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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών.
Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 6391/31-5-2018 ερώτησης, που κατατέθηκε στη
Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Βασίλειο Οικονόμου, Ιάσονα Φωτήλα και Γιώργο Γεωργαντά, με
θέμα την αντιμετώπιση κρουσμάτων ιλαράς από το Γ.Ν. Κιλκίς, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Επιδημία ιλαράς βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας και μέχρι τις 14/6/2018 στην
Ελλάδα έχουν καταγραφεί 3.103 κρούσματα ιλαράς και 4 θάνατοι. Η επιδημία αφορά κυρίως σε
μικρά παιδιά από κοινότητες Ρομά, καθώς και άτομα 25-44 ετών από το γενικό πληθυσμό που
είναι επίνοσα στην ιλαρά, μεταξύ των οποίων και επαγγελματίες υγείας που ήταν ανεμβολίαστοι
ή ατελώς εμβολιασμένοι.
Από τον Απρίλιο 2017, το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει αποστείλει προς τις Επιτροπές
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων των Νοσοκομείων επιστολές ενημέρωσης τονίζοντας την
αναγκαιότητα διασφάλισης πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της Ιλαράς των
εργαζομένων σε χώρους παροχής υγείας. Επιπλέον έχει αποστείλει επιστολές ενημέρωσης
προς όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες, τις Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των
Περιφερειών, τα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, Ιατρικούς Συλλόγους για ενημέρωση και
εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας της χώρας σχετικά με την επιδημιολογική επιτήρηση της
ιλαράς επισυνάπτοντας το πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων Ιλαράς. Εβδομαδιαίες-μηνιαίες
εκθέσεις επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό της ιλαράς είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα
του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr), δίνοντας την δυνατότητα για άμεση ενημέρωση σχετικά με
την εξέλιξη της επιδημίας.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει δημιουργήσει και αποστείλει ενημερωτικό υλικό (αφίσες και
φυλλάδια) στις Υγειονομικές Περιφέρειες, τις Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των
Περιφερειών, τα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, Ιατρικούς Συλλόγους, τα αεροδρόμια και τα
λιμάνια της χώρας, προκειμένου να αναρτηθούν σε κομβικά σημεία ενημερώνοντας και
προτρέποντας σε εμβολιασμό τους επαγγελματίες υγείας και το κοινό. Επιπλέον έχει
αποστείλει επιστολή ενημέρωσης προς το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εσωτερικών
για την αναγκαιότητα διασφάλισης πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της ιλαράς των
μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της χώρας με στόχο την
αποφυγή επέκτασης της επιδημικής έξαρσης στην ευαίσθητη μαθητική κοινότητα.
Επίσης σε συνεργασία με άλλους φορείς το ΚΕΕΛΠΝΟ πραγματοποιεί επιστημονικές
συναντήσεις για επαγγελματίες υγείας, ενημερώνοντας για την επιδημία Ιλαράς που είναι σε
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εξέλιξη στην χώρα μας καθώς και την αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής των μέτρων πρόληψης
από τις υπηρεσίες της χώρας μας.
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών 23-29 Απρίλιου 2018, το
ΚΕΕΛΠΝΟ διοργάνωσε ενημερωτικές δράσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θέλοντας να
αναδείξει τη σημασία των εμβολιασμών ενημερώνοντας τους πολίτες για τα πλεονεκτήματα των
εμβολιασμών. Παράλληλα δημιούργησε και απέστειλε ενημερωτικό υλικό (αφίσες και φυλλάδια)
σε Φαρμακευτικούς συλλόγους και Νοσοκομεία όλης της χώρας.
Αναφορικά με τις δράσεις εμβολιασμού, κατά το διάστημα Μάρτιος 2016 – Μάιος 2018
πραγματοποιήθηκαν 42795 δόσεις MMR στον πληθυσμό των προσφύγων-μεταναστών που
διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας από τις
συνεργαζόμενες ΜΚΟ του Υπουργείου Υγείας που δραστηριοποιούνταν στα κέντρα φιλοξενίας
το διάστημα αυτό και το προσωπικό του PHILOS τους τελευταίους μήνες.
Τον Αύγουστο του 2017 λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα επιδημία ιλαράς σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, τις υγειονομικές ανάγκες που έχουν προκύψει από τη διαχείριση της
προσφυγικής κρίσης, καθώς και το χαμηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού
Ρομά το ΚΕΕΛΠΝΟ προχώρησε σε μαζικό εμβολιασμό του παιδικού πληθυσμού προσφύγωνμεταναστών και Ρομά ηλικίας 9 μηνών έως 18 ετών έναντι της ιλαράς. Κατά το διάστημα 15
Αυγούστου 2017 – 8 Ιουνίου 2018 διατέθηκαν και πραγματοποιήθηκαν 5.194 δόσεις MMR σε
καταυλισμούς Ρομά. Την πραγματοποίηση των εμβολιασμών έχει αναλάβει το προσωπικό του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PHILOS σε συνεργασία με το Υπουργείο
Υγείας, τις Υγειονομικές Περιφέρειες, την Ύπατη Αρμοστεία, την Ελληνική
Ένωση
Διαμεσολαβητών Ρομά και τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα κέντρα φιλοξενίας και
καταυλισμούς Ρομά.
Επιπρόσθετα, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου πραγματοποιεί ενέργειες για
την αύξηση του ποσοστού ανοσοποίησης έναντι της ιλαράς επικεντρώνοντας σε συγκεκριμένες
ομάδες-στόχους του πληθυσμού.
Στο πλαίσιο της επιδημικής έξαρσης της ιλαράς στη χώρα μας και ακολουθώντας τις
συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, εξέδωσε την με αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.
71220/21-9-2017 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ω893465ΦΥΟ-8ΘΝ), όπου συστήνεται ο άμεσος
εμβολιασμός με δύο δόσεις των παιδιών, εφήβων, καθώς και των ενηλίκων με το εμβόλιο
ιλαράς (μονοδύναμο ιλαράς ή μικτό εμβόλιο ιλαράς – ερυθράς – παρωτίτιδας) που είναι
γεννημένοι μετά το 1970.
Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 2393/21-6-2016 εγκυκλίου (ΑΔΑ:
ΨΙΨΜ465ΦΥΟ-ΞΚΜ) του Υπουργείου Υγείας εκπονήθηκε πρόγραμμα διενέργειας εμβολιασμού
σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων – μεταναστών και ΡΟΜΑ υπό τον συντονισμό του Γενικού
Γραμματέα Δημόσιας Υγείας. Ως σήμερα διατέθηκαν 51.753 δόσεις εμβολίου MMR (ιλαράερυθρά–παρωτίτιδα), στις ανθρωπιστικές οργανώσεις «Γιατροί χωρίς Σύνορα», «Γιατροί του
Κόσμου», «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», «PRAKSIS», «Πρόγραμμα Υγείας για Όλους» και το
ΚΕΕΛΠΝΟ.
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