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Συντονιστές Διευθυντές,
Διευθυντές και Ετηστημονικά υπεύθυνους των
Παιδιατρικών Τμημάτων και Ειδικών
Μονάδων του Νοσοκομείου

2. Προϊστάμενους Νοσηλευτές των
Παιδιατρικών Τμημάτων, ΕΙ και Ειδικών
Μονάδων του Νοσοκομείου

Θέμα: 'Ενημέρωση σχετικά με πιθανή επιδημία ιλαράς'

Σας ενημερώσουμε ότι από την αρχή του έτους σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία,
Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία, Ρουμανία, Ουκρανία, Πολωνία) βρίσκεται σε εξέλιξη ετπδημία
ιλαράς. Στη χώρα μας αν και κατά τα έτη 2015-2Θ16 δεν έχει δηλωθεί κανένα κρούσμα ιλαράς
μέσω του Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων, κατά τον Δύγουστο του 2017

καταγράφηκαν (και στο νοσοκομείο μας) κρούσματα ιλαράς.

Θα θέλαμε να ετηστήσουμε την προσοχή σας για την έγκαιρη ανίχνευση και δήλωση ύποπτου

κρούσματος ιλαράς και την άμεση λήψη των μέτρων πρόληψης διασποράς της νόσου στο

νοσοκομειακό χώρο.

Κλινικόα ορισμός κρούσματοα

Κλινική εικόνα που περιλαμβάνει γενικευμένο εξάνθημα διάρκειας >3 ημέρες και

θερμοκρασία >38 °C

και ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

βήχας, ρινική καταρροή, κηλίδες Koplik, επιπεφυκίτιδα.

Υπενθυμίζεται πως η ιλαρά είναι εξαιρετικά μεταδοτική νόσος. Τα άτομα που νοσούν
μεταδίδουν την νόσο περίπου 4 ημέρες πριν την εμφάνιση του εξανθήματος έως και 4 ημέρες
μετά (σε ανοσοκατασταλμένα άτομα μπορεί να παραταθεί).
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ο ιός της ιλαράς αποικίζει τον ρινικό βλεννογόνο και τον στοματοφάρυγγα ατόμων που νοσούν.
Όταν οι νοσούντες φταρνίζονται ή βήχουν, τα σταγονίδια διασπείρονται μέσω του αέρα και
μπορούν να ετημολύνουν άλλα άτομα ή διάφορες περιβαλλοντικές ετηφάνειες, παραμένοντας
ενεργά και μολυσματικά για διάστημα τουλάχιστον 2 ωρών.
Η ιλαρά μεταδίδεται από άτομο σε άτομο αερογενώς, με σταγονίδια, με άμεση επαφή με ρινικές
ή φαρυγγικές εκκρίσεις ασθενών και σπανιότερα με επαφή με επιφάνειες προσφάτως
μολυσμένες με ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις.

Μέτρα ελέγγου σε πεοίπτωση κρούσματος Ιλαράα
• Απομόνωση του ασθενούς κατά την περίοδο μεταδοτικότητάς του σε μονόκλινο δωμάτιο
• Αυστηρή τήρηση της υγιεινής των χεριών

• Χρήση μάσκας από μη άνοσα άτομα. (Ανοσα άτομα έναντι της ιλαράς θεωρούνται όσοι
έχουν κάνει 2 δόσεις εμβολίου ή έχουν ιστορικό νόσου)

Εοναστηριακά κριτήρια νια τη διάννωση

• Ανίχνευση αντισωμάτων IgM έναντι του ιού της ιλαράς, χωρίς να έχει γίνει πρόσφατος
εμβολιασμός.

• Αύξηση του τίτλου των ειδικών αντισωμάτων έναντι του ιού της ιλαράς, χωρίς να έχει γίνει

πρόσφατος εμβολιασμός.

• Ανίχνευση του ιού της ιλαράς (όχι των στελεχών του εμβολίου) σε κλινικό δείγμα

Επισημαίνεται ότι ο ορολογικός έλεγχος των αντισωμάτων abs ιλαράς καθώς και η RT-PCR

φαρυγγικού επιχρίσματος πραγματοποιούνται δωρεάν από το Εθνικό Εργαστήριο

Αναφοράς Ιλαράς / Ερυθράς / Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur (Αεωφ. Βασ. Σοφίας 127,

Αθήνα, τηλ. 210 6478819)

Επίσης θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας

βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο επαγγελματικής έκθεσης σε περίπτωση που είναι επίνοσοι. Η
Εθνική Επιτροττή Εμβολιασμών συστήνει τον εμβολιασμό των επαγγελματιών υγείας με 2 δόσεις
εμβολίου Ιλαράς-Παρωτίτιδας-Ερυθράς (MMR) (για άτομα χωρίς ιστορικό νόσου ή ανοσίας.-
ισχύει μόνο για αυτούς που γεννήθηκαν μετά το 1970, καθώς οι γεννηθέντες πριν από αυτή τη
χρονολογία έχουν κατά πάσα τηθανότητα ανοσία από φυσική νόσηση).





Σας ενημερώνουμε δτν στο Νοσοκομείο μας κάθε Παρασκευή βρίσκεταν ο Ιατρός Εργαστας κ.
Ζορμκάς Σαμουήλ (γραφείο Λησίον τας δ.οί«ισης 5ος όροφος, εσωτ. Τηλ. 9564), στον ^ο,ον
μπορούν οι ενδιαφερόμενο, να απευθύνονται γμχ τη συνταγογράφηση των παραπανω εμβολίων.
Κοινοποίηση

• Διοίκηση του Νοσοκομείου
•  Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας
• Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
•  Ιατρό Εργασίας; Ζορμπάς Σαμουήλ

Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
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