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Η ιλαρά είναι ιογενής λοίµωξη, µε υψηλή µεταδοτικότητα, η οποία οφείλεται στον ιό 

της ιλαράς, της οικογένειας των παραµυξοϊών, του γένους Morbilivirus. Η ιλαρά 

εκδηλώνεται κυρίως µε πυρετό, εξάνθηµα και ένα από τα ακόλουθα: βήχα, ρινική 

καταρροή και επιπεφυκίτιδα. Στις επιπλοκές της ιλαράς περιλαµβάνονται η πνευµονία, 

η εγκεφαλίτιδα, η κερατίτιδα, επιπλοκές οι οποίες µπορεί να αποβούν µοιραίες για τον 

νοσούντα.  

Ήδη πάνω από 50 χρόνια υπάρχει αποτελεσµατικό και ασφαλές εµβόλιο έναντι του ιού 

της ιλαράς, ωστόσο η νόσος δεν έχει εξαλειφθεί και επιδηµίες συνεχίζουν να 

παρουσιάζονται κάθε 2-5 χρόνια. Τις χρονιές 2016-2018 η Ευρώπη και η Ελλάδα 

βίωσαν µια µεγάλη επιδηµική έξαρση της ιλαράς. Η επιδηµία αυτή οδήγησε στην 

ανάγκη επιτήρησης και ενδυνάµωσης του εµβολιασµού.  

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν ο εντοπισµός των παιδιών που φοιτούν στην 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση σε όλη την Κρήτη, τα οποία είναι ανεπαρκώς εµβολιασµένα 

ή ανεµβολίαστα ως προς την ιλαρά και η τηλεφωνική επικοινωνία µε τους γονείς τους, 

έτσι ώστε να γίνει υπενθύµιση της αναγκαιότητας της ολοκλήρωσης του 

εµβολιαστικού σχήµατος µε δύο δόσεις εν όψει της επιδηµίας, δεδοµένου ότι όλα τα 

κρούσµατα αφορούν σε άτοµα ατελώς εµβολιασµένα. 

Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την 7η Υγειονοµική Περιφέρεια και το 

Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, από το Νοέµβριο 2017 έως και το Μάιο 2018. 

Φωτοαντίγραφα της σελίδας των εµβολίων από τα βιβλιάρια υγείας των παιδιών 

αποστέλλονταν µε το Ταχυδροµείο από τα σχολεία και πραγµατοποιήθηκε προσεκτική 

αποδελτίωσή τους. Ακολούθησε αρχική τηλεφωνική επικοινωνία µε τις οικογένειες 

των πληµµελώς εµβολιασµένων παιδιών, όπου αναζητήθηκαν οι λόγοι 
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καθυστερηµένου εµβολιασµού και έγινε ενηµέρωση για την αναγκαιότητα άµεσου 

εµβολιασµού, λόγω της επιδηµίας. Μια δεύτερη επικοινωνία µε τις οικογένειες 

πραγµατοποιήθηκε 6 µήνες αργότερα, για να αξιολογηθεί το αποτέλεσµα της 

παρέµβασης. 

Από το Νοέµβριο του 2017, ελέγχθηκαν 27.020 φωτοτυπίες βιβλιάριων. Τα 

αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι τα 25.111 (94,1%) παιδιά ήταν πλήρως 

εµβολιασµένα, τα 1.476 (5,53%) εµβολιασµένα µε µία δόση και µόλις 103 (0,39%) 

ανεµβολίαστα για την ιλαρά. Ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία µε 1369 

οικογένειες για την αναγκαιότητα του εµβολιασµού, σε 18 µόνο περιπτώσεις υπήρχε 

ιατρική αντένδειξη εµβολιασµού, σε µόλις 9 εκφράστηκαν αντιρρήσεις για το εµβόλιο, 

ενώ άλλοι 11 γονείς ζήτησαν συµβουλή από Ειδικό Λοιµωξιολόγο, λόγω αµφιβολιών. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η κυριότερη αιτία καθυστέρησης ήταν η αµέλεια. 

Από τη δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία, προέκυψε υψηλό ποσοστό εµβολιασµού 

µετά από την παρέµβαση (78,9%), µε αποτέλεσµα τη µείωση των ανεµβολίαστων 

παιδιών από 5,9% σε 3,9%, επιτυγχάνοντας το στόχο >95% που η Παγκόσµια 

Οργάνωση Υγείας έχει ορίσει για την αποφυγή των επιδηµικών εξάρσεων.  

Συµπερασµατικά, λοιπόν, από τα αποτελέσµατα της µελέτης προκύπτει ότι η κυριότερη 

αιτία καθυστέρησης του εµβολιασµού στον παιδιατρικό πληθυσµό είναι η αµέλεια. Με 

τη σωστή καθοδήγηση και παρέµβαση των υγειονοµικών αρχών, µπορεί να επιτευχθεί 

το επιθυµητό ποσοστό εµβολιασµού. 
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Measles is a viral infection, highly contagious, caused by measles virus, an RNA virus 

of the genus Morbillivirus within the family Paramyxoviridae. The symptoms of 

measles are fever, rash and at least one of the following: cough, coryza and 

conjunctivitis. Within the complications of the infection are pneumonia, encephalitis 

and keratitis, which can be sometimes fatal.  

For over 50 years, an effective and safe vaccine against measles virus is licensed, but 

the disease has not been eliminated and epidemics continue to occur every 2-5 years. 

During the years 2016-2018, measles has re-emerged in European countries, including 

Greece, creating the need for vigilance, epidemiological observation and enforcement 

of vaccination.  

The aim of this study was to identify all children attending primary school in Crete, 

who were not fully vaccinated against measles. Families of children with missing doses 

were called by telephone and advised on the importance and the practicalities of 

fulfilling the vaccination schedule.  

The study was realized in collaboration with the regional state health and education 

authorities, from November 2017 to May 2018. Photocopies of the vaccination records 

were sent through mail from each primary school, which subsequently were carefully 

checked. Initial telephone communication with families of poorly vaccinated children 

was followed, where the reasons for delayed vaccination were investigated and the need 

for immediate vaccination due to the current outbreak was informed. A second 

communication with the families took place 6 months later to assess the outcome of the 

intervention. 

Starting from November 2017, 27,020 vaccination records have been checked from 

children attending all primary schools in Crete. 2 doses of measles vaccine were 
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documented in 25,111 (94,1%), 1 dose in 1476 (5,53%) and no doses in only 103 

(0,39%) children. A total of 1369 families were advised on the missing doses. Medical 

contra-indication was confirmed in 18 cases and vaccine hesitancy in 9. In 11 cases 

parents asked for more information by an Infectious Disease expert. 

In all other cases, the main cause of delay was negligence. From the second telephone 

communication, a high rate of post-intervention vaccination (78.9%) resulted, leeding 

to a reduction in the proportion of unvaccinated children from 5.9% to 3.9%, achieving 

the target of >95% set by the World Health Organization to avoid epidemic outbreaks. 

In conclusion, therefore, the results of the study showed that the main cause of delayed 

vaccination in the pediatric population is negligence, suggesting that intensive 

prevention policies may work well in vaccine-preventable diseases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: measles, outbreak, children, public health, intervention 

 

 



Vaccines and Prevention of  Infectious Diseases in Childhood and Adolescence 
School of Medicine – University of Crete 
 

5 

 

Συντοµογραφίες 

 

CDC   Center of Disease Control and Prevention 

ECDC   European Center for Disease Prevention and Control 

MMR    Measles-Mumps-Rubella 

WHO   World Health Organization 

 

ΚΕΕΛΠΝΟ  Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσηµάτων 

ΠΟΥ   Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας 

  



Εµβολιασµοί και Πρόληψη Λοιµώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 
Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

  



Εµβολιασµοί και Πρόληψη Λοιµώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 
Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

7 

1. Εισαγωγή 

Η ιλαρά είναι ιογενής λοίµωξη υψηλής µεταδοτικότητας που οφείλεται στον ιό της 

ιλαράς. Πρόκειται για RNA ιός που ανήκει στην οικογένεια των παραµυξοϊών, του 

γένους των Morbilivirus [1,2,3].  

Η ιλαρά µεταδίδεται µε σταγονίδια µέσω του βήχα και των βρογχικών εκκρίσεων 

ατόµου που νοσεί. Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι από 7 έως 21 ηµέρες (συχνότερα 

µεταξύ 8 και 12 ηµερών). Η νόσος ξεκινά µε µη ειδικά συµπτώµατα ιογενούς 

συνδροµής µε πυρετό, κακουχία, βήχα και ρινίτιδα, ενώ µπορεί να συνυπάρχει και 

φαρυγγαλγία ή επιπεφυκίτιδα (πρόδροµο ή καταρροϊκό στάδιο). Οι κηλίδες Koplik, 

που εµφανίζονται στο βλεννογόνο του στόµατος, είναι παθογνωµονικό εύρηµα στην 

ιλαρά. Συνήθως εµφανίζονται µία ηµέρα πριν την έκθυση του εξανθήµατος και µπορεί 

να επιµείνουν για πολλές ηµέρες. Το δεύτερο στάδιο της νόσου είναι το εξανθηµατικό, 

που χαρακτηρίζεται από έκθυση κηλιδοβλατιδώδους εξανθήµατος. Το εξάνθηµα 

συνήθως εκθύεται 2 µε 4 ηµέρες µετά την έναρξη των πρόδροµων συµπτωµάτων. 

Ξεκινά από το πρόσωπο και επεκτείνεται σε άνω άκρα, θώρακα και τέλος στα κάτω 

άκρα. Τελευταίο είναι το στάδιο της ανάρρωσης (ή αποδροµής) µε πτώση του πυρετού 

και υποχώρηση του εξανθήµατος. Η διάρκεια του εξανθήµατος είναι 5 έως 7 ηµέρες 

και εξαφανίζεται µε τη σειρά έκθυσης, δηλαδή πρώτα από το πρόσωπο και τελευταίο 

από τα άκρα. Η νόσος µεταδίδεται 4 ηµέρες πριν την έκθυση του εξανθήµατος έως και 

4 ηµέρες µετά [1,2,4].  

Ο ιός της ιλαράς µπορεί να προσβάλλει πολλά όργανα, προκαλώντας διάφορες 

επιπλοκές. Μεταξύ των πιο συχνών επιπλοκών είναι η οξεία µέση ωτίτιδα, η πνευµονία, 

η λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα και η διάρροια. Η πνευµονία µπορεί να οφείλεται σε 

εκδήλωση του ίδιου του ιού ή σε επιµόλυνση από βακτηριακά αίτια. Ο υψηλός πυρετός, 

που παρατηρείται στην ιλαρά, µπορεί να συνοδεύεται σε µικρό ποσοστό από 

πυρετικούς σπασµούς. Μεταξύ των νευρολογικών επιπλοκών της εν λόγω λοίµωξης 
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είναι η οξεία εγκεφαλίτιδα, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε µόνιµη εγκεφαλική βλάβη 

και αναπηρία, σε συχνότητα 0,1 έως 0,4%. Επιπλοκές από τους οφθαλµούς, όπως η 

κερατίτιδα µε εξελκώσεις του κερατοειδούς, µπορεί να οδηγήσουν σε µόνιµη τύφλωση. 

Επιπλοκές από την ιλαρά παρατηρούνται κυρίως σε ανοσοκατασταλµένους ασθενείς 

και σε παιδιά κάτω των 5 ετών [1-5].  

 

1.1. Ιστορική αναδροµή 

Η ιλαρά θεωρείται ότι ήταν αρχικά ζωονόσος και συγκεκριµένα νόσος των βοοειδών, 

που µεταδόθηκε στον άνθρωπο πάνω από 1000 χρόνια πριν, µε την εξηµέρωσή τους 

από τον άνθρωπο. Πρώτη φορά περιεγράφηκε ως ξεχωριστή οντότητα από την ευλογιά 

τον 9ο αιώνα µ.Χ. από τον Πέρση ιατρό Rhazes. Η εξάπλωση του ιού θεωρείται ότι 

ξεκίνησε από τη Μέση Ανατολή και επεκτάθηκε σταδιακά στο Δυτικό Κόσµο, 

φτάνοντας τελικά στο Νέο Κόσµο µε τον αποικισµό της Αµερικής από τους 

Ευρωπαίους, προκαλώντας νόσο και µεγάλο αριθµό θανάτων στους επίνοσους 

ιθαγενείς [6,7].  

 Η ιλαρά περιεγράφηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ το 1657 στη Βοστόνη και έγινε 

ενδηµική, προκαλώντας επιδηµίες στην Αµερικανική Ήπειρο, ενώ το 1757, για πρώτη 

φορά ένας Σκωτσέζος κλινικός αναφέρει την λοιµώδη φύση της ιλαράς [7,8]. Ένα από 

τα σηµαντικότερα ορόσηµα στην ιστορία της ιλαράς είναι η επιδηµία στον 

Αµερικανικό Στρατό κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, ένα χρόνο 

νωρίτερα από την πανδηµία της ισπανικής γρίπης, το χειµώνα του 1917-1918, όπου 

αναφέρθηκαν πάνω από 95.000 περιπτώσεις ιλαράς σε στρατιώτες, µε περισσότερους 

από 3.000 θανάτους, οι περισσότεροι λόγω δευτερογενούς βακτηριακής πνευµονίας 

[9].  

Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1916, Γάλλοι ερευνητές αποµόνωσαν ειδικά αντισώµατα 

έναντι της ιλαράς [8]. Ο ιός της ιλαράς αποµονώθηκε στις ΗΠΑ πολλά χρόνια 
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αργότερα, από ένα αγόρι που νοσούσε από ιλαρά, το 1954, από τον Thomas C. Peebles, 

ο οποίος εργαζόταν στο εργαστήριο του John F. Enders στο Boston Children’s Hospital 

[8,10].  

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1958, πραγµατοποιούνται δοκιµές από τους John F. Enders 

και Sam Katz πάνω στο πρώτο εµβόλιο κατά της ιλαράς, ενώ µόλις 5 χρόνια αργότερα, 

το 1963, το εµβόλιο κυκλοφορεί στην αγορά των ΗΠΑ [11].  

 

 
1.2. Ιστορία του εµβολίου 

Το 1963, µετά την κυκλοφορία του πρώτου εµβολίου (στέλεχος Edmonton-B), µία 

δόση του εµβολίου χορηγούνταν σε όλα τα παιδιά [11]. Το 1968, ένα δεύτερο εµβόλιο, 

περισσότερο εξασθενηµένο (στέλεχος Moraten), κυκλοφορεί στις ΗΠΑ [12], και 3 

χρόνια αργότερα, το 1971, κυκλοφορεί το συνδυασµένο εµβόλιο ιλαράς, ερυθράς και 

παρωτίτιδας (MMR) [13]. Το 1989, η σύσταση για τον εµβολιασµό µε MMR 

τροποποιήθηκε προτείνοντας και δεύτερη δόση στα παιδιά [14]. Με τη δεύτερη δόση 

του εµβολίου επιτυγχάνεται ανοσία σε ένα µικρό ποσοστό παιδιών που δεν την 

αποκτούν µε την πρώτη δόση (έως 5%) [15].  

Πριν την κυκλοφορία του εµβολίου, η ιλαρά θεωρούνταν «τόσο αναπόφευκτη, όσο ο 

θάνατος και οι φόροι» [8]. Οδηγούσε σε 2,6 εκατοµµύρια θανάτους το χρόνο 

παγκοσµίως. Το 2012, ο αριθµός των θανάτων είχε µειωθεί σε 122.000 µε τους 

περισσότερους να συµβαίνουν σε χώρες χαµηλού κατά κεφαλήν εισοδήµατος [16-18]. 

Στις χώρες του δυτικού κόσµου, τα ποσοστά νόσησης από τον ιό της ιλαράς 

παραµένουν σε πολύ χαµηλά επίπεδα, µε επιδηµίες να επισυµβαίνουν κυρίως σε άτοµα 

ανεµβολίαστα [19].  

Το 1998, οι Andrew Wakefield et al. δηµοσίευσαν στο περιοδικό The Lancet ένα άρθρο 

που αφορούσε σε 12 παιδιά [20]. Σε αυτήν την µελέτη οι συγγραφείς ισχυρίστηκαν ότι 

έχουν εντοπίσει ένα νέο σύνδροµο που το ονόµασαν «αυτιστική εντεροκολίτιδα», 
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κάνοντας λόγο για τη δυνατότητα σύνδεσης µεταξύ µιας νέας µορφής ασθένειας του 

εντέρου, του αυτισµού και του εµβολίου MMR, δηµιουργώντας µεγάλη αναστάτωση 

στη Μεγάλη Βρετανία και αργότερα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσµο [20,21]. 

Καµία επόµενη µελέτη δεν κατάφερε να συσχετίσει τον αυτισµό µε τον εµβολιασµό 

έναντι της ιλαράς.  Το 2010 το περιοδικό The Lancet απέσυρε το άρθρο του Wakefield, 

χαρακτηρίζοντάς το ως «ανέντιµο», ενώ 3 µήνες αργότερα, αφαιρέθηκε και η άδεια 

άσκησης επαγγέλµατος από τον ίδιο τον Wakefield από τον Βρετανικό Ιατρικό 

Σύλλογο. Το άρθρο όµως είχε αφήσει το στίγµα του, οδηγώντας ήδη από τη 

δηµοσίευσή του σε µείωση του ποσοστού των εµβολιασθέντων. Δέκα χρόνια µετά τη 

δηµοσίευση του εν λόγω άρθρου, το ποσοστό εµβολιασµού στην Μεγάλη Βρετανία 

είχε µειωθεί από 92% σε κάτω από 80%, ενώ ο αριθµός των νοσούντων αυξήθηκε 

δραµατικά µεταξύ των ανεµβολίαστων [18].  

Στην Ελλάδα, το εµβόλιο της ιλαράς άρχισε να κυκλοφορεί αρχές της δεκαετίας του 

1970, εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµού το 1981 και το 1989 εντάχθηκε 

ως τριπλό εµβόλιο εµβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (MMR). Το 1991 

καθιερώθηκε η 2η δόση σε ηλικία 11-12 ετών και από το 1999 στην ηλικία των 4-6 

ετών. Στη χώρα µας, κυκλοφορούν εµβόλια που περιέχουν τα στελέχη Edmoston και 

Schwartz, σε µορφή τριδύναµου ή τετραδύναµου (σε συνδυασµό µε της ανεµευλογιάς) 

εµβολίου. Προτιµάται η χρήση των τριδύναµων και τετραδύναµων εµβολίων, έναντι 

των µονοδύναµων [22].  

 

 

1.3. Πρόσφατες επιδηµικές εξάρσεις ιλαράς 

Η ενδηµική µετάδοση του ιού της ιλαράς έχει συγκεκριµένη εποχιακή κατανοµή, µε τα 

περισσότερα περιστατικά να συµβαίνουν στο τέλος του χειµώνα και την αρχή της 

άνοιξης [1-6, 23]. Επιδηµίες ιλαράς συµβαίνουν επιδηµιολογικά κάθε 2-5 χρόνια [24]. 
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Αυτό δικαιολογείται από τη συσσώρευση ευπαθών και επίνοσων ατόµων µετά από 

διαδοχικές γεννήσεις, ενώ σε περιοχές µε υψηλά ποσοστά γεννήσεων, οι επιδηµίες 

αυτές µπορεί να είναι συχνότερες και µεγαλύτερες σε αριθµό περιστατικών [25,26]. 

Παρά την κυκλοφορία αποτελεσµατικού εµβολίου έναντι της ιλαράς, επιδηµικές 

εξάρσεις εξακολουθούν να επισυµβαίνουν και τα τελευταία χρόνια [27,28].  

To 2006, η Ουκρανία βίωσε µία µεγάλη επιδηµική έξαρση της ιλαράς µε περίπου 

45.000 κρούσµατα τη χρονιά αυτή, παρά την υψηλή εµβολιαστική κάλυψη µε ποσοστό 

πάνω από 95% για τις χρονιές 2001-2006. Έκτοτε η υψηλή εµβολιαστική κάλυψη της 

χώρας άρχισε να φθίνει για να φτάσουµε στο 2012 να έχει, σύµφωνα µε στοιχεία της 

Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, κάλυψη 56% για την πρώτη δόση και περίπου 40% 

για τη δεύτερη προτεινόµενη δόση. Την ίδια χρονιά, µία ακόµα επιδηµική έξαρση 

πλήττει τη χώρα, η οποία δηλώνει τελικά περίπου 13.000 κρούσµατα [29]. 

Από τον Ιούνιο της προηγούµενης χρονιάς, τοπικές επιδηµίες ιλαράς παρατηρούνταν 

σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπως η Ρουµανία, η Γαλλία, η Γερµανία και η Ιταλία 

[29,30]. Ο συνεχώς αυξανόµενος αριθµός κρουσµάτων στην Ουκρανία στις αρχές του 

2012 απασχόλησε τις τοπικές και ευρωπαϊκές αρχές, λόγω του Ευρωπαϊκού 

Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου, που θα διεξάγονταν το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς 

στην εν λόγω χώρα. Ήδη από τις αρχές Μαρτίου, το Υπουργείο Υγείας και το ECDC 

εξέδωσαν οδηγίες για ταξιδιώτες [29].  

Το 2015, το Βερολίνο βίωσε τη µεγαλύτερη επιδηµία των τελευταίων 15 ετών στη 

Γερµανία. Η επιδηµική έξαρση ξεκίνησε από ανεµβολίαστους αιτούντες ασύλου και 

στη συνέχεια επεκτάθηκε στους µόνιµους κατοίκους της πόλης. Συνολικά 

καταγράφηκαν 1.344 κρούσµατα, µεταξύ των οποίων και 146 αιτούντες ασύλου, ο 

εµβολιασµός των οποίων άργησε να γίνει µετά τα πρώτα κρούσµατα. Στη Γερµανία, ο 

εµβολιασµός των παιδιών δεν είναι υποχρεωτικός και το επίπεδο εµβολιαστικής 

κάλυψης παρέµενε κάτω από το κατώφλι του 95% που προτείνεται από την ΠΟΥ για 
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την ανοσία της κοινότητας, ενώ ακόµα κατά τη διάρκεια της εν λόγω έξαρσης τέθηκε 

το ζήτηµα του άµεσου εµβολιασµού των προσφύγων [31]. 

Στην Ελλάδα, κατά την περίοδο επιτήρησης 2004-2016, καταγράφηκαν δύο επιδηµίες 

ιλαράς. Η πρώτη, το 2005-2006 ήταν η πρώτη επιδηµία εθνικής κλίµακας από το 1996, 

ενώ ανέδειξε το ρόλο των πληθυσµών µε χαµηλή εµβολιαστική κάλυψη στη µετάδοση 

του ιού και στην εξάπλωση της επιδηµίας. Η εξάπλωση του ιού ξεκίνησε από πληθυσµό 

αθιγγάνων στη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στην υπόλοιπη 

Ελλάδα. Η επίπτωση ήταν 4,69 κρούσµατα ανά 100.000 πληθυσµού, χαµηλότερη από 

αυτή που παρατηρήθηκε το ίδιο διάστηµα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, µε απόλυτο 

αριθµό δηλωθέντων κρουσµάτων πάνω από 500 για το έτος 2006. Η επιδηµία 

αφορούσε κυρίως σε παιδιά αθιγγάνων και µεταναστών, καθώς και σε επίνοσους 

ενήλικες του γενικού πληθυσµού [22].  

Η δεύτερη επιδηµία αυτής της περιόδου καταγράφηκε το 2010-2011. Αφετηρία της 

επιδηµίας αποτέλεσαν κρούσµατα βουλγαρικής υπηκοότητας που εργάζονταν εποχικά 

στη χώρα µας και πιθανά σχετίζονταν µε τη µεγάλη επιδηµία ιλαράς στη Βουλγαρία. 

Η πλειοψηφία των κρουσµάτων αφορούσε σε ανεµβολίαστα παιδιά βουλγαρικής 

υπηκοότητας που ανήκαν κυρίως στην ηλικιακή οµάδα των 1-4 ετών. Η επιδηµία 

επεκτάθηκε σε παιδιά αθιγγάνων ελληνικής υπηκοότητας ηλικίας κυρίως 1-4 ετών, 

ανεµβολίαστα ή πληµµελώς εµβολιασµένα, καθώς και σε Έλληνες ενήλικες του 

γενικού πληθυσµού, οι οποίοι θεωρούνταν επίνοσοι για την ιλαρά [22]. 

 

 

1.4. Η επιδηµία του 2017-2018 

Η µεταδοτικότητα ενός λοιµώδους παράγοντα καθορίζεται από το µέσο αριθµό των 

ατόµων που θα µολυνθούν από ένα ήδη µολυσµένο άτοµο και για την ιλαρά ο αριθµός 

αυτός είναι µεγάλος. Εκτιµάται περίπου στο 10-18, αριθµός πολύ υψηλότερος 
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συγκριτικά µε άλλους αναπνευστικούς ιούς όπως ο ιός της ανεµευλογιάς (Ro=5-7) και 

της γρίπης (Ro=2-3). Αυτό το χαρακτηριστικό της ιλαράς είναι από τα βασικά εµπόδια 

στην εξάλειψη της νόσου, καθώς ο ιός µεταδίδεται γρήγορα σε επίνοσα άτοµα και 

απαιτεί υψηλά ποσοστά ανοσίας για να διακοπεί η µετάδοση [32,33]. 

Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας υπογραµµίζει ότι η κάλυψη εµβολιασµού 

τουλάχιστον κατά 95% θεωρείται απαραίτητη για την προστασία ολόκληρου του 

πληθυσµού από αυτή την εξαιρετικά µεταδοτική ασθένεια. Το 2016, 25 ευρωπαϊκά 

κράτη ανέφεραν εθνική κάλυψη κάτω από αυτό το όριο, ενώ για το 2017 µόνο η 

Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία και η Σουηδία δήλωσαν ποσοστό εµβολιασµού 

µεγαλύτερο από 95% και για τις δύο δόσεις του εµβολίου [34]. 

Η επιδηµία της ιλαράς ξεκίνησε από το Ρουµανία µε τα πρώτα κρούσµατα να 

δηλώνονται τον Οκτώβριο του 2016. Το 2016, δηλώθηκαν στη Ρουµανία 1576 

κρούσµατα ιλαράς, ενώ και για το 2017 παρέµενε η χώρα µε το µεγαλύτερο αριθµό 

δηλωθέντων κρουσµάτων στην Ευρώπη [24, 35, 36]. 

Για την περίοδο επιτήρησης της επιδηµίας του 2017-2018 στην Ευρώπη, 13144 

περιστατικά δηλώθηκαν και από τις 30 χώρες της Ευρώπης. Καµία ευρωπαϊκή χώρα δε 

δήλωσε µηδενικά κρούσµατα κατά τη διάρκεια της επιδηµίας. Οι χώρες µε το 

µεγαλύτερο αριθµό δηλωθέντων κρουσµάτων ήταν η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η 

Ρουµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ τη µεγαλύτερη επίπτωση φαίνεται να είχε η 

Ελλάδα, συγκριτικά µε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (267 κρούσµατα ανά 

εκατοµµύριο κατοίκων), ενώ ακολούθησαν η Σλοβακία, η Ρουµανία, η Γαλλία και η 

Ιταλία.  

Συνολικά κατά την περίοδο 2016-2018, έχουν καταγραφεί συνολικά 79 θάνατοι σε όλη 

την Ευρώπη. Ο µεγαλύτερος αριθµός θανάτων από ιλαρά έχουν καταγραφεί στη 

Ρουµανία και ακολουθούν η Ιταλία, η Γαλλία και η Ελλάδα [34]. 
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Δεδοµένα για την τωρινή επιδηµία δηµοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο του 2019 στην 

ιστοσελίδα του ECDC [35], που αφορούσαν στατιστικά δεδοµένα έως και το Νοέµβριο 

του 2018. Αύξηση των δηλωθέντων κρουσµάτων ιλαράς παρατηρήθηκε σε 4 

ευρωπαϊκές χώρες: στην Πολωνία, στη Ρουµανία, στη Σλοβακία και στην Πορτογαλία, 

ενώ 13 ευρωπαϊκές χώρε δε δήλωσαν κανένα κρούσµα τον Νοέµβριο του 2018 [35]. 

 

1.5. Η επιδηµία της ιλαράς στην Ελλάδα 

Στη χώρα µας, το πρώτο κρούσµα ιλαράς, στην παρούσα επιδηµία, δηλώθηκε στις 17 

Μαΐου 2017 και αρχικά η νόσος άρχισε να µεταδίδεται κυρίως από µικρά παιδιά από 

κοινότητες Ροµά, που είχαν ταξιδέψει στη Ρουµανία, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε και 

σε επίνοσα άτοµα του γενικού πληθυσµού, µεταξύ των οποίων και επαγγελµατίες 

υγείας που ήταν ανεµβολίαστοι ή ατελώς εµβολιασµένοι. Η αρχική διασπορά της 

νόσου σε Έλληνες Ροµά υποδεικνύει την υψηλή µεταδοτικότητα του ιού σε 

ανεµβολίαστους πληθυσµούς [36-38].  

Από το Σεπτέµβριο του 2017 ξεκίνησε στη χώρα µας η εβδοµαδιαία επιτήρηση, 

καταγραφή και δηµοσιοποίηση από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων 

(ΚΕΕΛΠΝΟ) όλων των δηλωθέντων κρουσµάτων. Η ιλαρά ανήκει στα υποχρεωτικώς 

δηλούµενα νοσήµατα και πρέπει να δηλωθεί µέσα σε 24 ώρες από τη διάγνωση, είτε 

αυτή είναι κλινική είτε εργαστηριακή.  

Ο κλινικός ορισµός του κρούσµατος περιλαµβάνει κλινική εικόνα µε γενικευµένο 

εξάνθηµα διάρκειας µεγαλύτερης των 3 ηµερών και πυρετό (θερµοκρασία µεγαλύτερη 

από 38οC) καθώς και ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια: βήχα, ρινική 

καταρροή, κηλίδες Koplik και επιπεφυκίτιδα.  

Τα εργαστηριακά κριτήρια της διάγνωσης είναι η ανίχνευση ειδικών IgM αντισωµάτων 

έναντι του ιού της ιλαράς, η αύξηση των ειδικών αντισωµάτων έναντι του ιού της 

ιλαράς ή η ανίχνευση του ίδιου του ιού µε τη µέθοδο PCR σε κλινικό δείγµα.  
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Ένα κρούσµα κατατάσσεται σε ενδεχόµενο, πιθανό και επιβεβαιωµένο. Ενδεχόµενο 

είναι ένα κρούσµα που έχει διαγνωσθεί από κλινικό ιατρό ως ιλαρά. Πιθανό είναι ένα 

κρούσµα που εµπίπτει στον κλινικό ορισµό της ιλαράς, µε ή χωρίς επιδηµιολογική 

σύνδεση µε επιβεβαιωµένο κρούσµα. Και τέλος, επιβεβαιωµένο είναι ένα κρούσµα που 

έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά. 

Από την αρχή της επιδηµίας έως και τις 20/12/2018 έχουν καταγραφεί 3258 κρούσµατα 

ιλαράς, από αυτά τα 1885 ήταν εργαστηριακά επιβεβαιωµένα, τα 1162 κατατάχθηκαν 

ως πιθανά κρούσµατα λόγω συµβατής κλινικής εικόνας και επιδηµιολογικής σύνδεσης 

µε επιβεβαιωµένο κρούσµα, ενώ ενδεχόµενα ήταν µόλις 211 από τα συνολικά 

κρούσµατα. Η µεγαλύτερη επίπτωση παρατηρήθηκε στη Νότια Ελλάδα [35, 39]. 

Καταγράφηκαν συνολικά 4 θάνατοι σε εργαστηριακά επιβεβαιωµένα κρούσµατα. Ο 

πρώτος αφορούσε σε βρέφος Ροµά 11 µηνών, ανεµβολίαστο, µε υποκείµενη 

δυστροφία, το οποίο κατέληξε µε κλινική εικόνα σηψαιµίας. Ο δεύτερος αφορούσε σε 

17χρονο Ροµά, ανεµβολίαστο, που κατέληξε µε κλινική εικόνα εγκεφαλίτιδας. Ο τρίτος 

αφορούσε σε 35χρονη γυναίκα, από το γενικό πληθυσµό, µε αναφερόµενο εµβολιασµό 

µε µία δόση εµβολίου ιλαράς, που κατέληξε λόγω πνευµονίας και αναπνευστικής 

ανεπάρκειας. Ο τέταρτος αφορούσε σε 18χρονο άνδρα, από το γενικό πληθυσµό, µε 

υποκείµενη ανοσολογική ανεπάρκεια, πλήρως εµβολιασµένο, που κατέληξε λόγω 

πνευµονίας και αναπνευστικής ανεπάρκειας [22, 39].  

Σε κάποια από τα επιβεβαιωµένα κρούσµατα ιλαράς έχει αποµονωθεί, από το Εθνικό 

Εργαστήριο Αναφοράς Ιλαράς-Ερυθράς (Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur), ιός ιλαράς 

γονότυπου Β3 [22].   

Από τα δηλωθέντα κρούσµατα, η πλειοψηφία αφορούσε σε άτοµα ελληνικής 

υπηκοότητας, από τα οποία πάνω από τα µισά αφορούσαν σε Έλληνες Ροµά. 

Συγκεντρωτικά επιδηµιολογικά στοιχεία υπάρχουν διαθέσιµα από το ΚΕΕΛΠΝΟ έως 

τις 30 Ιουνίου 2018. Έως τότε είχαν δηλωθεί 2228 κρούσµατα συνολικά στην Ελλάδα. 
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Από τα δεδοµένα αυτά, ως προς την ηλικιακή κατανοµή, προκύπτει ότι η πλειοψηφία 

των περιστατικών (59%) αφορούσε σε άτοµα ηλικίας κάτω των 14 ετών, µε το 

µεγαλύτερο ποσοστό των κρουσµάτων (22%) να ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 1-4 

ετών. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι στην ηλικία αυτή, µέχρι την έναρξη της 

επιδηµίας, δεν είχε γίνει η δεύτερη δόση του εµβολίου, καθώς σύµφωνα µε το Εθνικό 

Πρόγραµµα εµβολιασµού, η δεύτερη δόση προτείνεται στην ηλικία 4-6 ετών [22].  

Το Σεπτέµβριο του 2017, λόγω της επιδηµίας, εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας 

νέες οδηγίες για το εµβολιασµό του ελληνικού πληθυσµού. Έτσι συστήνεται ο άµεσος 

εµβολιασµός όλων των ατόµων, γεννηµένων µετά το 1970, που δεν έχουν εµβολιαστεί 

µε τις 2 δόσεις του εµβολίου MMR. Η Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών συστήνει τη 

διενέργεια της 1ης δόσης MMR στην ηλικία των 12 µηνών και τη διενέργεια της 2ης 

δόσης τρεις µήνες µετά την 1η δόση, ή εφόσον έχει παρέλθει το διάστηµα αυτό, το 

συντοµότερο δυνατό. Στις περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, το µεσοδιάστηµα των 2 

δόσεων µπορεί να βραχυνθεί στις 4 εβδοµάδες. Οι συστάσεις αυτές ισχύουν για όσο 

διάστηµα η επιδηµική έξαρση της ιλαράς είναι σε εξέλιξη ή έως ότου εκδοθεί νεότερη 

απόφαση από την Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών [40]. 

Στην Κρήτη, το πρώτο κρούσµα δηλώθηκε τον Αύγουστο του 2017, σε Ροµά 

ανεµβολίαστο, ενώ µέχρι σήµερα έχουν δηλωθεί συνολικά 36 περιστατικά, 5 εκ των 

οποίων αφορούσαν σε επαγγελµατίες υγείας. Η γεωγραφική κατανοµή είχε ως εξής: 17 

κρούσµατα στο Νοµό Ηρακλείου, 11 στο Νοµό Χανίων, 8 στο Νοµό Ρεθύµνου και 

κανένα κρούσµα δε δηλώθηκε στο Νοµό Λασιθίου. Το τελευταίο κρούσµα στην Κρήτη 

δηλώθηκε τον Ιούνιο του 2018, ενώ τα δύο τελευταία κρούσµατα ιλαράς στο 

ΚΕΕΛΠΝΟ δηλώθηκαν τον Οκτώβριο του 2018. Έκτοτε, στη χώρα µας δεν έχει 

δηλωθεί κανένα κρούσµα ιλαράς [24]. Τελευταία εβδοµάδα επιτήρησης για το 

ΚΕΕΛΠΝΟ ήταν αυτή µεταξύ 13 και 20 Δεκεµβρίου 2018 καθώς από τον Οκτώβριο 

του 2018, η Ελλάδα θεωρήθηκε ελεύθερη κρουσµάτων ιλαράς [22]. 
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1.6. Εµβολιαστική κάλυψη στην Ελλάδα 

Τα επίπεδα της εµβολιαστικής κάλυψης στην Ελλάδα δεν είναι γνωστά, καθώς δεν 

υπάρχει εθνικό σύστηµα καταγραφής. Ωστόσο, µελέτες έχουν γίνει στο παρελθόν ως 

προσπάθεια αποτύπωσης αυτής της εµβολιαστικής κάλυψης.  

Μια πρόσφατη σχετικά µελέτη που διεξήχθη το 2012 από τη Σχολή Δηµόσιας Υγείας 

αποτύπωσε την εµβολιαστική κάλυψη παιδιών Α΄ Δηµοτικού και Ελλήνων Ροµά. Από 

τη µελέτη προέκυψε ότι η εµβολιαστική κάλυψη των παιδιών σχολικής ηλικίας είναι 

σε γενικές γραµµές ικανοποιητική για τα περισσότερα εµβόλια. Για το εµβόλιο MMR, 

ωστόσο, το ποσοστό εµβολιασµού µε δύο δόσεις ήταν πολύ χαµηλότερο του 

προτεινόµενο (86%), εγκυµονώντας έτσι τον κίνδυνο επιδηµιών. Ακόµα χαµηλότερο 

ήταν το ποσοστό εµβολιασµού στις ειδικές οµάδες που µελετήθηκαν (Ροµά, κ.λπ.) [41]. 

Πιο πρόσφατη ελληνική µελέτη για την εµβολιαστική κάλυψη των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, που πραγµατοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο το 2016, έδειξε ότι η 

πρώτη δόση του εµβολίου της ιλαράς έχει πραγµατοποιηθεί σε πάνω από το 95% των 

νηπίων που παρακολουθούν παιδικό σταθµό σε όλη την Ελλάδα, πετυχαίνοντας έτσι 

το στόχο της ΠΟΥ για την πρώτη δόση µε στόχο την αποφυγή εκδήλωσης επιδηµιών 

[42].  

Παλαιότερη µελέτη, σε εφήβους ηλικίας 15-19 ετών στην Ήπειρο και στην Κρήτη, 

έδειξε χαµηλό ποσοστό εµβολιασµού σε εφήβους, επιδεικνύοντας για ακόµα µία φορά 

το κενό στη δεύτερη δόση του εµβολίου [43]. 

Μία πιο πρόσφατη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε παιδιά Ροµά πληθυσµών σε 

εθνική κλίµακα στην Ελλάδα, έδειξε ότι η πρώτη δόση του εµβολίου MMR έχει γίνει 

µόνο στο 35-39% των παιδιών αυτών [44], τονίζοντας την ανάγκη εφαρµογής 

εµβολιαστικών προγραµµάτων στους ειδικούς αυτούς πληθυσµούς.  
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1.7. Στόχος µελέτης 

Λόγω της επιδηµικής έξαρσης της ιλαράς στην Ελλάδα και στην Κρήτη, έγινε, σε 

συνεργασία µε τις τοπικές αρχές, προσπάθεια αποτύπωσης της εµβολιαστικής κάλυψης 

των παιδιών της Κρήτης.  

Σκοπός της εργασίας είναι ο εντοπισµός των παιδιών που φοιτούν στην Πρωτοβάθµια 

Εκπαίδευση σε όλη την Κρήτη, τα οποία είναι ανεπαρκώς εµβολιασµένα ή 

ανεµβολίαστα ως προς την ιλαρά και η τηλεφωνική επικοινωνία µε τους γονείς τους, 

έτσι ώστε να γίνει υπενθύµιση της αναγκαιότητας της ολοκλήρωσης του 

εµβολιαστικού σχήµατος µε δύο δόσεις εν µέσω επιδηµίας στην Ευρώπη και στην 

Ελλάδα, δεδοµένου ότι όλα τα κρούσµατα αφορούν σε άτοµα ατελώς εµβολιασµένα.  

Η επιλογή του πληθυσµού έγινε δεδοµένου ότι, κατά την ένταξη του παιδιού στο 

Δηµοτικό σχολείο, ο εµβολιασµός µε δύο δόσεις του εµβολίου έναντι της ιλαράς 

αναµένεται να είναι υψηλός, καθώς το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών συστήνει τη 

δεύτερη δόση σε ηλικία 4-6 ετών. Για την αποφυγή επιδηµικών εξάρσεων ιλαράς, όπως 

προαναφέρθηκε, πρέπει η εµβολιαστική κάλυψη του πληθυσµού µε δύο δόσεις να είναι 

πάνω από 95%. Αν υπάρξει κενό σε αυτό το στόχο, ειδικά σε πληθυσµούς µε στενή 

επαφή, όπως στις τάξεις των Δηµοτικών σχολείων, λόγω της υψηλής µεταδοτικότητας 

του ιού, µικρές επιδηµίες σε τοπικό επίπεδο µπορεί να επισυµβούν.  

Η παρούσα µελέτη, λοιπόν, πραγµατοποιήθηκε στους µαθητές που φοιτούσαν σε όλα 

τα Δηµοτικά σχολεία της Κρήτης, µε σκοπό την αποφυγή επιδηµικών εξάρσεων στον 

πληθυσµό αυτό.   
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1. Πληθυσµός-στόχος 

Στη συγκεκριµένη µελέτη έγινε, σε συνεργασία µε το Γραφείο Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης και µε το Γραφείο Δηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, 

προσπάθεια αποτύπωσης της εµβολιαστικής κάλυψης του παιδιατρικού πληθυσµού της 

Κρήτης. Ο πληθυσµός που µελετήθηκε ήταν τα παιδιά σχολικής ηλικίας, που 

φοιτούσαν σε όλα τα Δηµοτικά Σχολεία της Κρήτης. Στα Δηµοτικά Σχολεία όλων των 

Νοµών φοιτούσαν για το έτος 2018, που διεξήχθη η µελέτη, συνολικά 43.392 παιδιά 

ηλικίας 6 έως 12 ετών. Στο Νοµό Ηρακλείου φοιτούσαν σε 154 Δηµοτικά Σχολεία 

21.831 παιδιά, στο Νοµό Χανίων σε 79 σχολεία 10.546 παιδιά, στο Νοµό Ρεθύµνου 

6.170 παιδιά σε 54 σχολεία και στο Νοµό Λασιθίου 4.845 παιδιά σε 39 σχολεία. Το 

σύνολο των Δηµοτικών Σχολείων της Κρήτης ήταν 326 σε αριθµό.  

Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε από το Νοέµβριο 2017 έως το Μάιο του 2018.  

 

 

2.2. Δεδοµένα που συλλέχθηκαν  

Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν είναι τα εξής:  

- Βασικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά (σχολείο, νοµός, τάξη, ηµεροµηνία 

γέννησης, φύλο, στοιχεία επικοινωνίας µε τους γονείς) 

- Στοιχεία εµβολιαστικής κάλυψης από το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού, το 

οποίο ζητήθηκε να προσκοµιστεί στο σχολείο. 
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2.3. Οργάνωση µελέτης  

Για την οργάνωση της µελέτης, χρειάστηκε σωστός συντονισµός σε πολλαπλά επίπεδα. 

Η µελέτη διεξήχθη σε συνεργασία µε το Γραφείο Δηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας 

Κρήτης, το οποίο απέστειλε ενηµερωτικό σηµείωµα για τη µελέτη σε όλα τα Δηµοτικά 

Σχολεία της Κρήτης. Δόθηκε αντίγραφο του ενηµερωτικού σηµειώµατος και έγγραφης 

συγκατάθεσης (Παράρτηµα 1) στους γονείς όλων των παιδιών.  

Οι γονείς µε τη σειρά τους, αφού συµφωνούσαν και υπέγραφαν τη φόρµα έγγραφης 

συγκατάθεσης, στην οποία εµπεριέχονταν και προσωπικά στοιχεία καθώς και στοιχεία 

επικοινωνίας µε τους γονείς, έστελναν τα Βιβλιάρια Υγείας των παιδιών τους στα 

σχολεία. Εκεί ο υπεύθυνος τµήµατος (δάσκαλος ή διευθυντής) αναλάµβανε τη 

φωτοτύπηση των βιβλιαρίων και συγκεκριµένα των σελίδων που αφορούσαν στα 

δηµογραφικά χαρακτηριστικά των παιδιών και στην εµβολιαστική τους κάλυψης.  

Αφού συγκεντρώνονταν από το Διευθυντή τα φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων όλων 

των τάξεων του Δηµοτικού Σχολείου αποστέλλονταν µε το ταχυδροµείο στο Γραφείο 

Δηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας και, από εκεί, συλλέγονταν για αποδελτίωση.  

Ακολουθούσε προσεκτική αποδελτίωση των φωτοαντιγράφων, µε σκοπό τον 

εντοπισµό όλων των µερικώς εµβολιασµένων ή εντελώς ανεµβολίαστων παιδιών, ως 

προς την ιλαρά. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία µε τους 

γονείς των παιδιών, που δεν είχαν ολοκληρώσει τον απαραίτητο εµβολιασµό µε τις δύο 

προτεινόµενες δόσεις του εµβολίου MMR, και ενηµερώθηκαν για την αναγκαιότητα 

εµβολιασµού µε δύο δόσεις µε βραχύτερα σχήµατα, σύµφωνα µε τις τρέχουσες οδηγίες 

του ΚΕΕΛΠΝΟ και της Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµού, που εκδόθηκαν λόγω της 

επιδηµίας της ιλαράς στη χώρα µας.  

Σε δεύτερο χρόνο, έγινε εκ νέου προσπάθεια επικοινωνίας µε τους ίδιους γονείς, για 

τον υπολογισµό της αποτελεσµατικότητας της παρέµβασης που πραγµατοποιήθηκε, 
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ρωτώντας τους αν οδηγήθηκαν στον εµβολιασµό των παιδιών τους µετά την πρώτη 

τηλεφωνική επικοινωνία.   

 

2.4. Στατιστική ανάλυση 

Μετά τη συλλογή τους, τα δεδοµένα εισήχθησαν για ανάλυση στο στατιστικό 

πρόγραµµα Excel και η στατιστική τους επεξεργασία και ανάλυση πραγµατοποιήθηκε 

µέσω του ίδιου προγράµµατος. Για τα αποτελέσµατα της µελέτης υπολογίσθηκαν 

ποσοστά και για τη συσχέτιση των διαφόρων παραγόντων χρησιµοποιήθηκε η 

στατιστική δοκιµασία χ2. 

 

 

2.5. Ζητήµατα Δεοντολογίας 

Για τους σκοπούς της µελέτης, δόθηκε ενηµερωτικό σηµείωµα σε όλους τους γονείς, 

συνηµµένο µε έγγραφη συγκατάθεση τους για τη συµµετοχή του κάθε παιδιού στην εν 

λόγω µελέτη. Οι γονείς που δε συµφωνούσαν δεν έστελναν φωτοαντίγραφο της 

εµβολιαστικής κάλυψης του παιδιού τους για αποδελτίωση. Ενηµερώνονταν, ωστόσο 

µέσω του ενηµερωτικού σηµειώµατος, για την αναγκαιότητα του εµβολιασµού έναντι 

της ιλαράς.  

Οι συνεργάτες της µελέτης ήταν όλοι επαγγελµατίες υγείας που δεσµεύονται από 

«καθήκον εχεµυθείας» και έλαβαν όλα τα µέτρα ώστε να διασφαλιστεί́ το 

επαγγελµατικό-ιατρικό απόρρητο των στοιχείων της µελέτης, όπως η µη αποκάλυψη 

στοιχείων σε τρίτους, η ασφαλής φύλαξη και αποστολή των δεδοµένων. 

Η αποδελτίωση των φωτοαντιγράφων αφορούσε µόνο στο εµβόλιο της ιλαράς (τριπλό 

MMR) και δεν αφορούσε σε κανένα άλλο εµβόλιο, καθώς έγγραφη συγκατάθεση είχε 

δοθεί από τους γονείς µόνο για το εµβόλιο της ιλαράς, εν µέσω επιδηµίας.  



Εµβολιασµοί και Πρόληψη Λοιµώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 
Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 

23 

Μετά το πέρας της αποδελτίωσης, τα φωτοαντίγραφα των Βιβλιαρίων Υγείας που είχαν 

συγκεντρωθεί από Δηµοτικά Σχολεία όλης της Κρήτης, καταστράφηκαν, έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί η Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων των παιδιών που συµµετείχαν 

στη µελέτη.   

 

 

2.6. Βιβλιογραφική αναζήτηση 

Για τη βιβλιογραφική ανασκόπηση για τους σκοπούς της εργασίας έγινε αναζήτηση 

στις βάσεις δεδοµένων της Pubmed και της Google Scholar, χρησιµοποιώντας τις 

ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: [“measles outbreak” AND (“Europe” OR “Greece”)], 

“measles history”, “measles epidemiology”, “measles”, [“measles” AND (“pediatric” 

OR “child*”)], (“measles outbreak” AND “public health”), (“measles outbreak” AND 

“intervention”). Ακόµα, έγινε βιβλιογραφική αναζήτηση δεδοµένων στις ιστοσελίδες 

του CDC, ECDC, WHO καθώς και του Ελληνικού ΚΕΕΛΠΝΟ.  

Ακολούθησε προσεκτική ανάγνωση των άρθρων καθώς και της βιβλιογραφίας αυτών 

για τυχόν άρθρα που µπορεί να αφορούσαν στην εν λόγω µελέτη.  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1. Πρώτη φάση της µελέτης – Εµβολιασµός ανεµβολίαστων µαθητών 

Από τα 43.392 παιδιά που φοιτούσαν το 2018 σε όλα τα Δηµοτικά Σχολεία της Κρήτης, 

τελικά συµµετείχαν στη µελέτη 27.020 παιδιά και από τους 4 νοµούς του νησιού, τα 

οποία αντιστοιχούν στο 62,3% του συνόλου των παιδιών σχολικής ηλικίας. Στον 

Πίνακα 1 φαίνεται αναλυτικά η συµµετοχή των µαθητών συνολικά και ανά νοµό. Η 

µεγαλύτερη συµµετοχή ήταν από το Νοµό Ηρακλείου (68,8%) και ακολούθησαν 

Νοµός Λασιθίου (61,9%) και Νοµός Χανίων (61,4%), ενώ τη µικρότερη συµµετοχή 

στην εν λόγω µελέτη είχε ο Νοµός Ρεθύµνου, µε ποσοστό συµµετοχής µόλις 41%.  

Μετά από προσεκτική αποδελτίωση των φωτοαντιγράφων που απέστειλαν τα σχολεία, 

προέκυψε ότι τα 25.111 (91,6%) ήταν πλήρως εµβολιασµένα, µε δύο δόσεις του 

εµβολίου MMR, ενώ τα 1476 (5,53%) ήταν ατελώς εµβολιασµένα µε µία δόση και 103 

(0,39%) εντελώς ανεµβολίαστα.  

Αναλυτικά ανά νοµό (Πίνακας 2), φαίνεται πως καλύτερη εµβολιαστική κάλυψη  έχουν 

οι µαθητές του νοµού Ρεθύµνου (97%) και ακολουθούν µε αποδεκτή εµβολιαστική 

κάλυψη ο νοµός Λασιθίου (95,9%) και ο νοµός Ηρακλείου (94,9%), ενώ χαµηλή 

εµβολιαστική κάλυψη φαίνεται να έχουν οι µαθητές του νοµού Χανίων (90,1%). Μετά 

από στατιστική ανάλυση των ανεµβολίαστων παιδιών ανά νοµό, µε τη χρήση της 

στατιστικής δοκιµασίας χ2, προέκυψε στατιστικά σηµαντική διαφορά (p<0,01) των 

ανεµβολίαστων παιδιών σε όλους τους νοµούς της Κρήτης. Έτσι ο νοµός Χανίων 

φάνηκε να έχει στατιστικά πολύ υψηλότερο ποσοστό ανεπαρκούς εµβολιασµού 

συγκριτικά µε το αναµενόµενο ποσοστό, ενώ οι 3 υπόλοιποι νοµοί χαµηλότερο.  

Πιο αναλυτικά, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, ανευρέθηκαν 1476 µαθητές (5,53%) 

εµβολιασµένα µε µία δόση και 103 (0,39%) µε καµµία δόση του εµβολίου.  

Ακολούθησε προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τις οικογένειες των ατελώς 

εµβολιασµένων και ανεµβολίαστων µαθητών. Από το σύνολο των 1579 µαθητών µε 
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µία ή καµµία δόση εµβολίου, εντοπίστηκαν τηλεφωνικά οι 1369 (86,7%). Στην 

τηλεφωνική αυτή επικοινωνία, έγινε αναζήτηση των λόγων καθυστερηµένου 

εµβολιασµού και ενηµέρωση των γονέων για την αναγκαιότητα άµεσου εµβολιασµού 

των παιδιών µε δύο δόσεις του εµβολίου της ιλαράς, λόγω της επιδηµίας και σύµφωνα 

µε τις τρέχουσες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής 

Εµβολιασµών.  

Ως προς τους λόγους µη εµβολιασµού, που προέκυψαν από την τηλεφωνική 

επικοινωνία µε τους γονείς, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3, µόλις 18 παιδιά ήταν 

ανεµβολίαστα λόγω ιατρικής αντένδειξης (ανοσοανεπάρκεια, ανοσοκαταστολή, 

αλλεργική αντίδραση µετά την πρώτη δόση του εµβολίου, πυρετικοί σπασµοί µετά την 

πρώτη δόση), σε µόνο 9 περιπτώσεις εκφράστηκαν αντιρρήσεις από τους γονείς για το 

εµβόλιο MMR, ενώ άλλοι 11 γονείς ζήτησαν συµβουλή από Ειδικό Λοιµωξιολόγο, 

λόγω αµφιβολιών. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η κυριότερη αιτία καθυστέρησης 

ήταν η αµέλεια. Κάποιοι από τους γονείς, ανέφεραν στην τηλεφωνική επικοινωνία µε 

τους ερευνητές ως λόγο καθυστέρησης εµβολιασµού την απουσία ασφαλιστικής 

κάλυψης και ζητούσαν πληροφορίες για το δωρεάν εµβολιασµό των παιδιών τους. 

Ως προς την ηλικιακή κατανοµή, φαίνεται στον Πίνακα 4, το ποσοστό των µαθητών 

που είχαν λάβει λιγότερες από δύο δόσεις του εµβολίου, ανάλογα µε την τάξη στην 

οποία φοιτούσαν τη σχολική χρονιά 2017-2018. Πάνω από τους µισούς µαθητές µε µία 

ή καµµία δόση φοιτούσαν στις δύο πρώτες τάξεις του Δηµοτικού. Στην Α Δηµοτικού, 

φοιτούσε το 29,4% των ανεµβολίαστων µαθητών, στη Β Τάξη το 22,4%, στη Γ το 

16,5%, στη Δ το 15,9%, ενώ το µικρότερο ποσοστό ανεµβολίαστων παιδιών φοιτούσαν 

στις τελευταίες τάξεις του Δηµοτικού µε τους µαθητές της Ε τάξης να είναι µη επαρκώς 

εµβολιασµένοι σε ποσοστό 7,5% και της ΣΤ τάξης 8,4%.  
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3.2. Δεύτερη φάση της µελέτης – Υπολογισµός αποτελεσµατικότητας 

παρέµβασης 

Σε δεύτερο χρόνο µετά την πρώτη επικοινωνία µε τις οικογένειες των ανεµβολίαστων 

µαθητών, έγινε προσπάθεια εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας της παρέµβασης για 

τον εµβολιασµό εν όψει της επιδηµίας. Έτσι ακολούθησε νέα τηλεφωνική επικοινωνία 

µε τους γονείς των µαθητών που είχαν αρχικά ενηµερωθεί για την αναγκαιότητα του 

εµβολιασµού των παιδιών τους.  

Από τις 1369 οικογένειες που είχαν ενηµερωθεί µέχρι το Μάιο του 2018, εντοπίστηκαν, 

στη δεύτερη φάση της µελέτης, οι 1080 γονείς (78,9%). Ο εντοπισµός των υπολοίπων 

οικογενειών δεν κατέστη δυνατός, παρά τις επανειληµµένες προσπάθειες επικοινωνίας.  

Από τη δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία, λοιπόν, οι 877 οικογένειες (81,2%) ανέφεραν 

ότι η δεύτερη δόση του εµβολίου είχε γίνει στο µεσοδιάστηµα των δύο τηλεφωνικών 

επικοινωνιών. Από τους 203 που απάντησαν αρνητικά, οι 172 (84,7%) δήλωσαν ότι 

είχε ξεχαστεί να γίνει η δεύτερη δόση και ότι θα γινόταν το συντοµότερο δυνατό. Από 

τα 103 εντελώς ανεµβολίαστα παιδιά, εµβολιάστηκαν 15 µε δύο δόσεις του εµβολίου 

MMR.  

Ως προς τη συµµετοχή των νοµών στη δεύτερη φάση της µελέτης, οι γονείς που 

διέµεναν στο νοµό Χανίων είχαν τη µικρότερη συµµετοχή και απαντητικότητα στη 

δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία, µε ποσοστό συµµετοχής 51,9%. Η συµµετοχή των 

υπόλοιπων νοµών είχε ως εξής: στο νοµό Ηρακλείου απάντησε το 79,9% των γονέων, 

στο νοµό Ρεθύµνου το 78,9%, στο νοµό Λασιθίου το 81,3%. 

Έτσι, από τις 1369 οικογένειες που ενηµερώθηκαν για την αναγκαιότητα εµβολιασµού, 

τα 877 ατελώς εµβολιασµένα παιδιά εµβολιάστηκαν στο µεσοδιάστηµα των δύο 

επικοινωνιών (Πίνακας 5). Η αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης υπολογίστηκε στο 

64%. Μετά την παρέµβαση στο σχολικό πληθυσµό της Κρήτης, το ποσοστό των 

ατελώς εµβολιασµένων παιδιών στο σύνολο τους µειώθηκε από 5,9% σε 3,9%, 
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ξεπερνώντας έτσι το κατώφλι του 95% για τον εµβολιασµό µε δύο δόσεις, που έχει 

ορίσει η ΠΟΥ, για την αποφυγή επιδηµικών εξάρσεων ιλαράς (Πίνακας 6).  
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4. Συζήτηση 

Η παρούσα µελέτη διεξήχθη σε τοπικό επίπεδο στην Περιφέρεια Κρήτης και ο 

πληθυσµός στόχος ήταν οι µαθητές που φοιτούσαν στα Δηµοτικά Σχολεία όλων των 

νοµών της Κρήτης. Πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την Υγειονοµική Περιφέρεια 

Κρήτης και την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, από το Νοέµβριο του 2017 έως το Μάιο 

του 2018. Μελετήθηκε µόνο ο εµβολιασµός των παιδιών για την ιλαρά, εν µέσω 

επιδηµίας, και σκοπό είχε τον έγκαιρο εµβολιασµό των ανεµβολίαστων παιδιών, ώστε 

να αποφευχθεί επιδηµική έξαρση της νόσου στον προς µελετώµενο πληθυσµό.  

Σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών Παιδιών και Εφήβων, η δεύτερη 

δόση του εµβολίου του MMR προτείνεται στην ηλικία των 4-6 ετών, δηλαδή πριν την 

ένταξη του παιδιού στο Δηµοτικό σχολείο. Έτσι το ποσοστό των πλήρως 

εµβολιασµένων παιδιών αναµενόταν να είναι σχετικά  υψηλό στη σχολική ηλικία. Στη 

µελέτη συµµετείχε τελικά το 62,3% του συνόλου των µαθητών της Κρήτης. Υπήρχαν 

σχολεία ολόκληρα που δεν απέστειλαν ποτέ τα φωτοαντίγραφα των παιδιών, ενώ 

απώλειες υπήρχαν και από τα συµµετέχοντα σχολεία, πιθανά λόγω αντίρρησης των 

γονέων να συµµετέχουν στη µελέτη. Πάνω από 60% συµµετοχή είχαν οι νοµοί 

Ηρακλείου, Χανίων και Λασιθίου, ενώ τη µικρότερη συµµετοχή φάνηκε να έχει ο 

νοµός Ρεθύµνου, µε ποσοστό 41%, για άγνωστους λόγους, πιθανά όµως λόγω της 

κατανοµής του εδάφους (πολλά δύσβατα και ορεινά χωριά).  

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεµβολίαστων παιδιών είχε ο νοµός Χανίων, µε στατιστικά 

σηµαντική διαφορά συγκριτικά µε τους υπόλοιπους νοµούς (p<0,01). Αυτό µπορεί, 

ίσως, να αποδοθεί στα υψηλότερα ποσοστά αντιεµβολιαστικών πεποιθήσεων των 

γονέων καθώς και στη σύγχρονη τάση για στροφή στην οµοιοπαθητική στην περιοχή 

αυτή. Μόνο µε το νοµό Χανίων, στην αρχική τηλεφωνική επικοινωνία µε τους γονείς, 

αναφέρθηκε η τάση αυτή των παιδιάτρων και των γονιών, συγκριτικά µε τους 
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υπόλοιπους νοµούς που οι αντιρρήσεις για τον εµβολιασµό ήταν σε πολύ περιορισµένο 

επίπεδο.  

Μικρός αριθµός γονέων ανέφεραν την αλλεργία στο αυγό ως λόγο µη εµβολιασµού 

του παιδιού τους µε το φόβο της αναφυλακτικού τύπου αντίδρασης. Το ζον 

εξασθενηµένο εµβόλιο MMR ανακαλλιεργείται σε αυγά όρνιθας, έτσι υπάρχει 

πιθανότητα να βρεθούν στο εν λόγω εµβόλιο µόνο ίχνη πρωτεΐνης του αυγού. Μελέτες 

έχουν δείξει ότι ασθενείς µε αλλεργία στο αυγό δεν παρουσιάζουν αναφυλακτικού 

τύπου αντιδράσεις µετά τον εµβολιασµό µε MMR [45,46]. Έτσι, οι οδηγίες για τον 

εµβολιασµό των παιδιών µε αλλεργία στο αυγό, σύµφωνα µε Βρετανική Εταιρεία 

Αλλεργίας και Κλινικής Ανοσολογίας, είναι όλα τα παιδιά να εµβολιάζονται σε 

συνθήκες ιατρείου πρωτοβάθµιας περίθαλψης, χωρίς ειδικές προφυλάξεις. Η µόνη 

αιτία παραποµπής στο νοσοκοµείο για εµβολιασµό και εκτίµησης από ειδικό 

αλλεργιολόγο είναι η αναφυλακτικού τύπου αντίδραση σε προηγούµενο εµβολιασµό, 

που πιθανά θα οφείλεται σε άλλα συστατικά του εµβολίου, όπως η γελατίνη και η 

νεοµυκίνη [45]. 

Ένας ακόµα λόγος προβληµατισµού των γονέων και των παιδιάτρων των παιδιών, που 

οδηγούσε σε καθυστέρηση του εµβολίου, ήταν οι νευρολογικές διαταραχές και κυρίως 

η επιληψία. Παιδιά που έχουν ιστορικό επιληψίας, δύσκολα εµβολιάζονται µε το 

εµβόλιο MMR, εξαιτίας του φόβου εκδήλωσης απύρετων σπασµών µετά τον 

εµβολιασµό. Κλινικές µελέτες, πάνω στην ασφάλεια του εµβολίου, έχουν δείξει ότι ο 

κίνδυνος εµφάνισης απύρετων σπασµών µετά τον εµβολιασµό µε MMR είναι 

ανύπαρκτος. Αντίθετα, έχει φανεί ότι ο εµβολιασµός έναντι της ιλαράς-ερυθράς-

παρωτίτιδας µπορεί να αυξήσει έως και 3 φορές τον κίνδυνο εµφάνισης πυρετικών 

σπασµών στο γενικό πληθυσµό [47, 48]. 

Στη δεύτερη φάση της µελέτης, που πραγµατοποιήθηκε σε δεύτερο χρόνο για τον 

υπολογισµό της αποτελεσµατικότητας της παρέµβασης, η συµµετοχή του νοµού 
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Χανίων ήταν κατά πολύ µικρότερη συγκριτικά µε τους υπόλοιπους νοµούς. Συνολικά 

στη δεύτερη φάση απάντησαν στην προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας οι 1080 

γονείς, που αντιστοιχεί στο 78,9% των αρχικών συµµετεχόντων. Η συµµετοχή των 

νοµών είχε ως εξής: στο νοµό Ηρακλείου απάντησε το 79,9% των γονέων, στο νοµό 

Ρεθύµνου το 78,9%, στο νοµό Λασιθίου το 81,3%, ενώ στο νοµό Χανίων µόλις το 

50,9%. Με αυτή τη συµµετοχή είναι δύσκολο να υπολογισθεί η αποτελεσµατικότητα 

της παρέµβασης της παρούσας µελέτης στο συγκεκριµένο νοµό, καθώς σχεδόν οι µισοί 

γονείς από αυτούς που αρχικά ενηµερώθηκαν για την αναγκαιότητα εµβολιασµού, 

τελικά δεν απάντησαν στη δεύτερη φάση της µελέτης, παρά τις επίµονες και 

επανειληµµένες προσπάθειες επικοινωνίας.  

Όπως ήταν αναµενόµενο, υψηλότερα ποσοστά ανεπαρκούς εµβολιασµού ανευρέθηκαν 

στα µικρότερα παιδιά. Από τους πληµµελώς εµβολιασµένους µαθητές, περισσότεροι 

από τους µισούς (51,7%), φοιτούσαν στις δύο πρώτες τάξεις του Δηµοτικού. Εφόσον 

η προτεινόµενη ηλικία της δεύτερης δόσης του MMR εµβολίου είναι αυτή των 4-6 

ετών, δηλαδή αµέσως πριν την ένταξη του παιδιού στο Δηµοτικό, είναι λογικό οι 

περισσότεροι ανεµβολίαστοι να βρίσκονται στην αρχή του Δηµοτικού, για λόγους 

αµέλειας ή από αναβολή λόγω εµπύρετων λοιµώξεων.  

Σε παλαιότερη µελέτη αποτύπωσης της εµβολιαστικής κάλυψης σε εθνικό επίπεδο, σε 

αντιπροσωπευτικό δείγµα παιδιών Α Δηµοτικού [41],  το ποσοστό εµβολιασµού µε δύο 

δόσεις ανερχόταν σε 86%, ενώ στην τρέχουσα µελέτη η εµβολιαστική κάλυψη µε δύο 

στα παιδιά σχολικής ηλικίας που συµµετείχαν στη µελέτη αγγίζει το 91,6%. 

Προτείνεται, λοιπόν, από τους ερευνητές, να γίνει επαναπροσδιορισµός του Εθνικού 

Προγράµµατος Εµβολιασµών και η σύσταση για τη δεύτερη δόση του εµβολίου MMR 

να µετακινηθεί από την ηλικία των 4-6 ετών νωρίτερα στο 2ο χρόνο ζωής, καθώς στην 

ηλικιακή αυτή οµάδα, η εµβολιαστική κάλυψη είναι υψηλότερη.  
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Οι Παναγιωτόπουλος και συν αποτύπωσαν σε µια µελέτη της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας 

Υγείας την εµβολιαστική κάλυψη για όλα τα εµβόλια στα παιδιά της Α’ Δηµοτικού, σε 

εθνικό επίπεδο, χρησιµοποιώντας αντιπροσωπευτικό δείγµα, ενώ η παρούσα µελέτη 

έκανε προσπάθεια αποτύπωσης της εµβολιαστικής κάλυψης, µόνο για το εµβόλιο 

MMR, εν µέσω επιδηµίας, για όλο όµως τον προς µελέτη πληθυσµό, που αφορούσε τα 

παιδιά σχολικής ηλικίας που φοιτούσαν σε όλα τα Δηµοτικά σχολεία της Κρήτης τη 

δεδοµένη σχολική χρονιά.  

Οι µελέτες που έγιναν στην τωρινή επιδηµία αλλά και σε παλαιότερες επιδηµίες στην 

Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσµο στο παρελθόν αναφέρουν την ανάγκη εµβολιασµού 

του πληθυσµού για την αποφυγή επιδηµικών εξάρσεων [49-51]. Επιδηµιολογική 

µελέτη παρατήρησης που διεξήχθη στην Ολλανδία το 2017, παρατήρησε τη µειωµένη 

επίπτωση της νόσου σε ενωρίτερα εµβολιασµένα βρέφη και νήπια συγκριτικά µε εκείνα 

που εµβολιάστηκαν στην προτεινόµενη από το Εθνικό τους Πρόγραµµα συνοµήλικα 

νήπια [52]. Συγκεκριµένα, το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών της Ολλανδίας 

προτείνει την πρώτη δόση του εµβολίου MMR σε ηλικία 14 µηνών και τη δεύτερη σε 

ηλικία 9 ετών. Κατά τη διάρκεια µιας επιδηµικής έξαρσης το 2013-2014 στην 

Ολλανδία, ο εµβολιασµός έναντι ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας παρεχόταν επίσης και 

στην ηλικιακή οµάδα 6-14 µηνών σε πληθυσµούς µε εµβολιαστική κάλυψη <90%. 

Μελετήθηκε λοιπόν 3 χρόνια αργότερα, στην τωρινή επιδηµία αυτή, η 

αποτελεσµατικότητα αυτής της παρέµβασης, δείχνοντας τελικά ότι τα παιδιά που είχαν 

εµβολιασθεί ως βρέφη νωρίτερα από την ηλικία των 14 µηνών είχαν µικρότερο κίνδυνο 

να αναπτύξουν ιλαρά συγκριτικά µε τα εµβολιασµένα στην ηλικία των 14 µηνών [52].  

 Στην τωρινή επιδηµία του 2016-2018 στην Ευρώπη, η παρούσα µελέτη είχε την 

πρωτοτυπία να απευθύνεται σε µεγάλο µέρος του παιδιατρικού πληθυσµού (πληθυσµός 

στόχος 43.392 παιδιά), µε σκοπό την έγκαιρη ενηµέρωση των γονέων για τις 

πρόσφατες συστάσεις για άµεσο εµβολιασµό όλου του πληθυσµού µε δύο δόσεις του 
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εµβολίου της ιλαράς, για την αποφυγή της επιδηµικής έξαρσης στα παιδιά της Κρήτης. 

Η µελέτη αποτέλεσε πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού 

Νοσοκοµείου Ηρακλείου, σε συνεργασία µε την Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης.  

Από την τηλεφωνική επικοινωνία µε τις οικογένειες των παιδιών, αναφέρθηκε από 

αρκετούς γονείς ως λόγος καθυστέρησης εµβολιασµού η απουσία ασφαλιστικής 

κάλυψης για το παιδί (Πίνακας 4), επαναφέροντας έτσι στην επιφάνεια την ανάγκη 

αύξησης των ιατρείων εµβολιασµού, όπου άπορες και ανασφάλιστες οικογένειες θα 

έχουν ελεύθερη πρόσβαση και δωρεάν παροχή εµβολίων, ιδιαίτερα εν µέσω της 

οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης. Μία µεγάλη µελέτη, η οποία διεξήχθη στην 

Ελλάδα, σε εθνικό επίπεδο, το 2010, έδειξε ότι οι κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες, 

όπως το κόστος του εµβολίου ή της επίσκεψης στο γιατρό, είναι συχνότερες αιτίες 

καθυστερηµένου εµβολιασµού στην ελληνική πραγµατικότητα, παρά η αντίρρηση και 

η αµφισβήτηση του εµβολίου από τους γονείς των παιδιών [53]. 

Ο κυριότερος, ωστόσο, λόγος καθυστέρησης εµβολιασµού ήταν η αµέλεια και ο κακός 

προγραµµατισµός, τονίζοντας για ακόµα µία φορά το ρόλο του Παιδιάτρου. Η σχολική 

ηλικία είναι µια ηλικία, που το παιδί δεν επισκέπτεται σε τακτική βάση τον παιδίατρό 

του. Ένας καλύτερος προγραµµατισµός από τη µεριά των Παιδιάτρων λοιπόν µε 

µηνύµατα ή τηλεφωνικές επικοινωνίες υπενθύµισης της ανάγκης του εµβολιασµού 

µπορεί να βοηθήσει στη µείωση των κενών αυτών στην εµβολιαστική κάλυψη της 

ηλικιακής αυτής οµάδας.  

Είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν ειδικά µέτρα για την αύξηση του ποσοστού 

εµβολιασµού µε τη 2η δόση του εµβολίου MMR, καθώς αποτελεί διακηρυγµένο στόχο 

της ΠΟΥ από πολλών ετών η κάλυψη µε δύο δόσεις τουλάχιστον του 95% του 

πληθυσµού. Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί µε διάφορους τρόπους, ένας εκ των 

οποίων που προτάθηκε και από τους Παναγιωτόπουλου και συν είναι η µετακίνηση της 

σύστασης για τη δεύτερη δόση νωρίτερα, στο 2ο χρόνο ζωής. Χρειάζεται, επιπρόσθετα, 
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ευρεία ενηµέρωση τόσο του κοινού, όσο και του ιατρικού κόσµου για την 

αναγκαιότητα εµβολιασµού µε τη δεύτερη δόση όσο το δυνατό συντοµότερα.  

Επανέρχεται στο προσκήνιο και πάλι το ερώτηµα του υποχρεωτικού εµβολιασµού. 

Πρέπει να είναι υποχρεωτικός ο εµβολιασµός των παιδιών και πρέπει να ζητείται 

αποδεικτικό φωτοαντίγραφο των εµβολίων για την εγγραφή του στο Δηµοτικό σχολείο; 

Ο νόµος είναι σαφής: µε το άρθρο 33 του νόµου υπ’ αριθµόν 2676/1999, που 

δηµοσιεύθηκε στις 5-1-1999 στο 1ο τεύχος του ΦΕΚ και συνυπογράφεται από τους 

υπουργούς Εσωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης, Εργασίας, Υγείας-Πρόνοιας 

και Δικαιοσύνης, στα πλαίσια της ιατρικής περίθαλψης που παρέχουν οι ασφαλιστικοί 

Οργανισµοί και το Δηµόσιο στους ασφαλισµένους και τα µέλη των οικογενειών τους, 

καθιερώνεται η υποχρεωτική προληπτική ιατρική µε σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και 

τη λήψη µέτρων για την πρόληψη της εκδήλωσης ή την αποτροπή της εµφάνισης 

νοσηρών καταστάσεων και η προληπτική αυτή ιατρική, κατά το ίδιο άρθρο του άνω 

νόµου, περιλαµβάνει και τον εµβολιασµό παιδιών και ενηλίκων, σύµφωνα µε το Εθνικό 

Πρόγραµµα Εµβολιασµών στην Ελλάδα. 

Ο νόµος, λοιπόν, είναι σαφής, αλλά δεν εφαρµόζεται. Την απάντηση στο γιατί δεν 

εφαρµόζεται θα δώσει ο ίδιος ο νόµος. Ο νοµοθέτης, θέλοντας ίσως να είναι πιο ήπιος 

ο τρόπος προσέγγισης του προβλήµατος, δεν συµπεριέλαβε στις διατάξεις του νόµου 

και πρόβλεψη για την τιµωρία όσων δεν τηρήσουν τις διατάξεις του, στοχεύοντας στην 

εφαρµογή του νόµου εξ ενδιαφέροντος λόγω του βλαπτικού αποτελέσµατος της µη 

τήρησής του. Αυτό δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα στην εφαρµογή του υποχρεωτικού 

χαρακτήρα του νόµου.  

Μπορεί, παρόλα αυτά, η µη τήρηση των συγκεκριµένων διατάξεων και η µη 

συµµόρφωση σ’ αυτές να ελεγχθεί και να τιµωρηθεί µε τις γενικές υγειονοµικού ή 

άλλου χαρακτήρα διατάξεις, που αφορούν στην παραβίαση µέτρων για την πρόληψη 

ασθενειών ή τη διάδοση µεταδοτικής ή λοιµώδους νόσου.  
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Είναι, όµως, ο εµβολιασµός των παιδιών έναντι της ιλαράς, µιας τόσο µεταδοτικής 

ασθένειας, µόνο θέµα γονικής επιλογής [54,55], τη στιγµή που υπάρχει 

αποτελεσµατικό και ασφαλές εµβόλιο κατά της ιλαράς; Ο εµβολιασµός των παιδιών 

που ζουν σε µία δίκαιη κοινωνία είναι, ηθικά, θέµα γονικής υποχρέωσης και όχι γονικής 

επιλογής και ελευθερίας. Στους φροντιστές του παιδιού κοινωνικά ανήκουν και οι 

επαγγελµατίες υγείας, οι οποίοι καλούνται σε καθηµερινή βάση να πείσουν τους γονείς 

για την αποτελεσµατικότητα και την  ασφάλεια των εµβολίων. Έτσι, οι γονείς µαζί µε 

την κυβέρνηση και τους επαγγελµατίες υγείας είναι ηθικά υπεύθυνοι για την εφαρµογή 

του εµβολιασµού της ιλαράς στον ευάλωτο αυτό πληθυσµό.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, ο µη έγκαιρος εµβολιασµός των 

παιδιών στην Κρήτη και πιθανώς και στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν είναι θέµα επιλογής 

των γονέων για αποχή από τον εµβολιασµό, αλλά κυρίως θέµα αµέλειας και κακού 

προγραµµατισµού. Η σωστή ενηµέρωση µε τηλεφωνική επικοινωνία των οικογενειών 

από επαγγελµατίες υγείας πάνω στην αναγκαιότητα του άµεσου εµβολιασµού των 

ανεµβολίαστων παιδιών, οδήγησε τελικά στην επίτευξη του στόχου της ΠΟΥ για 

ποσοστά εµβολιασµού πάνω από 95% στον πληθυσµό που µελετήθηκε [56].   
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4.1. Περιορισµοί µελέτης 

Η παρούσα µελέτη έχει ορισµένους περιορισµούς, οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψιν 

στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων.  

Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε τοπικό επίπεδο και αφορούσε µόνο στα παιδιά 

σχολικής ηλικίας που φοιτούσαν σε όλα τα Δηµοτικά σχολεία της Κρήτης. Ακόµα, η 

αποτύπωση της εµβολιαστικής κάλυψης αφορούσε µόνο στο εµβόλιο της ιλαράς και 

δεν πραγµατοποιήθηκε έλεγχος για τα υπόλοιπα εµβόλια.  

Εφόσον απευθυνόταν σε παιδιά που παρακολουθούσαν τη δεδοµένη χρονική στιγµή το 

Δηµοτικό σχολείο, αποκλείστηκαν από τη µελέτη συνοµήλικα παιδιά που δεν 

παρακολουθούν σχολείο, όπως τα παιδιά ειδικών πληθυσµών, π.χ. Ροµά πληθυσµών, 

στους οποίους είναι γνωστό ότι η εµβολιαστική κάλυψη είναι σε χαµηλά επίπεδα.  

Ένας ακόµα περιορισµός της εν λόγω µελέτης ήταν η συµµετοχή των παιδιών των 

Δηµοτικών σχολείων της Κρήτης. Συµµετείχε τελικά το 62,3% των µαθητών που 

φοιτούσαν τη σχολική χρονιά 2017-2018, µε ολόκληρα σχολεία να µην έχουν 

συµµετάσχει αλλά και µε απώλειες παιδιών από σχολεία που συµµετείχαν.  Τέλος, είναι 

η αδυναµία των ερευνητών στη δεύτερη φάση της µελέτης, παρά τις επανειληµµένες 

προσπάθειες επικοινωνίας, να εντοπίσουν τους γονείς των παιδιών που ενηµερώθηκαν 

αρχικά για την αναγκαιότητα άµεσου εµβολιασµού, µε σκοπό τον υπολογισµό της 

αποτελεσµατικότητας της παρέµβασης. Τελικά, στη δεύτερη φάση της µελέτης, 

εντοπίστηκε το 78,9% των γονέων, που αρχικά ενηµερώθηκαν. 
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4.2. Μελλοντικές προοπτικές 

Στην µελέτη αυτή έγινε προσπάθεια αποτύπωσης µέρους του παιδιατρικού πληθυσµού 

της Κρήτης ως προς την εµβολιαστική κάλυψη για το εµβόλιο της ιλαράς και σύσταση 

για άµεσο εµβολιασµό των πληµµελώς εµβολιασµένων, εν όψει της επιδηµίας.  

Για το µέλλον προτείνεται η οργάνωση ενιαίου δικτύου καταγραφής των εµβολίων, σε 

βάση δεδοµένων προσβάσιµη, σε εθνικό επίπεδο, από τους επαγγελµατίες υγείας, για 

χρήση των δεδοµένων για το όφελος της κοινότητας. Έτσι θα µπορούν να εντοπισθούν 

τυχόν ελλείψεις σε δόσεις εµβολίων ταχύτερα και να ακολουθεί παρέµβαση, όπου αυτή 

κρίνεται απαραίτητη, για την αποφυγή επιδηµικών εξάρσεων λοιµωδών νοσηµάτων.  

Σε τοπικό επίπεδο, πριν την εφαρµογή του ενιαίου αυτού συστήµατος, χρειάζεται 

συνεχής επαγρύπνηση από τις τοπικές υγειονοµικές αρχές και τους επαγγελµατίες 

υγείας και προτείνεται ευρεία και συνεχής ενηµέρωση του κοινού για την 

αναγκαιότητα και την ασφάλεια των εµβολίων. Η υπενθύµιση των επαναληπτικών 

δόσεων σε παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας, που δεν επισκέπτονται σε τακτική βάση τον 

παιδίατρό τους, κρίνεται αναγκαία από τους επαγγελµατίες υγείας προς τις οικογένειες 

των παιδιών, µε τη χρήση των µέσων επικοινωνίας.  

Οι ειδικές οµάδες πληθυσµού µε χαµηλά επίπεδα εµβολιασµού, όπως είναι οι 

πρόσφυγες, οι µετανάστες και οι Ροµά, θα πρέπει να αποτελέσουν πληθυσµό προς 

µελέτη για επόµενη µελέτη παρέµβασης [37, 38]. Τέλος, οι επαγγελµατίες υγείας, µια 

οµάδα υψηλού κινδύνου για λοιµώξεις που προλαµβάνονται µε τον εµβολιασµό, είναι 

ένας πληθυσµός όχι πάντα καλά εµβολιασµένος [57,58]. Στην Ελλάδα, στην πρόσφατη 

επιδηµία, το 4,2% των κρουσµάτων αφορούσε σε επαγγελµατίες υγείας [59]. 

Μελλοντικές µελέτες πρέπει να στραφούν στον ειδικό αυτό πληθυσµό µε στόχο την 

καλύτερη εµβολιαστική του κάλυψη, για την αποφυγή επιδηµιών, τόσο για την ιλαρά, 

όσο για τις υπόλοιπες προλαµβανόµενες λοιµώξεις [60]. 
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4.3. Σηµαντικότερα ευρήµατα - Συµπεράσµατα 

Από τα αποτελέσµατα της µελέτης, προέκυψε ότι ο κυριότερος λόγος καθυστέρησης 

του εµβολιαστικού προγράµµατος είναι η αµέλεια, αναδεικνύοντας το σηµαντικό ρόλο 

του παιδιάτρου, του επαγγελµατία υγείας γενικά, καθώς και των υγειονοµικών αρχών 

στο σύνολό τους. Η υπενθύµιση µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας των γονέων για την 

αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του εµβολιαστικού σχήµατος οδήγησε σε βελτίωση του 

ποσοστού εµβολιασµού του προς µελέτη παιδιατρικού πληθυσµού, πετυχαίνοντας το 

στόχο του >95%, που η ΠΟΥ έχει ορίσει για την αποφυγή επιδηµικών εξάρσεων.  

Το µεγαλύτερο ποσοστό ανεµβολίαστων µαθητών φάνηκε πως φοιτά στις πρώτες 

τάξεις του Δηµοτικού σχολείου, µε πάνω από τους µισούς πληµµελώς εµβολιασµένους 

να παρακολουθούν τις δύο πρώτες τάξεις του Δηµοτικού. Η ηλικιακή αυτή οµάδα είναι 

παιδιά που δεν παρακολουθούνται σε τακτική βάση από τον παιδίατρό τους. Έτσι 

παραµελούνται συχνά οι επαναληπτικές δόσεις των εµβολίων στα παιδιά σχολικής 

ηλικίας. Μία λύση θα ήταν, για την ιλαρά, η µετακίνηση της δεύτερης δόσης νωρίτερα, 

πριν τον 4ο χρόνο ζωής.  

Η υπενθύµιση ωστόσο των επαναληπτικών δόσεων από τους επαγγελµατίες υγείας, 

κυρίως των παιδιάτρων, καθώς αυτοί κυρίως εµβολιάζουν τα παιδιά, µπορεί να 

οδηγήσει σε βελτίωση των ποσοστών εµβολιασµού του παιδιατρικού πληθυσµού. Ένα 

µήνυµα κειµένου υπενθύµισης, ή µια προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, θα 

µπορούσε να αυξήσει  την εµβολιαστική κάλυψη των παιδιών αυτών.  

Ο στόχος της ΠΟΥ ήταν για το 2015 η παγκόσµια εξάλειψη της ιλαράς, ένας στόχος ο 

οποίος προφανώς δεν επετεύχθη. Για να επιτευχθεί, απαιτούνται επίπεδα εµβολιασµού 

πάνω από 95% στον πληθυσµό. Αν ο εµβολιασµός πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο, 

τότε επιδηµίες µπορεί να συµβεί µεταξύ των επίνοσων ατόµων [61-63]. 

Τι γίνεται τώρα µε τον υποχρεωτικό εµβολιασµό των παιδιών και τον ανεφάρµοστο 

νόµο; Η παρούσα µελέτη έδειξε, σε τοπικό επίπεδο, ότι οι αντιρρήσεις των γονέων 
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απέναντι στον εµβολιασµό της ιλαράς, ένα εµβόλιο µε πολλές αµφιβολίες από γονείς 

κυρίως του εξωτερικού, ήταν ελάχιστες. Έτσι, η µελέτη αυτή µας δίδαξε πως η 

κυριότερη αιτία καθυστέρησης του εµβολιασµού της ιλαράς είναι η αµέλεια και ο 

κακός προγραµµατισµός. Θεωρητικά, λοιπόν, αν ο υποχρεωτικός εµβολιασµός, 

εφαρµοστεί για την εγγραφή των παιδιών στο Δηµοτικό σχολείο, θα οδηγήσει σε 

αύξηση των επίπεδων εµβολιασµού σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Η 

απαγόρευση αυτή του ανεµβολίαστου παιδιού από την εγγραφή του από το Δηµοτικό 

σχολείο, θα βοηθήσει µέσω της ανοσίας της αγέλης, και τα παιδιά που δεν µπορούν για 

διάφορους λόγους, όπως η ανοσοκαταστολή, να εµβολιασθούν [63-66].  

Συµπερασµατικά, λοιπόν, ο εµβολιασµός των παιδιών δεν είναι θέµα µόνο γονικής 

επιλογής, αλλά είναι και θέµα ηθικής υποχρέωσης της κυβέρνησης και των 

υγειονοµικών αρχών [54,55], µέσω της εφαρµογής του νόµου για υποχρεωτικό 

εµβολιασµό, αλλά και του εκάστοτε επαγγελµατία υγείας, και κυρίως των παιδιάτρων, 

µέσω της πειθούς για την ασφάλεια του εµβολίου αλλά και της συνεχούς υπενθύµισης 

των γονέων για τον εµβολιασµό. Η ιλαρά είναι λοίµωξη µε πολλές επιπλοκές, κάποιες 

φορές µοιραίες, που µπορεί όµως να προληφθεί µε το εµβόλιο και η ανοσοποίηση των 

παιδιών είναι υπόθεση όλων µας.  
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5. Χρηµατοδοτήσεις, εγκρίσεις µελέτης, συµβολή ερευνητών/ιδρυµάτων 

 5.1. Χρηµατοδότηση 

Για τη διεξαγωγή της µελέτης δε χρειάστηκε χρηµατοδότηση. 

 

5.2. Εγκρίσεις  

Έγκριση για τους σκοπούς της εν λόγω εργασίας ζητήθηκε και αποκτήθηκε από την 

Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης και την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. 

 

 5.3. Συµβολή ερευνητών και ιδρυµάτων 

 Η συγκεκριµένη µελέτη διεξήχθη σε συνεργασία µε το Γραφείο Δηµόσιας Υγείας της 

Περιφέρειας Κρήτης και το Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  

Για τους σκοπούς της µελέτης, συνέβαλαν και άλλοι ερευνητές, από την Παιδιατρική 

Κλινική και το τµήµα Εµβολίων του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου 

Ηρακλείου, τόσο στο στάδιο της αποδελτίωσης όσο και στο στάδιο της ενηµέρωσης 

των οικογενειών µέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας. 
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 7. Πίνακες και εικόνες 

Πίνακας 1: Συµµετοχή µαθητών ανά νοµό 

 

Νοµοί Σύνολο µαθητών Συµµετέχοντες  Συµµετοχή (%) 

Ηρακλείου 21831 15019 68,8 

Χανίων 10546 6470 61,4 

Λασιθίου 4845 3001 61,9 

Ρεθύµνου 6170 2530 41,0 

Γενικό Σύνολο 43392 27020 62,3 
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Πίνακας 2: Πλήρως και ατελώς εµβολιασµένοι µαθητές ανά νοµό 

 

Νοµοί Σύνολο 2 δόσεις % 1 δόση % 0 δόσεις % 

Ηρακλείου 14857 14106 94,9 697 4,69 54 0,36 

Χανίων 6350 5721 90,1 591 9,31 38 0,60 

Λασιθίου 2974 2851 95,9 115 3,87 8 0,27 

Χανίων 2509 2433 97,0 73 2,91 3 0,12 

Γενικό 
Σύνολο 

26690 25111 94,1 1476 5,53 103 0,39 
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Πίνακας 3: Λόγοι µη συµµόρφωσης µε το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµού Παιδιών και 

Εφήβων 

 

Αναφερόµενοι λόγοι καθυστερηµένου εµβολιασµού Ν 

Ανοσοανεπάρκεια 6 

Νευρολογικό νόσηµα  3 

Αλλεργική αντίδραση µετά την πρώτη δόση 4 

Αναφερόµενη αλλεργία στο αυγό 4 

Πυρετικοί σπασµοί µετά την πρώτη δόση 1 

Αντιρρήσεις για το εµβόλιο 20 

Απουσία εµβολιαστικής κάλυψης 36 

Στροφή στην οµοιοπαθητική 32 

Αµέλεια – κακός προγραµµατισµός 1263 

Σύνολο 1369 
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Πίνακας 4: Μαθητές µε µία ή καµµία δόση εµβολίου MMR, ανάλογα µε την τάξη φοίτησης 

 

Τάξεις Ατελώς εµβολιασµένοι Ποσοστό (%) 

Α τάξη 463 29,3 

Β τάξη 353 22,4 

Γ τάξη 260 16,5 

Δ τάξη 251 15,9 

Ε τάξη 119 7,5 

ΣΤ τάξη 133 8,4 

Σύνολο 1579 100,0 
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Πίνακας 5: Τηλεφωνική επικοινωνία µε τις οικογένειες και υπολογισµός 

αποτελεσµατικότητας της παρέµβασης 

 

 Ν (%) 

Σύνολο παιδιών µη επαρκώς εµβολιασµένων 1579 (100) 

Τηλεφωνική επικοινωνία στην πρώτη φάση της µελέτης 1369 (86,7%) 

Οικογένειες που επικοινώνησαν στη δεύτερη φάση 1080 (68,4%) 

Αριθµός παιδιών που εµβολιάστηκαν µετά την παρέµβαση 877 (55,5%) 
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Πίνακας 6: Υπολογισµός παρέµβασης για τον εµβολιασµό των παιδιών σχολικής ηλικίας 

 

 Σύνολο 2 δόσεις 1 δόση 0 δόσεις < 2 δόσεις 
Πριν 27020 25111 1476 103 5,9 
Μετά 27020 25988 944 88 3,9 
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Εικόνα 1: Συµµετοχή µαθητών ανά νοµό 
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Παράρτηµα: Ενηµερωτικό σηµείωµα έγγραφης συγκατάθεσης γονέων 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Αγαπητοί γονείς,  

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία µε την 7η ΔΥΠΕ Κρήτης και την 

Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, προχωρεί σε 

ένα πρόγραµµα καταγραφής της εµβολιαστικής κατάστασης των παιδιών όλων των 

τάξεων του Δηµοτικού σχολείου, προκειµένου να αντιµετωπισθεί έγκαιρα πιθανή 

έξαρση κρουσµάτων ιλαράς στην Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να συσταθεί εµβολιασµός, 

όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Θα σας παρακαλούσαµε λοιπόν για τη σύµφωνη γνώµη 

σας, ώστε να ληφθεί µία φωτοτυπία των σελίδων εµβολίων και στοιχείων ταυτότητας 

του βιβλιαρίου του παιδιού σας, και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ και το τηλέφωνό σας, για πιθανή 

επικοινωνία µαζί σας. Η σελίδα αυτή θα µας αποσταλεί από τον Διευθυντή του 

σχολείου.  

Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της καταγραφής, θα προχωρήσουµε σε 

ενηµέρωσή σας, όπου αυτό κριθεί σκόπιµο.  

Μην ξεχάσετε, µαζί µε την υπογραφή σας παρακάτω, να δώσετε το βιβλιάριο 

στο παιδί σας, ώστε να φωτοτυπηθούν οι σχετικές σελίδες στο σχολείο. Μαζί, 

σηµειώστε και το τηλέφωνό σας, ώστε να σας αναζητήσουµε, στην περίπτωση που 

υπάρχει ανάγκη ενηµέρωσης για εµβολιασµό στο παιδί σας.  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.  

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Ο/η παρακάτω υπογεγραµµένος/η……………………………………………………, 

γονέας του µαθητή/τριας…………………………………………………………… της 

…… τάξης του Δηµ. Σχολείου………………………………………….., δηλώνω ότι 

ενηµερώθηκα για τα παραπάνω και συµφωνώ να ληφθεί από ένα φωτοαντίγραφο της 

σελίδας που αναγράφει τα στοιχεία ταυτότητας και της σελίδας των εµβολίων του/της 

ανωτέρω µαθητή/τριας.  

 

  …………………………..  …………………………… 

   (Υπογραφή)    (Τηλέφωνο) 


