
  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ   
Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής ΥγιεινήςΕταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής   

ΤΕΥΧΟΣ 6ο Μάιος 2016                 ISSN 2241-8598 

Αγαπητοί αναγνώστες,  

Σας καλωσορίζουμε στο 6ο τεύχος του 

ηλεκτρονικού δελτίου της ΕΔΥΠΥ.  

Κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση του σωματίου της 

ΕΔΥΠΥ, συστάθηκε εκ νέου συντακτική ομάδα και 

αποφασίστηκε η 4-μηνιαία έκδοση του ενημερωτικού δελτίου 

ξεκινώντας από το Μάιο του 2016. Στα πλαίσια αυτής της 

συνέλευσης αποφασίστηκε πως η θητεία της θέση του 

υπεύθυνου της έκδοσης θα είναι ετήσια. Σε αυτό το σημείο θα 

θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον προηγούμενο υπεύθυνο 

έκδοσης του ενημερωτικού δελτίου κ. Αντώνιο Παπαδάκη, για 

την αρίστη συνεργασία και τη συμβολή του. Ευελπιστούμε να 

συνεχίσουμε αντάξια το έργο του.  

Στόχος μας είναι μέσα από αυτό το ενημερωτικό δελτίο να 

συμβάλλουμε στην εκπλήρωση των στόχων της ΕΔΥΠΥ 

προάγοντας την καλύτερη ενημέρωση των Επιστημόνων 

Δημόσιας Υγείας & Περιβαλλοντικής Υγιεινής σε επίκαιρα 

θέματα.  

Σε αυτό το τεύχος παρουσιάζονται οι τελευταίες δράσεις της 

ΕΔΥΠΥ καθώς και εθνικές δράσεις που αφορούν στους 

μετακινούμενους πληθυσμούς και τη δημόσια υγεία και 

παραθέτονται πηγές για την παρακολούθηση της επιδημίας 

του ιού Zika.  

 

Καλή ανάγνωση! 

 

Ελίνα Κωσταρά 

Χημικός Περιβάλλοντος, Technical Officer EU SHIPSAN ACT Joint 

Action, MSc Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική 

Υγιεινή, MSc Sustainable Environmental Management 
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Ιός Zika  

Τους τελευταίους μήνες έχει απασχολήσει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα η επιδημία του ίου Zika η οποία 

βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αμερική και στη περιοχή του Ειρηνικού (Εικόνα 1). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

γνωστοποίησε στις 1 Φεβρουαρίου την επιδημία από πυρετό από ιό Zika ως Επείγον Περιστατικό Δημόσιας Υ-

γείας Διεθνούς Εμβέλειας. 

 
Εικόνα 1: Χώρες και περιοχές με αναφερόμενη επιβεβαιωμένη αυτόχθονη μετάδοση από διαβιβαστές της νόσου από ιο Zika τους τελευταίους 3 μήνες.  
Πηγή: ECDC http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx  

Ο ιός Zika μοιάζει με τον ιό που προκαλεί το Δάγκειο 

πυρετό και μεταδίδεται, όπως και ο δάγκειος, με δήγμα 

μολυσμένου κουνουπιού του γένους Aedes. Τα 

συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν πυρετό, 

πονοκέφαλο, εξάνθημα, επιπεφυκίτιδα, μυαλγίες και 

αρθραλγίες. Ο χρόνος επώασης κυμαίνεται από 2 έως 7 

ημέρες ενώ η νόσος είναι συνήθως ήπια και διαρκεί 4-7 

ημέρες. (ΚΕΕΛΠΝΟ, 2016)  

Στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου 

Νοσημάτων (ECDC) μπορείτε να βρείτε λίστα με τις 

χώρες και περιοχές μετάδοσης του ιού (ECDC, 2016). 

Στην Ευρώπη έχουν επιβεβαιωθεί εισαγόμενα 

κρούσματα και έχουν ανακοινωθεί κρούσματα και με 

μετάδοση από σεξουαλική επαφή και όχι μέσω 

δήγματος κουνουπιών (ΚΕΕΛΠΝΟ, Ιούνιος 2016).  

Στις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ για τους ταξιδιώτες 

παρουσιάζονται μέτρα πρόληψης κατά τη διάρκεια του 

ταξιδίου καθώς και οδηγίες για ταξιδιώτες μετά την 

επιστροφή τους από περιοχή με τρέχουσα τοπική 

μετάδοση του ιού (ΚΕΕΛΠΝΟ, Ιούνιος 2016).  

Η Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση SHIPSAN ACT μετά από αίτημα 

της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων 

(DG SANTE) έχει δημοσιεύσει κατευθυντήριες οδηγίες για 

τις θαλάσσιες μεταφορές και τον ιό Zika  (Mouchtouri & 

Hadjichristodoulou, 2016; Mouchtouri VA, 2016 ) (http://

www.shipsan.eu/Home/Zikavirus.aspx). Στις οδηγίες αυτές 

περιλαμβάνεται ανάλυση του ρόλου των θαλασσίων 

μεταφορών στην εξάπλωση του ιού Zika και πιθανούς /

υποθετικούς τρόπους εισαγωγής του ιού στην Ευρώπη 

μέσω των θαλασσίων μεταφορών. Η πιθανότητα 

εισαγωγής ανθρώπινων κρουσμάτων της νόσου από ιό 

Zika (πλήρωμα ή επιβάτες, συμπτωματικοί ή 

συμπτωματικοί) και η πιθανότητα εισαγωγής μολυσμένων 

ενηλίκων κουνουπιών με τον ιό Zika μέσω των θαλασσίων 

μεταφορών θεωρείται χαμηλή.  

Κυρίως θέμα  

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx
http://www.shipsan.eu/Home/Zikavirus.aspx
http://www.shipsan.eu/Home/Zikavirus.aspx
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Οι οδηγίες αναφέρουν επιλογές για τη λήψη 

υγειονομικών μέτρων στα εισαγόμενα εμπορεύματα, τα 

πλοία και τα λιμάνια και την αποτελεσματικότητά τους 

λαμβάνοντας υπόψη νομικά ζητήματα σε σχέση με το 

Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (ΔΥΚ) του 2005, καθώς 

και τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και την 

αποτελεσματικότητά τους. Επίσης παραθέτονται 

συστάσεις για τα μέτρα ρουτίνας που θα πρέπει να 

εφαρμόζονται σε τακτική βάση στις Πύλες Εισόδου/

Λιμένες με βάση το ΔΥΚ 2005 καθώς και στα πλοία για 

την πρόληψη διακρατικής μετάδοσης. (Mouchtouri & 

Hadjichristodoulou, 2016). Οι οδηγίες έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις 

Μεταφορές (ETF) και από την ένωση εφοπλιστών της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA). Περισσότερες 

πληροφορίες θα βρείτε στο δελτίο τύπου: http://www.etf

-europe.org/etf-press-area.cfm/pressdetail/11349.  

Παραθέτονται παρακάτω πήγες για περισσότερες 

πληροφορίες και διαρκή ενημέρωση.  

Στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ μπορείτε να διαβάσετε 

περισσότερες πληροφορίες για την Λοίμωξη από τον ιό Zika 

και συγκεκριμένα θα βρείτε τα παρακάτω: 

 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το κοινό  

 Οδηγίες για επαγγελματίες υγείας 

 Οδηγίες για τους ταξιδιώτες 

 Ενημερωτικό σημείωμα: Αιμοεπαγρύπνηση για τη λοίμωξη από τον ιό 

Zika 

 Ενημερωτικό Σημείωμα: Μέτρα βιοεπαγρύπνησης για ιστούς, όργανα, 

κύτταρα και άλλες ουσίες ανθρώπινης προέλευσης 

ΕU. Outbreak of Zika Virus Disease http://ec.europa.eu/health/zika/

index_en.htm 

ECDC. Zika virus infection.  http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/

zika_virus_infection/Pages/index.aspx 

WHO. Zika virus http://www.who.int/topics/zika/en/ 

CDC. Zika Virus http://www.cdc.gov/zika/ 

EU SHIPSAN ACT. Interim Guidance on maritime transport and Zika 

virus disease. http://www.shipsan.eu/Home/Zikavirus.aspx 
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Μετακινούμενοι πληθυσμοί και δημόσια υγεία  
Στις παρακάτω παραγράφους παραθέτονται κάποια από τα τελευταία νέα (οδηγίες, δράσεις κτλ) όσον 

άφορα στο θέμα των μετακινούμενων πληθυσμών και της δημόσιας υγείας.   

Επικαιρότητα 

Το Μάρτιο 2016 το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο 

με αφορμή την άφιξη μεγάλου κύματος προσφύγων και 

μεταναστών τόσο στο λιμάνι του Πειραιά, όσο και σε 

άλλες περιοχές ανά την επικράτεια περιγράφοντας τα 

μέτρα υποδομής που θα πρέπει να έχουν οι χώροι 

προσωρινής εγκατάστασής καθώς και θέματα που 

αφορούν στην ασφαλούς σίτιση των προσφύγων - 

μεταναστών. Διαβάστε περισσότερα εδώ. 

Επίσης, το Υπουργείο Υγείας ζήτησε από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες να αποστείλουν στοιχεία για τις συνθήκες 

υγιεινής διαβίωσης των προσφύγων-μεταναστών στους 

προσωρινούς χώρους διαμονής τους. Τα στοιχεία που 

θα πρέπει να καταγραφούν όπως αυτά έχουν οριστεί 

από το Υπουργείο είναι: (α) Χώρος Διαμονής Αριθμός 

Προσφύγων – Μεταναστών (β) ‘Υδρευση (γ) Παροχή 

Πόσιμου Νερού (δ) Αποχέτευση (ε) Αποχωρητήρια – 

είδος και επάρκεια αποχωρητηρίων (ζ) Λουτρά 

καθαριότητας (η) Δοχεία αποκομιδής απορριμμάτων (θ) 

Συχνότητα αποκομιδής Διαβάστε περισσότερα εδώ. 

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) μετά την καταγραφή κρουσμάτων 

Ανεμευλογιάς στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων-

Μεταναστών δημοσίευσε νέες Οδηγίες για την 

αντιμετώπιση τους.  

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. πραγματοποίησε συνάντηση επιστημόνων 

στις 24 Μάιου 2016 με εκπροσώπους από το Υπουργείο 

Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), το 

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο 

Παιδείας με θέμα «Υγεία Μετακινούμενων Πληθυσμών: Οι 

δράσεις του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για το 2016.» Διαβάστε 

περισσότερα εδώ. 

http://www.etf-europe.org/etf-press-area.cfm/pressdetail/11349
http://www.etf-europe.org/etf-press-area.cfm/pressdetail/11349
http://www.keelpno.gr/el-gr/%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BD%CE%BF%CF%83%
http://ec.europa.eu/health/zika/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/zika/index_en.htm
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/Pages/index.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/Pages/index.aspx
http://www.who.int/topics/zika/en/
http://www.cdc.gov/zika/
http://www.shipsan.eu/Home/Zikavirus.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx
http://www.keelpno.gr/el-gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%B7.aspx
http://www.keelpno.gr/el-gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%B7.aspx
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/ygieinh-periballontos/3811-odhgies-gia-thn-ygieinh-diabiwsh-twn-prosfygwn-metanastwn
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/ygieinh-periballontos/3812-apostolh-stoixeiwn-gia-tis-synthhkes-ygieinhs-diabiwshs-twn-prosfygwn-metanastwn-stoys-proswrinoys-xwroys-diamonhs-toys
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82/2016/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%
http://www.keelpno.gr/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97/%CE%9B%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85/tabid/601/itemid/320/amid/1062/.aspx
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Συνέδριο Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης 

SHIPSAN ACT 
Ημερομηνία:  28 Σεπτεμβρίου 2016 

Η Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση SHIPSAN ACT έχει ως 

στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και 

βιώσιμης στρατηγικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με 

σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας των επιβατών και 

των εργαζομένων σε πλοία (επιβατηγά, 

κρουαζιερόπλοια, φορτηγά) και την πρόληψη 

κινδύνων δημόσιας υγείας.  

Στο ευρωπαϊκό συνέδριο θα παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματα της κοινής δράσης και ερευνητικές 

μελέτες των κρατών μελών και των εκπροσώπων 

των ναυτιλιακών εταιριών σε θέματα δημόσιας 

υγείας και περιβαλλοντικής υγιεινής.  
 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ταξιδιωτικής, 

Γεωγραφικής & Τροπικής Ιατρικής 

Ημερομηνία: 7 – 9 Οκτωβρίου 2016 

Τόπος διεξαγωγής: 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, 

Αθήνα 

Η Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής & 

Τροπικής) Ιατρικής οργανώνει στην Αθήνα το 

συνέδριο από 7 έως 9 Οκτωβρίου 2016.  Για 

περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή, 

θεματολογία και για την υποβολή περιλήψεων 

εργασιών επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://geomed.gr/5paneliniosynedriotravel2016-%

CE%B3/ 

 

Πανελλήνιο Συνέδριο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»  

Ημερομηνία:  17—19 Δεκεμβρίου 2016 

Τόπος διεξαγωγής: ΤΕΙ Θεσσαλίας, Λάρισα 

Στόχος του Συνεδρίου είναι πρώτιστα η 

συγκέντρωση και ανάδειξη του παραχθέντος 

ερευνητικού έργου στα πλαίσια της πράξης 

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, αλλά και η παρουσίαση συναφούς 

έργου που αποτελεί συνέχεια και απορρέει από την 

εκτέλεση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων, 

εντός ή εκτός της πράξης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ. Για 

περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή, 

θεματολογία και για την υποβολή περιλήψεων 

εργασιών επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://archimedes.teilar.gr/index.html 

Προσεχείς εκδηλώσεις Επικαιρότητα 

69η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας  

Ημερομηνία: 23-28 Μαΐου 2016   

Τόπος διεξαγωγής: Γενεύη, Ελβετία  

Κατά την διάρκεια της Συνέλευσης των 194 κρατών 

μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εγκρίθηκαν 

ψηφίσματα που αφορούν στο πλαίσιο δέσμευσης του 

ΠΟΥ με μη κρατικούς φορείς (Framework for Engagement 

with Non-State Actors), στους στόχους της βιώσιμης 

ανάπτυξης, στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, στον 

έλεγχο του καπνού, στους θανάτους και τραυματισμούς 

από ατυχήματα οδικής κυκλοφορίας, στη διατροφή, 

στον HIV, ηπατίτιδα και στα σεξουαλικά μεταδιδόμενα 

νοσήματα, στις μυκητιάσεις, στην ερευνά και ανάπτυξη, 

στην πρόσβαση φαρμάκων και στις ολοκληρωμένες 

υπηρεσίας υγείας.  Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης 

επισημάνθηκε η σημαντικότητα της πολυτομεακής 

δράσης για θέματα υγείας.  

Συγκεκριμένα για τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό 

εξετάστηκε η έκθεση της  Επιτροπής Αναθεώρησης για 

το ρόλο του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού στην 

επιδημία του ιογενούς αιμορραγικού πυρετού από ιό 

Ebola. Παρατηρήθηκε πως για την κλιμάκωση της 

επιδημίας δεν φέρει ευθύνη ο Διεθνής Υγειονομικός 

Κανονισμός κάθε αυτού αλλά η έλλειψη εφαρμογής του.  

Οι προσεγγίσεις που προτάθηκαν για την ενίσχυση της 

εφαρμογής του ΔΥΚ περιλαμβάνουν την εισαγωγή ενός 

νέου ενδιάμεσου επίπεδου ειδοποίησης συμβάντων 

δημόσιας υγείας και την αναγνώριση της εξωτερικής 

αξιολόγησης των εθνικών δομών και υπηρεσιών σε 

σχέση με το ΔΥΚ ως βέλτιστη πρακτική.  

Διαβάστε περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:   

 Δελτίο τύπου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε 

σχέση με την 69η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας  

 Ομιλία του Υπουργού Υγείας Α. Ξανθού στο πλαίσιο 

της 69ης Γενικής Συνέλευσης του ΠΟΥ με θέμα 

«Μετασχηματίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε 

περίοδο κρίσης, από την τεκμηριωμένη υγειονομική 

ανάγκη στην πολιτική οικονομία της Υγείας»  

 Ομιλία του γ.γ. Δημόσιας Υγείας, Ι.Μπασκόζου με θέμα 

«Μετανάστευση και Υγεία» 

http://www.shipsan.eu/
http://geomed.gr/5paneliniosynedriotravel2016-%CE%B3/
http://geomed.gr/5paneliniosynedriotravel2016-%CE%B3/
http://archimedes.teilar.gr/index.html
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/wha69-28-may-2016/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/wha69-28-may-2016/en/
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3924-omilia-toy-ypoyrgoy-ygeias-a-ksanthoy-sthn-69h-genikh-syneleysh-toy-pagkosmioy-organismoy-ygeias
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3924-omilia-toy-ypoyrgoy-ygeias-a-ksanthoy-sthn-69h-genikh-syneleysh-toy-pagkosmioy-organismoy-ygeias
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3924-omilia-toy-ypoyrgoy-ygeias-a-ksanthoy-sthn-69h-genikh-syneleysh-toy-pagkosmioy-organismoy-ygeias
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3924-omilia-toy-ypoyrgoy-ygeias-a-ksanthoy-sthn-69h-genikh-syneleysh-toy-pagkosmioy-organismoy-ygeias
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3924-omilia-toy-ypoyrgoy-ygeias-a-ksanthoy-sthn-69h-genikh-syneleysh-toy-pagkosmioy-organismoy-ygeias
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3930-h-omilia-toy-g-g-dhmosias-ygeias-i-mpaskozoy-me-thema-metanasteysh-kai-ygeia-sto-plaisio-ths-69hs-genikhs-syneleyshs-toy-poy
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3930-h-omilia-toy-g-g-dhmosias-ygeias-i-mpaskozoy-me-thema-metanasteysh-kai-ygeia-sto-plaisio-ths-69hs-genikhs-syneleyshs-toy-poy
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Νέα της ΕΔΥΠΥ 

Η Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής 

Υγιεινής σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσε στις 3 Μαρτίου 

2016 σεμινάριο με τίτλο «Μετακίνηση πληθυσμών και 

δημόσια υγεία». Στα πλαίσια του σεμιναρίου τελέστηκε 

βράβευση του Dr Denis Coulombier, Διευθυντή της 

Μονάδας Επιτήρησης και Απόκρισης του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) για την προσφορά 

τους στην προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην 

Ευρώπη.  

Στα πλαίσια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν τα 

παρακάτω θέματα από διακεκριμένους επιστήμονες:  

Η Δρ. Βαρβάρα Μουχτούρη, Manager της Ευρωπαϊκής 

Κοινής Δράσης SHIPSAN ACT παρουσίασε στην 

εναρκτήρια ομιλία το θέμα με τίτλο «Ο αντίκτυπος για 

την Παγκόσμια Υγειονομική Ασφάλεια των 

μετακινήσεων του πληθυσμού και ο ρόλος των πυλών 

εισόδου».  

 

Συνέχισε ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας και ο 

συντονιστής της  Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης SHIPSAN 

ACT Χρήστος Χατζηχριστοδούλου παρουσιάζοντας τα 

μεταδιδόμενα νοσήματα μεταξύ των μεταναστών και 

συγκεκριμένα την περίπτωση της ελονοσίας στην 

Ελλάδα.  

Ο Dr Miguel Davila Cornejo, Επικεφαλής του International 

Alerts Unit, του Υπουργείου Υγείας της Ισπανίας 

παρουσίασε το ισπανικό σύστημα υγειονομικού ελέγχου 

των συνόρων.  

Η Dr. Maria Cristina Rota από το Istituto Superiore Di 

Sanita της Ιταλίας παρουσίασε στοιχεία που αφορούν 

στη Νόσο των Λεγεωναρίων που σχετίζεται με τα 

ταξίδια.  

Κλείνοντας το σεμινάριο, ο Dr Denis Coulombier, 

Διευθυντή της Μονάδας Επιτήρησης και Απόκρισης του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) 

παρουσίασε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου 

Νοσημάτων στην Ευρώπη και στον κόσμο.    

 
Εικόνα 1: Βράβευση του Dr Denis 

Coulombier από τον Αναπληρωτή 

Πρύτανη Έρευνας, Καθηγητή Ζήση 

Μαμούρη, Τμήμα Βιοχημείας και 

Βιοτεχνολογίας  

 
Εικόνα 2: Βράβευση του Dr Denis Coulombier 

από τον Πρόεδρο της ΕΔΥΠΥ, Δημήτριο 

Παπαγιάννη 

Εκδήλωση βράβευσης και σεμινάριο «Μετακίνηση πληθυσμών και δημόσια υγεία» 

Θα χαρούμε να 

δημοσιεύσουμε και 

δικές σας συμμετοχές 

στα επόμενα τεύχη 

του Ενημερωτικού 

Δελτίου ή να 

ακούσουμε τις 

προτάσεις σας για 

τυχόν βελτιώσεις.  

Για να αποστείλετε 

άρθρα και επιστολές 

παρακαλούμε 

επικοινωνήστε 

στο info@edypy.gr  

 

Εάν δεν επιθυμείτε να 

λαμβάνετε το 

Ενημερωτικό Δελτίο 

παρακαλούμε πατήστε 

εδώ. 
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