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H ιλαρά είναι ιογενής λοίμωξη που οφείλεται

σε ιό. Μεταδίδεται αερογενώς και

σπανιότερα μέσω μολυσμένων αντικείμενων.

Επιδημία ιλαράς είναι σε εξέλιξη στην

Ευρώπη από το Φεβρουάριο του 2016 και

στη χώρα μας καταγράφηκαν 3.220

κρούσματα από το Μάιο του 2017.Ο

αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης

είναι ο εμβολιασμός. Η Εθνική Επιτροπή

Εμβολιασμών συστήνει τη διενέργεια 2

δόσεων μετά την ηλικία των 12 μηνών. Οι

ενήλικες γεννημένοι μετά το 1970(χωρίς

ιστορικό νόσου) πρέπει να είναι

εμβολιασμένοι με δύο δόσεις.

Η καταγραφή και ανάλυση των

εμβολιασμών με το τριδύναμο εμβόλιο

ιλαράς – ερυθράς – παρωτίτιδας που

διενεργήθηκαν στο Τμήμα

Εμβολιασμών του Κ.Υ. Ρόδου κατά τα

έτη 2017-18.

332 άτομα ηλικίας 12 μηνών και άνω

που προσήλθαν στο Τμήμα

Εμβολιασμών.

Το 2017 εμβολιάστηκαν 185 άτομα, εκ των

οποίων 101 (54,6%) ήταν άνδρες, 84 (45,5%)

γυναίκες, 38 βρέφη 12-23 μηνών (20,5%), 111

παιδιά 2-6ετών (60%), 23 παιδιά 7-10 ετών

(12,4%), 11 έφηβοι 11-18 ετών (6%) και 2

άτομα άνω των 18 ετών (1,1%). Το 2018

διενεργήθηκαν 147 εμβολιασμοί, 81 (55,1%)

άνδρες, 66 (44,9%) γυναίκες, 69 βρέφη 12-23

μηνών (46,9%), 38 παιδιά 2-6ετών (25,8%),

22 παιδιά 7-10 ετών (15%), 16 έφηβοι 11-18

ετών (10,9%) και 2 άτομα άνω των 18 ετών

(1,4%).
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Το έτος 2017 οι περισσότερες δόσεις

του μικτού εμβολίου έγιναν το

τέταρτο τρίμηνο και ήταν 85 (46%),

ενώ το 2018 το πρώτο τρίμηνο του

έτους και ήταν 48 (32,6%).

Επισημαίνεται, ότι υπήρξε αλλαγή

των συστάσεων εμβολιασμού της

Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,

λόγω της επιδημίας ιλαράς. Τα

ποσοστά εμβολιασμού ενηλίκων είναι

χαμηλά: 1,1% (2017) και 1,4%

(2018), που οφείλεται σε ήδη

υπάρχουσα ανοσοποίηση ή σε

προηγούμενη νόσηση. Συγκριτικά,

για τα δύο έτη υπήρξε μείωση των

εμβολιασμών το 2018 κατά 20,5%.

Το μεγαλύτερο ποσοστό

εμβολιασμών διενεργήθηκε σε βρέφη

και παιδιά 2-6 ετών. Ο Π.Ο.Υ.

επισημαίνει ότι η ιλαρά είναι μία από

τις κύριες αιτίες θανάτου στα μικρά

παιδιά, παρόλο που υπάρχει

διαθέσιμο εμβόλιο ασφαλές,

αποτελεσματικό και οικονομικά

προσιτό. Στόχος είναι να επιτευχθεί

εμβολιαστική κάλυψη≥95%, μέσω

μαζικών εμβολιασμών και καλύτερη

ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του

κοινού.
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