
 

 

 

Σας καλωσορίζω στο 5ο τεύχος της Ε.Δ.Υ.Π.Υ. Ο Δεκέμβριος είναι εορ-

ταστικός μήνας και επομένως σε αυτό το τεύχος οι ευχές έχουν την 

τιμητική τους .  

Σας εύχομαι ολόψυχα «Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος». Ελπίζω το  

2016 να μας βρει όλους  με υγεία, ευτυχία και δυνατούς μιας και νέες προκλήσεις μας 

περιμένουν, όπως  μεταναστευτικό και Δημόσια Υγεία, επικαιροποίηση και απλούστευ-

ση της Υγειονομικής Νομοθεσίας, εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης κουνου-

πιών κλπ. 

Δ.Σ. Ε.Δ.Υ.Π.Υ. 

Πρόεδρος: Χρήστος Χατζηχριστοδούλου 

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ραχιώτης 

Γραμματέας: Ηλίας Χαϊδούτης 

Ειδικός Γραμματέας: Ελένη Χύτα 

Ταμίας: Αλέξανδρος Βόντας 

Μέλη: Δημήτρης Παπαγιάννης  

           Μαρία Μιχαήλ 

Υπεύθυνος Εκδόσεων:  

Αντώνιος Παπαδάκης  Αντώνιος Παπαδάκης 

Υγιεινολόγος M.Sc. - Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης 

Υπεύθυνος Εκδόσεων Ε.Δ.Υ.Π.Υ. 

Παπακυριαζή 22 Λάρισα  Τηλ.: 2410-565007  Fax: 2410-565051   email: info@edypy.gr     www.edypy.gr 

Σε αυτό το τεύχος 

 Ευχές από το Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών & Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας 

 Παρουσίαση Προγράμματος «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας και Πιστοποίηση των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών των Μονάδων Π.Φ.Υ. της 7ης Υ.Πε. Κρήτης» 

 3η Ημερίδα LIFE Conops 

Ευχές  Προέδρου Ε.Δ.Υ.Π.Υ. 

“Προσεγγίζουμε τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων μέσα από 

ακόμη μια χρονιά οικονομικής κρίσης, μα κυρίως κρίσης αξιών και 

ιδεών.   Αυτή την περίοδο, η Δημόσια Υγεία έγινε ακόμη 

φτωχότερος συγγενής του κράτους.  Λιγότερα κονδύλια για την 

Δημόσια Υγεία, λιγότεροι ανθρώπινοι πόροι.  Ας ευχηθούμε ο 

γεννημένος Χριστός να ευλογήσει τη χώρα μας και τους πολίτες 

της, να χαρίσει σε όλους αγάπη και την πολυπόθητη υγεία.  Ο νέος χρόνος 2016 να είναι 

δημιουργικός και να σηματοδοτήσει την αλλαγή στην κατηφορική πορεία της χώρας μας.  

Εύχομαι σε όλους Χρόνια Πολλά, με υγεία και ευτυχία.“ 

Χρήστος Χατζηχριστοδούλου  

Καθηγητής  Υγιεινής & Επιδημιολογίας 
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Ευχές από το Τμήμα Υγειονομικών 

Κανονισμών  & Δημόσιας Υγείας 

Υπουργείου Υγείας 

Κωστούλα Βασιλική, Προϊσταμένη Τμήματος  

Αναγνωστοπούλου Γεωργία  

Κουτσιαρή Φωτεινή  

Μωραίτου Καλλιόπη  

Χεργκελετζάκη Μυρσίνη  

Αγαπητοί συνάδελφοι  

Καταρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε το ενημερωτι-

κό Δελτίο της Ε.Δ.Υ.Π.Υ. που μας δίνει την   δυνατότη-

τα να     αναπτύξουμε ένα διάλογο μαζί σας (ιδιαίτερα 

τον αγαπητό συνάδελφο κ. Αντώνη Παπαδάκη) ώστε 

να σας ενημερώσουμε για ορισμένα εν εξελίξει  θέμα-

τα Δημόσιας Υγείας και να αναφέρουμε τους προβλη-

ματισμούς μας. 

Δέσμευση της χώρας μας στην Συμφωνία  δημοσιοοι-

κονομικών στόχων και διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων,  

μεταξύ των άλλων είναι & η απλούστευση αδειοδότη-

σης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας . 

Για τον λόγο αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνερ-

γασία με τα συναρμόδια Υπουργεία συγκρότησε  Υπο-

ομάδες Εργασίας επιλέγοντας τέσσερεις κύριες δρα-

στηριότητες:: 

1. Τομέας μεταποίησης τροφίμων και ποτών  

 2.Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(ΚΥΕ)  

3.Τουριστικές δραστηριότητες 

4.Εξορυκτικές δραστηριότητες. 

Τα αντικείμενα της κάθε ομάδας εργασίας θα είναι 

σαφή και θα έχουν συγκεκριμένα παραδοτέα σε συ-

γκεκριμένο χρόνο..Στις τρείς πρώτες ανωτέρω υποο-

μάδες συμμετέχει το Τμήμα Υγειονομικών Κανονι-

σμών & Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.  

Στο πλαίσιο των ανωτέρω θα διαμορφωθεί  ένα νέο 

μοντέλο ελεγκτικού μηχανισμού, επικαιροποίηση της 

Υ.Δ για τις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,   

κωδικοποίηση της Υγειονομικής Νομοθεσίας, τροπο-

ποίηση της  κυρωτικής νομοθεσίας και έκδοση νέων 

νομοθετικών ρυθμίσεων για την διαδικασία αδειοδοτη-

σης. 

Παράλληλα όπως είναι γνωστό βρίσκεται σε εξέλιξη  η 

προσπάθειά μας σε συνεργασία με τους δύο Συλλό-

γους των Εποπτών Δ.Υ(Π.Ε.Ε.Δ.Υ & Σ.Ε.Δ.Υ) για τη 

δημιουργία Σώματος Λειτουργών Δημόσιας Υγείας 

σύμφωνα με το  άρθρο 22, του Ν.3370 ΦΕΚ176/τΑ/11

-7-2005, με χαρακτήρα διεπιστημονικό και ενός συλλογικού οργάνου Ε.Δ.Υ υπό την 

Εποπτεία του Υπουργείου Υγείας που θα θεσμοθετηθεί ως ΝΠΔΔ. 

Επίσης είμαστε σε συνεργασία  με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) και 

την  Εθνική Σχολή Δημ. Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΙΝΕΠ), για την δημιουργία προ-

γραμμάτων επιμόρφωσης ,μετεκπαίδευσης  και πιστοποίησης των συναδέλφων. 

Τελειώνοντας θεωρούμε ότι ο  διάλογος ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει  από συναδέλ-

φους, θα πρέπει να συνεχιστεί εποικοδομητικά με προτάσεις, απόψεις και προβληματι-

σμούς, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας εργασίας μας και των υπηρε-

σιών μας  ανταποκρινόμενοι στις νέες προκλήσεις και δεδομένα. 
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Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, στα 

πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας 

και Πιστοποίηση των παρεχόμενων υπη-

ρεσιών των Μονάδων ΠΦΥ της 7ης ΥΠΕ 

Κρήτης» διοργάνωσε εκδήλωση απονομής 

πιστοποιητικών ποιότητας κατά ISO 

9001:2008 & διαπίστευσης εργαστηρίου 

κατά ISO 15189 των Μονάδων Πρωτο-

βάθμιας Φροντίδας Υγείας της 7ης Υγειο-

νομικής Περιφέρειας Κρήτης. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάβ-

βατο, 19 Δεκεμβρίου 2015 στο Ηράκλειο 

(Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Πλ. Κου-

ντουριώτη), παρουσία της πολιτικής ηγε-

σίας του Υπουργείου Υγείας και την συμ-

μετοχή των εμπλεκόμενων φορέων. 

Κατά τη διάρκεια της, απονεμήθηκαν πι-

στοποιητικά ποιότητας στις Μονάδες Πρω-

τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Κρήτης- 

Κέντρα Υγείας, καθώς και  στα Τακτικά 

Εξωτερικά Ιατρεία, Μονάδες Τεχνητού 

Νεφρού και Τμήματα Επειγόντων Περι-

στατικών, οι οποίοι μετά τη διενέργεια 

των απαιτούμενων επιθεωρήσεων, συμ-

μορφώθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις των 

προτύπων. 

Η εν λόγω πιστοποίηση των Κέντρων Υ-

γείας και τμημάτων νοσοκομείων της Κρή-

της, βάσει διεθνών πρωτοκόλλων ποιότη-

τας, σε τόσο μεγάλο αριθμό, αξίζει να 

σημειωθεί ότι υλοποιείται πρώτη φορά 

στην Ελλάδα. 

Το εγχείρημα αποτέλεσε όραμα της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, λόγω 

της αναγκαιότητας εφαρμογής και τήρησης συστήματος ποιότητας σε 

όλες τις δομές υγείας, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπη-

ρεσιών τους, ενώ δεν θα ήταν εφικτό να υλοποιηθεί χωρίς την συνεπή 

εργασία και συνεργασία των εργαζομένων στις δομές. 

Εκδήλωση απονομής πιστοποιητικών ποιότητας 

& διαπίστευσης εργαστηρίου - 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης  

Συγχαρητήρια στους συντελεστές μιας 

τόσο πρωτοποριακής, για Δημόσια 

Υπηρεσία, δράσης και κυρίως  

την Υποδιοικήτρια  της 7ης ΥΠΕ  

κα Τριχοπούλου Άννα  

και την Προϊσταμένη  του Τμήματος 

Βελτίωσης, Ελέγχου & Ποιότητας 

κα Ανδρουλιδάκη Αργυρώ 

και  φυσικά όλους τους εργαζόμενους 

στις δομές αυτές. 
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Παρουσίαση των σημαντικότερων 

αποτελεσμάτων του έργου LIFE CO-

NOPS πραγματοποιήθηκε σήμερα 

στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθη-

νών. Η ημερίδα με θέμα 

«Καταπολέμηση κουνουπιών και δη-

μόσια υγεία: Η επίδραση της κλιματι-

κής αλλαγής» διοργανώθηκε από το 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε 

συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτο-

παθολογικό Ινστιτούτο, το Τμήμα 

Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσα-

λίας και το Κέντρο Ελέγχου & Πρό-

ληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) υπό 

την αιγίδα των Υπουργείων Αγροτι-

κής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υγεί-

ας. Τις εργασίες της εκδήλωσης 

άνοιξε με την ομιλία του ο πρύτανης 

του ΓΠΑ κ. Γεώργιος Παπαδούλης, 

εντομολόγος, ο οποίος μίλησε για τη 

σημαντικότητα του έργου. Παράλλη-

λα, αναφέρθηκε σε ασθένειες που 

μεταδίδονται μέσω των εντόμων και 

που στις μέρες μας παρατηρήθηκε 

εμφάνιση ή και επανεμφάνιση ορι-

σμένων από αυτές. Στη συνέχεια το 

λόγο πήρε ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. 

Μάρκος Μπόλαρης, ο οποίος υπο-

γράμμισε τη σημασία της εντομολο-

γικής έρευνας και εξήρε το έργο των 

ερευνητών. Στο πλαίσιο της ημερί-

δας πραγματοποιήθηκε παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων του “LIFE CO-

NOPS” από την έναρξή του έως σή-

μερα. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν 

τα διαχειριστικά σχέδια αντιμετώπι-

σης των κουνουπιών που αναπτύ-

χθηκαν, ενώ παράλληλα έγινε, για 

πρώτη φορά, παρουσίαση και επίδει-

ξη της πρωτότυπης συσκευής παρα-

κολούθησης χωροκατακτητικών κου-

νουπιών (παγίδα), που αναμένεται 

στο μέλλον να αποτελέσει άλλο ένα 

χρήσιμο εργαλείο στη διάθεση των 

αρμόδιων φορέων. Αναλυτικότερα, 

3η Ημερίδα LIFE Conops 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων  

κ. Μάρκος Μπόλαρης 

θα κατασκευαστούν 12 (δώδεκα) 

πρωτότυπες συσκευές παρακο-

λούθησης κουνουπιών, οι οποίες 

το προσεχές διάστημα θα εγκατα-

σταθούν σε οκτώ επιλεγμένα ση-

μεία στην Ελλάδα (τρεις στην Α-

θήνα, δύο στη Θεσσαλονίκη και 

από μία στα Χανιά, στον Έβρο και 

την Πάτρα) και τέσσερις την Ιτα-

λία. Παράλληλα, ειδικοί από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσί-

ασαν νέες γνώσεις και εμπειρίες 

για θέματα που αφορούν τα κου-

νούπια και τη δημόσια υγεία κα-

θώς και ενέργειες πρόληψης και 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που αυτά προκαλούν. Επιπλέον, 

πραγματοποιήθηκαν ομάδες εργα-

σίας με θέμα: 1. Το Δάγκειο Πυ-

ρετό και τον Πυρετό Τσικουν-

γκούνια, στην οποία συζητήθηκε 

η δημιουργία σχεδίου δράσης στη 

χώρα μας και όλα τα προτεινόμε-

να μέτρα ελέγχου του διαβιβαστή 

(κουνούπια). 2. Την παρουσίαση 

από τις Περιφέρειες των ενερ-

γειών στις οποίες προέβησαν για 

το 2015 στη διαχείριση των κου-

νουπιών και συζήτηση για τη δη-

μιουργία πρότυπης προκήρυξης 

για ολοκληρωμένα προγράμματα 

διαχείρισης κουνουπιών. 3. Την 

αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας 

των κουνουπιών στην Ελλάδα και 

προτάσεις για την αντιμετώπιση 

του φαινομένου. Όλοι οι συμμετέ-

χοντες συμφώνησαν ότι η διατο-

μεακή συνεργασία των εμπλεκό-

μενων φορέων αποτελεί βασικό 

συστατικό για την ορθή διαχείρι-

ση των κουνουπιών και των κιν-

δύνων που έχουν για τη δημόσια 

υγεία. Περισσότερες πληροφορίες 

και οι παρουσιάσεις της ημερίδας 

είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση 

www.conops.gr  

Η Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης 

 Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας 

κα Κύρλεση Αθηνά 
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Ανάμεσα στις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις ήταν και αυτή του 

κ. Χρήστου Χατζηχριστοδούλου, Καθηγητής Υγιεινής και Επιδη-

μιολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: 

Γνώσεις που αποκτήθηκαν από το πρόγραμμα ελέγχου 

νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές - 

MALWEST.  

Όπως ανέφερε το πρόγραμμα MALWEST 

έχει ως στόχος την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

ελέγχου που θα αφορά σε: 

     Επιτήρηση κουνουπιών, πτηνών, ιπποειδών και ανθρώπων σχετικά με 

τον ιό του Δυτικού Νείλου (ΔΝ) 

     Επιτήρηση των κουνουπιών και των ανθρώπων για την ελονοσία. 

 

 Η διάρκεια του προγράμματος ήταν  από 01/01/2012 έως  31/12/2013, 

ενώ επεκτάθηκε  έως τις 31/12/2014 χωρίς περαιτέρω χρηματοδότηση 

για συνέχιση δυο δράσεων (μελέτη σύγκρισης παγίδων σύλληψης ενηλί-

κων κουνουπιών και επιτήρηση ελονοσίας στην περιφερειακή ενότητα 

Λακωνίας). 

 

Το συντονισμό του  προγράμματος έχει το    Εργαστήριο Υγιεινής και 

Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλία, με  συνεργα-

ζόμενους φορείς: 

      Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) 

 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) 

 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδι-

στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 Εργαστήριο Αναφοράς Αρμποϊών, Α’ Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Τμήμα Γεωπο-

νίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, 

  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 Εργαστήριο Βιολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων,  

 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 

 Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων,  

 Κτηνιατρική Σχολή,  

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Κρήτης 

 Εργαστήριο Γενετικής, Εξελικτικής και Συγκριτικής Βιολογίας,  

 Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 Εργαστήριο Χωρικής ανάλυσης, GIS και θεματικής χαρτογραφίας 

Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 Εργαστήριο Βιοχημείας και Εφαρμοσμένης Βιολογίας, Τμήμα Βιολο-

γίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 

Ο  Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας 

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου 
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Δράσεις και αποτελέσματα για τον ιό του Δυτικού Νείλου 

 Άρτια αποτύπωση της ύπαρξης συστη-

μάτων επιτήρησης και ελέγχου του ιού 

του ΔΝ (State of the art) 

 Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπη-

ση για τον ιό με έμφαση στην επιτήρηση 

του  Η ανασκόπηση χωρίστηκε σε τρεις 

ενότητες: 

1.   Ο ιός του ΔΝ στους ανθρώπους 

2.   Ο ιός του ΔΝ στα ζώα (πτηνά, ιπποει-

δή, άλλα θηλαστικά) 

3.   Ο ιός του ΔΝ στα κουνούπια   

Πρόσθετες δράσεις  

     Επιτήρηση κουνουπιών περιμετρικά 

της λίμνης Κάρλας (Πανεπιστήμιο Θεσ-

σαλίας) 

 Αξιολόγηση της τοξικότητας των κοινώς 

χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων και 

διερεύνηση πιθανής ανάπτυξης ανθεκτι-

κότητας των σημαντικότερων ειδών κου-

νουπιών 

 Γενετική ανάλυση του Culex pipiens και 

ανίχνευση του ιού του ΔΝ 

 Μελέτη διαχείμασης κουνουπιών 

 Συστηματική σύγκριση παγίδων σύλλη-

ψης ενηλίκων κουνουπιών 

Θέσεις τοποθέτησης παγίδων για τα έτη 2012-2013  

Αποτελέσματα αγρίων πτηνών για τον ιό του ΔΝ  

Δειγματοληψίες 

   Σε όλη την Ελλάδα 

   Συλλογή 416 δειγμάτων (ορού και ιστού) αγρίων 

πτηνών από 36 είδη πτηνών 

���Αποτελέσματα 

   Αναλύθηκαν 238 δείγματα ορών 

   39 (16.38%) οροθετικά με IFA 

   35 (14.7%) οροθετικά με συμβατική 

ELISA 

   31 (13%) επιβεβαιώθηκαν με VNT 
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Δράσεις και αποτελέσματα για την ελονοσία 

Οροεπιδημιολογική μελέτη για τον ιό του ΔΝ  

Στόχος 

   Εκτίμηση οροεπιπολασμού αντισωμάτων IgG έναντι του ιού του ΔΝ στο 

γενικό πληθυσμό της Ελλάδας 

 

   Δειγματοληψία 

   Δείγματα: υπόλοιπα (left-overs) ορών αίματος από δημόσια και ιδιωτικά μικροβιολογικά εργαστήρια 

   Σύνολο δειγμάτων: 3962 (Οκτώβριος 2012 – Απρίλιος 2013) 

   Ηλικιακές ομάδες: 0-24, 25-54, 55-64, 65-79, 80+ 

   Πληροφορίες ανά δείγμα: φύλο και ηλικία (υποχρεωτικά), επάγγελμα και τόπος διαμονής (προαιρετικά) 

 

  Ανάλυση δειγμάτων 

   West Nile virus IgG DxSelect™, FOCUS Diagnostics (Cypress, California 

90630 USA , approved by FDA) 
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