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ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο, επηδεκία ηιαξάο είλαη ζε εμέιημε ζηελ
Δπξώπε από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016. ηε Ρνπκαλία από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016
έσο ηηο 6 Οθησβξίνπ 2017 αλαθέξζεθαλ 9539 θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
34 ζαλάησλ. Κξνύζκαηα ηιαξάο αλαθέξζεθαλ θαη ζε άιιεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο,
όπσο: Αγγιία, Απζηξία, Βέιγην, Βνπιγαξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Γαλία, Διβεηία,
Διιάδα, Ιζιαλδία, Ιζπαλία, Ιηαιία, Κξναηία, Οπγγαξία, Πνισλία, Πνξηνγαιία,
ινβαθία, νπεδία, θαη Σζερία.
Απιθμόρ κποςζμάηων ιλαπάρ έωρ ηον Ιούλιο 2017

European Center for Disease Control and Prevention (ECDC). At :
https://ecdc.europa.eu/en/measles/surveillance-and-diseasedata/atlas

Μεηάδοζη και ζςμπηώμαηα
Η ηιαξά είλαη ηνγελήο ινίκσμε πςειήο κεηαδνηηθόηεηαο. Μεηαδίδεηαη αεξνγελώο θαη
κε ζηαγνλίδηα. Ο ρξόλνο επηβίσζεο ηνπ ηνύ ζηνλ αέξα ή ζε επηθάλεηεο αληηθεηκέλσλ
είλαη κηθξόηεξνο ησλ 2 σξώλ. Ο ρξόλνο επώαζεο είλαη πεξίπνπ 10 εκέξεο
(θπκαίλεηαη από 7-18 εκέξεο). Σα ζπκπηώκαηα ηεο ηιαξάο εκθαλίδνληαη 7 κε 14
εκέξεο κεηά ηελ έθζεζε ζηνλ ηό θαη πεξηιακβάλνπλ ππξεηό, βήρα, θαηαξξνή,
επηπεθπθίηηδα θαη εμάλζεκα. Η κεηάδνζε γίλεηαη 4 εκέξεο πξηλ ηελ έθζπζε ηνπ
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εμαλζήκαηνο θαη έσο 4 εκέξεο κεηά.

Οδηγίερ για ηοςρ ηαξιδιώηερ
Οη Έιιελεο ηαμηδηώηεο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη κε ην εκβόιην MMR,
ζύκθσλα κε ην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ.
πζηήλεηαη ν εκβνιηαζκόο κε ην ζπλδπαζκέλν εκβόιην ηιαξάο-εξπζξάο-παξσηίηηδαο
(MMR) ησλ παηδηώλ, ησλ εθήβσλ θαη ησλ ελειίθσλ πνπ δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί κε
ηηο απαξαίηεηεο δόζεηο. ύκθσλα κε ην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ, παηδηά,
έθεβνη θαη ελήιηθεο πνπ έρνπλ γελλεζεί κεηά ην 1970 θαη δελ έρνπλ ηζηνξηθό λόζνπ
πξέπεη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη κε 2 δόζεηο εκβνιίνπ γηα ηελ ηιαξά.
ε πεξίπησζε ηαμηδηνύ ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο ή ζε πεξηνρέο κε επηδεκία ζε εμέιημε,
όπνπ είλαη απμεκέλνο ν θίλδπλνο έθζεζεο ζηνλ ηό ηεο ηιαξάο, κπνξεί λα ρνξεγεζεί
κία δόζε ηνπ εκβνιίνπ (MMR) ζε βξέθε 6 έσο 12 κελώλ. Καζώο ε αλνζνινγηθή
απάληεζε ζε βξέθε θάησ ησλ 12 κελώλ είλαη κεησκέλε, ζπληζηάηαη εκβνιηαζκόο κε
δύν επηπιένλ δόζεηο ηνπ MMR, ζύκθσλα κε ην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ.
Δπίζεο, ηδηαίηεξν θίλδπλν δηαηξέρνπλ νη ηαμηδηώηεο πνπ επηζθέπηνληαη ζπγγελείο θαη
θίινπο (VFR’s), πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθδειώζεηο καδηθήο εζηίαζεο (όπσο αζιεηηθέο
δηνξγαλώζεηο, θεζηηβάι, πξνζθύλεκα).

Θα ππέπει να επικοινωνήζεηε με ηον γιαηπό ζαρ ηο ζςνηομόηεπο δςναηόν:
αλ έρεηε εζείο ή ην παηδί ζαο ύπνπηα ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε ηελ ηιαξά όπσο
ππξεηό θαη εμάλζεκα. πζηήλεηαη λα ηειεθσλήζεηε πξηλ ηελ επίζθεςή ζαο,
ώζηε λα γίλνπλ ξπζκίζεηο ησλ ξαληεβνύ κε ζθνπό λα κεησζεί ν θίλδπλνο
κεηάδνζεο ηεο ηιαξάο.
αλ έρεηε έξζεη ζε ζηελή επαθή κε άηνκν πνπ πάζρεη από ηιαξά αθόκα θαη αλ
δελ έρεηε νπνηνδήπνηε ζύκπησκα.
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