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   Θζμα:  «Ενημζρωςη γονζων και κηδεμόνων για διενεργοφμενο ζλεγχο εμβολιαςτικήσ 
κάλυψησ μαθητϊν λόγω τησ επιδημικήσ ζξαρςησ τησ Ιλαράσ» 

 

Σο τελευταίο διάςτθμα ζχουν εκδθλωκεί ςοβαρζσ επιδθμικζσ εξάρςεισ 
ιλαράσ ςε αρκετζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (π.χ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 
Ρουμανία κλπ.). τθν Ελλάδα καταγραφόταν πολφ μικρόσ αρικμόσ ςποραδικϊν 
περιςτατικϊν ιλαράσ (περίπου ζνα κροφςμα ετθςίωσ τθν τελευταία 3ετία), κατά το 
τελευταίο 4μθνο ζχουν καταγραφεί 166 περιςτατικά με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται για 
τθν κυκλοφορία του ιοφ και τθν ζκκεςθ ςε αυτόν του ευάλωτου παιδικοφ 
πλθκυςμοφ, κι ενόψει του χειμϊνα. Η νόςοσ είναι εξαιρετικά μεταδοτική και 
ςυνδζεται με μία ςειρά επιπλοκϊν όπωσ, πνευμονία, μθνιγγίτιδα. Η έξαρση τθσ 
«ξεχαςμζνθσ» αυτισ νόςου ςτθν Ελλάδα όπωσ και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, 
ςχετίηεται άμεςα με τον ελλιπι εμβολιαςμό  με το εμβόλιο ιλαράσ-ερυκράσ-
παρωτίτιδασ (MMR). Σο εμβόλιο αυτό είναι ιδιαίτερα αςφαλζσ, όπωσ ζχει δείξει θ 
εμπειρία από τον εμβολιαςμό πολλϊν εκατομμυρίων παιδιϊν παγκοςμίωσ. 
 

Ωσ εκ τοφτου, το Σμιμα Επιςκεπτϊν-τριϊν Τγείασ κα υλοποιιςει ζλεγχο τθσ 
εμβολιαςτικισ κατάςταςθσ μζςω των Βιβλιαρίων Τγείασ Παιδιοφ και με ζγγραφθ, 
κλειςτι επιςτολι κα ενθμερϊςει τουσ γονείσ για τυχόν υπολειπόμενουσ 
εμβολιαςμοφσ. Για τθν ομαλι διεξαγωγι του αναφερόμενου ελζγχου και τον 
εξατομικευμζνο προςδιοριςμό των αναγκϊν του κάκε παιδιοφ κα ςασ ηθτθκεί να 
ςυμπλθρϊςετε ζνα ςφντομο και κατανοθτό ιςτορικό υγείασ και να το προςκομίςετε 
μαηί με το βιβλιάριο εμβολίων ςτον ςχολείο. Οι εμβολιαςμοί που υπολείπονται 
μποροφν να υλοποιθκοφν είτε δωρεάν ςτο εξωτερικό ιατρείο του Νοςοκομείου 
κατόπιν ραντεβοφ είτε ςτον Παιδίατρο που παρακολουκεί τον μακθτι. 
Τπενκυμίηουμε ότι ο κίνδυνοσ για λοιμϊδθ νοςιματα και οι εμβολιαςμοί γενικά δεν 
αφοροφν κατά αποκλειςτικότθτα τα παιδιά αλλά και τουσ ενιλικεσ. Λόγω του ότι οι 
επιπλοκζσ τησ ιλαράσ αφοροφν και τον ενήλικο πληθυςμό όςοι γονείσ/κηδεμόνεσ 
επιθυμοφν να ςυμμετζχουν ςτην δράςη μποροφν επίςησ να προςκομίςουν τα 
βιβλιάρια εμβολιαςμϊν τουσ ή και να εκδοθεί νζο ςε περίπτωςη απϊλειασ. 
 

Παραμζνουμε  ςτθν διάκεςθ όςων επικυμοφν να ενθμερωκοφν για τα 
λοιμϊδθ νοςιματα και τθν πρόλθψθ τουσ μζςω των εμβολιαςμϊν. 
 


