Εμβόλιο εγκεθαλίηιδαρ από κπόηυνερ

Ποιά είναι η αιηία;
Η εγκεθαλίηιδα από κπόηωνερ είναι λοίμωξη πος πποκαλείηαι από ιό ηηρ οικογένειαρ ηων
Flavi-ιών.
Πυρ μεηαδίδεηαι;
Η εγκεθαλίηιδα από κπόηωνερ μεηαδίδεηαι από δήγμα κπόηωνορ ηος είδοςρ Ixodes ricinus
(Εςπώπη) και Ixodes persulcatus (Σιβηπία, Άπω Αναηολή). Σπανιόηεπα μεηαδίδεηαι από μη
παζηεπιωμένο γάλα μολςζμένων αγελάδων και αιγοπποβάηων (2), ή ακόμα και από
μολςζμένα ζθάγια και επγαζηηπιακή έκθεζη. Αναθέπεηαι μεηάδοζη από μεηαγγίζειρ
μολςζμένος αίμαηορ και με ηη γαλοςσία.
Ποιόρ είναι ο κίνδςνορ για ηον ηαξιδιώηη;
Ο κίνδςνορ για ηον ηαξιδιώηη είναι πολύ μικπόρ, αλλά αςξάνεηαι αναλόγωρ ηηρ εποσήρ πος
θα ππαγμαηοποιηθεί ηο ηαξίδι και ηος είδοςρ ηος ηαξιδιού. Γενικά, ζηην πλειονόηηηα ηων
ηαξιδιωηών, απκούν μόνο ηα πποθςλακηικά μέηπα πος ζςνίζηανηαι ζηην αποθςγή
δηγμάηων από κπόηωνερ καηά ηη διαμονή ζηα δάζη και ζηην έγκαιπη αποκόλληζή ηοςρ ζε
πεπίπηωζη δήγμαηορ, ενώ ηο εμβόλιο ενδείκνςηαι μόνο ζε ελάσιζηερ πεπιπηώζειρ
ηαξιδιωηών.
Ποιά είναι η ππόλητη;
o Πποζηαζία από ηα ένηομα (κοςνούπια, κπόηωνερ και άλλα απθπόποδα)
(www.eody.gov.gr).
o Πποληπηικά μέηπα καηά ηην καηανάλωζη ηποθίμων και ποηών (www.eody.gov.gr ).
o Εμβόλιο εγκεθαλίηιδαρ από κπόηωνερ.
ε ποιούρ ηαξιδιώηερ ενδείκνςηαι ηο εμβόλιο ηηρ εγκεθαλίηιδαρ από κπόηυνερ;
Το εμβόλιο ζςζηήνεηαι ζηοςρ ηαξιδιώηερ μόνο αν ππόκειηαι να παπαμείνοςν απκεηέρ ώπερ
ζε δάζορ ζε ενδημικέρ πεπιοσέρ, π.σ. καηαζκηνωηέρ ή κςνηγοί, και εθόζον ηο ηαξίδι θα
ππαγμαηοποιηθεί καηά ηη διάπκεια ηηρ άνοιξηρ και ηος καλοκαιπιού. Οι ηαξιδιώηερ πος δεν
είναι εμβολιαζμένοι μποπούν να πποζηαηεςηούν από ηην έκθεζη σπηζιμοποιώνηαρ
καηάλληλα πούσα και ενηομοαπωθηηικά καηά ηην παπαμονή ηοςρ ζηο δάζορ.
Εμβόλιο εγκεθαλίηιδαρ από κπόηυνερ
Το εμβόλιο πεπιέσει αδπανοποιημένο ιό και κςκλοθοπεί με ηη μοπθή εναιωπήμαηορ ζε
ππογεμιζμένη ζύπιγγα ηων 0,5 ml. Χοπηγείηαι ενδομςϊκά. Ο εμβολιαζμόρ γίνεηαι με 3
δόζειρ ηων 0,5 ml (ζηα παιδιά 3-15 εηών σοπηγείηαι η μιζή δόζη): η 2η δόζη 1-3 μήνερ
μεηά ηην ππώηη και 3η δόζη 9-12 μήνερ μεηά ηην δεύηεπη. Μια αναμνηζηική δόζη γίνεηαι
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3 έηη μεηά ηην ηπίηη δόζη, ενώ οι επόμενερ αναμνηζηικέρ δόζειρ γίνονηαι κάθε 3-5 έηη. Η
διάπκεια ηηρ πποζηαζίαρ ανέπσεηαι ζηα 3 έηη.
Σηοςρ ηαξιδιώηερ γίνονηαι 2 δόζειρ. Η 2η δόζη σοπηγείηαι ηο απγόηεπο 15 ημέπερ
ππιν από ηην ανασώπηζη, ενώ η παπεσόμενη πποζηαζία διαπκεί 1 έηορ. Σε πεπίπηωζη
πος δεν ςπάπσει απκεηόρ σπόνορ, μποπεί να σοπηγηθεί ηο επιηασςνόμενο ζσήμα ηος
Encepur® : 3 δόζειρ ηιρ ημέπερ 0, 7 και 21 και μία αναμνηζηική 12-18 μήνερ μεηά.
Ανηενδείξειρ
Το εμβόλιο ανηενδείκνςηαι ζε άηομα με γνωζηή ςπεπεςαιζθηζία ζε κάποιο από ηα
ζςζηαηικά ηος, ενώ θα ππέπει να αποθεύγεηαι ζηην κύηζη και ζε άηομα με ιζηοπικό
αςηοάνοζος νοζήμαηορ, εκηόρ και αν ο κίνδςνορ νόζος είναι μεγάλορ. Επίζηρ, θα ππέπει
να αποθεύγεηαι ζηα παιδιά κάηω ηος έηοςρ.
Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ
Γπιππώδηρ ζςνδπομή, εμπύπεηο ιδίωρ ζε παιδιά 1-2 εηών, ηοπικέρ ανηιδπάζειρ, κόπωζη,
ναςηία, κεθαλαλγία, λεμθαδενίηιρ, πςπεηόρ, εξάνθημα. Σπανίωρ έσοςν αναθεπθεί
νεςπίηιδα και άλλα νεςπολογικά ζςμπηώμαηα, σωπίρ να έσει αποδεισηεί αιηιολογική
ζςζσέηιζη.
Αποηελεζμαηικόηηηα
Η αποηελεζμαηικόηηηα θάνηκε με ηην μείωζη ηων κποςζμάηων μεηά ηιρ καμπάνιερ
εμβολιαζμού ζηιρ ενδημικέρ πεπιοσέρ. Έωρ ζήμεπα δεν έσοςν αναθεπθεί πεπιπηώζειρ
εγκεθαλίηιδαρ ζε εμβολιαζμένα άηομα. Πποζηαηεςηικά ανηιζώμαηα αναπηύζζονηαι ζε
ποζοζηό ανώηεπο ηος 97% ηων εμβολιαζθένηων.

ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΗ
ΣΜΗΜΑ ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ

210-5212000 www.eody.gov.gr

2

