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Αγαπητοί αναγνώστες,  

Σας καλωσορίζουμε στο 12ο τεύχος του 

ηλεκτρονικού δελτίου της ΕΔΥΠΥ.  
 

Το καλοκαίρι τελικά δεν μας ξέχασε όπως φοβόμασταν! Μετά από ένα 

μήνα γεμάτο βροχές ο ήλιος εμφανίστηκε και ήρθε για να μείνει. Ας 

ελπίσουμε βέβαια αυτό να μην ισχύει για όλους τους κινδύνους που 

επιδεινώνονται τους καλοκαιρινούς μήνες με έναν από αυτούς να είναι τα 

κρούσματα από ιό του Δυτικού Νείλου. Στο τεύχος αυτό θα ενημερωθείτε 

για τα τελευταία εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του 

Δυτικού Νείλου που έχουν καταγράφει στη χώρα μας, για τα κρούσματα 

Ιλαράς αλλά και για σημαντικές δράσεις όπως η Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση 

HEALTHY GATEWAYS και η διημερίδα με θέμα “Καλές πρακτικές στην 

εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού”.  Με ιδιαίτερη χαρά 

σας παρουσιάζουμε πληροφορίες για το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του 

Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής στο πλαίσιο του οποίου 

θεσμοθετείται  «Βραβείο Καθηγητού Δημητρίου Τριχόπουλου».  

Το ενημερωτικό δελτίο είναι μια συλλογική προσπάθεια των μελών της 

ΕΔΥΠΥ. 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   

Καλή ανάγνωση! 

Ελίνα Κωσταρά  

Χημικός Περιβάλλοντος, Technical Officer EU HEALTHY GATEWAYS Joint Action,  

MSc Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή,  

MSc Sustainable Environmental Management 
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Για πληροφορίες για την εγγραφή στην ΕΔΥΠΥ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  

http://www.edypy.gr/site/el/neameli.html    

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. 

http://www.edypy.gr
mailto:info@edypy.gr?subject=Unsubscribe%20%CE%95%CE%94%CE%A5%CE%A0%CE%A5%20Newsletter
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Επικαιρότητα 

Κρούσματα Ιλαράς στην Ελλάδα  

Σε συνέχεια του άρθρου για την Ιλαρά στην Ευρώπη 

που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 10 του Σεπτεμβρίου 

παρουσιάζονται τα τελευταία δεδομένα για τη χώρα 

μας. Με βάση τα τελευταία επιδημιολογικά στοιχεία 

από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 

Νόσων (ECDC) οι χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό 

κρουσμάτων το 2018 είναι η Ρουμανία (4317), η 

Γαλλία (2588), η Ελλάδα (2238) και η Ιταλία (1716). 

Με βάση στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, στην Ελλάδα έχουν 

καταγραφεί 3206 κρούσματα ιλαράς από τις 

1/5/2017 και μέχρι τις 12/7/2018, με μεγαλύτερη 

συχνότητα στη Ν.Ελλάδα. Τα περισσότερα 

κρούσματα έχουν παρουσιαστεί σε άτομα Ελληνικής 

υπηκοότητας (κυρίως μικρά παιδιά από κοινότητες 

Ρομά και άτομα από το γενικό πληθυσμό κυρίως 

στην ηλικιακή ομάδα 25-44 ετών) που δεν έχουν 

ανοσία στην ιλαρά, μεταξύ των οποίων και 

επαγγελματίες υγείας που ήταν ανεμβολίαστοι ή 

ατελώς εμβολιασμένοι.  

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ και 

εδώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιός του Δυτικού Νείλου 
Τα πρώτα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά 

λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την 

περίοδο μετάδοσης 2018 καταγράφτηκαν από το 

ΚΕΕΛΠΝΟ στη χώρα μας.  

Από την αρχή του έτους έως τις 12/7/2018 έχουν 

καταγραφεί 9 κρούσματα από τον ιό του Δυτικού 

Νείλου εκ των οποίων τα 8 παρουσίασαν εκδηλώσεις  

από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και το 1 είχε ήπιες 

εκδηλώσεις.  Για περισσότερες πληροφορίες 

διαβάστε εδώ.  

Διεθνής Διημερίδα με θέμα  

 “Καλές πρακτικές στην εφαρμογή 

του Διεθνούς 

Υγειονομικού Κανονισμού”  
 

Η διημερίδα διοργανώθηκε στις 7-8 Ιουνίου από 

το ΚΕΕΛΠΝΟ, σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό 

Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη 

Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA), υπό την αιγίδα 

του Υπουργείου Υγείας. Στόχος της ήταν να δώσει 

μια νέα ώθηση στο κρίσιμο ζήτημα της 

εφαρμογής του ΔΥΚ, ώστε να τεθεί στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων (αρχές δημόσιας υγείας, υγειονομική 

υπηρεσία λιμενικού σώματος, αεροϋγειονομεία 

κτλ) με στόχο την πλήρη εφαρμογή του στη χώρα 

μας, σημειώνοντας ότι αυτή θα αποτελέσει την 

αφετηρία πιστοποίησής της με βάση τα διεθνή 

πρότυπα σχετικά με τις ορθές εφαρμογές του 

ΔΥΚ.  

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας 

του ΥΥ, Γιάννης Μπασκόζος, ο Αντιπρόεδρος του 

ΚΕΕΛΠΝΟ, Άγης Τερζίδης και ο καθηγητής 

Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου.  

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το 

Ενημερωτικό Δελτίο του ΚΕΕΛΠΝΟ εδώ και για το 

ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός κρουσμάτων Ιλαράς ανά χώρα, Μάιος 2018 

Πηγή: ECDC 

https://bit.ly/2gOQVZx
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/measles-continues-circulate-eueea-new-outbreaks-reported
https://bit.ly/1uFfZjF
https://bit.ly/2KUgV6O
https://bit.ly/2zLt0qx
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Επικαιρότητα 

Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση για τις Πύλες Εισόδου     

EU HEALTHY GATEWAYS Joint Action 

Η Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση HEALTHY GATEWAYS, 

χρηματοδοτείται από το Τρίτο Πρόγραμμα για την Υγεία 

(2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά στην 

ετοιμότητα και δράση στις πύλες εισόδου 

συμπεριλαμβανομένων λιμένων, αεροδρομίων και χερσαίων 

διαβάσεων. Η δράση με συντονιστή το Εργαστήριο Υγιεινής 

και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας ξεκίνησε το Μάιο του 2018, έχει 

διάρκεια 36 μήνες και συμμετέχουν σε αυτή 31 αρμόδιες 

αρχές από 26 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στόχος της Κοινής Δράσης είναι η υποστήριξη της 

συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των Κρατών 

Μελών με στόχο τη βελτίωση των δομών στις πύλες εισόδου 

(λιμένες, αεροδρόμια, χερσαίες διαβάσεις) στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας που 

επηρεάζουν ή εκ φύσεως προέρχονται από τον τομέα των 

μεταφορών συμβάλλοντας έτσι στην υψηλού επιπέδου 

προστασίας της δημόσιας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 

Στην εναρκτήρια συνάντηση που έλαβε χώρα στη Βάρνα 

της Βουλγαρίας στις 12 και 13 Ιουνίου 2018 παραβρέθηκαν 

58 συμμετέχοντες από 22 Κράτη Μέλη και εκπροσώπους 

από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

(DG SANTE), τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους 

Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα( 

CHAFEA), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 

Νόσων (ECDC),  τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της 

Αεροπορίας (EASA) , τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη 

Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά 

Σύνορα (FRONTEX) και εκπρόσωποι των θαλάσσιων 

μεταφορών.  

 

 ΣΤΟΧΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η Κοινή Δράση έχει ως στόχο:  

 Τη διευκόλυνση ανταλλαγής βέλτιστων 

πρακτικών για τη διαχείριση συμβάντων 

δημόσιας υγείας, επιτήρηση και έλεγχο δια-

βιβαστών, σχέδια έκτακτης ανάγκης, επικυ-

ρωμένα σχέδια ετοιμότητας και αντιμετώ-

πισης και πιθανές επιλογές για βελτίωση 

της ανίχνευσης και επιτήρησης συμβάντων 

δημόσιας υγείας στις Πύλες Εισόδου 

 Την υποστήριξη των Κρατών Μελών στην 

επικύρωση σχεδίων έκτακτης ανάγκης μέ-

σω της χρήσης εργαλείων αξιολόγησης και 

τη διεξαγωγή ασκήσεων επι χάρτου και 

προσομοιώσεων.  

 Την παροχή ηλεκτρονικών και δια ζώσης 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τοπικό, 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα 

σχεδίων έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης 

συμβάντων λόγω λοιμώξεων, διαβιβαστών, 

χημικών, περιβαλλοντικών και άλλων πα-

ραγόντων στις Πύλες Εισόδου.    

 Την υποστήριξη της γρήγορης ανταλλαγής 

πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών εργαλεί-

ων από τα καθιερωμένα δίκτυα για Πύλες 

Εισόδου.   

 Την υποστήριξη των υγειονομικών επιθεω-

ρήσεων στα πλοία και στα αεροπλάνα 

 Την δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών 

προς χρήση από τα Κράτη Μέλη για την 

αντιμετώπιση χημικών απειλών, τη διασυ-

νοριακή επικοινωνία και ροής των πληρο-

φοριών κατά τη διάρκεια διερεύνησης ε-

ξάρσεων κρουσμάτων και διαχείρισης συμ-

βάντων σε πλοία, για την επιτήρηση και 

αντιμετώπιση διαβιβαστών στις Πύλες Ει-

σόδου, για τις υγειονομικές επιθεωρήσεις 

σε αεροσκάφη και πλοία συμπεριλαμβάνο-

ντας τα φορτία/αποσκευές για διαβιβαστές 

και τον έλεγχο των κατευθυντήριων οδη-

γιών για τις υγειονομικές επιθεωρήσεις στα 

πλοία 

 Την υποστήριξη διατομεακής συνεργασίας 

με την προώθηση υλοποίησης Μνημόνιο 

Συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών 

φορέων στις Πύλες Εισόδου και η οργάνω-

ση ανταλλαγής επισκέψεων και ασκήσεων 

ετοιμότητας ανάμεσα στις Πύλες Εισόδου 

των γειτονικών χωρών.  
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Προσεχείς εκδηλώσεις 

 

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του  

Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 

Ιατρικής 

(22-25 Νοεμβρίου 2018) 

Το «Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής» διοργανώνει 

το 8ο Συνέδριο του με τίτλο «Σύγχρονες προκλήσεις στη Δημόσια 

Υγεία: Αξιοποίηση της παρακαταθήκης του Καθηγητή Δημήτρη 

Τριχόπουλου» που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα στις 22-25 

Νοέμβριου 2018.  

 

Βραβείο Καθηγητού Δημητρίου Τριχόπουλου  

(8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 

Ιατρικής) 

Το «Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής» με 

την ευκαιρία του 8ου Συνεδρίου του με τίτλο «Σύγχρονες 

προκλήσεις στη Δημόσια Υγεία: Αξιοποίηση της 

παρακαταθήκης του Καθηγητή Δημήτρη Τριχόπουλου» 

που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα το Νοέμβριο 2018, 

θεσμοθετεί  «Βραβείο Καθηγητού Δημητρίου 

Τριχόπουλου» με στόχο την ενίσχυση του ερευνητικού έργου νέων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

της επιδημιολογίας και της δημόσιας υγείας και βρίσκονται στα αρχικά βήματα της σταδιοδρομίας τους. 

Το βραβείο θα απονέμεται στο πλαίσιο των συνεδρίων του Φόρουμ και συνίσταται σε τιμητικό δίπλωμα και οικονομική 

ενίσχυση του βραβευθέντος με το ποσό των 2.000 Ευρώ. 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της επιδημιολογίας και της 

δημόσιας υγείας, οι οποίοι εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

– εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή 

– εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα 

– δεν έχουν συμπληρώσει 5 έτη μετά την απονομή του διδακτορικού τους διπλώματος 

– δεν έχουν συμπληρώσει 3 έτη μετά τις μεταδιδακτορικές τους σπουδές. 

Ο Καθηγητής Δημήτριος Τριχόπουλος πέρα από ερευνητής διεθνούς βεληνεκούς με ανεκτίμητη προσφορά στην Ιατρική 

Επιστήμη και τη Δημόσια Υγεία, υπήρξε και ένας φωτισμένος δάσκαλος που γαλούχησε γενιές επιστημόνων και 

λειτουργών υγείας. Το «Βραβείο Καθηγητού Δημητρίου Τριχόπουλου» απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, τους οποίους 

πάντα στήριζε και ενέπνεε ο Δ. Τριχόπουλος. Θα απονέμεται ως επιβράβευση αξιόλογης δημοσιευμένης εργασίας στο 

πεδίο της επιδημιολογίας / δημόσιας υγείας ή για την ενίσχυση υποσχόμενου ερευνητικού έργου που βρίσκεται σε 

εξέλιξη. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ως τις 15 Οκτωβρίου κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

http://epidemiology.med.uth.gr/dilosi/index.php/761774?lang=el

