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Θέμα:  «Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για διενεργούμενο έλεγχο εμβολιαστικής 

κάλυψης μαθητών λόγω της επιδημικής έξαρσης της Ιλαράς» 

Το τελευταίο διάστημα έχουν εκδηλωθεί σοβαρές επιδημικές εξάρσεις ιλαράς σε 

αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία κλπ.). 

Στην Ελλάδα καταγραφόταν πολύ μικρός αριθμός σποραδικών περιστατικών ιλαράς 

(περίπου ένα κρούσμα ετησίως την τελευταία 3ετία), κατά το τελευταίο 4μηνο 

έχουν καταγραφεί 166 περιστατικά με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κυκλοφορία 

του ιού και την έκθεση σε αυτόν του ευάλωτου παιδικού  πληθυσμού, κι ενόψει του 

χειμώνα.Η νόσος είναι εξαιρετικά μεταδοτική και συνδέεται με μία σειρά επιπλοκών 

όπως, πνευμονία, μηνιγγίτιδα. Η έξαρση της «ξεχασμένης» αυτής νόσου στην 

Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, σχετίζεται άμεσα με τον ελλιπή 

εμβολιασμό  με το εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (MMR). Το εμβόλιο αυτό 

είναι ιδιαίτερα ασφαλές, όπως έχει δείξει η εμπειρία από τον εμβολιασμό πολλών 

εκατομμυρίων παιδιών παγκοσμίως.  

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Επισκεπτών-τριών Υγείας θα υλοποιήσει έλεγχο της 

εμβολιαστικής κατάστασης μέσω των Βιβλιαρίων Υγείας Παιδιού και με έγγραφη, 

κλειστή επιστολή θα ενημερώσει τους γονείς για τυχόν υπολειπόμενους 

εμβολιασμούς. Για την ομαλή διεξαγωγή του αναφερόμενου ελέγχου και τον 

εξατομικευμένο προσδιορισμό των αναγκών του κάθε παιδιού θα σας ζητηθεί να 

συμπληρώσετε ένα σύντομο και κατανοητό ιστορικό υγείας και να το προσκομίσετε 

μαζί με το βιβλιάριο εμβολίων στον σχολείο. Οι εμβολιασμοί που υπολείπονται 

μπορούν να υλοποιηθούν είτε δωρεάν στο εξωτερικό ιατρείο του Νοσοκομείου 

κατόπιν ραντεβού είτε στον Παιδίατρο που παρακολουθεί τον μαθητή. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο κίνδυνος για λοιμώδη νοσήματα και οι εμβολιασμοί γενικά δεν 

αφορούν κατά αποκλειστικότητα τα παιδιά αλλά και τους ενήλικες. Λόγω του ότι οι 

επιπλοκές της ιλαράς αφορούν και τον ενήλικο πληθυσμό όσοι γονείς/κηδεμόνες 

επιθυμούν να συμμετέχουν στην δράση μπορούν επίσης να προσκομίσουν τα 

βιβλιάρια εμβολιασμών τους ή και να εκδοθεί νέο σε περίπτωση απώλειας. 

Παραμένουμε  στην διάθεση όσων επιθυμούν να ενημερωθούν για τα λοιμώδη 

νοσήματα και την πρόληψη τους μέσω των εμβολιασμών.  
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