο µε µεγάιε ππθλόηεηα θνπλνππηώλ ή ζε
πεξηπηώζεηο πνπ αληελδείθλπηαη ε ρξήζε άιισλ πξνζηαηεπηηθώλ µέζσλ (όπσο ρξήζε
εληνµναπσζεηηθώλ ζε βξέθε <2µελώλ). Είλαη πην απνηειεζµαηηθέο όηαλ είλαη
εµβαπηηζµέλεο ζε εληνµναπσζεηηθό.
3. Απνµάθξπλζε ηνπ ζηάζηµνπ λεξνύ από ιεθάλεο, βάδα, γιάζηξεο, παιηά
ιάζηηρα, πδξνξξνέο θαη άιια µέξε ηνπ θήπνπ, ώζηε λα µελ έρνπλ πξόζβαζε ηα
θνπλνύπηα ζε ιηµλάδνληα λεξά πνπ απνηεινύλ ζεµεία ελαπόζεζεο ησλ απγώλ ηνπο.
εµεηώλεηαη όηη αθόµα θαη ην έδαθνο πνπ παξαµέλεη γηα µεγάια δηαζηήµαηα πγξό
µπνξεί λα απνηειέζεη ζεµείν ελαπόζεζεο απγώλ.

4. Υξήζε αλεµηζηήξσλ ή θιηµαηηζηηθώλ. Ο δξνζεξόο αέξαο µεηώλεη ηε
δξαζηεξηόηεηα ησλ θνπλνππηώλ, αιιά δελ ηα ζθνηώλεη. Η ρξήζε αλεµηζηήξσλ (ηδίσο
νξνθήο) δπζρεξαίλεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ εληόµσλ.
5. Καιό θνύξεµα γξαζηδηνύ, ζάµλσλ, θπιισζηώλ (ζεµεία πνπ βξίζθνπλ
θαηαθύγην ελήιηθα θνπλνύπηα).
6. Υξήζε ιαµπηήξσλ θίηξηλνπ ρξώµαηνο γηα ηνλ θσηηζµό εμσηεξηθώλ ρώξσλ
(πξνζειθύνπλ ιηγόηεξν ηα θνπλνύπηα).

Όηαλ ζηελ πεξηνρή καο πινπνηνύληαη πξνγξάκκαηα
θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ, ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη
εληνκναπωζεηηθά;
Ναη δηόηη ηα πξνγξάκκαηα απηά δελ εθκεδελίδνπλ ηνλ θίλδπλν. Γη
απηό θαη ε αηνκηθή πξνζηαζία είλαη απαξαίηεηε.
ΠΡΟΟΥΗ:
Σα πεξηζζόηεξα είδε θνπλνππηώλ ηζηκπνύλ από ην ζνύξνππν
κέρξη ην ράξακα.
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