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Δήλωση	  σύγκρουσης	  συμφερόντων	  

•  Δηλώνω	  ότι	  δεν	  έχω	  σύγκρουση	  συμφερόντων	  σε	  σχέση	  με	  
το	  θέμα	  της	  συζήτησης.	  
–  Κατά	  την	  τελευταία	  5ετία	  δεν	  έχω	  λάβει	  αμοιβές	  για	  παροχή	  
υπηρεσίας	  ή	  συμβουλών	  σε	  Εταιρεία	  η	  οποία	  παρασκευάζει	  ή	  
εμπορεύεται	  προϊόντα	  που	  σχετίζονται	  με	  τη	  μεταγγισιοθερα-‐
πεία.	  

–  Κατά	  την	  τελευταία	  5ετία	  δεν	  έχω	  λάβει	  χρηματοδότηση	  για	  
έρευνα	  ή	  άλλο	  έργο	  από	  Εταιρεία	  η	  οποία	  παρασκευάζει	  ή	  
εμπορεύεται	  προϊόντα	  που	  σχετίζονται	  με	  τη	  μεταγγισιοθερα-‐
πεία.	  

–  Κατά	  την	  τελευταία	  5ετία	  δεν	  είχα	  καμία	  άλλη	  άμεση	  ή	  έμμεση	  
οικονομική	  σχέση	  με	  Εταιρεία	  η	  οποία	  παρασκευάζει	  ή	  εμπο-‐
ρεύεται	  προϊόντα	  που	  σχετίζονται	  με	  τη	  μεταγγισιοθεραπεία.	  

Τ.	  Παναγιωτόπουλος	  



Κύρια	  σημεία	  

•  Τι	  είναι	  «εκτίμηση	  κινδύνου»	  
•  Τι	  είναι	  «αναδυόμενα	  λοιμώδη	  νοσήματα»	  
•  Το	  παράδειγμα	  του	  χαρακτηρισμού	  «επηρεαζόμενων	  

περιοχών»	  (affected	  areas)	  από	  ελονοσία	  
–  Τα	  διλήμματα	  

•  Οικονομικές	  παράμετροι	  στη	  λήψη	  αποφάσεων	  	  
–  Είναι	  ηθικό	  να	  λαμβάνεται	  υπόψη	  η	  σχέση	  κόστους-‐οφέλους;	  

•  Θεσμικές	  ρυθμίσεις	  για	  την	  πραγματοποίηση	  εκτίμησης	  κινδύνου	  



Αναδυόμενα	  λοιμώδη	  νοσήματα	  

	  «	  Λοιμώδη	  νοσήματα	  που	  
	  -‐	  έχουν	  πρόσφατα	  εμφανιστεί	  στον	  ανθρώπινο	  πληθυσμό	  
	  -‐	  υπάρχουν	  από	  παλαιά,	  αλλά	  έχουν	  πρόσφατα	  
παρουσιάσει	  αύξηση	  της	  επίπτωσης	  ή	  της	  γεωγραφικής	  
διασποράς	  τους.	  »	  

Πηγή:  Morse SS, Emerging Infectious Diseases 1995; 1(1):7-15. 



Εκτίμηση	  κινδύνου	  (διακινδύνευσης)	  

«	  Η	  ποιοτική	  ή	  ποσοτική	  εκτίμηση	  της	  πιθανότητας	  βλαπτικών	  
επιδράσεων	  που	  μπορεί	  να	  προκληθούν	  από	  την	  έκθεση	  σε	  
καθορισμένους	  παράγοντες	  κινδύνου	  ή	  από	  την	  απουσία	  των	  
ευνοϊκών	  επιδράσεων	  προστατευτικών	  παραγόντων.	  
Η	  εκτίμηση	  κινδύνου	  χρησιμοποιεί	  κλινικά,	  επιδημιολογικά,	  
τοξικολογικά,	  περιβαλλοντικά	  δεδομένα	  και	  κάθε	  άλλη	  
κατάλληλη	  τεκμηρίωση.	  »	  

Πηγή:  Porta M, A dictionary of epidemiology. Sixth edition. 2014. 



Βασικές	  αρχές	  

Κίνδυνος	  μηδέν	  
ΔΕΝ	  υπάρχει	  

Η	  μετάγγιση	  
αίματος	  απαιτεί	  

τη	  μέγιστη	  
δυνατή	  ασφάλεια	  

Ανάγκη	  στάθμισης	  
των	  δεδομένων	  

Ιατρική	  βάσει	  
τεκμηρίωσης	  

1	   2	  

3	   4	  



Ελονοσία	  στην	  Ελλάδα	  

•  Ελλάδα:	  ενδημική	  χώρα	  έως	  τα	  μέσα	  του	  20ου	  αιώνα	  

•  Ανθελονοσιακός	  αγώνας	  (1946-‐1960)	  
	  

•  1974:	  «χώρα	  ελεύθερη	  ελονοσίας»	  

•  1975	  -‐	  2015:	  20	  -‐	  80	  εισαγόμενα	  κρούσματα	  /	  έτος	  

•  2009	  –	  2016:	  	  
	  	  	  	  	  καταγραφή	  κρουσμάτων	  με	  ενδείξεις	  εγχώριας	  μετάδοσης	  



Αριθμός	  κρουσμάτων	  ελονοσίας	  και	  λοίμωξης	  από	  ιό	  
Δυτικού	  Νείλου,	  σύνολο	  Ελλάδας,	  2009-‐2015	  

Έτος	  

Ελονοσία	  με	  ενδείξεις	  
εγχώριας	  μετάδοσης	  

(εισαγόμενα)	  

Λοίμωξη	  από	  
ιό	  του	  Δυτικού	  Νείλου	  

(με	  εκδηλώσεις	  από	  ΚΝΣ)	  

2009	   7	  (44)	   0	  (0)	  

2010	   4	  (40)	   262	  (197)	  

2011	   42	  (54)	   100	  (75)	  

2012	   20	  (73)	   161	  (109)	  

2013	   3	  (22)	   86	  (51)	  

2014	   0	  (38)	   15	  (14)	  

2015	   6	  (79)	   0	  (0)	  
2016	   6	  (108)	   0	  (0)	  

Πηγή:	  ΚΕΕΛΠΝΟ	  (www.keelpno.gr)	  



Τρέχουσα	  πρακτική	  σε	  περίπτωση	  
εμφάνισης	  εγχώριων	  κρουσμάτων	  

Ελονοσία	  
• Αποκλεισμός	  από	  αιμοδοσία	  
• Τόπος:	  επηρεαζόμενες	  περιοχές	  (affected	  areas)	  
• Χρόνος:	  έως	  λήξη	  επόμενης	  περιόδου	  μετάδοσης	  εφόσον	  δεν	  
εμφανιστούν	  άλλα	  περιστατικά	  εγχώριας	  μετάδοσης	  (πρακτικά:	  
έως	  Οκτώβριο-‐Νοέμβριο	  επόμενου	  έτους)	  
(Περίοδος	  επώασης	  ελονοσίας	  από	  P.	  vivax:	  συνήθως	  12-‐18	  ημ.,	  
δυνητικά	  8-‐10	  μην.	  ή	  περισσότερο)	  



2012	  



Εκτίμηση	  κινδύνου	  για	  χαρακτηρισμό	  
«επηρεαζόμενων	  περιοχών»	  

•  Λεπτομερές	  ιστορικό	  ασθενών	  
•  Ιατρικό	  (π.χ.	  έναρξη	  συμπτωμάτων,	  τι	  συμπτώματα)	  	  
•  Ιστορικό	  μετακινήσεων	  

•  Επιδημιολογικά	  δεδομένα	  
•  Πρόσφατο	  (2009+)	  ιστορικό	  κρουσμάτων	  εγχώριας	  
μετάδοσης	  

•  Απώτερη	  ιστορία	  ενδημικών	  περιοχών	  
•  Κοινωνικά	  δεδομένα	  (παρουσία	  ατόμων	  από	  ενδημικές	  

χώρες)	  
•  Εντομολογικά	  δεδομένα	  (παρουσία	  ανωφελών)	  
•  Δεδομένα	  μορφολογίας	  εδάφους	  
Ø  Σε	  συνθήκες	  επιστημονικής	  αβεβαιότητας	  



Πηγή:	  Sudre	  B	  et	  al,	  Emerg	  Infect	  Dis,	  2013	  

Ιστορικές	  περιοχές	  μετάδοσης	  ελονοσίας	  
(πριν	  εξάλειψη	  ελονοσίας	  από	  την	  Ελλάδα)	  



Πηγή:	  Sudre	  B	  et	  al,	  Emerg	  Infect	  Dis,	  2013	  

Περιοχές	  με	  ευνοϊκά	  χαρακτηριστικά	  για	  
μετάδοση	  ελονοσίας	  (δεδομένα	  2009-‐2012)	  



Κρίσιμα	  ζητήματα	  για	  «επηρεαζόμενες	  περιοχές»	  
(αποκλειστικά	  για	  λήψη	  μέτρων	  ασφάλειας	  αίματος)	  

•  Κριτήρια	  για	  λήψη	  μέτρων	  ασφάλειας	  αίματος	  vs	  κίνδυνος	  
νόσησης	  με	  ελονοσία	  
–  Λακωνία:	  έλεγχος	  αίματος	  αιμοδοσίας	  κατά	  την	  περίοδο	  αυξημένων	  

κρουσμάτων	  (0/1591	  ελέγχους	  αιμοδοτών)	  	  
–  Συζήτηση/συμφωνία	  σε	  Ευρωπαϊκό	  επίπεδο	  

•  Πόσα	  κρούσματα	  εγχώριας	  μετάδοσης	  για	  χαρακτηρισμό	  
«επηρεαζόμενης	  περιοχής»?	  

•  Έκταση	  «επηρεαζόμενης	  περιοχής»	  (σε	  σχέση	  με	  
πιθανολογούμενο	  τόπο	  έκθεσης)?	  

•  Διοικητικές	  ενότητες	  βάσει	  των	  οποίων	  γίνεται	  ο	  
χαρακτηρισμός	  των	  «επηρεαζόμενων	  περιοχών»?	  

•  Διάρκεια	  ισχύος	  μέτρων	  ασφάλειας	  αίματος	  (πότε	  γίνεται	  
«αποχαρακτηρισμός»	  περιοχής	  ως	  «επηρεαζόμενης»)?	  



Πόσα	  κρούσματα	  εγχώριας	  μετάδοσης	  για	  
χαρακτηρισμό	  «επηρεαζόμενης	  περιοχής»?	  



Classificajon	  and	  definijon	  of	  risk	  areas	  
(for	  blood	  safety	  measures)	  

Favourable	  environ-‐
mental	  condi�ons	  

Presence	  of	  pathogens	  
In	  vectors/animals	  

Seasonal	  recurrence	  of	  
disease	  (in	  humans)	  

Presence	  of	  pathogens	  
in	  humans	  

Source:	  Domanovic	  &	  Giesecke,	  Euro	  Surveill	  2012	  



Έκταση	  «επηρεαζόμενης	  περιοχής»	  (σε	  σχέση	  
με	  πιθανολογούμενο	  τόπο	  έκθεσης)?	  



D	  Domanovic	  et	  al,2016;26(3):161-‐5	  



Τόποι	  πιθανής	  εγχώριας	  μετάδοσης	  ελονοσίας	  και	  
κύκλοι	  ακτίνας	  6	  km	  (Λακωνία,	  2011-‐2012)	  

Πηγή:	  Domanovic	  D	  et	  al,	  Transfus	  Med,	  2016	  



Διοικητικές	  ενότητες	  βάσει	  των	  οποίων	  
γίνεται	  ο	  χαρακτηρισμός	  των	  
«επηρεαζόμενων	  περιοχών»?	  



D	  Domanovic	  et	  al,	  2016;26(3):161-‐5	  



Διάρκεια	  ισχύος	  μέτρων	  ασφάλειας	  αίματος	  
(πότε	  γίνεται	  «αποχαρακτηρισμός»	  
περιοχής	  ως	  «επηρεαζόμενης»)?	  



D	  Domanovic	  et	  al,	  2016;26(3):161-‐5	  



Είναι	  ηθικό	  να	  λαμβάνεται	  υπόψη	  η	  σχέση	  
κόστους	  –	  οφέλους	  ?	  



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:	  
Διλήμματα	  σχετικά	  με	  μέτρα	  ασφάλειας	  

αίματος	  για	  λοίμωξη	  από	  ιό	  Δυτικού	  Νείλου	  
•  Μοριακός	  έλεγχος	  για	  παρουσία	  ιού	  

•  Μέθοδος:	  
single	  donor	  unit	  tes�ng	  
vs	  
pool	  tes�ng	  

•  Τόπος	  -‐	  Χρόνος:	  
σε	  όλη	  τη	  χώρα	  καθ’	  όλη	  την	  περίοδο	  μετάδοσης	  (συνήθως	  Μάϊος	  

έως	  Οκτώβριο)	  ανεξάρτητα	  από	  εμφάνιση	  κρουσμάτων	  
vs	  
επηρεαζόμενες	  περιοχές	  (δηλ.	  μετά	  εμφάνιση	  κρουσμάτων)	  σε	  

επίπεδο	  Δήμου	  επί	  42	  ημέρες	  (max	  περίοδος	  επώασης	  x3)	  
(Περίοδος	  επώασης	  λοίμωξης	  από	  ιό	  Δυτικού	  Νείλου:	  2-‐14	  ημ.)	  



Είναι	  ηθικό	  να	  λαμβάνεται	  υπόψη	  η	  σχέση	  
κόστους	  –	  οφέλους	  ?	  

•  Πάντοτε	  υπεισέρχεται	  η	  παράμετρος	  του	  οικονομικού	  κόστους	  –	  
οι	  πόροι	  είναι	  περιορισμένοι	  

•  Το	  κρίσιμο	  ζήτημα:	  	  
–  Ρητή	  στάθμιση	  κόστους–οφέλους	  (ή	  όχι)?	  
	  [Επομένως,	  δυνατότητα	  σύγκρισης	  με	  διάθεση	  του	  ίδιου	  
ποσού	  σε	  εναλλακτικές	  παρεμβάσεις]	  

‒  Άμεση	  αναφορά	  σε	  κόστος–όφελος	  (ή	  όχι)?	  	  
•  Εάν	  όχι	  άμεση	  αναφορά	  και	  ρητή	  στάθμιση	  

–  Ακούγεται	  όποιος	  έχει	  πιο	  δυνατή	  φωνή	  
•  Π.χ.	  κοινωνικές	  ομάδες	  με	  πολιτική	  ισχύ,	  εταιρείες	  με	  
οικονομική	  ισχύ	  (και	  πρόσβαση	  στα	  ΜΜΕ)	  

•  Π.χ.	  παραμέληση	  ευάλωτων	  ομάδων	  



Η κλινική 
οπτική 

H οπτική της  
επιδηµιολογίας 

Ο	  ρόλος	  της	  
δημόσιας	  
υγείας	  



Θεσμικά	  ζητήματα	  στην	  εκτίμηση	  κινδύνου	  

•  Ρητή	  διατύπωση	  διλημμάτων/ερωτημάτων	  
•  Προϋποθέσεις	  για	  τη	  διαμόρφωση	  προτάσεων	  βάσει	  

τεκμηρίωσης	  (evidence	  based):	  διεπιστημονικότητα,	  τεχνική	  
επάρκεια/αξιοκρατία,	  συλλογή	  και	  ανάλυση	  δεδομένων	  
(επιδημιολογική	  και	  εντομολογική	  επιτήρησης,	  συστηματική	  
παρακολούθηση	  συμβάντων	  μετάδοσης	  λοιμωδών	  
νοσημάτων	  από	  μετάγγιση	  αίματος,	  έρευνα)	  

•  Διαφάνεια:	  δημοσιοποίηση	  κριτηρίων,	  τεκμηρίωσης	  κλπ.	  
•  Ανεξαρτησία	  γνώμης:	  διασφάλιση	  όχι	  επιρροής	  από	  

οικονομικά	  συμφέροντα,	  πολιτικές	  σκοπιμότητες	  κ.ά.	  	  
•  Συστηματική	  δήλωση	  σύγκρουσης	  συμφερόντων	  από	  

επιστήμονες	  που	  εμπλέκονται	  σε	  λήψη	  αποφάσεων	  



Συνόψιση	  

•  Κίνδυνος	  μηδέν	  ΔΕΝ	  υπάρχει	  à	  σημασία	  εκτίμησης	  κινδύνου	  
•  Το	  παράδειγμα	  του	  χαρακτηρισμού	  «επηρεαζόμενων	  

περιοχών»	  (affected	  areas)	  από	  ελονοσία	  	  
–  Τα	  διλήμματα	  

•  Εκτίμηση	  κινδύνου:	  επιστημονική	  δραστηριότητα	  –	  θεσμικά	  
ζητήματα	  
–  Συστηματικά	  (διατυπωμένα	  κριτήρια)	  
–  Διεπιστημονική	  ομάδα	  εργασίας	  (συλλογική	  απόφαση)	  
–  Τεκμηρίωση	  (evidence	  based)	  –	  διεπιστημονικότητα,	  
τεχνική	  επάρκεια/αξιοκρατία,	  δεδομένα	  κλπ.	  

–  Διαφάνεια	  (δημοσιοποίηση	  κριτηρίων)	  
–  Ανεξαρτησία	  γνώμης	  –	  δήλωση	  σύγκρουσης	  συμφερόντων	  


