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Σηε ζχγρξνλε επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηα δηεζλή ηαμίδηα πξνο ηξνπηθέο θαη
ππνηξνπηθέο πεξηνρέο έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά, ηδίσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Η απμεηηθή
απηή ηάζε ζπλδέεηαη κε ζχλζεηα ηαμηδησηηθά δξνκνιφγηα. Δπίζεο, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ
κε HIV ινίκσμε πνπ ηαμηδεχνπλ πξνο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο παξνπζηάδεη αχμεζε, σο
απνηέιεζκα ηεο ρακειφηεξεο λνζεξφηεηαο θαη ηεο θαιχηεξεο επηβίσζεο πνπ επέθεξαλ ηα
λέα αληηξεηξντθά θάξκαθα [1,2].

Δηδηθά ζέκαηα γηα ηνπο ηαμηδηώηεο κε HIV ινίκσμε
o Απμεκέλε επαηζζεζία θαη λνζεξφηεηα ζε πνιιά ηξνπηθά λνζήκαηα
o Αιιειεπηδξάζεηο θαξκάθσλ
o Μεησκέλε αλνζνινγηθή απάληεζε ζε νξηζκέλα εκβφιηα θαη πςειφηεξνο θίλδπλνο
αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ απφ εκβφιηα κε δψληεο εμαζζεληζκέλνπο κηθξννξγαληζκνχο
o Ταμηδησηηθνί πεξηνξηζκνί ζρεηηδφκελνη κε ηελ HIV ινίκσμε ζε νξηζκέλεο ρψξεο
o Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ κε ειιηπή πγεηνλνκηθή
ππνδνκή

Δθηίκεζε πξηλ ην ηαμίδη
Τα δηεζλή ηαμίδηα ελέρνπλ ηδηαίηεξεο πγεηνλνκηθέο πξνθιήζεηο γηα ηνπο ηαμηδηψηεο κε HIV
ινίκσμε. Δίλαη ζεκαληηθφ νη επαγγεικαηίεο πγείαο, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ HIV ινίκσμε,
λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θξνληίδα πγείαο ησλ νξνζεηηθψλ
αζζελψλ πξηλ ην ηαμίδη, ηδίσο πξνο ρψξεο κε αλεπαξθή πγεηνλνκηθή ππνδνκή.
Η αμηνιφγεζε πξηλ ην ηαμίδη βαζίδεηαη ζην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη ηελ θιηληθή εμέηαζε, ηελ
ηξέρνπζα αληηξεηξντθή αγσγή (ART), ηνλ αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ CD4+, ην ηηθφ θνξηίν
(HIV-RNA) θαη ην αλαιπηηθφ δξνκνιφγην ηνπ ηαμηδηνχ. Οη ηαμηδηψηεο πξέπεη λα είλαη ζε
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ζηαζεξή αγσγή ART ηνπιάρηζηνλ γηα ηξείο κήλεο πξηλ απφ ην ηαμίδη θαη ηα επίπεδα
πιάζκαηνο HIV RNA λα κελ είλαη αληρλεχζηκα.
Οη πξσηνδηαγλσζζέληεο αζζελείο κε αξηζκφ θπηηάξσλ CD4+<200/mm3 ζπζηήλεηαη λα
αλαβάινπλ ην ηαμίδη κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ CD4+ κε ηελ
αληηξεηξντθή αγσγή.
Πνιιά αληηξεηξντθά θάξκαθα αιιειεπηδξνχλ κε άιια θάξκαθα, θαη απηφ πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ γηα ηελ πξνθχιαμε ηεο εινλνζίαο
θαη άιισλ θαξκάθσλ.
Η αμηνιφγεζε ησλ ηαμηδησηψλ κε HIV ινίκσμε πξηλ ην ηαμίδη απνηειεί επθαηξία γηα ηνλ
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αλζεινλνζηαθήο πξνθχιαμεο πνπ ζπζηήλνληαη γηα ην ηαμίδη [1,2].
Οη ηαμηδηψηεο κε HIV ινίκσμε ζα πξέπεη λα έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε, πνπ λα
πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή πεξίζαιςεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηνλ
επαλαπαηξηζκφ. Δπίζεο, ρξεηάδεηαη λα έρνπλ καδί ηνπο έγγξαθν απφ ηνλ ηαηξφ ηνπο
πνπ λα πηζηνπνηεί ηελ αλάγθε ηνπο γηα ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα, ρσξίο λα
αλαθέξεηαη ε HIV ινίκσμε, ελψ ζπληζηάηαη λα κεηαθέξνπλ αξθεηέο δφζεηο αγσγήο
ART ζηε ρεηξαπνζθεπή ηνπο, ζηελ πεξίπησζε απψιεηαο ή θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο
ησλ ππφινηπσλ απνζθεπψλ ηνπο [2].

Δκβνιηαζκνί
Οη εκβνιηαζκνί πνπ ζπζηήλνληαη ζε φινπο ηνπο ηαμηδηψηεο - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
νξνζεηηθψλ- πξνο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
1. Δκβφιηα ξνπηίλαο, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ
2. Δκβφιηα πνπ ζπληζηψληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ θαη είδνο/δξνκνιφγην ηαμηδηνχ
3. Δκβφιηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε βίδαο ή ηελ είζνδν ζε νξηζκέλεο ρψξεο
Τα αδξαλνπνηεκέλα εκβφιηα, φπσο ηνπ πλεπκνληνθφθθνπ, ηνπ ηεηάλνπ, ηεο επαηίηηδαο Α
θαη Β, ηνπ κεληγγηηηδνθφθθνπ, ην ελέζηκν ηεο πνιηνκπειίηηδαο (Salk), ην ελέζηκν
αδξαλνπνηεκέλν ηνπ ηπθνεηδνχο θαη ην ελέζηκν ηεο γξίπεο, δελ έρνπλ εηδηθή αληέλδεημε
ζηνπο ηαμηδηψηεο κε HIV ινίκσμε. Ωζηφζν, ηα εκβφιηα κε δψληεο εμαζζελεκέλνπο
κηθξννξγαληζκνχο (ηνχο ή κηθξφβηα), φπσο ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνχ, ηεο ηιαξάο-εξπζξάοπαξσηίηηδαο (ΜΜR), ην BCG θαη ηα απφ ηνπ ζηφκαηνο ηεο ρνιέξαο θαη ηνπ ηπθνεηδνχο
Ty21a, ζε γεληθέο γξακκέο απνθεχγνληαη ζηνπο νξνζεηηθνχο, θαη δελ πξέπεη λα
ρνξεγνχληαη ζε ζνβαξή αλνζνθαηαζηνιή (θχηηαξα CD4+<200/ mm3 ή πνζνζηφ<14% ή
πξφζθαην ηζηνξηθφ επθαηξηαθήο ινίκσμεο). Τν εκβφιην ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνχ θαη ην MMR
κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ αλ ηα θχηηαξα CD4+ ≥200 mm3 [3-5].
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Μεξηθά εκβφιηα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ παξνδηθή αχμεζε ηνπ ηηθνχ θνξηίνπ κέζσ ηεο
δηέγεξζεο ηνπ ηηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ, θαηλφκελν σζηφζν ρσξίο εκθαλή σο ηψξα θιηληθή
ζεκαζία [6]. Σηα πεξηζζφηεξα εκβφιηα, ε αλνζνινγηθή απάληεζε αλακέλεηαη αζζελήο,
φηαλ ν αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ CD4+ είλαη ρακειφο θαη ππάξρεη αληρλεχζηκν ηηθφ θνξηίν
ζην αίκα, νπφηε θαη παξαηεξνχληαη κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ ρακεινί ηίηινη αληηζσκάησλ, νη
νπνίνη κεηψλνληαη πεξαηηέξσ ζηε ζπλέρεηα. Η απνθαηάζηαζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ CD4+ (ηδαληθά>350/mm3) κε ηελ αληηξεηξντθή αγσγή βειηηψλεη θαη ηελ
αλνζνινγηθή απφθξηζε ζηνλ εκβνιηαζκφ κε νξηζκέλα αληηγφλα [2]. Οη ζπληζηψκελνη θαη
απαηηνχκελνη εκβνιηαζκνί ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα.
1.

Δκβόιηα ξνπηίλαο

Ο εκβνιηαζκφο κε ηα εκβφιηα ξνπηίλαο πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα ζπκπιεξψλεηαη, φπνπ
απαηηείηαη, γηα ηνπο νξνζεηηθνχο ηαμηδηψηεο. Σπγθεθξηκέλα, ρξεηάδεηαη λα ειέγρεηαη ν
εκβνιηαζκφο γηα ηέηαλν- δηθζεξίηηδα, γξίπε, πλεπκνληφθνθθν θαη επαηίηηδα Α θαη Β. Η
γξίπε θαη ε επαηίηηδα Α είλαη ηα πξνιακβαλφκελα κε εκβνιηαζκφ λνζήκαηα κε ηελ
πςειφηεξε επίπησζε ζηνπο ηαμηδηψηεο.
Τν εκβφιην ηεο επαηίηηδαο Α ζπζηήλεηαη λα ρνξεγείηαη ζηνπο νξνζεηηθνχο ηαμηδηψηεο,
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ θπηηάξσλ CD4+. Αλ δελ πξνθιεζεί αλνζνινγηθή απάληεζε
(ηίηινη αληηζσκάησλ ζηνλ νξφ), κπνξεί λα ρνξεγεζεί αλνζνζθαηξίλε, αλ απαηηεζεί
πξφζζεηε πξνζηαζία γηα ηελ επαηίηηδα Α ζε άηνκα κε θχηηαξα CD4+ ≤ 200/mm3.
Τν αδξαλνπνηεκέλν ελέζηκν εκβφιην ηεο γξίπεο ζπζηήλεηαη λα ρνξεγείηαη ζηνπο
νξνζεηηθνχο ηαμηδηψηεο κε αξηζκφ θπηηάξσλ CD4+≥100/mm3, κε ζπλεθηίκεζε πάληα ηεο
επνρηθφηεηαο ηεο γξίπεο ζηνλ πξννξηζκφ.
Τν εκβφιην ηεο επαηίηηδαο Β ζπζηήλεηαη λα ρνξεγείηαη ζηνπο νξνζεηηθνχο ηαμηδηψηεο
αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην ηεο HIV ινίκσμεο, ηδίσο αλ απηνί ηαμηδεχνπλ ζε πεξηνρέο κε
πησρή πγεηνλνκηθή ππνδνκή [1,2].
Τν εκβφιην ηνπ ηεηάλνπ ζπζηήλεηαη λα ρνξεγείηαη ζηνπο νξνζεηηθνχο ηαμηδηψηεο θάζε
ειηθίαο αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην ηεο HIV ινίκσμεο, αλ θαη αλακέλεηαη αλάπηπμε
ρακειφηεξσλ ηίηισλ αληηζσκάησλ απφ φηη ζηνπο αλνζνεπαξθείο, ηδίσο αλ ηα θχηηαξα
CD4+ ≤300/mm3. Τν εκβφιην Tdap (ηεηάλνπ - δηθζεξίηηδαο - αθπηηαξηθφ θνθθχηε)
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εκβνιηαζηνχλ γηα ηέηαλν-δηθζεξίηηδα ή είλαη πάλσ απφ 65 εηψλ.
Οη πεξηζζφηεξνη ηαμηδηψηεο ζεσξνχληαη άλνζνη ζηελ ηιαξά. Ωζηφζν, ζε κεξηθνχο
πξννξηζκνχο ππάξρεη πςειφηεξνο θίλδπλνο έθζεζεο, ελψ εηδηθά νη νξνζεηηθνί ηαμηδηψηεο
κπνξεί λα λνζήζνπλ βαξχηεξα [3,4,7]. Σπζηήλεηαη ν εκβνιηαζκφο γηα ηιαξά ζε επίλνζνπο
ηαμηδηψηεο πξνο πεξηνρέο πςειήο ελδεκηθφηεηαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ θχηηαξα
CD4+≥200/mm3 [6]. Δλαιιαθηηθή πξνζηαζία κηθξήο δηάξθεηαο κπνξεί λα παξαζρεζεί κε
ρνξήγεζε αλνζνζθαηξίλεο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ αληελδείθλπηαη ν εκβνιηαζκφο.
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Μία επηπιένλ δφζε κε ην αδξαλνπνηεκέλν εκβφιην πνιηνκπειίηηδαο ζπζηήλεηαη λα
ρνξεγείηαη ζηνπο νξνζεηηθνχο ηαμηδηψηεο πξνο ηε Γπηηθή Αθξηθή θαη ηελ Ιλδηθή ρεξζφλεζν
(Ιλδία, Παθηζηάλ, Αθγαληζηάλ) [2,6].
2.

Δκβόιηα πνπ ζπληζηώληαη γηα ην ηαμίδη

Ο ηπθνεηδήο ππξεηφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο επηπινθέο ζε ηαμηδηψηεο κε HIV
ινίκσμε. Σπζηήλεηαη επνκέλσο ε ρνξήγεζε ηνπ αδξαλνπνηεκέλνπ ελέζηκνπ εκβνιίνπ γηα
ηνλ ηπθνεηδή, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ CD4+ [2,6], ηδίσο ζε ελδεκηθέο
πεξηνρέο, φπσο ε Νφηηα Ακεξηθή, ε Ννηηναλαηνιηθή Αζία θαη ε Ιλδηθή ρεξζφλεζνο [3].
Τν εκβφιην ηεο ρνιέξαο ζεσξείηαη αζθαιέο γηα ηνπο ηαμηδηψηεο κε HIV ινίκσμε [2].
Οη ζπζηάζεηο γηα ην εκβφιην ηεο ιχζζαο δε δηαθέξνπλ απφ απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο
αλνζνεπαξθείο. Ο εκβνιηαζκφο πξηλ ηελ έθζεζε ζπζηήλεηαη γηα κεγάιεο δηάξθεηαο ηαμίδηα
ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο κε πςειή ελδεκηθφηεηα γηα ηε ιχζζα, θαη κε δχζθνιε πξφζβαζε ζε
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αλνζνζθαηξίλε εληφο 24 σξψλ απφ ηελ έθζεζε [1,2].
Οη ζπζηάζεηο γηα ην εκβφιην ηεο ηαπσληθήο εγθεθαιίηηδαο δε δηαθέξνπλ απφ απηέο πνπ
ηζρχνπλ γηα ηνπο αλνζνεπαξθείο. Ο εκβνιηαζκφο ζπζηήλεηαη γηα κεγάιεο δηάξθεηαο ηαμίδηα
(≥ 1 κήλα) ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο, ή γηα ζπληνκφηεξα ηαμίδηα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο (πρ
θάκπηλγθ ή πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ χπαηζξν) ή πεξηνρέο κε ηξέρνπζα
επηδεκία.
Τν εκβφιην ηεο εγθεθαιίηηδαο απφ θξφησλεο ζπζηήλεηαη λα ρνξεγείηαη ζηνπο νξνζεηηθνχο
ηαμηδηψηεο πνπ ηαμηδεχνπλ κφλν πξνο αγξνηηθέο ή δαζψδεηο πεξηνρέο ηεο δπηηθήο θαη
θεληξηθήο Δπξψπεο, ηεο Σθαλδηλαβίαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, απφ ην Μάξηην σο ην
Ννέκβξην [1,2]. Σπκπιεξσκαηηθά, ζπζηήλνληαη ε απνθπγή ησλ δεγκάησλ εληφκσλ θαη ε
θαηαλάισζε κε παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο.
3.

Δκβόιηα πνπ απαηηνύληαη γηα ην ηαμίδη

Η πηζηνπνίεζε εκβνιηαζκνχ γηα ηνλ θίηξηλν ππξεηφ θαη ην κεληγγηηηδφθνθθν απαηηείηαη γηα
ηελ είζνδν ζε νξηζκέλεο ρψξεο.
Τν ηεηξαδχλακν εκβφιην ηνπ κεληγγηηηδφθνθθνπ (ζπδεπγκέλν ή πνιπζαθραξηδηθφ γηα ηνπο
ηχπνπο A, C, Y θαη W-135) ρνξεγείηαη ζηνπο ηαμηδηψηεο κε HIV ινίκσμε ζχκθσλα κε ηηο
ίδηεο ζπζηάζεηο, πνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ηαμηδηψηεο, δειαδή κε ζπλεθηίκεζε ηνπ
πξννξηζκνχ, ηεο επνρήο ηνπ έηνπο, ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ [6].
Σήκεξα, ηα δηαζέζηκα εκβφιηα κεληγγηηηδφθνθθνπ ζεσξνχληαη αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθά
γηα ηνπο νξνζεηηθνχο ηαμηδηψηεο, αλ θαη κπνξεί λα είλαη κεησκέλε ε αλνζνινγηθή απφθξηζε
ζηνλ νξφηππν C ηεο Neisseria meningitides. Σεκεηψλεηαη, φηη νη ελδεκηθνί νξφηππνη πνπ
επηθξαηνχλ ζηε «δψλε ηεο κεληγγίηηδαο» ζηελ Υπνζαράξην Αθξηθή θαη ζηε Σανπδηθή
Αξαβία, φπνπ γίλεηαη ην πξνζθχλεκα ζηε Μέθθα (Hajj) είλαη νη A θαη W-135 [1,2].
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Ο εκβνιηαζκφο γηα ηνλ θίηξηλν ππξεηφ αθνινπζείηαη ζπρλά απφ παξνδηθή ηαηκία απφ ην ηηθφ
ζηέιερνο ηνπ εκβνιίνπ ζηνπο αλνζνεπαξθείο. Γηα ην ιφγν απηφ ην εκβφιην δε ζπληζηάηαη
ζε νξνζεηηθνχο ηαμηδηψηεο κε θχηηαξα CD4+<200/mm3, πξνο απνθπγή ελδερφκελεο
θιηληθά ζεκαληηθήο ηαηκίαο.
Σηνπο ηαμηδηψηεο κε HIV ινίκσμε ζπζηήλεηαη ε απνθπγή ηνπ ηαμηδηνχ ζε πεξηνρέο κε
πςειή ελδεκηθφηεηα θίηξηλνπ ππξεηνχ. Σηα άηνκα κε HIV ινίκσμε νη κεηξνχκελνη ηίηινη
αληηζσκάησλ είλαη ζπλήζσο ρακειφηεξνη θαη παξνπζηάδνπλ ηαρχηεξε κείσζε κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ γηα ηνλ θίηξηλν ππξεηφ. Γηα ην ιφγν απηφ
ζπζηήλεηαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, λα ειέγρνληαη νη ηίηινη αληηζσκάησλ κεηά ηνλ
εκβνιηαζκφ ζε ΗΙV ζεηηθνχο ηαμηδηψηεο πξνο πεξηνρέο πςειήο ελδεκηθφηεηαο [3]. Αλ
πξέπεη νπσζδήπνηε λα γίλεη ην ηαμίδη ζε πεξηνρή πνπ απαηηείηαη ν εκβνιηαζκφο γηα ηνλ
θίηξηλν ππξεηφ, ψζηε λα επηηξαπεί ε είζνδνο ζηε ρψξα, αιιά αληελδείθλπηαη ην εκβφιην
γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηαμηδηψηε, κπνξεί λα ζπληαρζεί κηα επηζηνιή απαιιαγήο απφ ηνλ
εκβνιηαζκφ, ζηελ νπνία λα εμεγείηαη φηη ν ηαμηδηψηεο δηαηξέρεη θίλδπλν απφ ηε ρνξήγεζε
ηνπ εκβνιίνπ. Τέινο, νη ηαμηδηψηεο ρξεηάδεηαη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα κέηξα πξνθχιαμεο
απφ δήγκαηα θνπλνππηψλ [1,2].

Πξόιεςε

ηεο

εινλνζίαο

κε

ρεκεηνπξνθύιαμε

θαη

πξνθύιαμε

από

άιιεο

ινηκώμεηο πνπ κεηαδίδνληαη κε αξζξόπνδα
Η αλνζνθαηαζηνιή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ HIV ινίκσμε, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ινίκσμε κε
πςειφ παξαζηηηθφ θνξηίν θαη ζνβαξή θιηληθή εηθφλα εινλνζίαο. Δπηπιένλ, ε ινίκσμε απφ
ην πιαζκψδην επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηνπ ηηθνχ θνξηίνπ θαη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ
εμέιημε ηεο ινίκσμεο απφ ην ξεηξντφ. Η ζπκβνπιεπηηθή πξηλ ην ηαμίδη ρξεηάδεηαη λα
εζηηάδεη ζηελ πξφιεςε ηεο εινλνζίαο, κε έκθαζε ηε ζπκκφξθσζε ζηελ αλζεινλνζηαθή
πξνθπιαθηηθή αγσγή θαη ηελ απνθπγή ησλ δεγκάησλ απφ έληνκα, φπσο γίλεηαη θαη κε
ηνπο αλνζνεπαξθείο ηαμηδηψηεο.
Γηα ηνπο ηαμηδηψηεο κε HIV ινίκσμε, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο πηζαλέο
θαξκαθεπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ηεο αλζεινλνζηαθήο πξνθπιαθηηθήο αγσγήο κε ηελ
αληηξεηξντθή αγσγή, αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα αλζεινλνζηαθά θάξκαθα κπνξνχλ λα
ζπγρνξεγεζνχλ κε αζθάιεηα [7]. Θεσξεηηθά, κεξηθνί αλαζηνιείο πξσηεάζεο, ηδίσο ε
ξηηνλαβίξε, κπνξεί λα αιιειεπηδξάζνπλ κε αλζεινλνζηαθά θάξκαθα φπσο ν ζπλδπαζκφο
αηνβαθφλεο – πξνγνπαλίιεο, ε ρισξνθίλε θαη ε κεθινθίλε, σζηφζν, δε ζπζηήλεηαη
ηξνπνπνίεζε δφζεσλ. Δπεηδή ν ζπλδπαζκφο αηνβαθφλεο – πξνγνπαλίιεο ελδέρεηαη λα
απμήζεη ηα επίπεδα δηδνβνπδίλεο πξνθαιψληαο ηνμηθφηεηα, ζπληζηάηαη γεληθή εμέηαζε
αίκαηνο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα [6].
Γηα ηελ αλζεινλνζηαθή πξνθχιαμε, θάξκαθα εθινγήο είλαη ν ζπλδπαζκφο αηνβαθφλεο –
πξνγνπαλίιεο θαη ε δνμπθπθιίλε [2]. Ο ζπλδπαζκφο αηνβαθφλεο – πξνγνπαλίιεο κπνξεί
λα

ζπγρνξεγεζεί

κε

λειθηλαβίξε

(αλαζηνιέαο

πξσηεάζεο)

θαη

λεβηξαπίλε

(κε
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λνπθιενζηδηθφο αλαζηνιέαο ηεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο). Οη ηεηξαθπθιίλεο δελ έρνπλ
θιηληθά ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο αλαζηνιείο πξσηεάζεο

θαη ηνπο κε

λνπθιενζηδηθνχο αλαζηνιείο ηεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο. Γηα ηα λεψηεξα αληηξεηξντθά
(πρ αλαζηνιείο ηληεγθξάζεο) δελ ππάξρνπλ αθφκα επαξθή δεδνκέλα. Γεδνκέλεο ηεο
ζπλερηδφκελεο αλάπηπμεο λέσλ αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ θαη ζπλδπαζκψλ ηνπο, νη ηαηξνί
πξέπεη

λα

αλαδεηνχλ

επηθαηξνπνηεκέλεο

πιεξνθνξίεο

γηα

ηηο

θαξκαθεπηηθέο

αιιειεπηδξάζεηο. Δλδεηθηηθή δηαδηθηπαθή πεγή είλαη ε ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Λίβεξπνπι (www.hiv-druginteractions.org) [7].
Τέινο, είλαη ζεκαληηθή ε ιήςε κέηξσλ πξνθχιαμεο απφ δήγκαηα εληφκσλ γηα ηελ
πξφιεςε, εθηφο ηεο εινλνζίαο, θαη άιισλ λνζεκάησλ, πνπ κεηαδίδνληαη κε θνπλνχπηα,
φπσο ηνπ δάγθεηνπ ππξεηνχ, ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνχ, ηεο ηαπσληθήο εγθεθαιίηηδαο, ηεο
εγθεθαιίηηδαο απφ ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ, ή κεηαδίδνληαη κε άιια έληνκα φπσο ε
ζθλίπα (ιετζκαλίαζε, κπαξηνλέιισζε), ε κχγα ηζε-ηζε (ηξππαλνζσκίαζε) θαη

νη

θξφησλεο (ξηθεηζηψζεηο) [1,2]. Μέζα πξνθχιαμεο απφ ηα δήγκαηα εληφκσλ είλαη ηα
εληνκναπσζεηηθά, νη εκπνηηζκέλεο κε εληνκναπσζεηηθφ θνπλνππηέξεο, ε ρξήζε ζήηαο ζηα
παξάζπξα, ε θάιπςε ηνπ ζψκαηνο κε ξνχρα (καθξηά καλίθηα θαη παληειφληα) θαη ε
απνθπγή ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηελ απγή θαη ην ζνχξνππν, πνπ θπξίσο ηζηκπνχλ ηα
θνπλνχπηα. Απνηειεζκαηηθφηεξν εληνκναπσζεηηθφ γηα πνιιά αξζξφπνδα είλαη ην DEET
(Ν,Ν-δηαηζπιν-m-ηνινπακίδην) [1,2].

Πξνθύιαμε από ηξνθηκνγελείο θαη πδαηνγελείο ινηκώμεηο
Γαζηξεληεξηθέο

ινηκψμεηο

πνπ

απηνπεξηνξίδνληαη

ζε

αλνζνεπαξθείο,

κπνξεί

λα

πξνθαιέζνπλ ζνβαξή θιηληθή εηθφλα ή ρξφληα ινίκσμε ζε νξνζεηηθνχο ηαμηδηψηεο. Η
απνθπγή ηεο έθζεζεο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν κέηξν πξφιεςεο, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο
εκβνιίνπ έλαληη ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ απηά ηα παζνγφλα, αιιά θαη ηεο πηζαλήο
ειιεηκκαηηθήο αλνζνινγηθήο απάληεζεο ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ ζηα ππάξρνληα εκβφιηα.
Η ιεπηνκεξήο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπ λεξνχ
ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ πξφιεςε ηέηνησλ ινηκψμεσλ. Πξέπεη λα ηνλίδεηαη ε αλάγθε
απνθπγήο ηνπ απαζηεξίσηνπ γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, γηα ηελ πξφιεςε
ηεο ινίκσμεο απφ Brucella, Salmonella, Coxiella (ππξεηφο Q) θαη ηφ ηεο εγθεθαιίηηδαο απφ
θξφησλεο.
Υςειφηεξε, ηέινο, ππνινγίδεηαη φηη είλαη ζηνπο νξνζεηηθνχο ηαμηδηψηεο ε λνζεξφηεηα θαη
ε ζλεηφηεηα απφ παζνγφλα φπσο Salmonella (κε ηπθνεηδηθή), Cryptosporidium, Isospora,
Cyclospora θαη Μicrosporidia. Η πγηεηλή ησλ ρεξηψλ (πιχζηκν κε λεξφ θαη ζαπνχλη ή
θαζαξηζκφο κε αιθννιηθά δηαιχκαηα) θαη ε απνθπγή ησλ δπλεηηθά κνιπζκέλσλ ηξνθίκσλ
είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ πξφιεςε ησλ γαζηξεληεξηθψλ ινηκψμεσλ, πρ απφ λνξνηνχο, πνπ
είλαη αίηην θξνπζκάησλ ηδίσο ζε θξνπαδηεξφπινηα.
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Πξέπεη επίζεο λα απνθεχγεηαη ε θνιχκβεζε ζε πνηάκηα, ιίκλεο ή άιια δπλεηηθψο
κνιπζκέλα χδαηα, γηα ηελ πξφιεςε ησλ ινηκψμεσλ απφ Cryptosporidium, Giardia θαη
Leptospira. Κξνχζκαηα ιεπηνζπείξσζεο έρνπλ δηαγλσζηεί ζε επηζηξέθνληεο απφ ηαμίδηα
πεξηπέηεηαο, ηδίσο απηά πνπ πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζε γιπθά λεξά. Σηηο
πεξηπηψζεηο πνπ εθηηκάηαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθφο θίλδπλνο ιεπηνζπείξσζεο, ζπζηήλεηαη
κηα εβδνκαδηαία πξνθπιαθηηθή δφζε δνμπθπθιίλεο 200mg [10].
Γε ζπζηήλεηαη πξνθπιαθηηθή αγσγή γηα ηε δηάξξνηα ησλ ηαμηδησηψλ ζηνπο νξνζεηηθνχο
ηαμηδηψηεο [2,6]. Ωζηφζν, ζπζηήλεηαη νη νξνζεηηθνί ηαμηδηψηεο ζηελ πεξίπησζε εκθάληζεο
ζπκπησκάησλ

λα

ιακβάλνπλ

άκεζα

θαξκαθεπηηθή

αγσγή

(self-treatment)

κε

αδηζξνκπθίλε ή θηλνιφλε (ζηπξνθιμαζίλε ή ιεβνθινμαζίλε), αλάινγα κε ην πξνθίι
αληνρψλ ησλ παζνγφλσλ Salmonella, Shigella, E.coli θαη Campylobacter ζηνλ ηφπν
πξννξηζκνχ. Οη θζνξηνθηλνιφλεο θαη ε θνηξηκνμαδφιε είλαη δξαζηηθά θάξκαθα έλαληη
πνιιψλ εληεξνπαζνγφλσλ, ελψ δελ αιιειεπηδξνχλ ζεκαληηθά κε ηελ αληηξεηξντθή
αγσγή. Γηα ηνπο ηαμηδηψηεο πξνο ηελ Αζία κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί αδηζξνκπθίλε,
ε νπνία έρεη ιηγφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηα αληηξεηξντθά θάξκαθα απφ ηηο άιιεο
καθξνιίδεο. Δάλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο δηάξξνηαο ηαμηδησηψλ δελ βειηησζνχλ κεηά 24-48
ψξεο αγσγήο, νη αζζελείο πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ηαηξηθή θξνληίδα.

Άιιεο ινηκώμεηο
Η ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη φηη απμάλεη θαηά ην ηαμίδη, ελψ παξάιιεια ε ρξήζε
πξνθπιαθηηθνχ απφ ηνπο ηαμηδηψηεο δελ είλαη ζπζηεκαηηθή. Σηνπο ηαμηδηψηεο κε HIV
ινίκσμε πξέπεη λα ζπζηήλεηαη ε απνρή απφ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε λένπο ζπληξφθνπο
θαηά ην ηαμίδη, θαη –ελαιιαθηηθά- λα ηνλίδεηαη ε θαίξηα ζεκαζία ησλ αζθαιψλ
ζεμνπαιηθψλ πξαθηηθψλ [2,9].
Οη ηαμηδηψηεο κε HIV ινίκσμε έρνπλ κεγαιχηεξε εππάζεηα γηα λφζεζε απφ θπκαηίσζε
κεηά έθζεζε ζην Mycobacterium tuberculosis ή ιφγσ αλαδσπχξσζεο ιαλζάλνπζαο
ινίκσμεο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη πξηλ ην ηαμίδη λα γίλεηαη αμηνιφγεζε γηα ηπρφλ
ιαλζάλνπζα ινίκσμε ή έθζεζε ηνπ νξνζεηηθνχ ηαμηδηψηε ζε άιιν θξνχζκα θπκαηίσζεο
ζην ζηελφ νηθείν πεξηβάιινλ. Όπνπ ρξεηάδεηαη, ζπζηήλεηαη λα ρνξεγείηαη αγσγή κε
ηζνληαδίδε, αθνχ βεβαίσο απνθιεηζηεί ε ελεξγφο θπκαηίσζε [1].
Οη

ηαμηδηψηεο

κε

HIV

ινίκσμε

δηαηξέρνπλ

κεγαιχηεξν

θίλδπλν

πξνζβνιήο

απφ

κπθεηηάζεηο, ηδίσο ηζηνπιάζκσζε θαη θνθθηδηνεηδνκχθσζε ζηε Βφξεηα θαη Νφηηα Ακεξηθή,
θαη ινίκσμε απφ Penicillium marneffei ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία. Δπνκέλσο, ζπληζηάηαη ε
απνθπγή θάζε πεξηβάιινληνο πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο ζπειηέο κε πνπιηά θαη λπρηεξίδεο
[2].
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Ταμηδησηηθνί πεξηνξηζκνί
Καζψο νξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ ζεζπίζεη πεξηνξηζκνχο ζηελ είζνδν, παξακνλή ή ζε
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο ηαμηδηψηεο κε HIV ινίκσμε, νη ηαμηδηψηεο ρξεηάδεηαη λα αλαδεηνχλ
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξηλ ζρεδηάζνπλ ην ηαμίδη ηνπο θαη λα ελεκεξψλνληαη απφ ηηο
πξεζβείεο, ηα πξνμελεία ή άιιεο έγθπξεο πεγέο. Αλαιπηηθφο νδεγφο κε ηαμηδησηηθνχο
πεξηνξηζκνχο γηα ηνπο αζζελείο κε HIV ινίκσμε δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνηλνχ
Πξνγξάκκαηνο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην HIV/AIDS (UNAIDS) [1,2].
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Πίλαθαο. Δκβόιηα γηα ηαμηδηώηεο κε HIV ινίκσμε
Δκβόιηα

Σπζηάζεηο

Δκβόιηα κε δώληεο
εμαζζελεκέλνπο ηνύο

Παξαηεξήζεηο

Αξηζκόο CD4+
≥200 θχηηαξα/mm3, κε
αζπκπησκαηηθή ινίκσμε,
ή
ζε αληηξεηξντθή ζεξαπεία κε
αλνζνινγηθή αλαζχζηαζε

≤200 θχηηαξα/mm3, κε
ζπκπησκαηηθή ινίκσμε πνπ
πεξηιακβάλεη ηζηνξηθφ AIDS,
ή
ζε αληηξεηξντθή ζεξαπεία ρσξίο
αλνζνινγηθή αλαζχζηαζε

Σπληζηάηαη ζε εθείλνπο πνπ δελ
ππάξρεη έλδεημε αλνζίαο
Ιιαξάο Παξσηίηηδαο Δξπζξάο
(MMR)

Γηα ηνπο αζζελείο ζε απηή ηελ
θαηεγνξία πνπ πιεξνχλ ην
θξηηήξην ηεο ειηθίαο θαη ππάξρεη
έιιεηςε έλδεημεο αλνζίαο (πρ, δελ
ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα εκβνιηαζκφ
ή ινίκσμε ζην παξειζφλ)

Πνιηνκπειίηηδαο, από ηνπ
ζηόκαηνο (OPV)

Αληελδείθλπηαη

Φπκαηίσζεο (BCG)

Αληελδείθλπηαη

Αληελδείθλπηαη

Απνθπγή ηεο εγθπκνζχλεο 1 κήλα κεηά ηνλ
εκβνιηαζκφ. Γελ αληελδείθλπηαη ν ζειαζκφο.
Φνξήγεζε 2 δφζεσλ κε ρξνληθή απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ
ελφο κήλα γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο πηζαλήο πξνζηαζίαο
έλαληη ηεο ηιαξάο.
Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ
αχμεζε αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ
κε ην MMR ζε παηδηά κε HIV ινίκσμε, αιιά κπνξεί λα
επεξεαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηελ παξσηίηηδα
θαη ηελ εξπζξά. Μπνξνχλ λα εκβνιηαζηνχλ νη επαθέο
ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ.

Αληελδείθλπηαη
Αληελδείθλπηαη

Αληελδείθλπηαη
Τπθνεηδνύο ππξεηνύ Ty21a, από
ηνπ ζηόκαηνο

Πηζαλή ρνξήγεζε αλ ν αξηζκφο
ησλ CD4+ >200 θχηηαξα/mm3,
αιιά δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα

Αληελδείθλπηαη

Μπνξεί λα ρνξεγεζεί ην πνιπζαθραξηδηθφ εκβφιην
ηπθνεηδνχο ππξεηνχ (ViCPS)

Ταμηδηψηεο κε HIV ινίκσμε

Πίλαθαο. Δκβόιηα γηα ηαμηδηώηεο κε HIV ινίκσμε
Δκβόιηα

Κίηξηλνπ ππξεηνύ

Δκβόιηα κε αδξαλνπνηεκέλνπο
ηνύο ή βαθηήξηα

Σπζηάζεηο

Φνξήγεζε φπσο ελδείθλπηαη ζε
αλνζνθαηεζηαικέλνπο αζζελείο αλ
ππάξρεη ζεκαληηθφο θίλδπλνο. Θα
πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζην δξνκνιφγην ηαμηδηνχ.
Σπζηήλνληαη νξνινγηθέο εμεηάζεηο
κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ ψζηε λα
επηβεβαησζεί ε κέγηζηε
αλνζνινγηθή αληαπφθξηζε

Αληελδείθλπηαη

Οη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ εκβνιηαζκφ γηα ηνλ
θίηξηλν ππξεηφ ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνληαη πάληα ζε
ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν απφθηεζεο ηεο ινίκσμεο.
Πηζηνπνηεηηθφ απαιιαγήο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζε
άηνκα κε αληέλδεημε γηα ην εκβφιην θίηξηλνπ ππξεηνχ
πνπ ηαμηδεχνπλ ζε ελδεκηθέο ρψξεο ή πεξηνρέο.
Σπληζηψληαη ηα κέηξα γηα ηελ Πξνζηαζία απφ ηα
έληνκα.

Αξηζκόο CD4+
≥200 θχηηαξα/mm3, κε
αζπκπησκαηηθή ινίκσμε,
ή
ζε αληηξεηξντθή ζεξαπεία κε
αλνζνινγηθή αλαζχζηαζε

Χνιέξαο

Παξαηεξήζεηο

Αληελδείθλπηαη ην απφ ηνπ
ζηφκαηνο κε δψληα εμαζζελεκέλα
ζηειέρε
Σπληζηάηαη ην λεθξφ νινθπηηαξηθφ
αλ ππάξρεη ζεκαληηθφο θίλδπλνο

≤200 θχηηαξα/mm3, κε
ζπκπησκαηηθή ινίκσμε πνπ
πεξηιακβάλεη ηζηνξηθφ AIDS,
ή
ζε αληηξεηξντθή ζεξαπεία ρσξίο
αλνζνινγηθή αλαζχζηαζε
Αληελδείθλπηαη ην απφ ηνπ
ζηφκαηνο κε δψληα
εμαζζελεκέλα ζηειέρε
Σπληζηάηαη ην λεθξφ
νινθπηηαξηθφ αλ ππάξρεη
ζεκαληηθφο θίλδπλνο

WC/rBS:
Πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δεδνκέλα
αζθάιεηαο.
Δπίζεο επεξεάδεη ηελ πξνζηαζία ελάληηα ζηελ
Escherichia coli (ETEC).
Η αλνζνινγηθή αληαπφθξηζε ζε ηαμηδηψηεο κε CD4<100
θχηηαξα/mm3 είλαη κηθξή.
Σπληζηψληαη ηα Πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηελ
θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.
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Πίλαθαο. Δκβόιηα γηα ηαμηδηώηεο κε HIV ινίκσμε
Δκβόιηα
Γηθζεξίηηδαο Τεηάλνπ Κνθθύηε

Ηπαηίηηδαο Α

Σπζηάζεηο
Αλ ελδείθλπηαη

Σπληζηάηαη

Σπληζηάηαη

Ηπαηίηηδαο Β

Δπνρηθήο γξίπεο

Ιαπσληθήο εγθεθαιίηηδαο

Σπζηήλεηαη κέηξεζε ηνπ ηίηινπ
αληηζσκάησλ κεηά ηνλ
εκβνιηαζκφ, γηα ηελ δηαζθάιηζε
επαξθνχο πξνζηαζίαο ζε αζζελείο
κε HIV ινίκσμε

Αλ ελδείθλπηαη

Σπληζηάηαη αλ ππάξρεη ζεκαληηθφο
θίλδπλνο

Παξαηεξήζεηο

Αλ ελδείθλπηαη

Σπληζηάηαη

Σπληζηάηαη
Δπηηπγράλεηαη θαιχηεξε
πξνζηαζία αλ ρνξεγεζεί 6 έσο
12 κήλεο κεηά απφ ηελ
εθθίλεζε ηεο αληηξεηξντθήο
ζεξαπείαο

Αλ είλαη εθηθηφ, ζπληζηάηαη νξνινγηθφο πξηλ ηνλ
εκβνιηαζκφ.
Η αλνζνινγηθή αληαπφθξηζε είλαη κεησκέλε ζε
αλνζνθαηεζηαικέλνπο αζζελείο, αιιά ε
απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη θαιή αθφκα θαη αλ ην
επίπεδν ησλ CD4 θπηηάξσλ είλαη ρακειφ.
Φξεηάδνληαη δχν ή ηξεηο δφζεηο ηνπ εκβνιίνπ.
Γηα ηνπο ζνβαξά αλνζνθαηεζηαικέλνπο αζζελείο
ππάξρεη ε επηινγή ηεο εηδηθήο αλνζνζθαηξίλεο IG.
3 δφζεηο (0,1,2-12 κήλεο)
± αλακλεζηηθέο δφζεηο φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ
νξνινγηθφ έιεγρν.
Σε εθείλνπο πνπ δελ αληαπνθξίζεθαλ ζην αξρηθφ ζρήκα
εκβνιηαζκνχ (anti-HBs<10 mlU/ml) ζπληζηάηαη
δεχηεξν ζρήκα.
Σπληζηψληαη ηα κέηξα γηα ηελ Πξνζηαζία απφ
ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη αηκαηνγελψο
κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ηδίσο ζηηο νκάδεο πςειήο
επαισηφηεηαο φπσο νη νκνθπιφθπινη άλδξεο.

Αλ ελδείθλπηαη

Σπληζηάηαη ην αδξαλνπνηεκέλν εκβφιην ζηελ έλαξμε
ηεο επνρήο έμαξζεο ηεο γξίπεο

Σπληζηάηαη αλ ππάξρεη
ζεκαληηθφο θίλδπλνο

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα ηε ρνξήγεζή
ηνπ ζε αζζελείο κε HIV ινίκσμε.
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Πίλαθαο. Δκβόιηα γηα ηαμηδηώηεο κε HIV ινίκσμε
Δκβόιηα
Μεληγγηηηδόθνθθνπ
πνιπζαθραξηδηθό ή ζπδεπγκέλν

Σπζηάζεηο

Αλ απαηηείηαη ή ζπληζηάηαη

Παξαηεξήζεηο

Αλ απαηηείηαη ή ζπληζηάηαη

Πνιηνκπειίηηδαο (IPV)

Αλ ελδείθλπηαη

Αλ ελδείθλπηαη

Πλεπκνληόθνθθνπ
πνιπζαθραξηδηθό

Αλ ελδείθλπηαη

Αλ ελδείθλπηαη

Λύζζαο

Αλ ελδείθλπηαη

Αλ ελδείθλπηαη

Σπληζηάηαη ην ηεηξαδχλακν (ACWY) εκβφιην.
Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηελ αχμεζε ησλ
αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ ζε αζζελείο κε HIV ινίκσμε.
Σπληζηάηαη ν εκβνιηαζκφο γηα φινπο ηνπο ηαμηδηψηεο ζε
ρψξεο πνπ αλαθέξνπλ θξνχζκαηα πνιηνκπειίηηδαο απφ
ηφ άγξηνπ ηχπνπ(http://www.who.polioeradication.org).
Οη ηαμηδηψηεο πνπ έιαβαλ ζην παξειζφλ 3 ή
πεξηζζφηεξεο δφζεηο OPV ή IPV ρξεηάδεηαη λα ιάβνπλ
κηα επηπιένλ δφζε πξηλ ηελ αλαρψξεζε.
Όζνη δελ έρνπλ εκβνιηαζζεί ρξεηάδεηαη λα ιάβνπλ
νινθιεξσκέλν ζρήκα εκβνιηαζκνχ.

Σπληζηάηαη ε ελδνκπτθή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ έλαληη
ηεο ελδνδεξκηθήο.
Αλ είλαη εθηθηφ, ζπζηήλεηαη ε αλνζνινγηθή
αληαπφθξηζε ζε φζνπο ν αξηζκφο ησλ CD4 θπηηάξσλ
≤200/mm3, ± επηπιένλ δφζεηο αλ δελ έρεη επηηεπρζεί
αληηζσκαηηθή αληαπφθξηζε > 0.5 lU/ml.
Σπληζηψληαη ηα Πξνιεπηηθά κέηξα έλαληη
ησλ δεγκάησλ απφ δψα θαη ηα Πξνιεπηηθά κέηξα έλαληη
ησλ δεγκάησλ απφ δψα χπνπηα κε ιχζζα
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Πίλαθαο. Δκβόιηα γηα ηαμηδηώηεο κε HIV ινίκσμε
Δκβόιηα

Δγθεθαιίηηδαο από θξόησλεο

Σπζηάζεηο

Αλ ελδείθλπηαη

Αλ ελδείθλπηαη
Τπθνεηδνύο ππξεηνύ
πνιπζαθραξηδηθό

Δκβφιην επηινγήο αλεμάξηεηα απφ
ηνλ αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ CD4+

Παξαηεξήζεηο

Αλ ελδείθλπηαη

Αλ ελδείθλπηαη
Δκβφιην επηινγήο αλεμάξηεηα
απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ
CD4+

Υπάξρνπλ πεξηνξηζκέλα δεδνκέλα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εκβνιίνπ. Οη ηαμηδηψηεο πνπ
έρνπλ αξηζκφ CD4 >400 θχηηαξα/mm3 έρνπλ θαιχηεξε
αλνζνινγηθή απφθξηζε ζε γεληθέο γξακκέο.
Ο θίλδπλνο είλαη κεγαιχηεξνο ζην ηέινο ηεο άλνημεο θαη
ζηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνχ.
Σπληζηψληαη ηα κέηξα γηα ηελ Πξνζηαζία απφ ηα έληνκα
θαη ε απνθπγή θαηαλάισζεο κε παζηεξησκέλνπ
γάιαθηνο.
Αλακλεζηηθή δφζε θάζε 3 ρξφληα.
Η αλνζνινγηθή απφθξηζε είλαη κεησκέλε αλ ν αξηζκφο
ησλ CD4 ≤200 θχηηαξα/mm3.
Σπληζηψληαη ηα Πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηελ
θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
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