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Τα κουνοφπια μπορεί να μεταδϊςουν με το τςίμπθμά 

τουσ διάφορα νοςιματα (όπωσ ελονοςία, λοίμωξθ από 

τον ιό του Δυτικοφ Νείλου):

- αν είναι μολυςμζνα

- ανάλογα με το είδοσ τουσ



Ρωσ μεταδίδεται θ ελονοςία

 Kυρίωσ με τςίμπθμα από κθλυκό μολυςμζνο 

κουνοφπι του γζνουσ “Ανωφελζσ”

 Δεν μεταδίδεται άμεςα από άτομο ςε άτομο

 Δεν μεταδίδεται μζςω ςυνικουσ κοινωνικισ επαφισ

 Ριο ςπάνια με: - μετάγγιςθ αίματοσ

- μεταμόςχευςθ οργάνων

- χριςθ μολυςμζνθσ ςφριγγασ ι βελόνασ

- από τθ μθτζρα ςτο ζμβρυο



Ελονοςία - κουνοφπι Aνωφελζσ

 Συνικωσ αποκζτει αυγά:

- ςε κακαρό νερό

Τςιμπάει από το ςοφρουπο ζωσ το χάραμα,

κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ νφχτασ
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Ρωσ μεταδίδεται θ λοίμωξθ από 
ιό του Δυτικοφ Νείλου;

 Kυρίωσ με τςίμπθμα από κθλυκό μολυςμζνο κουνοφπι 

(ςυνικωσ το “κοινό” κουνοφπι του γζνουσ Culex)

 Δεν μεταδίδεται άμεςα από άτομο ςε άτομο

 Δεν μεταδίδεται μζςω ςυνικουσ κοινωνικισ επαφισ

 Ριο ςπάνια με: - μετάγγιςθ αίματοσ

- μεταμόςχευςθ οργάνων

- από τθ μθτζρα ςτο ζμβρυο



Λοίμωξθ από ιό Δυτικοφ Νείλου - κουνοφπι Culex

Συνικωσ αποκζτει αυγά: 

ςε νερό πλοφςιο ςε οργανικό υλικό

Τςιμπάει από το ςοφρουπο ζωσ το χάραμα,

κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ νφχτασ
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Αυξθμζνο κίνδυνο για ςοβαρι νόςο 
από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου ζχουν:

 οι θλικιωμζνοι

 όςοι ζχουν υποκείμενα προβλιματα υγείασ, π.χ.:

- ανοςοκαταςταλμζνοι 

- νεφροπακείσ

- καρκινοπακείσ

- διαβθτικοί

- με καρδιαγγειακά νοςιματα

- με χρόνια νευρολογικά προβλιματα, π.χ. άνοια

- με χρόνια αναπνευςτικά προβλιματα



Πλοι πρζπει να λαμβάνουμε μζτρα:

- για να αποφεφγουμε τα τςιμπιματα των 
κουνουπιών

- για να μειώνουμε τισ εςτίεσ που αποκζτουν 
τα αβγά τουσ γφρω μασ (ςπίτι, αυλι)



Ρροςταςία από τα τςιμπιματα των 
κουνουπιϊν 



 Κατάλλθλα ροφχα που καλφπτουν όςο γίνεται περιςςότερο το ςώμα: 

- μακριά μανίκια και παντελόνια

- ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ροφχα

 Εντομοαπωκθτικά ςε ακάλυπτο δζρμα & επάνω από τα ροφχα:

• DEET (περιεκτικότθτα ανάλογα με τθν θλικία και τισ οδθγίεσ χριςθσ)

• Ρικαριδίνθ/ικαριδίνθ

• ΙR3535

• Αικζρια ζλαια ευκαλφπτου

Ρροςοχι ςτισ οδθγίεσ χριςθσ!

 Πχι επάνω ςε ερεκιςμζνο δζρμα, τραφματα, αμυχζσ 

 Πχι ςτα μάτια και ςτο ςτόμα

 Πχι ςτα χζρια των παιδιών

 Μετά το αντιθλιακό

 Έγκυεσ - κθλάηουςεσ - παιδιά: ςυμβουλι από το γιατρό τουσ

 Ξζπλυμα εντομοαπωκθτικοφ με νερό και ςαποφνι κακθμερινά

Μζτρα ατομικισ προςταςίασ



Κουνουπιζρα

- ιδίωσ ςε βρζφθ! 
ςιγουρευτείτε ότι δεν ζχει εγκλωβιςτεί κουνοφπι ςτθν κουνουπιζρα

Συχνά λουτρά κακαριότθτασ για τθν απομάκρυνςθ του ιδρϊτα

Μζτρα ατομικισ προςταςίασ



Μζτρα πρόλθψθσ ςτο ςπίτι

Σιτεσ ςε πόρτεσ, παράκυρα, φεγγίτεσ
και αεραγωγοφσ τηακιοφ

Ανεμιςτιρεσ (ιδίωσ οροφισ)
ι κλιματιςτικά

Εντομοκτόνα ςτον αζρα (φιδάκια, ταμπλζτεσ, αεροηόλ κλπ)

Λαμπτιρεσ κίτρινου χρϊματοσ
για το φωτιςμό εξωτερικϊν χϊρων



Μείωςθ των εςτιϊν όπου τα 
κουνοφπια αποκζτουν τα αβγά τουσ



Εςτίεσ απόκεςθσ αβγϊν κουνουπιϊν -
παραδείγματα

Αγροτικό ςφςτθμα

Ρεριαςτικό 
ςφςτθμα

Αςτικό 
ςφςτθμα

Βόκροι, Φρεάτια Βαρζλια Στζρνεσ

Ελαςτικά

Στάνες

Ρλθμμυριςμζνεσ 
εκτάςεισ

Ορυηϊνεσ Κανάλια

ΡΗΓΗ ΟΙΚΟΑΝΑΡΤΥΞΗ



Ρρόλθψθ ςτο ςπίτι



Μζτρα πρόλθψθσ ςτο ςπίτι

 Ρολλά από τα κουνοφπια γεννιοφνται και ηουν:

- ςτο μπαλκόνι

- ςτισ αυλζσ 

- ςτα χωράφια μασ

 Μποροφμε να μειώςουμε τον πλθκυςμό 

των κουνουπιών:

μειϊνοντασ τα ςθμεία εκείνα 

όπου αποκζτουν τα αβγά τουσ



Ρικανζσ εςτίεσ απόκεςθσ αβγϊν κουνουπιϊν 

Ρθγι: Οικοανάπτυξη ΑΕ



Μζτρα πρόλθψθσ ςτο ςπίτι

Κουρεφουμε τακτικά το γραςίδι, τουσ κάμνουσ 

και τισ φυλλωςιζσ (καταφφγια ενιλικων κουνουπιϊν)

Ροτίηουμε κατά προτίμθςθ το πρωί

Δεν αφινουμε να ςυςςωρεφονται λφματα,

νερά αποχζτευςθσ, απόβλθτα

Απομακρφνουμε τα ςτάςιμα νερά

(π.χ. λεκάνεσ, βάηα, πιατάκια γλαςτρϊν)



Μζτρα πρόλθψθσ ςτο ςπίτι

Αντικακιςτοφμε ςπαςμζνουσ ςωλινεσ νεροφ

που τρζχουν

Φυλάςςουμε δοχεία νεροφ (κουβάδεσ, καρότςια, βαρζλια)

που δεν χρθςιμοποιοφμε: 

γυριςμζνα ανάποδα ι καλυμμζνα

Καλφπτουμε ι απομακρφνουμε παλιά λάςτιχα 

που ςυςςωρεφουν νερό

Κακαρίηουμε τα φφλλα που μαηεφονται ςτισ υδρορροζσ



Μζτρα πρόλθψθσ ςτο ςπίτι

Καλφπτουμε με ςίτεσ τουσ 

αγωγοφσ εξαεριςμοφ των βόκρων

Αν ζχουμε πιςίνα ι ςιντριβάνι: 

κζτουμε κάκε μζρα ςε λειτουργία το φίλτρο κακαριςμοφ,

ϊςτε να απομακρφνουμε αυγά και προνφμφεσ κουνουπιϊν

Δίνουμε κλίςθ ςτον κιπο

για να απομακρφνονται τα νερά



• Με χριςθ κουνουπιζρασ 

• Με χριςθ ανεμιςτιρων, κλιματιςτικών 

• Με αντικουνουπικά πλζγματα (ςίτεσ) ςτα ανοίγματα

• Με απομάκρυνςθ ςτάςιμου νεροφ

• Με κοφρεμα γραςιδιοφ, κάμνων, φυλλωςιών

• Με χριςθ εντομοκτόνων ςτον αζρα (φιδάκια, ταμπλζτεσ)

• Με χριςθ λαμπτιρων κίτρινου χρώματοσ 

Συνοπτικά - Ρϊσ μποροφμε 
να αποφεφγουμε /περιορίςουμε τα κουνοφπια ςτο ςπίτι



Μζτρα πρόλθψθσ ςτθν εργαςία 

Κακαρίηουμε ςυχνά και

ψεκάηουμε ςτάβλουσ ηϊων

και κοτζτςια

Ανανεϊνουμε τακτικά το νερό

ςε ποτίςτρεσ ηϊων, γοφρνεσ,

ςτζρνεσ

Καλφπτουμε τισ βάρκεσ ϊςτε

να μθν μαηεφουν νερό τθσ βροχισ



Ρρόλθψθ ςτθν κοινότθτα



Μζτρα πρόλθψθσ ςτθν κοινότθτα

 Κακαρίηουμε τουσ αγωγοφσ ομβρίων υδάτων και τα
αρδευτικά κανάλια από ό,τι εμποδίηει τθν ελεφκερθ ροι
νεροφ

 Κακαρίηουμε τα αγριόχορτα και τθ βλάςτθςθ από

επιφανειακά νερά (ρζματα, κανάλια)

 Δεν κάνουμε αλόγιςτθ χριςθ νεροφ, κυρίωσ όταν

δεν υπάρχουν κατάλλθλοι αποχετευτικοί αγωγοί

 Στα νεκροταφεία χρθςιμοποιοφμε ςυνκετικά άνκθ

όχι ανκοδοχεία με νερό!

 Ρρογράμματα καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν



Φυλλάδια ΚΕΕΛΡΝΟ



Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ

- www.keelpno.gr

- Τμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και  Ραρζμβαςθσ 
του ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. (τθλ. 210 8899 052) ι 
- Κ.ΕΡΙΧ. ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ. (τθλ. 210-5212 054)  

Ακολουθείστε μας στο Twitter @keelpno_gr 

http://www.keelpno.gr/

