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ύλνςε
Επηδεκία ηιαξάο ζηελ Επξώπε
Επηδεκηθή έμαξζε ηιαξάο ζηελ Ειιάδα από ην Μάην 2017
Οη εξγαδόκελνη πνπ γελλήζεθαλ πξηλ ην 1970 ζεσξνύληαη άλνζνη
Οη εξγαδόκελνη πνπ γελλήζεθαλ κεηά ην 1970 θαη δελ έρνπλ ηζηνξηθό
λόζεζεο ή εκβνιηαζκνύ κε 2 δόζεηο ζπζηήλεηαη λα εκβνιηαζηνύλ ΑΜΕΑ
ε πεξίπησζε ύπνπηνπ θξνύζκαηνο ηιαξάο απαηηείηαη άκεζε απνκόλσζε
θαη εθαξκνγή ησλ αεξνγελώλ πξνθπιάμεσλ θαη ησλ πξνθπιάμεσλ
ζηαγνληδίσλ.
Εηζαγσγή
Από ην Φεβξνπάξην 2016 είλαη ζε εμέιημε επηδεκία ηιαξάο ζηελ Δπξώπε θαη θπξίσο ζηε
Ρνπκαλία, ζηελ Ιηαιία, ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηε Γεξκαλία. πγθεθξηκέλα, ζηελ
Δπξώπε έρνπλ δεισζεί πεξηζζόηεξα από 19.000 θξνύζκαηα ηιαξάο ην 2016-2017,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 46 ζαλαηεθόξσλ. ηελ Διιάδα από ην Μάην 2017 κέρξη θαη
ζήκεξα έρνπλ δεισζεί 477 θξνύζκαηα ηιαξάο κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη επαγγεικαηίεο
πγείαο. Σα ηειεπηαία ρξόληα νη ρώξνη παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο αλαδύνληαη σο
ζεκαληηθνί ρώξνη κόιπλζεο ελώ έρνπλ θαηαγξαθεί κεγάιεο επηδεκίεο ηιαξάο ζε
λνζνθνκεία ηνπ εμσηεξηθνύ, θπξίσο ζην πιαίζην επηδεκίαο ζηελ θνηλόηεηα ή ιόγσ
εηζαγόκελνπ θξνύζκαηνο κε ηζηνξηθό ηαμηδηνύ ζε ρώξα κε επηδεκία ηιαξάο. ε απηέο ηηο
λνζνθνκεηαθέο επηδεκίεο θνηλόο παξνλνκαζηήο είλαη ε θαζπζηέξεζε ηεο δηάγλσζεο ηνπ
θξνύζκαηνο κε απνηέιεζκα 1. θαζπζηέξεζε ζηελ ηρλειάηεζε ησλ επαθώλ θαη ζηελ
εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξόιεςεο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ ζην ρώξν ηνπ
λνζνθνκείνπ θαη 2. κεγάιεο αλάγθεο ζε αλζξώπηλν δπλακηθό θαη νηθνλνκηθό θόζηνο γηα
ηνλ έιεγρό ηνπο. Οη επίλνζνη εξγαδόκελνη ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο
βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν επαγγεικαηηθήο έθζεζεο θαη εκθάληζεο ηιαξάο ζε
ζύγθξηζε κε ελήιηθεο ηεο ίδηαο ειηθίαο ζηελ θνηλόηεηα.

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΕΧΝ Ε ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΤΓΕΙΑ
Σηλ. 2105212000 www.keelpno.gr

1

Σξόπνη κεηάδνζεο
Η ηιαξά είλαη νμεία εκπύξεηε εμαλζεκαηηθή λόζνο, ε νπνία νθείιεηαη ζηνλ ηό ηεο ηιαξάο
(RNA ηόο, νηθνγέλεηα Paramyxoviridae).Ο άλζξσπνο είλαη ην κόλν ππνδόρν ηνπ ηνύ ζηε
θύζε. Η ηιαξά είλαη από ηα πην κεηαδνηηθά ινηκώδε λνζήκαηα. Η λόζνο κεηαδίδεηαη
εμαηξεηηθά εύθνια ζε θιεηζηνύο ρώξνπο ππό ζπλζήθεο ζπλσζηηζκνύ, όπσο ηα
Σκήκαηα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ. Ο ηόο ηεο ηιαξάο κεηαδίδεηαη κε άκεζε επαθή κε
κνιπζκέλεο εθθξίζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ή αεξνγελώο κέζσ αλαπλεπζηηθώλ ζηαγνληδίσλ
πνπ δηαζπείξνληαη από έλα κνιπζκέλν άηνκν κέζσ ηνπ βήρα, ηεο αλαπλνήο ή ηνπ
πηεξλίζκαηνο. Η κεηάδνζε κπνξεί λα γίλεη από 4 εκέξεο πξηλ ηελ έθζπζε ηνπ εμαλζήκαηνο
θαη κέρξη 5 εκέξεο κεηά, νπόηε θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ηνύ ζηηο εθθξίζεηο είλαη πνιύ πςειή
θαη ν βήραο, ε θαηαξξνή θαη ην πηέξληζκα πην έληνλα. Ο ρξόλνο επώαζεο ηεο λόζνπ
θπκαίλεηαη από 7 έσο 21 εκέξεο (ζπλήζσο είλαη 10-12 εκέξεο από ηελ έθζεζε έσο ην
πξόδξνκν ζηάδην θαη 14 εκέξεο από ηελ έθζεζε έσο ηελ εκθάληζε ηνπ εμαλζήκαηνο).

Κιηληθή εηθόλα
Η ηιαξά ραξαθηεξίδεηαη από έλα πξόδξνκν ζηάδην κε ππξεηό, βήρα, θαηαξξνή θαη
επηπεθπθίηηδα, ην παζνγλσκνληθό ελάλζεκα Koplik θαη θειηδνβιαηηδώδεο εμάλζεκα. Σν
εμάλζεκα εκθαλίδεηαη ζπλήζσο 14 εκέξεο κεηά ηελ έθζεζε ζηνλ ηό θαη εμαπιώλεηαη από
ηελ θεθαιή πξνο ηνλ θνξκό θαη ηα θάησ άθξα. Οη νκάδεο απμεκέλνπ θίλδπλνπ γηα βαξηά
λόζεζε θαη εκθάληζε επηπινθώλ είλαη νη εμήο:
βξέθε θαη κηθξά παηδηά < 5 εηώλ
ελήιηθεο > 20 εηώλ
έγθπνη
αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα (π.ρ. κε ιεπραηκία ή κε ινίκσμε HIV)
Οη πην ζπρλέο επηπινθέο ηεο ηιαξάο είλαη ε νμεία κέζε σηίηηδα, ε βξνγρνπλεπκνλία, ε
ιαξπγγνηξαρεηνβξνγρίηηδα θαη ε δηάξξνηα. Οη πην ζνβαξέο επηπινθέο είλαη ε εγθεθαιίηηδα
θαη ε ππνμεία ζθιεξπληηθή παλεγθεθαιίηηδα. Δθηηκάηαη όηη 1 αλά 1.000 θξνύζκαηα ζα
εκθαλίζνπλ εγθεθαιίηηδα, ε νπνία ζπρλά θαηαιήγεη ζε κόληκε εγθεθαιηθή βιάβε. Η
ππνμεία ζθιεξπληηθή παλεγθεθαιίηηδα είλαη ζπάληα, αιιά ζαλαηεθόξα εθθπιηζηηθή
παλεγθεθαιίηηδα, ε νπνία εκθαλίδεηαη 7-10 ρξόληα κεηά ηε ινίκσμε. Γελ ππάξρεη εηδηθό
θάξκαθν γηα ηε ζεξαπεία ηεο ηιαξάο.
Μέηξα πξόιεςεο κεηάδνζεο ηεο ηιαξάο ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο
Καηά ηελ πεξίνδν επηδεκηθήο έμαξζεο ηιαξάο ζηελ θνηλόηεηα, όπσο είλαη ε παξνύζα
θάζε ζηε ρώξα καο, απαηηείηαη εγξήγνξζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο γηα ηελ άκεζε
αλίρλεπζε πηζαλνύ θξνύζκαηνο κε ζπκβαηή θιηληθή ζπκπησκαηνινγία. ε πεξίπησζε
ππνςίαο ηιαξάο απαηηείηαη άκεζε απνκόλσζε ηνπ αζζελή κέρξη θαη 5 εκέξεο κεηά ηελ
έθζπζε ηνπ εμαλζήκαηνο θαη απζηεξή εθαξκνγή αεξνγελώλ πξνθπιάμεσλ θαη
πξνθπιάμεσλ ζηαγνληδίσλ. Δηδηθά γηα ην Σκήκα Επεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ,
ζπληζηάηαη ε άκεζε απνκόλσζε αζζελή κε εηθόλα ζπκβαηή κε ηιαξά ζε εηδηθό ρώξν όπνπ
ζα εμεηαζζεί από ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό εθαξκόδνληαο ηηο απαξαίηεηεο
πξνθπιάμεηο.
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Εκβνιηαζκόο εξγαδνκέλσλ ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο
ύκθσλα κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Δκβνιηαζκώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, νη εξγαδόκελνη
ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο πξέπεη λα έρνπλ αλνζία θαηά ηεο ηιαξάο. Άηνκα
πνπ γελλήζεθαλ πξηλ ην 1970 ζεσξνύληαη άλνζα. Άηνκα, ηα νπνία γελλήζεθαλ κεηά ην
1970, ζεσξνύληαη άλνζα όηαλ έρνπλ εκβνιηαζηεί κε 2 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ έλαληη ηεο
ηιαξάο-παξσηίηηδαο-εξπζξάο (ειάρηζην κεζνδηάζηεκα 4 εβδνκάδσλ), έρνπλ ηζηνξηθό
λόζεζεο από ηιαξά επηβεβαησκέλν από ηαηξό ή νξνινγηθή επηβεβαίσζε αλνζίαο. Ο
εκβνιηαζκόο κπνξεί λα γίλεη θαη 72 ώξεο κεηά από έθζεζε ζηνλ ηό ηεο ηιαξάο. ηελ
παξνύζα επηδεκηθή έμαξζε ηιαξάο ζηε ρώξα καο, δε ζπζηήλεηαη ε νξνινγηθή
επηβεβαίσζε αλνζίαο πξηλ ηνλ εκβνιηαζκό γηα όζνπο εξγαδόκελνπο δελ ππάξρεη
ηζηνξηθό λόζεζεο ή εκβνιηαζκνύ σο ξνπηίλα.
Δπίλνζνη εξγαδόκελνη ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο πνπ πηζαλόλ εθηέζεθαλ
ζηνλ ηό ηεο ηιαξάο πξέπεη λα απέρνπλ από ηελ εξγαζία ηνπο από ηελ 5ε έσο ηελ 21ε
εκέξα κεηά ηελ έθζεζε άζρεηα ηνπ αλ έιαβαλ ή όρη εκβόιην κεηά ηελ έθζεζε. Άηνκα ηνπ
πξνζσπηθνύ πνπ εθδήισζαλ ηιαξά πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη από ηελ εξγαζία ηνπο γηα
δηάζηεκα 5 εκεξώλ κεηά ηελ έθζπζε ηνπ εμαλζήκαηνο ή θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο νμείαο
λόζνπ, αλάινγα κε ην πην δηάζηεκα είλαη κεγαιύηεξν.
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