
 

 

                                                                                                      Μέγαρα 9 Μαρηίοσ 2016 

ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ 

Ανακοίνωςη ςχετικά με τον “Ιό zika - ςυμπτώματα και προληπτικά μέτρα” 
 

Από ηο Γραθείο ηοσ Ανηιδήμαρτοσ κ. Κώζηα Καράμπελα, αρμόδιοσ για για θέμαηα προαγωγής 

και προζηαζίας ηης Δημόζιας Τγείας ηοσ Δήμοσ Μεγαρέων,  γνωζηοποιείηαι όηι,  

 από ην 2015 βξίζθεηαη ζε εμέιημε επηδεκία από ηνλ ηό zika ζηελ θεληξηθή θαη λόηηα Ακεξηθή, ζηελ Καξατβηθή θαη 

ζε πεξηνρέο ηνπ Εηξεληθνύ Ωθεαλνύ,. επίζεο θξνύζκαηα έρνπλ αλαθεξζεί ζε πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο. 

ΣΡΟΠΟ ΜΕΣΑΔΟΗ 

- Ο  ηόο  Zika κεηαδiδεηαη κε ηζίκπεκα κνιπζκέλνπ θνπλνππηνύ AEDES πνπ κεηαδίδεη ηνλ Δάγθεην ππξεηό 

θαη ηνλ ππξεηό  CHIKUNGUNYA. 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

- Απηά πεξηιακβάλνπλ: ππξεηό, εμάλζεκα,  επηπεθπθίηηδα,  πνλνθέθαιν,  κπαιγίεο θαη αξζξαιγίεο. 

- Ο ρξόλνο επώαζεο ηεο λόζνπ θπκαίλεηαη από 2 εσο 7 εκέξεο. 

- 1 ζηα 5 άηνκα κε ινίκσμε απν ηνλ ηό zika εθδειώλνπλ ζπκπηώκαηα. 

- Η λόζνο είλαη ζπλήζσο ήπηα θαη πνιύ  κηθξόο αξηζκόο αηόκσλ εκθαλίδεη επηπινθέο. 

Είναι ζημανηικό να αναθερθεί  όηι:  

Υπάξρεη ηζρπξή ππνςία αηηηνινγηθήο ζύλδεζεο ηεο ινίκσμεο απν ηνλ ηό ζε εγθύνπο κε λεπξνινγηθέο 

επηπινθέο (ζύλδξνκν GUILLAIN – BARRE) θαη εκβξπηθέο δπζπιαζίεο (ζπγγελήο κηθξνθεθαιία). 

- Δελ ππάξρεη εκβόιην ε θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ πξνθύιαμε από ηε λόζν. 

ΓΘΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΗΓΜΑΣΧΝ (ΣΘΜΠΗΜΑΣΧΝ) ΑΠΟ ΚΟΤΝΟΤΠΘΑ ΤΝΘΣΑΣΑΘ: 

- Να θνξάηε θαξδηά ξνύρα κε καθξηά καλίθηα καθξηά παληειόληα θαη θαπέιν. 

- Να ρξεζηκνπνηείηε εληνκναπσζεηηθά όπσο DEET (N-DIETHYL-M-TOLUAMIDE). 

- Να ρξεζηκνπνηείηε θνπλνππηέξα ηηο ώξεο ηνπ ύπλνπ. 

- Να ρξεζηκνπνηείηε ζίηεο ζηα παξάζπξα θαη ζηηο πόξηεο. 

- Ιδηαίηεξα γηα ηηο έγθπεο θαη ηηο πεξηπηώζεηο επηθείκελεο εγθπκνζύλεο ζπζηήλεηαη αλαβνιή ηαμηδίνπ ζε 

πεξηνρέο όπνπ αλαθέξνληαη θξνύζκαηα από ηνλ ηό zika ε ζε πεξίπησζε πνπ ην ηαμίδη ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζπζηήλνληαη απμεκέλα κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ησλ δεγκάησλ(ηζηκπεκάησλ) απν 

θνπλνύπηα. 

 

 



 

ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΘΣΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΕΡΘΟΥΕ ΜΕ ΚΡΟΤΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΟ ΖΘΚΑ. 

- Παξαθνινπζήζηε ηελ πγεία ζαο γηα 14 εκέξεο. 

- Αλ εκθαλίζεηε ζπκπηώκαηα, όπσο ππξεηό,  εμάλζεκα,  εξπζξόηεηα ζηα κάηηα,  πνλνθέθαιν, κπαιγίεο θαη 

αξζξαιγίεο,  αλαδεηήζηε άκεζα ιαηρική βοήθεια θαη ελεκεξώζηε ηνλ ηαηξό γηα ην πξόζθαην ηαμίδη ζαο. 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
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