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Γιοχάνεσμπουργκ, 3 Απριλίου 2018 
 

Εξάπλωση της επιδημίας λιστερίωσης στη Νοτ. Αφρική. 
 

 Το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Ασθενειών (National Institute of Communicable Diseases -

NICD) της Νοτ. Αφρικής ανακοίνωσε στις 29 Μαρτίου 2018, ότι πλέον ο αριθμός των επιβεβαιωμένων 

περιπτώσεων ατόμων που νόσησαν και απεβίωσαν από τη νόσο της λιστερίωσης έχει ανέλθει σε 189. 
 

  Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, ο μέχρι σήμερα συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της 

θανατηφόρας νόσου είναι 982, με το ποσοστό θνησιμότητας να ανέρχεται σε περίπου 20%. Οι περισσότερες 

περιπτώσεις κρουσμάτων έχουν αναφερθεί στις πλέον πυκνοκατοικημένες επαρχίες και πόλεις της Νοτ. 

Αφρικής: επαρχία Gauteng (Γιοχάνεσμπουργκ και Πρετόρια, 576 κρούσματα), Δυτικό Ακρωτήριο-Western 

Cape (Κέηπ Τάουν, 121 κρούσματα) και KwaZulu-Natal (Ντέρμπαν, 71 κρούσματα). 
 

  Οι αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες της Νοτ. Αφρικής, μπόρεσαν τελικά να εντοπίσουν στέλεχος 

της νόσου μέσα σε έτοιμα για κατανάλωση μεταποιημένα προϊόντα, με βάση το κρέας, που παρασκευάστηκαν 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “Enterprise Foods Polokwane” (300 χλμ ΒΑ της πρωτεύουσας Πρετόρια) η 

οποία είναι θυγατρική του νοτιοαφρικανικού γίγαντα τροφίμων “Tiger Brands” (με ετήσια κέρδη προ φόρων 

περί τα $ 360 εκατ.), καθώς και στην εταιρεία “Rainbow Chicken”, από τους μεγαλύτερους παραγωγούς 

πουλερικών στη Νοτ. Αφρική. 
 

  Ένας μεγάλος αριθμός παρτίδων προϊόντων κρέατος έτοιμα προς κατανάλωση (όπως λουκάνικα, 

αλλαντικά, σαλάμια) των ως άνω εταιρειών ανακλήθηκε, εσπευσμένα, από τα ράφια των αλυσίδων 

supermarket, ενώ σε όσους καταναλωτές είχαν ήδη αγοράσει τα αντίστοιχα προϊόντα διατροφής τους 

ζητήθηκε να τα επιστρέψουν και να τους επιστραφεί το αντίστοιχο χρηματικό αντίτιμο. 
 

  Το Ινστιτούτο ωστόσο προειδοποιεί ότι επιπλέον κρούσματα είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν εκ 

νέου, παρά την ανάκληση των προϊόντων, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νόσου, που είναι: 

 η περίοδος επώασης της λιστερίωσης μπορεί να είναι έως και 70 ημέρες 

 τα ανωτέρω προϊόντα διατροφής έχουν μακρά διάρκεια ζωής στο ψυγείο και είναι πιθανό ότι, παρά 

την ανάκληση, ορισμένα εξ αυτών να μην αποσύρθηκαν εγκαίρως και να διατέθηκαν στην 

κατανάλωση (σε χώρους μαζικής εστίασης ή για οικιακή χρήση) 

 η πιθανότητα μετάδοσης της μόλυνσης σε άλλα είδη τροφίμων με τα οποία συνήθως τοποθετούνται 

στα ψυγεία, μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες περιπτώσεις κρουσμάτων 
 

  Ήδη τέσσερεις αφρικανικές χώρες (κυρίως γειτονικές) εφάρμοσαν μέτρα απαγόρευσης ή περιορισμού 

των εισαγωγών αντίστοιχων προϊόντων από τη Νοτ. Αφρική. Ειδικότερα η Μοζαμβίκη και η Ναμίμπια 

ανακοίνωσαν απαγόρευση εισαγωγών των προϊόντων κρέατος έτοιμων προς κατανάλωση, ενώ η Μποτσουάνα 

και η Ζάμπια προέβησαν σε άμεση ανάκληση των σχετικών παρτίδων προϊόντων νοτιοαφρικανικής 

προέλευσης 
 

  Το 2017 η εγχώρια αγορά του κλάδου έτοιμων για κατανάλωση μεταποιημένων προϊόντων, με βάση 

το κρέας, πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους 6,02 δισ. ραντ-ZAR (περίπου $500 εκατ.), με τα προϊόντα 

της εταιρείας “Enterprise Foods Polokwane” να καταλαμβάνουν το 28,2% της εγχώριας αγοράς. 
  

 Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Peter K. Ben Embarek, Δ/ντής της Υπηρεσίας Ελέγχου Τροφίμων 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization-WHO/International Food Safety 

Authorities Network-INFOSAN), το ξέσπασμα της λιστερίωσης στη Νότια Αφρική, με 189 θύματα μέχρι 

στιγμής, είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως που έχει μέχρι σήμερα καταγραφεί. 
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