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Σμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ
Γραφείο Νοςθμάτων που Προλαμβάνονται με Εμβολιαςμό
& υγγενϊν Νοςθμάτων

Μθνιαία ζκκεςθ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ τθσ λοίμωξθσ από τον ιό τθσ
ιλαράσ, Ελλάδα, 03 επτεμβρίου 2017

φνοψθ
ε πολλζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζχει εκδθλωκεί επιδθμία ιλαράσ που βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Κατά τθν περίοδο
2016-2017 ζχουν καταγραφεί περιςςότερα από 14.000 περιςτατικά ςε όλθ τθν Ευρϊπθ και 41 κάνατοι.
Μζχρι τισ 3/9/2017 ςτθν Ελλάδα ζχουν καταγραφεί 100 κροφςματα ιλαράσ, με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ςτθ
Ν.Ελλάδα. Αφορά κυρίωσ μικρά παιδιά από κοινότθτεσ Ρομά, κακϊσ και άτομα 25-44 ετϊν από το γενικό
πλθκυςμό που είναι επίνοςα ςτθν ιλαρά, μεταξφ των οποίων και επαγγελματίεσ υγείασ που ιταν
ανεμβολίαςτοι ι ατελϊσ εμβολιαςμζνοι. Αναμζνεται θ εργαςτθριακι επιβεβαίωςθ και άλλων κρουςμάτων
το ερχόμενο διάςτθμα, και δεν μπορεί να αποκλειςτεί θ αφξθςθ των κρουςμάτων και θ επζκταςι τουσ και
ςε άλλεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ. τθ χϊρα μασ δεν ζχει καταγραφεί κανζνασ κάνατοσ.
Η επιδθμιολογικι επιτιρθςθ τθσ νόςου, και θ ζγκαιρθ εφαρμογι προλθπτικϊν μζτρων (εμβολιαςμόσ)
αποτελοφν τα πλζον ενδεδειγμζνα μζτρα για τον ζλεγχο τθσ νόςου.
το πλαίςιο αυτό, κρίνεται αναγκαία αφενόσ θ εγριγορςθ των επαγγελματιϊν υγείασ και αφετζρου θ
εντατικοποίθςθ των εμβολιαςμϊν και θ ςυνεχιηόμενθ εγριγορςθ των τοπικϊν και εκνικϊν αρχϊν.

Ειςαγωγι
Η ιλαρά είναι ιογενισ λοίμωξθ που οφείλεται ςτον ιό τθσ ιλαράσ. Πρόκειται για RNA ιό που ανικει ςτθν
ομάδα των παραμυξοϊϊν του γζνουσ Morbillivirus. Διακρίνονται 3 ςτάδια τθσ νόςου: το πρόδρομο
(καταρροϊκό), το εξανκθματικό και το ςτάδιο τθσ αποδρομισ .
Ο χρόνοσ επϊαςθσ είναι 7-21 θμζρεσ (ςυνικωσ 10-12 θμζρεσ από τθν ζκκεςθ ζωσ το πρόδρομο ςτάδιο
και 14 θμζρεσ από τθν ζκκεςθ ζωσ τθν εμφάνιςθ του εξανκιματοσ).
Η ιλαρά μεταδίδεται από άτομο ςε άτομο αερογενϊσ, με ςταγονίδια και με άμεςθ επαφι με ρινικζσ ι
φαρυγγικζσ εκκρίςεισ αςκενϊν. πανιότερα, μεταδίδεται μζςω αντικειμζνων προςφάτωσ μολυνκζντων με
ρινοφαρυγγικζσ εκκρίςεισ. Ο ιόσ τθσ ιλαράσ μπορεί να παραμείνει ςε μολυςμζνεσ επιφάνειεσ και ςτον
περιβάλλοντα χϊρο (ςε ςταγονίδια) >2 ϊρεσ μετά τθν αποχϊρθςθ του αςκενοφσ.
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Η ιλαρά παρουςιάηει πολφ υψθλι μεταδοτικότθτα με ποςοςτό δευτερογενοφσ προςβολισ ζωσ 90%
μεταξφ επίνοςων ατόμων (π.χ. ατόμων που δεν ζχουν ανοςοποιθκεί). Η μετάδοςθ γίνεται 4 θμζρεσ πριν
τθν ζκκυςθ του εξανκιματοσ ζωσ 4 θμζρεσ μετά.
Σα κροφςματα ιλαράσ εμφανίηονται ςυνικωσ ςτο τζλοσ του χειμϊνα και τισ αρχζσ τθσ άνοιξθσ και θ νόςοσ
είναι πιο ςοβαρι ςε βρζφθ και ενιλικεσ κυρίωσ λόγω επιπλοκϊν.

Επιδθμία Ιλαράσ ςτθν Ευρϊπθ
τθν Ευρϊπθ είναι ςε εξζλιξθ επιδθμία Ιλαράσ όπου ζχουν καταγραφεί περιςςότερα από 14.000
κροφςματα κατά τθν περίοδο 2016-2017 ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (Αυςτρία, Βζλγιο, Γαλλία, Γερμανία,
Ιςπανία, Μάλτα, Βουλγαρία, Ουκρανία, Σςεχία, Δανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, ουθδία, Ιταλία,
Ρουμανία). Οι χϊρεσ που ζχουν το μεγαλφτερο πρόβλθμα είναι θ Ρουμανία (όπου από τθν αρχι του 2016
μζχρι ςιμερα ζχουν καταγραφεί 8.937 κροφςματα και 33 κάνατοι) και θ Ιταλία (όπου από τθν αρχι του
2017 μζχρι ςιμερα ζχουν καταγραφεί 4.328 κροφςματα και 3 κάνατοι).

Επιδθμιολογικι επιτιρθςθ Ιλαράσ ςτθ χϊρα μασ
Η μθνιαία ζκκεςθ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ Ιλαράσ ςτθ χϊρα μασ ζχει ςκοπό τθ ςυνοπτικι παρουςίαςθ
των κρουςμάτων που δθλϊνονται με λοίμωξθ από τον ιό τθσ ιλαράσ κάκε μινα για το ζτοσ 2017.
Σα δεδομζνα επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ προζρχονται από τισ δθλϊςεισ που αποςτζλλουν οι κεράποντεσ
ιατροί ςτο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μζςω του υςτιματοσ Τποχρεωτικισ Διλωςθσ Νοςθμάτων (ΤΔΝ) για τα
περιςτατικά, κακϊσ και από τθν κακθμερινι επικοινωνία με το Εκνικό Εργαςτιριο Αναφοράσ Ιλαράσ
Ερυκράσ – Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Pasteur.
Σο Σμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. πραγματοποιεί ςυςτθματικι
διερεφνθςθ των κρουςμάτων, εντόσ 24 ωρϊν από τθ διλωςι τουσ, μζςω επικοινωνίασ με τουσ
κεράποντεσ ιατροφσ και μζςω ςυνεντεφξεων με τουσ αςκενείσ, ϊςτε να προςδιοριςκεί ο πικανόσ τόποσ
ζκκεςθσ, τα χαρακτθριςτικά τθσ νόςου, οι επιπλοκζσ και οι παράγοντεσ κινδφνου.
Κατά τα ζτθ 2014-2015 δθλϊκθκε 1 κροφςμα ιλαράσ ανά ζτοσ ςτθ χϊρα μασ, ενϊ το ζτοσ 2016 δεν
δθλϊκθκε κανζνα κροφςμα ιλαράσ.
Από τθν αρχι Μαΐου 2017 ζωσ τισ 3/9/2017 (εβδ. 35/2017) ζχουν δθλωκεί από όλθ τθν Ελλάδα ςυνολικά
εκατό (100) κροφςματα ιλαράσ ςτο Σμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
(0,93 κροφςματα ανά 100.000 πλθκυςμοφ). Σο πρϊτο κροφςμα δθλϊκθκε ςτισ 17 Μαΐου 2017. Η ζκβαςθ
για όλα τα κροφςματα ιταν ίαςθ και δεν καταγράφθκε κανζνασ κάνατοσ.

Κατάταξθ κρουςμάτων
Από τα 100 κροφςματα:
-

Σα 82 κροφςματα (82%) είναι εργαςτθριακά επιβεβαιωμζνα (με ορολογικό ζλεγχο ι/και PCR
φαρυγγικοφ επιχρίςματοσ).

-

Σα 15 κροφςματα (15%) είναι πικανά (δθλαδι κροφςματα με ςυμβατι κλινικι εικόνα και
επιδθμιολογικι ςφνδεςθ με επιβεβαιωμζνο κροφςμα).

-

Σα 3 κροφςματα (3%) είναι ενδεχόμενα (δθλαδι κροφςματα μόνο με ςυμβατι κλινικι εικόνα).
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Εργαςτθριακι διερεφνθςθ
ε 30 από τα επιβεβαιωμζνα κροφςματα ιλαράσ ζχει απομονωκεί - από το Εκνικό Εργαςτιριο Αναφοράσ
Ιλαράσ-Ερυκράσ (Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Pasteur) - ιόσ ιλαράσ γονοτφπου B3 ςε 26 κροφςματα ελλθνικισ
υπθκοότθτασ (εκ των οποίων 22 Ρομά), ςε 3 κροφςματα Ρομά ρουμανικισ υπθκοότθτασ και ςε 1 κροφςμα
βουλγαρικισ υπθκοότθτασ. Αναμζνεται θ τυποποίθςθ για τα υπόλοιπα επιβεβαιωμζνα κροφςματα.

Πλθκυςμιακζσ ομάδεσ
Από τα 100 δθλωκζντα κροφςματα:
-

90 κροφςματα (90%) ιταν ελλθνικισ υπθκοότθτασ, από τα οποία:
o
o

-

74 (74% επί του ςυνόλου των κρουςμάτων) ιταν Ζλλθνεσ Ρομά, και
16 (16% επί του ςυνόλου των κρουςμάτων) ανικαν ςτον γενικό πλθκυςμό.

10 κροφςματα (10%) ιταν αλλοδαπισ υπθκοότθτασ (4 κροφςματα ρουμανικισ υπθκοότθτασ – Ρομά,
μετακινοφμενοι πλθκυςμοί, που ιρκαν ςτθν Ελλάδα για εποχικζσ αγροτικζσ εργαςίεσ, μαηί με τισ
οικογζνειεσ τουσ – 2 κροφςματα μαροκινισ υπθκοότθτασ, 1 κροφςμα βουλγαρικισ υπθκοότθτασ, 1
κροφςμα γεωργιανισ υπθκοότθτασ, 1 κροφςμα αλβανικισ υπθκοότθτασ και 1 μετανάςτθσ ςυριακισ
υπθκοότθτασ)

Επιδθμικι καμπφλθ
τθν επιδθμικι καμπφλθ (Διάγραμμα 1) απεικονίηονται τα δθλωκζντα κροφςματα ιλαράσ ανά εβδομάδα
ζναρξθσ ςυμπτωμάτων και πλθκυςμιακι ομάδα. Η πλειοψθφία των κρουςμάτων αφορά κυρίωσ ςε
Ζλλθνεσ Ρομά, γεγονόσ που υποδεικνφει ότι θ ευρεία διαςπορά τθσ νόςου γίνεται ςε κφλακεσ πλθκυςμοφ
με χαμθλι εμβολιαςτικι κάλυψθ (όπωσ είναι οι Ρομά).
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Διάγραμμα 1: Δθλωκζντα κροφςματα ιλαράσ ανά εβδομάδα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων και πλθκυςμιακι
ομάδα, Ελλάδα, 1 Μαΐου – 3 επτεμβρίου 2017 (n=100)*
Ζλλθνεσ, Γενικόσ Πλθκυςμόσ
Ζλλθνεσ, Ρομά
Ρουμανικι υπθκοότθτα
Βουλγαρικι υπθκοότθτα
24
23
22
21

Άλλθ υπθκοότθτα

20
19
18
17
16
15
14
13
12
Απιθμόρ κποςζμάηων

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Μάϊος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγοσστ ος

Σεπτ έμβριος

Δβδομάδα έναπξηρ ζςμπηωμάηων

* 1 τετράγωνο = 1 κροφςμα ιλαράσ

Ηλικιακι κατανομι κρουςμάτων ιλαράσ
Από τα 100 δθλωκζντα κροφςματα ιλαράσ, τα 89 κροφςματα (89%) αφοροφςαν ςε παιδιά θλικίασ 0-14
ετϊν, με τον μεγαλφτερο αρικμό των κρουςμάτων (n=35, 35%) ςτθν θλικιακι ομάδα 1-4 ετϊν.
11 κροφςματα (11%) ιταν βρζφθ θλικίασ μικρότερθσ του 1 ζτουσ.
Όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 1 και το Διάγραμμα 2,
θ πλειοψθφία των κρουςμάτων Ρομά ελλθνικισ υπθκοότθτασ ιταν παιδιά θλικίασ 0-14 ετϊν (99%,
73/74 κροφςματα) και κυρίωσ παιδιά θλικίασ 1-9 ετϊν (88%, 65/74 κροφςματα). 8 κροφςματα
(11%) ιταν βρζφθ θλικίασ μικρότερθσ του 1 ζτουσ.
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θ πλειοψθφία των κρουςμάτων του γενικοφ πλθκυςμοφ ελλθνικισ υπθκοότθτασ ιταν ενιλικεσ
θλικίασ >25 ετϊν (56%, 9/16 κροφςματα).

Πίνακασ 1: Δθλωκζντα κροφςματα ιλαράσ ανά θλικιακι ομάδα και εκνικότθτα/πλθκυςμιακι ομάδα,
Ελλάδα, 1 Μαΐου – 3 επτεμβρίου 2017

Ελλθνικισ
υπθκοότθτασ,
Ρομά

Ελλθνικισ
υπθκοότθτασ,
Γενικόσ
πλθκυςμόσ

Αλλοδαπισ
υπθκοότθτασ

φνολο

<1

8

1

2

11

1-4

30

1

4

35

5-9

27

2

3

32

10-14

8

3

0

11

15-24

1

0

0

1

25-44

0

9

1

10

45-64

0

0

0

0

>65

0

0

0

0

Total

74

16

10

100

Ηλικιακι ομάδα
(ζτθ)

Διάγραμμα 2: Δθλωκζντα κροφςματα ιλαράσ ανά θλικιακι ομάδα και εκνικότθτα/πλθκυςμιακι ομάδα,
Ελλάδα, 1 Μαΐου – 3 επτεμβρίου 2017
40

Αρικμόσ κρουςμάτων ιλαράσ

35
30
25
20

Αλλοδαπισ υπθκοότθτασ

15

Ελλθνικισ υπθκοότθτασ, Γενικόσ
πλθκυςμόσ

10

Ελλθνικισ υπθκοότθτασ, Ρομά

5
0
<1

1-4

5-9

10-14

15-24

25-44

45-64

>65

Ηλικιακι ομάδα (ζτθ)
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Εμβολιαςτικι κατάςταςθ κρουςμάτων
Από τα 100 δθλωκζντα κροφςματα ιλαράσ, θ εμβολιαςτικι κατάςταςθ ιταν γνωςτι για 98 κροφςματα
(98%). Από αυτά :
-

93 κροφςματα (95%) δθλϊκθκαν ωσ ανεμβολίαςτα.

-

5 κροφςματα (5%) είχαν ιςτορικό ατελοφσ εμβολιαςμοφ ζναντι τθσ ιλαράσ.

το Διάγραμμα 3 απεικονίηεται ο αρικμόσ των δθλωκζντων κρουςμάτων ιλαράσ ςε άτομα ελλθνικισ
υπθκοότθτασ, που δεν ανικουν ςε ειδικι πλθκυςμιακι ομάδα, ανά εμβολιαςτικι κατάςταςθ.

Διάγραμμα 3: Δθλωκζντα κροφςματα ιλαράσ ελλθνικισ υπθκοότθτασ που δεν ανικουν ςε ειδικι
πλθκυςμιακι ομάδα ανά εμβολιαςτικι κατάςταςθ, Ελλάδα, 1 Μαΐου – 3 επτεμβρίου 2017 (n=16)

Αρικμόσ κρουςμάτων ελλθνικισ υπθκοότθτασ

10
9
8
Άγνωςτθ εμβολιαςτικι
κατάςταςθ

7

Εμβολιαςμζνοι (με 1 δόςθ)

6

Ανεμβολίαςτοι

5
4
3
2
1
0
<1

1-4

5-9

10-14

15-24

25-44

45-64

>65

Ηλικιακι ομάδα

Νοςθλεία/Επιπλοκζσ/Ζκβαςθ
Από τα 100 δθλωκζντα κροφςματα, τα 58 κροφςματα (58%) νοςθλεφτθκαν.
Από τα 100 κροφςματα, τα 8 κροφςματα (8%) παρουςίαςαν επιπλοκζσ (4 πνευμονία, 1 κερατίτιδα, 2
βρογχίτιδα, 1 εγκεφαλίτιδα). Δεν ζχει καταγραφεί κανζνασ κάνατοσ.
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Γεωγραφικι κατανομι
Η κατανομι των δθλωκζντων κρουςμάτων ιλαράσ ανά Περιφζρεια κατοικίασ (μόνιμθσ ι προςωρινισ) και
Περιφερειακι Ενότθτα απεικονίηεται ςτον Πίνακα 2.

Πίνακασ 2: Δθλωκζντα κροφςματα ιλαράσ ανά Περιφζρεια και Περιφερειακι ενότθτα κατοικίασ και
μινα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων
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Δράςεισ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ λοίμωξθσ από τον ιό τθσ ιλαράσ , 2017
Οι δράςεισ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ λοίμωξθσ από τον ιό τθσ ιλαράσ περιλαμβάνουν:
Ι. Ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ τθσ νόςου:
‐ Ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ των φποπτων περιςτατικϊν ιλαράσ και των εγκεφαλιτίδων: Ενθμζρωςθ και
ευαιςκθτοποίθςθ των επαγγελματιϊν υγείασ ςχετικά με τθ λοίμωξθ από ιό τθσ ιλαράσ και τθν ανάγκθ
διερεφνθςθσ των φποπτων κρουςμάτων μζςα ςτθν περίοδο μετάδοςθσ. τθν ιςτοςελίδα του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υπάρχει ειδικι κεματικι ενότθτα.
‐ Κακθμερινι επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν με το Εκνικό Εργαςτιριο Αναφοράσ Ιλαράσ
Ερυκράσ – Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Pasteur, για τθν ζγκαιρθ διερεφνθςθ των διαγνωςκζντων κρουςμάτων.
‐ Διερεφνθςθ κρουςμάτων: Σο Γραφείο Νοςθμάτων που προλαμβάνονται με Εμβολιαςμό και υγγενϊν
Νοςθμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διενεργεί -εντόσ 24 ωρϊν- διερεφνθςθ κάκε κροφςματοσ ιλαράσ
(τθλεφωνικι ςυνζντευξθ), προκειμζνου να κακοριςκοφν ο πικανόσ τόποσ ζκκεςθσ, οι παράγοντεσ
κινδφνου και θ βαρφτθτα τθσ νόςου. Παρακολουκείται, επίςθσ, κακθμερινά θ πορεία και ζκβαςθ των
νοςθλευόμενων αςκενϊν.
‐ Κακθμερινι ενθμζρωςθ των φορζων, ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο, για τα διαγνωςμζνα κροφςματα
(Τπουργείο Τγείασ, Νοςοκομεία, Περιφζρειεσ/ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Τγείασ).
II. Ενθμζρωςθ - ευαιςκθτοποίθςθ επαγγελματιϊν υγείασ: Ήδθ από τον Απρίλιο του 2017 ζχει
αποςταλεί ενθμερωτικι επιςτολι προσ όλουσ τουσ επαγγελματίεσ υγείασ ςε Νοςοκομεία, Κζντρα
Τγείασ, Τγειονομικζσ Περιφζρειεσ, Γενικζσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Τγείασ των Περιφερειϊν με ςτόχο
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τθν ευαιςκθτοποίθςθ τουσ για τθν ζγκαιρθ ανίχνευςθ και διλωςθ κρουςμάτων Ιλαράσ ςτο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
και τθν λιψθ προλθπτικϊν μζτρων για τθν αποφυγι διαςποράσ τθσ νόςου ςε μονάδεσ υγείασ.

III. Ενθμζρωςθ - ευαιςκθτοποίθςθ κοινοφ: Ενθμερωτικό υλικό για τθ λοίμωξθ από τον ιό τθσ ιλαράσ είναι
διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα (www.keelpno.gr). Σον Ιοφνιο του 2017 δθμιουργικθκε και διανεμικθκε
ζντυπο ενθμερωτικό υλικό (αφίςα ςε ελλθνικι και αγγλικι ζκδοςθ) προσ τισ Τγειονομικζσ Περιφζρειεσ,
τισ Γενικζσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Τγείασ των Περιφερειϊν, τα Νοςοκομεία, τα Κζντρα Τγείασ, τουσ
Ιατρικοφσ υλλόγουσ, τουσ Φαρμακευτικοφσ υλλόγουσ Αττικισ και Πειραιά, τα
αεροδρόμια/λιμεναρχεία τθσ χϊρασ, Ιατρικοφσ ςυλλόγουσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ.
IV. Επικοινωνία με φορείσ δθμόςιασ υγείασ του εξωτερικοφ: Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. βρίςκεται ςε ςυνεχι
επικοινωνία και ανταλλαγι απόψεων και τεχνογνωςίασ με το Ευρωπαϊκό Κζντρο για τθν Πρόλθψθ και
τον Ζλεγχο Νοςθμάτων (ECDC) και δθλϊνει τα περιςτατικά ςτο ECDC, ςε μθνιαία βάςθ, βάςει του
πρωτοκόλλου του ECDC.
V. τρατθγικζσ πρόλθψθσ και ελζγχου - Προλθπτικά μζτρα
Κεντρικό ςθμείο τθσ ςτρατθγικισ πρόλθψθσ τθσ ιλαράσ είναι ο εμβολιαςμόσ με το μικτό εμβόλιο ιλαράσερυκράσ-παρωτίτιδασ (MMR), το οποίο είναι ζνα ιδιαίτερα αςφαλζσ εμβόλιο, όπωσ ζχει καταδειχκεί από
τθν εμπειρία εμβολιαςμοφ πολλϊν εκατομμυρίων παιδιϊν ςε όλον τον κόςμο.
Ενόψει τθσ τρζχουςασ επιδθμικισ ζξαρςθσ ιλαράσ θ Εκνικι Επιτροπι Εμβολιαςμϊν ζχει αποφαςίςει τα
εξισ (6/9/2017):
«α/ υςτινει τον άμεςο εμβολιαςμό με το εμβόλιο ιλαράσ-ερυκράσ-παρωτίτιδασ (εμβόλιο
MMR) των παιδιϊν, των εφιβων και των ενθλίκων που δεν ζχουν εμβολιαςτεί με τισ
απαραίτθτεσ δόςεισ. φμφωνα με το Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν, παιδιά, ζφθβοι και
ενιλικεσ που ζχουν γεννθκεί μετά το 1970 και δεν ζχουν ιςτορικό νόςου πρζπει να είναι
εμβολιαςμζνοι με 2 δόςεισ εμβολίου για τθν ιλαρά (με τθ μορφι μονοδφναμου εμβολίου
ιλαράσ ι μικτοφ εμβολίου MMR).
β/ Εκτάκτωσ, λόγω τθσ επιδθμικισ ζξαρςθσ ιλαράσ, ςυςτινει τθ διενζργεια τθσ 1 θσ δόςθσ του
εμβολίου MMR ςτθν θλικία των 12 μθνϊν και τθ διενζργεια τθσ 2θσ δόςθσ τρεισ (3) μινεσ μετά
τθν 1θ δόςθ ι –εφόςον ζχει παρζλκει το διάςτθμα αυτό– το ταχφτερο δυνατόν. ε
περιπτϊςεισ υψθλοφ κινδφνου, θ 2θ δόςθ μπορεί να γίνει με μεςοδιάςτθμα τουλάχιςτον 4
εβδομάδων από τθν 1θ. Οι ςυςτάςεισ αυτζσ ιςχφουν για όςο διάςτθμα θ επιδθμικι ζξαρςθ
ιλαράσ είναι ςε εξζλιξθ και μζχρι να εκδοκεί νεότερθ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ.»

Η χοριγθςθ του εμβολίου ιλαράσ-ερυκράσ-παρωτίτιδασ (MMR) αντενδείκνυται ςτισ παρακάτω
περιπτϊςεισ:
• ε αςκενείσ με ανοςοκαταςτολι. Η HIV λοίμωξθ δεν αποτελεί απόλυτθ αντζνδειξθ.
•

ε ζγκυεσ γυναίκεσ. ε επίνοςεσ γυναίκεσ αναπαραγωγικισ θλικίασ κα πρζπει να δίνονται ςαφείσ
οδθγίεσ να αποφφγουν τθν εγκυμοςφνθ για τουλάχιςτον ζνα μινα μετά τον εμβολιαςμό τουσ με
εμβόλιο MMR για τον κεωρθτικό κίνδυνο πρόκλθςθσ βλάβθσ ςτο ζμβρυο.
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• ε άτομα που παρουςίαςαν αντίδραςθ υπερευαιςκθςίασ ςε προθγοφμενθ δόςθ του εμβολίου, ςτθ
ηελατίνθ ι ςτθ νεομυκίνθ. Η αλλεργία ςτο αυγό δεν αποτελεί αντζνδειξθ.
• Σο εμβόλιο κα πρζπει να χορθγείται τουλάχιςτον 14 θμζρεσ πριν τθ χοριγθςθ γ-ςφαιρίνθσ ι
μετάγγιςθσ αίματοσ ι 3 μινεσ μετά.

VI. Δράςεισ εμβολιαςμοφ
Σο διάςτθμα Μάρτιοσ 2016 - Ιοφλιοσ 2017 πραγματοποιικθκαν περίπου 25.000 εμβόλια MMR ςτον
πλθκυςμό των προςφφγων-μεταναςτϊν που διαμζνουν ςτα κζντρα φιλοξενίασ τθσ θπειρωτικισ και
νθςιωτικισ Ελλάδασ από τισ ΜΚΟ που δραςτθριοποιοφνταν ςτα κζντρα φιλοξενίασ το διάςτθμα αυτό και
το προςωπικό του PHILOS τουσ τελευταίουσ μινεσ.
Σον Αφγουςτο του 2017 λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τρζχουςα επιδθμία ιλαράσ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τισ
υγειονομικζσ ανάγκεσ που ζχουν προκφψει από τθ διαχείριςθ τθσ προςφυγικισ κρίςθσ, κακϊσ και το
χαμθλό ποςοςτό εμβολιαςτικισ κάλυψθσ του πλθκυςμοφ Ρομά το ΚΕΕΛΠΝΟ προχϊρθςε ςε μαηικό
εμβολιαςμό του παιδικοφ πλθκυςμοφ προςφφγων-μεταναςτϊν και Ρομά θλικίασ 12 μθνϊν ζωσ 18 ετϊν
ζναντι τθσ ιλαράσ. Η δράςθ κα ολοκλθρωκεί ωσ το τζλοσ του ζτουσ. Σθν πραγματοποίθςθ των
εμβολιαςμϊν ζχει αναλάβει το προςωπικό του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ PHILOS ςε
ςυνεργαςία με τισ Τγειονομικζσ Περιφζρειεσ, τθν Υπατθ Αρμοςτεία, τθν Ελλθνικι Ζνωςθ Διαμεςολαβθτϊν
Ρομά και τισ ΜΚΟ που δραςτθριοποιοφνται ςτα κζντρα φιλοξενίασ.

Η παροφςα ζκθεςη περιλαμβάνει ςτοιχεία που αφοροφν ζωσ και τισ 3/9/2017 (εβδομάδα 35/2017) και
δηλώθηκαν ςτον ΚΕΕΛΠΝΟ μζχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 12:00.
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