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KA. λαμβάνονηαρ ςπότη όηι ππήξμε 

κηθξόο αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ πος 

αλαθέξνπλ ηε ζεξοςαλική μεηάδοζη ηνπ 

ηνύ Ζίθα· 

KA. λαμβάνονηαρ ςπότη όηι ν ηόο Ζίθα 

κπνξεί λα κεηαδνζεί ζεμνπαιηθά
1,2

 θαη ε 
ΠΟΥ έρεη δειώζεη όηη ε ζεξοςαλική 

μεηάδοζη είλαη ζρεηηθά θνηλό 

θαηλόκελν
3
· 

_____________________ 
1
 

http://www.dallascounty.org/department/hhs/press

/documents/PR2-2-

16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughS

exualTransmission.pdf 

2
 https://www.rt.com/news/333855-zika-sex-case-

france/ 

3
http://www.reuters.com/article/us-health-zika-

qanda-factbox-idUSKCN0X22TY 

Or. en 

http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
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ΙΓ. λαμβάνονηαρ ςπότη όηι ε ζρέζε 

κεηαμύ εγθύσλ γπλαηθώλ πνπ έρνπλ 

πξνζβιεζεί από ηνλ ηό Ζίκα θαη αύμεζεο 

ηηρ μικποκεθαλίαρ, θαηάζηαζε θαηά ηελ 

νπνία ηα βπέθη γεννιούνηαι με αζςνήθιζηα 

μικπό κεθάλι και ζηιρ πεπιζζόηεπερ 

πεπιπηώζειρ με καθςζηεπημένη ανάπηςξη 

ηος εγκεθάλος, κεηά ηελ επηδεκία ηνπ ηνύ 

Ζίθα, δηεξεπλάηαη επί ηος παξόληνο θαη 

ζεσξείηαη όιν θαη πην πηζαλή ζύκθσλα 
με ηην ΠΟΥ· λαμβάνονηαρ ςπότη όηι η 

αβεβαιόηηηα απηή, καθώρ και η 

αβεβαιόηηηα ζσεηικά με ηοςρ μησανιζμούρ 

μεηάδοζηρ, θέηει ηιρ γςναίκερ και ηιρ 

έθηβερ, ιδίυρ ηιρ εγκύοςρ και ηιρ 

οικογένειέρ ηοςρ, ζε εξαιπεηικά δςζσεπή 

καηάζηαζη, ιδίυρ όζον αθοπά ηην ςγεία 

ηοςρ και ηιρ μακποππόθεζμερ επιπηώζειρ 

για ηο νοικοκςπιό, και λαμβάνονηαρ ςπότη 

όηι αςηέρ οι αβεβαιόηηηερ δεν θα ππέπει ζε 

καμιά πεπίπηυζη να σπηζιμοποιηθούν με 

ζκοπό να καθςζηεπήζοςν οι επείγοςζερ 

αποθάζειρ και οι ενέπγειερ για ηην επίλςζη 

ηηρ παπούζαρ κπίζηρ· 

ΙΓ. λαμβάνονηαρ ςπότη όηι νη 

επηζηήκνλεο, ζηεξηδόκελνη ζε απμαλόκελν 

αξηζκό πξνθαηαξθηηθώλ εξεπλώλ, 

ζπκθσλνύλ όηη ν ηόο Ζίκα είλαη έλα από 

ηα αίηηα ηηρ μικποκεθαλίαρ
1
, πάζεζε πνπ 

πξνθαιεί βιάβεο ζηα θύηηαξα ηνπ 

εκβξύνπ πνπ δηακνξθώλνπλ ηνλ 

εγθέθαιν
2
 θαη εμαηηίαο ηεο νπνίαο ηα 

βπέθη γεννιούνηαι με αζςνήθιζηα μικπό 

κεθάλι και ζηιρ πεπιζζόηεπερ πεπιπηώζειρ 

με καθςζηεπημένη ανάπηςξη ηος 

εγκεθάλος, θαη είλαη πηζαλόλ λα βιάςεη 

ηνλ εγθέθαιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θύεζεο
3
, είλαη δε επίζεο αίηην ηος 

ζπλδξόκνπ Guillain-Barré· λαμβάνονηαρ 

ςπότη όηι η αβεβαιόηηηα ζε ζρέζε κε ηελ 

πγεία ηνπ βξέθνπο πνπ δελ έρεη αθόκε 

γελλεζεί, καθώρ και η αβεβαιόηηηα 

ζσεηικά με ηοςρ μησανιζμούρ μεηάδοζηρ, 

θέηει ηιρ γςναίκερ και ηιρ έθηβερ, ιδίυρ ηιρ 

εγκύοςρ και ηιρ οικογένειέρ ηοςρ, ζε 

εξαιπεηικά δςζσεπή καηάζηαζη, ιδίυρ όζον 

αθοπά ηην ςγεία ηοςρ και ηιρ 

μακποππόθεζμερ επιπηώζειρ για ηο 

νοικοκςπιό, και λαμβάνονηαρ ςπότη όηι 

αςηέρ οι αβεβαιόηηηερ δεν θα ππέπει ζε 

καμιά πεπίπηυζη να σπηζιμοποιηθούν με 

ζκοπό να καθςζηεπήζοςν οι επείγοςζερ 

αποθάζειρ και οι ενέπγειερ για ηην επίλςζη 

ηηρ παπούζαρ κπίζηρ· 
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1
http://www.who.int/features/qa/zika/en/ 

2
 http://www.nature.com/news/zika-highlights-

role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655 
3
 Brasil, P. et al. N. Eng. J. Med. 

http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1602412 (2016). 

   

Or. en 

http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655
http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655
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  7α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε επηδεκία 

ηνπ ηνύ Ζίθα δείρλεη όηη ην πιήξεο 

δπλακηθό ηεο επηζηήκεο, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο έξεπλαο ζηνλ 

ηνκέα ησλ εκβξπτθώλ ηζηώλ, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ν ηόο 

Ζίθα ελδέρεηαη λα πξνθαιεί ζπγγελείο 

αλσκαιίεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

κηθξνθεθαιίαο, θαη λα αλαπηπρζεί 

εκβόιην ή θάξκαθν γηα λα 

πξνιακβάλνληαη ζην κέιινλ νη ζνβαξέο 

ζπγγελείο αλσκαιίεο ή αθόκε θαη νη 

ζάλαηνη· ιακβάλνληαο ππόςε όηη έξεπλα 

ζηνλ ηνκέα ησλ εκβξπτθώλ ηζηώλ έρεη 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ παξαγσγή 

εκβνιίσλ γηα ηελ εξπζξά, ηελ 

αλεκνβινγηά, ηε ιύζζα θαη ηελ επαηίηηδα 

θαη ζηελ ηξέρνπζα έξεπλα πνπ 

επηθεληξώλεηαη ζηνλ HIV/AIDS
1
· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη, σζηόζν, ε ελ 

ιόγσ έξεπλα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

εληόο λνκηθώλ θαη δενληνινγηθώλ νξίσλ· 

_______________  

1
 http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-

anti-abortion-laws-research-221254 

Or. en 

http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-anti-
http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-anti-
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  7β. ζεκεηώλεη όηη ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα 

ησλ εκβξπτθώλ ηζηώλ κπνξεί λα 

απνθαιύςεη ην θιεηδί γηα ηελ θαηαλόεζε 

ηεο λόζνπ θαη ηελ πξόιεςε ησλ ζπγγελώλ 

αλσκαιηώλ θαη ζπλαθώλ εθηξώζεσλ·  

Or. en 

 

 


