
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

 

ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΡΡ ΙΙ ΚΚ ΟΟ     ΤΤ ΛΛ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΟΟ    ΔΔ ΤΤ ΒΒ ΟΟ ΙΙ ΑΑ    
Ν.Π.Γ.Γ.  

EE VV II AA   MM EE DD II CC AA LL   CC OO UU NN CC II LL  

 

Γαζέπη 38 & Πανίδοσ (1
ος

 όροφος) ○  ΣΚ 34100  ○  Υαλκίδα  ○   Σηλ.: 22210 23125  ○  

Fax : 22210 81700 

E-mail : isylevia@otenet.gr  ○  Website : www.isevia.gr 

Αρ.Πρωτ.:1086     Υαλκίδα 11-9-2017 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Λοίμωξη από ηον ιό ηηρ ιλαπάρ 

 

 Η ηιαξά είλαη ηνγελήο ινίκσμε πνπ νθείιεηαη ζηνλ ηό ηεο ηιαξάο. Δηαθξίλεηαη 

ζε 3 ζηάδηα ηεο λόζνπ: ην πξόδξνκν (θαξαξξντθν), ην εμαλζεκαηηθό θαη ην ζηάδην 

ηεο απνδξνκήο. Ο ρξόλνο επώαζεο είλαη πεξίπνπ 7-21 κέξεο. 

 Η ηιαξά κεηαδίδεηαη από άηνκν ζε άηνκν αεξνγελώο, κε ζηαγνλίδηα θαη κε 

άκεζε επαθή κε ξηληθέο ή θαξπγγηθέο εθθξίζεηο αζζελώλ. παληόηεξα, κεηαδίδεηαη 

κέζσ αληηθεηκέλσλ πξνζθάησο κνιπζζέλησλ κε ξηλνθαξπγγηθέο εθθξίζεηο. Ο ηόο ηεο 

ηιαξάο κπνξεί λα παξακείλεη ζε κνιπζκέλεο επηθάλεηεο θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν 

(ζε ζηαγνλίδηα) >2σξν κεηά ηελ απνρώξεζε ηνπ αζζελνύο. 

 Η ηιαξά παξνπζηάδεη πνιύ πςειή κεηαδνηηθόηεηα κε πνζνζηό δεπηεξνγελνύο 

πξνζβνιήο έσο 90% κεηαμύ επίλνζσλ αηόκσλ (π.ρ. αηόκσλ πνπ δελ έρνπλ 

αλνζνπνηεζεί). Η κεηάδνζε γίλεηαη 4 κέξεο πξηλ ηελ έθζπζε ηνπ εμαλζήκαηνο έσο 4 

κέξεο κεηά. 

 Η λόζνο είλαη πην ζνβαξή ζε βξέθε θαη ελήιηθεο ιόγσ επηπινθώλ: νμεία κέζε 

σηίηηδα, πλεπκνλία, ππξεηηθνί ζπαζκνί, εγθεθαιίηηδα θαη ζπαληόηεξα δηάξξνηα, 

κπνθαξδίηηδα θαη επαηίηηδα. 

 Πξόζθαηα ζε πνιιέο Επξσπατθέο ρώξεο έρεη εθδεισζεί επηδεκία ηιαξάο, 

πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Καηά ηελ πεξίνδν 2016-17 έρνπλ θαηαγξαθεί πεξηζζόηεξα 

από 14.000 πεξηζηαηηθά ζε όιε ηεο Επξώπε θαη 41 ζάλαηνη. Μέρξη 3-9-2017 ζηελ 

Ειιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί 100 θξνύζκαηα ηιαξάο, κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζηελ Ν. 

Ειιάδα. Αθνξά θπξίσο κηθξά παηδηά από θνηλόηεηεο Ρνκά, θαζώο θαη άηνκα 25-44 

εηώλ από ην γεληθό πιεζπζκό πνπ είλαη επίλνζα ζηελ ηιαξά. 



 Η επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ε έγθαηξε εθαξκνγή πξνιεπηηθώλ κέηξσλ 

(εκβνιηαζκνί), απνηεινύλ ηα πιένλ ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο λόζνπ. 

 ήκεξα, ηα έθηαθηα κέηξα πνπ ζπζηήλνληαη είλαη: 

α) Άμεζορ εμβολιαζμόρ κε ην εκβόιην ηιαξάο-εξπζξάο-παξσηίηηδαο (MMR) όισλ 

ησλ παηδηώλ, ησλ εθήβσλ θαη ησλ ελειίθσλ, πνπ δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί κε ηηο 

απαξαίηεηεο δόζεηο. ύκθσλα κε ην Εζληθό Πξόγξακκα Εκβνιηαζκώλ παηδηά, 

έθεβνη θαη ελήιηθεο πνπ γελλήζεθαλ κεηά ην 1970 θαη δελ έρνπλ ηζηνξηθό λόζνπ, 

πξέπεη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη κε 2 δόζεηο εκβνιίνπ γηα ηελ ηιαξά (κε ηελ κνξθή 

κνλνδύλακνπ ή κηθηνύ εκβνιίνπ MMR). 

β) Έθηαθηα, ιόγσ ηηρ επιδημικήρ έξαπζηρ ιλαπάρ, ζπζηήλεηαη ε δηελέξγεηα ηεο 1ηρ 

δόζηρ, ηνπ εκβνιίνπ MMR ζηελ ειηθία ησλ 12 μηνών θαη ε δηελέξγεηα ηεο 2εο 

δόζεο ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηελ 1ε δόζε ή  ζε πεξίπησζε πςεινύ θηλδύλνπ κπνξεί λα 

γίλεη κε κεζνδηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 4 εβδνκάδσλ από ηελ 1ε δόζε. 

 Το εμβόλιο MMR είλαη ηδηαίηεξα αζθαιέο, όπσο έρεη δείμεη ε εκπεηξία από 

ηνλ εκβνιηαζκό πνιιώλ εθαηνκκπξίσλ παηδηώλ παγθόζκηα. Εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή 

ζηνπο γνλείο όηη είλαη οι κύπιοι ςπεύθςνοι γηα ηνλ εκβνιηαζκό ησλ παηδηώλ ηνπο θαη 

όηη ζα πξέπεη λα έρνπλ θιεηζηά ηα απηηά ηνπο ζηηο «ζεηξήλεο» ηνπ αληηεκβνιηαζηηθνύ 

θηλήκαηνο. 

 πζηήλνπκε ηέινο, όινη νη γνλείο, ηδηαίηεξα απηνί πνπ έρνπλ κεγαιύηεξα 

παηδηά λα ειέγμνπλ ηηο ακέζσο επόκελεο κέξεο ηα βηβιηάξηα πγείαο ησλ παηδηώλ ηνπο 

ζηνλ παηδίαηξό ηνπο. 

 Σν εκβόιην MMR ρνξεγείηαη δσξεάλ θαη ζπληαγνγξαθείηαη γηα ηνπο κελ 

αζθαιηζκέλνπο από όινπο ηνπο γηαηξνύο, γηα δε ηνπο αλαζθάιηζηνπο από ηνπο 

γηαηξνύο ησλ δεκνζίσλ δνκώλ πγείαο. 

 


