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Εβδομαδιαία επικαιροποίηςη αριθμοφ δηλωθζντων κρουςμάτων ιλαράσ
Πζμπτη 16 Νοεμβρίου 2017
ε πολλζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζχει εκδθλωκεί επιδθμία ιλαράσ που βρίςκεται ςε εξζλιξθ.
Μζχρι τισ 16/11/2017 ςτθν Ελλάδα ζχουν καταγραφεί 477 κροφςματα ιλαράσ, με μεγαλφτερθ
ςυχνότθτα ςτθ Ν. Ελλάδα. τθ μεγάλθ πλειονότθτα πρόκειται για άτομα Ελλθνικισ υπθκοότθτασ
(κυρίωσ μικρά παιδιά από κοινότθτεσ Ρομά και άτομα από το γενικό πλθκυςμό κυρίωσ ςτθν
θλικιακι ομάδα 25-44 ετϊν) που δεν ζχουν ανοςία 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.
Καταγράφθκε ζνασ κάνατοσ ςε εργαςτθριακά επιβεβαιωμζνο κροφςμα ιλαράσ που αφοροφςε
βρζφοσ Ρομά 11 μθνϊν, με υποκείμενθ δυςτροφία, ανεμβολίαςτο, το οποίο κατζλθξε με κλινικι
εικόνα ςθψαιμίασ.
υςτινεται ο εμβολιαςμόσ με το μικτό 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.
Η επιδθμιολογικι επιτιρθςθ τθσ νόςου, θ εγριγορςθ των επαγγελματιϊν υγείασ, θ
εντατικοποίθςθ των εμβολιαςμϊν και θ ςυνεχιηόμενθ εγριγορςθ των τοπικϊν και εκνικϊν αρχϊν
αποτελοφν απαραίτθτα μζτρα για τον ζλεγχο τθσ νόςου.
Πίνακασ. Δηλωθζντα κροφςματα ιλαράσ, φνολο Ελλάδασ*
Εργαςτθριακά επιβεβαιωμζνα κροφςματα με ορολογικό ζλεγχο ι/και PCR φαρυγγικοφ
επιχρίςματοσ

313

Πικανά κροφςματα με ςυμβατι κλινικι εικόνα και επιδθμιολογικι ςφνδεςθ με
επιβεβαιωμζνο κροφςμα

124

Ενδεχόμενα κροφςματα με ςυμβατι κλινικι εικόνα

40

ΤΝΟΛΟ ΔΗΛΩΘΕΝΣΩΝ ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ

477
η

* Περιλαμβάνονται ςτοιχεία που δηλώθηκαν ςτο ΚΕΕΛΠΝΟ κατά το ζτοσ 2017, μζχρι την 16 Νοεμβρίου, ώρα 12:00.
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