
1 

 

                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

3
η
 Y.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 

ΝΟΣ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 

Τμήμα: Επισκεπτών-πτριών Υγείας  

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης μαθητών και εκπαιδευτικών της περιοχής 

ευθύνης της Ν.Μ. Έδεσσας-Γ.Ν.Πέλλας. Επιτόπιες επισκέψεις λόγω επιδημιολογικής 

έξαρσης κρουσμάτων ιλαράς». 

 

Σχετ:  

 α) .Τη Μηνιαία έκθεση της επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό της ιλαράς του 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (07-09-2017) , με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών ενόψει της 

τρέχουσας επιδημικής έξαρσης ιλαράς. 

β) Το από 07-09-2017 Δελτίο τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υ.Υ. με 

θέμα «Ενημέρωση για τις δράσεις προστασίας από την ιλαρά».  

γ) Τις διατάξεις της παρ. 3.7 του άρθρου 3 του Π.Δ 351(γ)/1989 (ΦΕΚ/159/τ. Α΄/14-06-1989) με 

θέμα «Επαγγελματικά δικαιώματα Επισκεπτών Υγείας». 

δ) Το υπ΄αριθμ. πρωτ Γ1α/Γ.Π.οικ.38867/23-5-2017  με θέμα «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 

Παιδιών & Εφήβων 2017». 

ε). Το υπ΄ αριθμ. πρωτ Γ1α/Γ.Π.οικ.38872/23-05-2017 με θέμα « Εθνικό Πρόγραμμα 

Εμβολιασμών Ενηλίκων 2017». 

στ) Τις διατάξεις των παρ. 2β και 3β του άρθρου 7 των ΠΔ 200& 201 /1998 (ΦΕΚ 161/τ.Α΄/13-

07-1998). 

ζ) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ.150/16-5-2017 έγγραφο της 35
ης

 Περιφ. Σχολικής Συμβούλου 

Προσχολικής Αγωγής  με θέμα «Πρόσκληση για εισήγηση σε επιμόρφωση νηπιαγωγών ΠΕ 

Πέλλας». 

η) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ.170/2-6-2017 έγγραφο της 35
ης

 Περιφ. Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής 

Αγωγής  με θέμα «Επιμορφωτική συνάντηση Νηπιαγωγών της 35
ης

 Περιφέρειας». 

Θ) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ Γ1α/ Γ.Π.οικ.71220 με θέμα «Επιδημική Έξαρση Ιλαράς-Εμβολιασμός» 

   

 

 

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχει εκδηλωθεί επιδημία Ιλαράς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά 

την περίοδο 2016-2017 έχουν καταγραφεί περισσότερα από 140000 περιστατικά σε όλη την 

Ευρώπη και 41 θάνατοι. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ αναφέρει πως από τον Μάιο μέχρι σήμερα έχουν 

καταγραφεί 166 κρούσματα στην χώρα μας σε παιδιά και ενήλικες, εκ των οποίων τα 60 τις 
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τελευταίες 16 ημέρες. Υπενθυμίζουμε ότι  η ιλαρά παρουσιάζει πολύ υψηλή μεταδοτικότητα με 

ποσοστό δευτερογενούς προσβολής έως 90% στο άμεσο περιβάλλον. Ο βασικός ρυθμός 

αναπαραγωγής (Ro) υπολογίζεται στα 11-18, δηλαδή κάθε ασθενής με ιλαρά θα μολύνει, κατά 

μέσο 11-18 άλλους επίνοσους ανθρώπους. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί και την απαιτούμενη 

κάλυψη εμβολιασμού για την πρόληψη των εκδηλώσεων ιλαράς σε ποσοστό 96-99% στο 

γενικό πληθυσμό. Τα κύρια μέτρα πρόληψης της λοίμωξης είναι:  

α) Η ευρεία ενημέρωση του κοινού για την ανάγκη άμεσου εμβολιασμού των παιδιών, των 

εφήβων και των ενηλίκων που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις απαραίτητες δόσεις, 

 β/) Η εφαρμογή δράσεων εμβολιασμού. 

Τα παιδιά λόγω της συνάθροισης τους στις σχολικές τάξεις, του ανώριμου ανοσοποιητικού 

συστήματος και της μη τήρησης των κανόνων υγιεινής χαρακτηρίζονται ως «ομάδα υψηλού 

κινδύνου». Ως εκ τούτου ,στα πλαίσια εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων περί πρόληψης 

λοιμωδών νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό (σχετ. γ), σας ενημερώνουμε ότι θα 

προβούμε άμεσα και κατόπιν προσυνεννόησης με έκαστη Δ/νση σχολικής δομής σε  

εμβολιαστικό έλεγχο των μαθητών και των εκπαιδευτικών με έλεγχο του Βιβλιαρίου Υγείας 

Παιδιού (ή κάρτας εμβολιασμών ενηλίκων). Ακολούθως θα υπάρξει έγγραφη ενημέρωση των 

γονέων/ κηδεμόνων για την εμβολιαστική κατάσταση του παιδιού τους και παραπομπή για άμεση 

υλοποίηση τυχόν υπολειπόμενων εμβολιασμών με βάση της ρητές  και επικαιροποιημένες 

οδηγίες του Υπουργείο Υγείας (σχετ. α, β, δ, ε). Όμοια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τους 

εκπαιδευτικούς. Τα εντοπισμένα εμβολιαστικά κενά που θα προκύψουν από τον διενεργούμενο 

έλεγχο δύναται να καλυφθούν, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς και 

ενδιαφερόμενους γονείς, αντίστοιχα  και στο Εξωτερικό Ιατρείο Εμβολίων & Παρακολούθησης 

Υγείας και στο Τμήμα Επισκεπτών-πτριών Υγείας του φορέα μας. 

Το χαμηλό επίπεδο εμβολιαστικής κάλυψης των μαθητών-τριών και εκπαιδευτικών των 

δομών της περιοχής ευθύνης της Νοσ/μειακής Μονάδας Έδεσσας , που είχε διαπιστωθεί σε 

σχετική έρευνα κατά το προηγούμενο έτος 2016-17 και σας γνωστοποιήθηκε ήδη σε σχετική 

θεματική παρουσίαση-επιμορφωτική συνάντηση νηπιαγωγών της 35
ης

 Περιφέρειας (σχετ. ζ, η), 

δεν δικαιολογούν εφησυχασμό. Η παρούσα επιδημική έξαρση απαιτεί εντατικοποίηση των 

εμβολιασμών και εγρήγορση επαγγελματιών υγείας και τοπικών αρχών. Εξάλλου, η  μέριμνα 

διενέργειας των προβλεπόμενων εμβολιασμών αφορά και τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης και το 

υπαγόμενο σε αυτές εκπαιδευτικό προσωπικό κατά αντιστοιχία της σχετ. (στ) Υπουργικής 

εντολής του ΥΠΔΒΜΘ.  

Επίσης, το Τμήμα Επισκεπτών-πτριών Υγείας προτίθεται ,κατόπιν προσυννενόησης με τις 

τοπικές αρχές και τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, να υλοποιήσει ανοιχτή επιμορφωτική 
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εκδήλωση για την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν τη αναγνώριση, πρόληψη και 

διαχείριση λοιμώξεων στο σχολικό περιβάλλον.  

Παρακαλούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας και προς αποφυγή έξαρσης λοιμώξεων στην 

ευαίσθητη σχολική κοινότητα, όπως ενημερώσετε σχετικώς τις σχολικές δομές ευθύνης σας 

(μαθητές και εκπαιδευτικούς) και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, προκειμένου να 

συνεργαστούν για την επίτευξη των περιγραφόμενων του παρόντος εγγράφου ενεργειών .Προς 

διευκόλυνση του έργου επιθυμούμε όπως μας κοινοποιήσετε άμεσα κατάλογο σχολείων ευθύνης 

σας με τηλέφωνα επικοινωνίας και ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς και στοιχείων επικοινωνίας 

των μελών του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων. Προς διευκόλυνση του έργου μας , προτείνετε 

οι Δ/ντές  έκαστης σχολικής δομής να συλλέξουν συμπληρωμένα τα  ιστορικά υγείας 

(επισυνάπτεται υπόδειγμα προς διανομή σε κάθε μαθητή-τρια  και εκπαιδευτικό και διατήρηση 

αυτών σε κλειστούς φακέλους για λόγους  προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων) 

και τα βιβλιάρια υγείας παιδιών και προσωπικού εντός εβδομάδας από την ημέρα επικοινωνίας 

μας και να προετοιμάσουν την συνημμένη ονομαστική κατάσταση αυτών , τα οποία θα 

διατεθούν επιτόπου στις Επισκέπτριες Υγείας που θα επισκεφθούν τις εν λόγω δομές. 

Τα επισυναπτόμενα έντυπα «Ενημέρωση γονέων-κηδεμόνων για διενεργούμενο έλεγχο 

εμβολιαστικής κάλυψης μαθητών λόγω επιδημικής έξαρσης ιλαράς» και «Ενημέρωση περί 

εμβολιαστικής κάλυψης τέκνου» σας διατίθενται προς ανάρτηση σε εμφανές σημείο στη σχολική 

δομή και ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων.  

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

Συνημμένα: Φύλλα τέσσερα (4) 

 

 

                                                                                                                         Ο Διοικητής 

 

 

         ΣΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

         ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1. Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Πέλλας 

(mail@dipe.pel.sch.gr) 

2. Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας 

(mail@dide.pel.sch.gr) 

mailto:mail@dipe.pel.sch.gr
mailto:mail@dide.pel.sch.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1.Υπουργείο Υγείας. 

α)Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας  

(secretary.gen.dy@moh.gov.gr) 

β) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας  

 Τμήμα Μεταδοτικών και Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων 

(ddy@moh.gov.gr) 

γ) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού 

(dss@moh.gov.gr) 

Τμήμα Προγραμμάτων Υγείας και Αντιμετώπισης Ανισοτήτων 

δ) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης 

Τμήμα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης 

(pfy@moh.gov.gr) 
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α) Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας  

(kmakedpde@sch.gr) 

 β) Αιρετή Περιφερειακή Σύμβουλος για θέματα Δημόσιας Υγείας 

 zografou.maria@gmail.com 

3.Δήμαρχο Έδεσσας 

(info@edessa.gr) 

4. Αντιδήμαρχο Έδεσσας 

(info@edessa.gr) 

5. .Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού , Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 

Γραφείο Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας 

(info@edessa.gr) 

6. ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων 

α) Γραφείο Προέδρου info@keelpno.gr 

β) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης 

Γραφείο νοσημάτων που προλαμβάνονται με Εμβολιασμό και Συγγενών Νοσημάτων 

Fax 210-8899103 

7.Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας- 

Τμήμα Δημόσιας Υγείας  

giogath@1177.syzefxis.gov.gr 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1.Διοικητής ΝΜ Έδεσσας 

2.Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας 

3. Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
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