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• Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος εξάλειψης της 
ιλαράς, τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης για 
παιδιά θα πρέπει να αυξηθούν σε ορισμένες χώρες, 
καθώς η εμβολιαστική κάλυψη της δεύτερης δόσης 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 95% για να διακοπεί η 
κυκλοφορία της ιλαράς και να επιτευχθεί συλλογική 
ανοσία. 

• Η επίτευξη του στόχου αυτού είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την προστασία των παιδιών κάτω του 
ενός έτους, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις 
επιπλοκές της ιλαράς, αλλά είναι πολύ μικρά για να 
λάβουν την πρώτη δόση του εμβολίου.



Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την 
εμβολιαστική κάλυψη που συνέλεξε ο Π.Ο.Υ. 
(2016) δείχνουν ότι η εμβολιαστική κάλυψη 
για τη δεύτερη δόση ιλαράς ήταν κάτω από 
95% σε 20 από 27 χώρες EU/EEA που είχαν 
δεδομένα κάλυψης δεύτερης δόσης.



Vaccination coverage for the second dose of 
measles-containing vaccine by country, 2016, 
WHO, EU/EEA countries



Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 
Παιδιών και Εφήβων 2017
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Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 
Ενηλίκων 2017



Ιλαρά- Παρωτίτιδα-Ερυθρά (MMR)

Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2017





Εμβολιασμός για 
Ιλαρά, Ερυθρά, Παρωτίτιδα



Η κάλυψη με δύο δόσεις εμβολίου MMR (για ιλαρά-ερυθρά-παρωτίτιδα) είναι 
ανεπαρκής (83% στο σύνολο των παιδιών Α΄ Δημοτικού και χαμηλότερη σε ειδικές 
ομάδες, ενώ ο σχετικός στόχος του ΠΟΥ είναι ≥95%). 



πολύ χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη για όλα τα εμβόλια



Λίγο λιγότερο από το ήμισυ των παιδιών εμβολιάστηκαν με 
τουλάχιστον μία δόση MMR και <1 στα 10 με δύο δόσεις.

Papamichail D. et al, European Journal of Public Health, 2016 
Low vaccination coverage of Greek Roma children amid economic crisis: national 

survey using stratified cluster sampling



Εμβολιασμός σε χώρους διαμονής 
προσφύγων/μεταναστών Φεβρουάριος 
2017

• Εμβολιασμός για Ιλαρά-Ερυθρά-
Παρωτίτιδα των παιδιών 12 μηνών έως 15 
ετών (εμβόλιο MMR). 

ΕΚΘΕΣΗ Εμβολιασμός σε χώρους διαμονής προσφύγων/μεταναστών Φεβρουάριος 2017 
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Ιλαρά- Παρωτίτιδα-Ερυθρά (MMR)

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2017



• 1η δόση MMR στην ηλικία των 12 μηνών και 2η

δόση 3 μήνες μετά την 1η ή –εφόσον έχει παρέλθει 
το διάστημα αυτό– το ταχύτερο δυνατόν

• Σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, η 2η δόση 
μπορεί να γίνει με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 4 
εβδομάδων από την 1η

Εγκύκλιος Εμβολιασμού MMR 21/09/2017

Σκευάσματα

PRIORIX I.M, S.C

M-M-RVAXPRO I.M, S.C

PRIORIX-TETRA MMRV S.C



Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 
Ενηλίκων 2017



Σκευάσματα

PRIORIX          I.M, S.C

M-M-RVAXPRO I.M, S.C

Ιλαρά- Παρωτίτιδα-Ερυθρά (MMR)

• Παιδιά, έφηβοι και ενήλικες που έχουν γεννηθεί μετά το 
1970 και δεν έχουν ιστορικό νόσου πρέπει να είναι 
εμβολισμένοι με 2 δόσεις εμβολίου για την ιλαρά (με τη 
μορφή μονοδύναμου εμβολίου ιλαράς ή μικτού εμβολίου 
MMR)

• Η 2η δόση να απέχει από την 1η τουλάχιστον 4 εβδομάδες

Εγκύκλιος Εμβολιασμού MMR 21/09/2017
Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2017







Αλγόριθμος 

New Employee 1 yr 2 yr 3 yr



Εμβολιασμοί ενηλίκων που εργάζονται σε Δομές 
Φιλοξενίας Προσφύγων-Μεταναστών



• Υποχρεωτικότητα εμβολιασμών 1

• Εθνικό αρχείο εμβολίων (registry)2

• Δελτίο καταγραφής εμβολιασμού 
εργαζομένων σε χώρους παροχής 
υπηρεσιών υγείας

3

Ζητήματα προς συζήτηση



Επίκαιρα θέματα

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμών;

Εγγραφή παιδιών στο σχολείο

Επαγγελματίες Υγείας 



«Για την εγγραφή μαθητών στους βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, νηπιαγωγείο επίδειξη και δημοτικό σχολείο 
απαιτείται η επίδειξη του Ατομικού Δελτίου Υγείας του 
Μαθητή και του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή η 
προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο θα φαίνεται ότι 
έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια σύμφωνα με το εθνικό 
χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών. 

Στις περιπτώσεις όπου το παιδί είναι ανεμβολίαστο από 
παράλειψη ή πεποίθηση των γονέων δεν μπορεί να 
στερηθεί του δικαιώματός του στην παιδεία.»

Εθνική Επιτροπή Εμβολίων



Υποχρεωτικός εμβολιασμός συστήνεται μόνο σε 

περιπτώσεις κινδύνου για την δημόσια υγεία. 

Παρόλα αυτά, λόγω των επιδημικών εξάρσεων οι οποίες 

εξακολουθούν να εμφανίζονται σε διάφορες ανεπτυγμένες 

χώρες, στα πλαίσια των οποίων καταγράφονται και θάνατοι, 

η σημασία του πλήρους εμβολιασμού σύμφωνα με το Εθνικό 

Χρονοδιάγραμμα είναι αυτονόητη. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η άρνηση εμβολιασμού θα 

πρέπει να τεκμηριώνεται επιστημονικά από τον γιατρό. 

Οι γονείς που αρνούνται να εμβολιάσουν τα παιδιά τους 

θα πρέπει να έχουν επαρκώς ενημερωθεί και συμπληρώσει 

το έντυπο μη αποδοχής των εμβολιασμών μετά 

ενημέρωση»                                      Εθνική Επιτροπή Εμβολίων





Επίκαιρα θέματα

• Εθνικό αρχείο εμβολίων (registry)

Δυνατότητα  μηνιαίας καταγραφής ανά μηνά και 
περιοχή εμβολίων στην χώρα μας

Συνάντηση του ΠΟΥ στη Κοπεγχάγη για την 
εκρίζωση της ιλαράς (Νοέμβριος 2017)
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• Εθνικό αρχείο εμβολίων (registry)2

• Δελτίο καταγραφής εμβολιασμού 
εργαζομένων σε χώρους παροχής 
υπηρεσιών υγείας

3
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«Κάθε νέο άτομο που έχει προσβληθεί από 
ιλαρά στην Ευρώπη μας θυμίζει ότι τα μη 
εμβολιασμένα παιδιά και ενήλικες, ανεξάρτητα 
από το πού ζουν, παραμένουν σε κίνδυνο να 
νοσήσουν και να διαδώσουν την ιλαρά σε άλλα 
άτομα που μπορεί να μην μπορούν να 
εμβολιαστούν»

Dr. Zsuzsanna Jakab

WHO Regional Director for Europe



Ερωτήσεις

smyrnak@auth.gr

τηλ. 2310 999147

mailto:smyrnak@auth.gr

