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Τους τελευταίους μήνες έχει βρεθεί στο προσκήνιο η πρόσφατη
επιδημία ιλαράς που πλήττει την Ευρώπη και την Ελλάδα από το
Φεβρουάριο του 2016 και κυρίως ο μη επαρκής εμβολιασμός στις
4

Ευρωπαϊκές χώρες. Στο

τεύχος αυτό

παρουσιάζονται

τα

τελευταία δεδομένα από την επιδημία ιλαράς τόσο στην Ευρώπη
όσο και στην Ελλάδα καθώς και στοιχεία για τον ιό και τη νόσο.
Δύο ακόμα νοσήματα που εξακολουθούν να απασχολούν τις
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Επικαιρότητα
Επιδημία Ιλαράς στην Ευρώπη
H ιλαρά είναι ιογενής λοίμωξη η οποία οφείλεται στον ιό της ιλαράς και
παρουσιάζει πολύ υψηλή μεταδοτικότητα με ποσοστό δευτερογενούς
προσβολής έως 90% μεταξύ επίνοσων ατόμων (π.χ. ατόμων που δεν έχουν
ανοσοποιηθεί). Συχνά επικρατεί η λανθασμένη γνώμη ότι είναι παιδική
ασθένεια που προσβάλει μόνο βρέφη και παιδιά αλλά η αλήθεια είναι πως η
ασθένεια είναι πιθανό να προσβάλει εφήβους και ενήλικες (Δείτε εδώ γραφική
αναπαράσταση δεδομένων-Infographic του ECDC).
Πριν την εφαρμογή των εμβολιασμών κατά τη δεκαετία του 1960, η ιλαρά
ήταν μια ενδημική ασθένεια στην Ευρώπη με συχνές εξάρσεις κρουσμάτων
κάθε 2 με 5 χρόνια στους περισσότερους πληθυσμούς. Από το 2001 και μετά
τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ευρώπη καταγράφονται σε χιλιάδες και
σε πολλές χώρες όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η
Ιταλία, η Σουηδία και η Αγγλία. Οι περισσότερες επιδημίες στην Ευρώπη είναι
αποτέλεσμα εισαγόμενων περιπτώσεων από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Από
το Φεβρουάριο του 2016 πλήττει επιδημία ιλαράς την Ευρώπη η οποία
ξεκίνησε από την Ρουμανία λόγω του ανεπαρκούς εμβολιασμού του
πληθυσμού.
Κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 26 Αυγούστου 2017 έχουν
καταγραφεί περισσότερα από 17.000 περιστατικά σε όλη την Ευρώπη και
43 θάνατοι. Ο υψηλότερος αριθμός περιστατικών δηλώθηκε από τη
Ρουμανία (5067), την Ιταλία (4544) και τη Γερμανία (915), αναλογώντας στο
41%, 37% και 7% αντίστοιχα των συνολικών δηλωθέντων περιπτώσεων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα με βάση στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ έχουν
καταγραφεί 215 κρούσματα ιλαράς (έως 3/10/2017) με μεγαλύτερη
συχνότητα στη Ν. Ελλάδα. Τα περισσότερα κρούσματα αφορούν άτομα
Ελληνικής υπηκοότητας κυρίως μικρά παιδία από κοινότητες Ρομά και άτομα
από το γενικό πληθυσμό στην ηλικιακή ομάδα 25-44 ετών οι όποιοι ήταν
ανεμβολίαστοι ή ατελώς εμβολιασμένοι.
Ο εμβολιασμός παραμένει το μοναδικό μέτρο πρόληψης της νόσου. Η
επιδημία της ιλαράς στην Ευρώπη συνεχίζεται γιατί η εμβολιαστική κάλυψη
δεν επαρκεί. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organisation,
WHO) ορίζει ως στόχο για την εξάλειψη της ιλαράς την εμβολιαστική κάλυψη
τουλάχιστον του 95% των παιδιών στα οποία απευθύνεται το Εθνικό
Πρόγραμμα εμβολιασμού ενώ τα στοιχεία για το 2016 δείχνουν πως το
ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης της δεύτερης δόσης του εμβολίου για την
ιλαρά ήταν >95% σε 20 από τις 27 χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ και το ποσοστό
κάλυψης της πρώτης δόσης ήταν >95% στις 18 από τις 30 χώρες της ΕΕ/
ΕΟΧ. Στην Ελλάδα συστήνεται ο εμβολιασμός με το μικτό εμβόλιο ιλαράςερυθράς-παρωτίτιδας (εμβόλιο MMR) των παιδιών, των εφήβων και των
ενηλίκων που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις απαραίτητες δόσεις. Σύμφωνα με
το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες που έχουν
γεννηθεί μετά το 1970 και δεν έχουν ιστορικό νόσου πρέπει να είναι
εμβολιασμένοι με 2 δόσεις εμβολίου για την ιλαρά. Αναλυτικές οδηγίες για
τον εμβολιασμό παραθέτονται στην εγκύκλιο του Υπουργείο Υγείας για τον
εμβολιασμό έναντι της ιλαράς.

Βασικά στοιχεία για την
Ιλαρά
 Ο ιός εισέρχεται από το
αναπνευστικό σύστημα

 Ο ιός απενεργοποιείται

γρήγορα από τη ζέστη, το
φώς, το οξινο pH και τη
θρυψίνη.

 Ο ιός επιβιώνει στον αέρα ή
σε επιφάνειες αντικειμένων
για λιγότερο από 2 ώρες.

 Η μετάδοση γίνεται κυρίως

αερογενώς από άτομο σε
άτομο με σταγονίδια που
αποβάλλουν οι ασθενείς και
σπανιότερα με αντικείμενα
που μολύνθηκαν πολύ
πρόσφατα από ρινικές και
φαρυγγικές εκκρίσεις

 Ο χρόνος επώασης είναι 10
-12 ημέρες.

 Από την έκθεση στον ιό

μέχρι την έκθυση του
εξανθήματος μεσολαβούν
κατά μέσο όρο 14 ημέρες (7
-18 ημέρες)

 Η μετάδοση γίνεται 4

ημέρες πριν την έκθυση του
εξανθήματος έως 4 ημέρες
μετά.

 Τα συμπτώματα

περιλαμβάνουν πυρετό,
καταρροή, επιπεφυκίτιδα,
βήχα και εξάνθημα.

Πηγές:

 Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης
και Ελέγχου Νοσημάτων
(European Center for Disease
Prevention and Control, ECDC)

 Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας, Εμβολιαστική Κάλυψη
έναντι της Ιλαράς.

 ΚΕΕΛΠΝΟ, Επιδημία Ιλαράς
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

 ΚΕΕΛΠΝΟ, Ιλαρά
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΛΑΡΑΣ_ΕΕΕ_21-092017
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Επικαιρότητα
Ιός του Δυτικού Νείλου
Κρούσματα του Ιού του Δυτικού Νείλου εξακολουθούν να καταγράφονται τόσο στις χώρες τις Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσο και στις γειτονικές χώρες (Εικόνα 1). Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων
(European Center for Disease Prevention and Control, ECDC) αναφέρει πως από την αρχή του 2017 έχουν
δηλωθεί 49 περιπτώσεις στην Ιταλία, 45 στην Ρουμανία, 47 στην Ελλάδα, 16 στην Ουγγαρία, 4 στην
Αυστρία, 36 στη Σερβία και 9 περιπτώσεις καταγράφτηκαν στο Ισραήλ. Έχουν καταγραφεί 15 θάνατοι
ασθενών με λοίμωξη από τον ιό από την αρχή της περιόδου μετάδοσης.
Στην Ελλάδα, με βάση την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από ιό του
Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους που δημοσιεύεται από το ΚΕΕΛΠΝΟ, από την αρχή της περιόδου 2017 μέχρι
τις 4/10/2017(ώρα 13.00), έχουν διαγνωστεί 47 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, εκ
των οποίων τα 28 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και
μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και τα 19 είχαν ήπιες εκδηλώσεις (εμπύρετο νόσημα). Έχουν
καταγραφεί πέντε (5) θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ (ηλικίας >70
ετών). Τα κρούσματα έχουν καταγραφεί στις Περιφερειακές Ενότητες της Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας,
Ηλείας, Κορινθίας και
Ρεθύμνου.

Πηγές:

 ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.,
Εβδομαδιαία
έκθεση
επιδημιολογικής
επιτήρησης
της
λοίμωξης από ιό του
Δυτικού
Νείλου
σε
ανθρώπους,
Ελλάδα,
04.10.2017

 ΚΕΕΛΠΝΟ,

Ιός
Δυτικού Νείλου

του

 ECDC, Disease data from
ECDC Surveillance Atlas West
Nile
fever,
Situation update, 29
September 2017

Εικόνα 1: Κατανομή κρουσμάτων του Ιού του Δυτικού Νείλου για την περίοδο μετάδοσης 2017, Πηγή: ECDC

Ελονοσία στην Ελλάδα
Συνολικά, τo 2017-έως τις 17/08/2017-στην Ελλάδα έχουν δηλωθεί στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 75 κρούσματα
ελονοσίας, εκ των οποίων τα 69 έχουν χαρακτηρισθεί εισαγόμενα (δηλαδή προσβλήθηκαν σε χώρα του
εξωτερικού). Από τα 69 εισαγόμενα κρούσματα ελονοσίας, τα 58 αφορούσαν σε μετανάστες που ήρθαν από
ενδημικές χώρες (47 από χώρες της Ινδικής χερσονήσου και 11 από χώρες της Αφρικής) και τα 11
κρούσματα αφορούσαν σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν από ενδημικές χώρες της Αφρικής. Για πέντε (5)
ασθενείς με ελονοσία P.vivax υπάρχουν ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την Ελονοσία στην Ελλάδα αλλά και τις δράσεις για την αντιμετώπιση της
διαβάστε την ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ελονοσία στην Ελλάδα, έτος 2017,
έως 17/08/2017 του ΚΕΕΛΠΝΟ που βρίσκεται εδώ.
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Προσεχείς εκδηλώσεις
7o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 3-5 Νοεμβρίου 2017

Τόπος διεξαγωγής: Πάτρα

Το Εργαστήριο Υγιεινής του Ιατρικού
Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών
διοργανώνει το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο του
Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Ιατρικής στην Πάτρα στις 3-5 Νοεμβρίου
2017.
Το φετινό κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι
«Η Δημόσια Υγεία στο Προσκήνιο:
Πρόληψη, Προαγωγή, Ποιότητα». Έμφαση
θα δοθεί στις προοπτικές για έρευνα,
ανάπτυξη μεθοδολογιών και ανταλλαγή
απόψεων με τελικό στόχο την καλύτερη
πρόληψη των ασθενειών, την προαγωγή πιο
υγιεινών τρόπων ζωής και τη βελτίωση της
ποιότητας της Δημόσιας Υγείας.
Το Συνέδριο ενδιαφέρει όλους τους
Επαγγελματίες Υγείας, ιατρούς, νοσηλευτές,
μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς
φοιτητές, και γενικότερα επιστήμονες των
Επιστημών Υγείας, των Βιολογικών,
Φυσικών, Οικονομικών Επιστημών και
Επιστημών Πληροφορικής.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου εδώ

Θα χαρούμε να δημοσιεύσουμε και δικές σας συμμετοχές στα επόμενα τεύχη του Ενημερωτικού
Δελτίου ή να ακούσουμε τις προτάσεις σας για τυχόν βελτιώσεις.
Για να αποστείλετε άρθρα και επιστολές παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@edypy.gr
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Για πληροφορίες για την εγγραφή στην ΕΔΥΠΥ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.edypy.gr/site/el/neameli.html

