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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών. 

 

 Σε απάντηση των με αριθμ. πρωτ. 3078/31-1-2018 και 2742/19-1-2018 

ερωτήσεων, που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Ιάσονα Φωτήλα, Βασίλειο 

Οικονόμου και Χάρη Θεοχάρη, αντίστοιχα, με θέμα την αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς σε 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του εθνικού συστήματος υγείας, σας γνωρίζουμε τα 

ακόλουθα:  

            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 Υπουργού Υγείας εκπονήθηκε πρόγραμμα διενέργειας εμβολιασμού 

σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων – μεταναστών και ΡΟΜΑ υπό τον συντονισμό του Γενικού 

Γραμματέα Δημόσιας Υγείας. Ως σήμερα διατέθηκαν 49.993 δόσεις εμβολίου MMR (ιλαρά-

ερυθρά–παρωτίτιδα), στις ανθρωπιστικές οργανώσεις «Γιατροί χωρίς Σύνορα», «Γιατροί του 

Κόσμου», «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», «PRAKSIS», « Πρόγραμμα Υγείας για Όλους» και 

το ΚΕΕΛΠΝΟ.  

           Σύμφωνα και με το με αρ. πρωτ. 12920/2017/12-9-2017 έγγραφο το ΚΕΕΛΠΝΟ 

υλοποιεί πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού του παιδικού πληθυσμού προσφύγων – μεταναστών 

και ΡΟΜΑ ηλικίας 12 μηνών έως 14 ετών με το εμβόλιο MMR.    

             Ακόμη από τον Απρίλιο του 2017 και το Μάιο του 2017, τo ΚΕΕΛΠΝΟ έστειλε 

ενημερωτικά έγγραφα προς όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας για την επιδημία 

ιλαράς στην Ευρώπη. Στα έγγραφα αυτά επισημάνθηκε η ανάγκη έγκαιρης ανίχνευσης τυχόν 

ύποπτου κρούσματος, τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και ελέγχου μετάδοσης της ιλαράς στο 

νοσοκομειακό χώρο αλλά και η ανάγκη εμβολιασμού όσων επαγγελματιών υγείας είναι επίνοσοι 

έναντι της ιλαράς.    
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           Επίσης, το Σεπτέμβριο 2017 το ΚΕΕΛΠΝΟ έστειλε σε όλα τα νοσοκομεία (δημόσια, 

ιδιωτικά και στρατιωτικά) και τα κέντρα υγείας της χώρας τα παρακάτω:     

- Ιλαρά: Οδηγίες για εργαζόμενους σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας  

- Αλγόριθμος αξιολόγησης και διαχείρισης της ανοσίας κατά της ιλαράς εργαζομένων σε  

χώρους  παροχής υπηρεσιών υγείας, με βάση τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών 

του Υπουργείου Υγείας.     

           Τον Ιανουάριο του 2018, το ΚΕΕΛΠΝΟ έστειλε σε όλους τους χώρους παροχής 

υπηρεσιών υγείας εκ νέου έγγραφο για την αναγκαιότητα διασφάλισης της πλήρους 

εμβολιαστικής κάλυψης των εργαζομένων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Επίσης, 

έστειλε σε όλα τα νοσοκομεία της 1ης και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) ενημερωτικά 

φυλλάδια για την ιλαρά και την αναγκαιότητα εμβολιασμού κατά της ιλαράς για τους 

επαγγελματίες υγείας.  Υπάρχει πρόβλεψη για αποστολή και στα νοσοκομεία των υπόλοιπων 

ΥΠΕ.          

           Τέλος το Φεβρουάριο 2018, το ΚΕΕΛΠΝΟ έστειλε σε όλα τα νοσοκομεία οδηγίες για την 

εφαρμογή διαλογής περιστατικών ιλαράς πριν την είσοδο αυτών στα Τμήματα Επειγόντων 

Περιστατικών των νοσοκομείων.   

           Επίσης, το ΚΕΕΛΠΝΟ, σε συνεργασία με μεγάλα νοσοκομεία και άλλους φορείς παροχής 

υπηρεσιών υγείας, διοργάνωσε 2 Επιστημονικές Συναντήσεις (1η στο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» 

και 2η στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά) με θέμα την τρέχουσα επιδημία ιλαράς και τα μέτρα 

πρόληψης και ελέγχου της διασποράς της, συμπεριλαμβανομένου της αναγκαιότητας 

εμβολιασμού των εργαζομένων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Ανάλογες επιστημονικές 

συναντήσεις πρόκειται να γίνουν και εκτός Αθηνών.  

           Από την έναρξη της επιδημίας ιλαράς στη χώρα μας τον Μάιο του 2017, το ΚΕΕΛΠΝΟ, 

μέσω του Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης, καταγράφει, αναλύει, διερευνεί και ιχνηλατεί 

όλα τα κρούσματα ιλαράς της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και αυτών σε επαγγελματίες υγείας 

ενώ παρέχει οδηγίες για την αντιμετώπιση και πρόληψη της μετάδοσής τους. 

           Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι, η εξέταση για τον έλεχγο των αντισωμάτων της 

ιλαράς δεν είναι κοστολογημένη και ως εκ τούτου δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ. 

 

           Τέλος, αποστέλλουμε συνημμένα στοιχεία της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, της 3ης Υ.ΠΕ. 

Μακεδονίας, καθώς και της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. Θα επανέλθουμε με στοιχεία των υπολοίπων 

Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας. 
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