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Η επιδημία ιλαράς 

στην Ευρώπη και την Ελλάδα



H ιλαρά είναι ιογενής λοίμωξη 

υψηλής μεταδοτικότητας που 

οφείλεται στον ιό της ιλαράς, έναν 

RNA παραμυξοϊό. 

Ο ιός εισέρχεται στον οργανισμό 

από το αναπνευστικό σύστημα. 

Τα κρούσματα ιλαράς εμφανίζονται 

συνήθως στο τέλος του χειμώνα και 

τις αρχές της άνοιξης και η νόσος 

είναι πιο σοβαρή σε βρέφη και 

ενήλικες κυρίως λόγω επιπλοκών. 

Η διάγνωση της ιλαράς είναι κατά 

βάση κλινική.

Η ιλαράς προλαμβάνεται με 

εμβολιασμό. Το εμβόλιο περιέχει 

ζώντα εξασθενημένο ιό.



Η ιλαρά αφορά όλες τις ηλικίες



Επιδημίες Ιλαράς 

τα προηγούμενα χρόνια



Ποια ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα;

Κατά τα έτη 2014-
2015 δηλώθηκε 1 
κρούσμα ανά έτος, 
ενώ το 2016 δεν 
δηλώθηκε κανένα 
κρούσμα ιλαράς. 



Ποια ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα;

Ηλικία Κρούσματα

/100.000

0-4 4,59

5-14 1,21

15-24 0,71



Ποια ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα;



Πώς δόθηκε το 

σήμα για την 

επιδημία;



ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

SURVEILLANCE

 Συστηματική και 
συνεχιζόμενη

 Ανάλυση και ερμηνεία 
δεδομένων

 Επιστημονική εγκυρότητα

 Μαχόμενος χαρακτήρας 
με στόχο την πράξη 
Δημόσιας Υγείας

 Επικοινωνία, Διασπορά 
πληροφοριών

 Συνεργασία φορέων και 
ατόμων



Επιδημιολογική Επιτήρηση Ιλαράς



Πώς δόθηκε το σήμα 

για την επιδημία;

 Η ιλαρά ανήκει στα 

υποχρεωτικώς 

δηλούμενα νοσήματα

 Πρέπει να δηλώνεται 

εντός 24 ωρών από τη 

διάγνωση είτε κλινική είτε 

εργαστηριακή

 Δημογραφικά

 Παράγοντες 

κινδύνου

 Εμβολιασμός

 Κλινικά

 Εργαστηριακά



Πώς δόθηκε το σήμα 

για την επιδημία;

 Κλινικός ορισμός κρούσματος

Κλινική εικόνα που περιλαμβάνει 

γενικευμένο εξάνθημα διάρκειας >3 ημέρες 

και θερμοκρασία >38ο C

και ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: 

βήχας, ρινική καταρροή, κηλίδες Koplik, 

επιπεφυκίτιδα.

 Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση

Ανίχνευση αντισωμάτων IgM έναντι του ιού 

της ιλαράς.

Αύξηση του τίτλου των ειδικών 

αντισωμάτων έναντι του ιού της ιλαράς.

Ανίχνευση του ιού της ιλαράς (όχι των 

στελεχών του εμβολίου) σε κλινικό δείγμα.

 Κατάταξη του κρούσματος

Ενδεχόμενο: Κρούσμα που έχει 
διαγνωστεί από ιατρό ως ιλαρά.

Πιθανό: Κρούσμα με εκδηλώσεις 
που εμπίπτουν στον κλινικό 
ορισμό (χωρίς επιδημιολογική 
σύνδεση).

Επιβεβαιωμένο: Κρούσμα που 
έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ή 
κρούσμα με εκδηλώσεις που 
εμπίπτουν στον κλινικό ορισμό 
και έχει επιδημιολογική σύνδεση. 



Πώς εξελίχθηκε η επιδημία;

Ευρώπη 2016-2018

 20.000 περιστατικά

 50 θάνατοι. 

 15 EU/EEA χώρες δήλωσαν

1073 περιστατικά τον 

Ιανουάριο του 2018.

 Ελλάδα και Γαλλία δήλωσαν 

αύξηση του αριθμού των 

κρουσμάτων.



Πώς εξελίχθηκε η επιδημία;

Ευρώπη 2016-2018

 20.000 περιστατικά

 50 θάνατοι. 

 15 EU/EEA χώρες δήλωσαν

1073 περιστατικά τον 

Ιανουάριο του 2018.

 Ελλάδα και Γαλλία δήλωσαν 

αύξηση του αριθμού των 

κρουσμάτων.

4πλάσια επίπτωση της 

νόσου απ’ ό,τι συνήθως



Χαρακτηριστικά Κρουσμάτων

Ηλικιακή κατανομή

ηλικία αριθμός ποσο

στό

0-5 

ετών

5284 36%

>15 

ετών

6656 45%

Προέλευση

αριθμός Ποσο
στό

Ενδημικά 11815 86%
Σχετιζόμενα με 
εισαγώμενα

1597 12%

Εισαγώμενα 386 3%
Σύνολο γνωστών 13798 94%
Εισαγώμενο κρούσμα: ιολογικά ή επιδημιολογικά 
αποδεδειγμένη έκθεση εκτός χώρας 7-18 ημέρες 
πριν την εμφάνιση του εξανθήματος. 



Πού εμφανίστηκε η μεγαλύτερη 

επιβάρυνση;

Μεγαλύτερη επιβάρυνση 

Ρουμανία με 10.623 κρούσματα και 
38 θανάτους από τον 10/2016.

Ιταλία με 5.004 κρούσματα και 4 
θανάτους από τον 01/2017.



Υψηλότερη Επίπτωση 
κατά το 2017
<1 έτους: 359,8 ασθ./εκατ.
1-4 ετών: 162,8 ασθ./εκατ.

Πού εμφανίστηκε η μεγαλύτερη 

επιβάρυνση;



Υψηλότεροι ρυθμοί δήλωσης
 Δυναμικότητα επιδημίας

Ρουμανία: 252,1 ασθ./εκατ.
Ιταλία: 79,4 ασθ./εκατ. 
Βέλγιο 32,6 ασθ./εκατ. 

Πού εμφανίστηκε η μεγαλύτερη 

επιβάρυνση;



Πώς εξελίχθηκε η επιδημία; 

Number of measles cases by month and 
notification rate per million population by 
country, 1 February 2017–31 January 2018, 
EU/EEA countries 



Πώς εξελίχθηκε η επιδημία; 



Πώς εξελίχθηκε η επιδημία; 

Εργαστηριακά επιβεβαιωμένα 
το 61% των κρουσμάτων



Πώς εξελίχθηκε η επιδημία;

Measles notification rate per million 
population by country, 
1 February 2017–31 January 2018, 
EU/EEA countries 



Πώς εξελίχθηκε η επιδημία;

Measles notification rate per million 
population by country, 
1 February 2017–31 January 2018, 
EU/EEA countries 

Δήλωση Κρουσμάτων:

 Ρουμανία (5 224) 35%

 Iταλία (4 978), 34%

 Ελλάδα (1 398) 9%

 Γερμανία (906), 6%, 



Πώς εξελίχθηκε η επιδημία;

Distribution of measles deaths by 
country, 
1 February 2017–31 January 2018 
(n=31), 
EU/EEA countries 



Πώς εξελίχθηκε η επιδημία;

Distribution of measles deaths by 
country, 
1 February 2017–31 January 2018 
(n=31), 
EU/EEA countries 



Πώς επηρεάζει η εμβολιαστική 

κατάσταση;

Δήλωση κρουσμάτων ανά 
κατάσταση εμβολισμού
1.09.2016-31.08.2017



 13783 κρούσματα με 
γνωστό ιστορικό 
εμβολιασμού

 6% με άγνωστη 
εμβολιαστική 
κατάσταση 

 14% στην ηλικιακή 
ομάδα 25-29 ετών

Αρ. δόσεων Όλες οι 

ηλικίες

1-4 ετών <1 έτους

0 87% 86% 96%

1 8% 11%

2 3% 0%

άγνωστο 2% 1%

Πώς επηρεάζει η εμβολιαστική 

κατάσταση;



Ποια είναι η κατάσταση σήμερα 

στην Ελλάδα;

Μάιος 2017 – 4 Μαρτίου 2018 (εβδ. 9/2018): 

 1976 κρούσματα ιλαράς

 18,35 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού

 67 κρούσματα είναι επαγγελματίες υγείας. 

 3 θάνατοι

Κατάταξη Κρουσμάτων:



 1769 κρούσματα (89,5%) ελληνικής υπηκοότητας

 1263 (71,4%) Έλληνες Ρομά

 506 (28,6%) γενικός πληθυσμός. 

 207 κρούσματα (10,5%) αλλοδαπής υπηκοότητας. 

 Η πλειοψηφία των κρουσμάτων αφορά σε Έλληνες 
Ρομά και υποδεικνύει ότι η ευρεία διασπορά της 
νόσου γίνεται σε θύλακες πληθυσμού με χαμηλή 
εμβολιαστική κάλυψη.

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα 

στην Ελλάδα;



 1769 κρούσματα (89,5%) ελληνικής υπηκοότητας

 1263 (71,4%) Έλληνες Ρομά

 506 (28,6%) γενικός πληθυσμός. 

 207 κρούσματα (10,5%) αλλοδαπής υπηκοότητας. 

 Η πλειοψηφία των κρουσμάτων αφορά σε Έλληνες 
Ρομά και υποδεικνύει ότι η ευρεία διασπορά της 
νόσου γίνεται σε θύλακες πληθυσμού με χαμηλή 
εμβολιαστική κάλυψη.

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα 

στην Ελλάδα;

Ιανουάριος 2018: 431 κρούσματα
Δεκέμβριος 2017: 342 κρούσματα
Νοέμβριος  2017: 250 κρούσματα



Ηλικιακή κατανομή και πληθυσμός 

προέλευσης των κρουσμάτων 

στην Ελλάδα



Ηλικιακή κατανομή και πληθυσμός 

προέλευσης των κρουσμάτων 

στην Ελλάδα

69,5% παιδιά ηλικίας 0-14 ετών. 
28,3% 1-4 ετών
19,6% 5-9 ετών
11,4% βρεφικής ηλικίας



Ηλικιακή κατανομή και πληθυσμός 

προέλευσης των κρουσμάτων 

στην Ελλάδα

Έλληνες Ρομά:  
89,1% παιδιά 0-14 ετών
62,9% παιδία 1-9 ετών
12,1% βρεφικής ηλικίας
Έλληνες από το γενικό 
πληθυσμό: 
68,2% ενήλικες >25 ετών



Η ηλικιακή κατανομή των 

κρουσμάτων στην Ελλάδα και 

την Ευρώπη



Η ηλικιακή κατανομή των 

κρουσμάτων στην Ελλάδα και 

την Ευρώπη



Η εμβολιαστική κατάσταση των 

κρουσμάτων στην Ελλάδα και 

την Ευρώπη



Γεωγραφική κατανομή των 

κρουσμάτων στην Ελλάδα



Έκβαση των κρουσμάτων στην 

Ελλάδα

 1173 κρούσματα (59,4%) νοσηλεύτηκαν

 295 κρούσματα (14,3%) παρουσίασαν επιπλοκές (κυρίως 
πνευμονία, ωτίτιδα, κερατίτιδα, ηπατική διαταραχή, 
εγκεφαλίτιδα κ.α.).

 Καταγράφηκαν 3 θάνατοι σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένα 
κρούσματα ιλαράς. 

 Βρέφος Ρομά 11 μηνών ανεμβολίαστο με υποκείμενη δυστροφία, 
κατέληξε με κλινική εικόνα σηψαιμίας

 17χρονος Ρομά, ανεμβολίαστος, κατέληξε με κλινική εικόνα 
εγκεφαλίτιδας. 

 35χρονη γυναίκα, από το γενικό πληθυσμό, με αναφερόμενο 
εμβολιασμό με μία δόσης εμβολίου ιλαράς, κατέληξε λόγω πνευμονίας 
και αναπνευστικής ανεπάρκειας.



Η Δημόσια Υγεία ανέλαβε δράση ήδη πριν το 

2015. Ήρθε η ώρα και οι επαγγελματίες υγείας 

να κάνουμε πράξη τις κατευθύνσεις και 

οδηγίες!



”

“

Ευχαριστώ! Ερωτήσεις? 


