Εμβόλιο η παηίηιδαρ Α

Ποιά είναι η αιηία;
Η επαηίηηδα Α είλαη κία νμεία κνιπζκαηηθή αζζέλεηα ηνπ ήπαηνο πνπ πξνθαιείηαη από
ηνλ ηό ηεο επαηίηηδαο Α (HAV).
Πυρ μεηαδίδεηαι;
Ο ηόο ηεο επαηίηηδαο Α κεηαδίδεηαη κε ηελ εληεξνζηνκαηθή νδό άκεζα θαη
ηνπ λεξνύ θαη ησλ κνιπζκέλσλ ηξνθίκσλ (ζπλήζσο ζαιαζζηλά θαη
απνβνιή ηνπ ηνύ ζηα θόπξαλα είλαη κέγηζηε 2 εβδνκάδεο πξηλ από ηελ
ίθηεξνπ θαη κηα εβδνκάδα κεηά, ζπλερίδεηαη δε ζε κηθξόηεξε έληαζε σο
κεηά ηελ απνδξνκή ηνπ ίθηεξνπ.
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Ποιόρ είναι ο κίνδςνορ για ηον ηαξιδιώηη;
o
Αςξημένορ κίνδςνορ ππάξρεη ζηηο ρώξεο ηεο Αθξηθήο, Μέζεο Αλαηνιήο,
Κεληξηθήο θαη Ννηίνπ Ακεξηθήο θαη Αζίαο.
o

Μέηπιορ κίνδςνορ ππάξρεη ζε ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Επξώπεο, Μεζνγείνπ θαη
κεξηθέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.

o

Υαμηλόρ κίνδςνορ ππάξρεη ζηηο πνιηηείεο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο,
ζε ρώξεο ηεο Δπηηθήο Επξώπεο θαη ζηελ Απζηξαιία.

o

Ο θίλδπλνο ζηηο Επξσπατθέο ρώξεο έρεη απμεζεί εμαηηίαο ηεο κεηαθίλεζεο ησλ
κεηαλαζηώλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη από ρώξεο πςεινύ θηλδύλνπ.

o

Ο θίλδπλνο απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο δηάξθεηαο ηεο δηακνλήο.

o

Δελ ππάξρεη ρώξα ρσξίο θίλδπλν γηα Ηπαηίηηδα Α.

ε ποιούρ ηαξιδιώηερ ζςζηήνεηαι ηο εμβόλιο ηηρ ηπαηίηιδαρ Α;
o Σε όζνπο ηαμηδεύνπλ πξνο ρώξεο κέηξηαο ή πςειήο ελδεκηθόηεηαο γηα επαηίηηδα
Α αλεμαξηήησο ζθνπνύ, ζπρλόηεηαο θαη δηάξθεηαο ηαμηδηνύ. Θεσξείηαη ζθόπηκν λα
ζπζηήλεηαη ζε όινπο ηνπο ηαμηδηώηεο αλεμαξηήησο πξννξηζκνύ.
o

Σε απηνύο πνπ επηζθέπηνληαη ρώξεο κε ρακειή ελδεκηθόηεηα εάλ πξόθεηηαη λα
θαηαλαιώζνπλ ηξόθηκα θαη λεξό ζε κε αζηηθέο πεξηνρέο όπνπ ην πγεηνλνκηθό
επίπεδν είλαη ρακειό θαη κεηά από θπζηθέο θαηαζηξνθέο νπόηε απμάλνληαη νη
επηδεκίεο.
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o

Σε ηαμηδηώηεο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο. Αθόκε θαη ν εκβνιηαζκόο πνπ δηεμάγεηαη
ιίγν πξηλ ηελ αλαρώξεζε κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθή πξνζηαζία.

Ποιοί ηαξιδιώηερ έσοςν πιθανή ανοζία:
o Άηνκα από ρώξεο κε πςειή ή κέηξηα ελδεκηθόηεηα επαηίηηδαο Α.
o

Κάηνηθνη Ειιάδαο >45 εηώλ.

o

Άηνκα κε ηζηνξηθό ίθηεξνπ.

o

Αλ ππάξρεη ακθηβνιία ηόηε ην εκβόιην ρνξεγείηαη. Η ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ ζε
άηνκα κε αλνζία δελ απμάλεη ηε πηζαλόηεηα παξελεξγεηώλ Σε ηαμηδηώηεο > 40
εηώλ από πεξηνρέο κε κέηξηα ή πςειή ελδεκηθόηεηα επαηίηηδαο ελδείθλπληαη λα
γίλνληαη νξνινγηθέο εμεηάζεηο πξηλ ηνλ εκβνιηαζκό ιακβάλνληαο ππόςε όκσο ην
θόζηνο /όθεινο.

Ποιά είναι η ππόλητη;
o Γεληθά Πξνθπιαθηηθά Μέηξα γηα πξόιεςε Τξνθηκνγελώλ θαη Υδαηνγελώλ
Ννζεκάησλ (www.eody.gov.gr).
o

Εκβνιηαζκόο.

Εμβόλιο Ηπαηίηιδαρ Α
Τν εκβόιην ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη 2-4 εβδνκάδεο ή ην αξγόηεξν 7-10 κέξεο πξηλ ην
ηαμίδη. Σε πεξίπησζε όκσο θαζπζηέξεζεο κπνξεί λα γίλεη θαη άκεζα πξηλ ηελ
αλαρώξεζε. Τν εκβόιην κπνξεί λα ρνξεγεζεί είηε κε κία δόζε νπόηε παξέρεηαη
πξνζηαζία γηα έλα έηνο, είηε ζε 2 δόζεηο κε κεζνδηάζηεκα 6-12 ή 18 κελώλ, νπόηε
παξέρεηαη πξνζηαζία πνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη από 10-20 έηε ή θαη πεξηζζόηεξν. Σε
αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ επηπιένλ δόζεηο.
Ανηενδείξειρ
Σε νμέα εκπύξεηα λνζήκαηα.
Σε άηνκα κε γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζε θάπνην από ηα ζπζηαηηθά ηνπ, θαη ηδηαίηεξα ζην
αινπκίλην (βιέπε νδεγίεο θαηαζθεπαζηή).
Λόγσ ηεο παξνπζίαο κεηξηθώλ αληηζσκάησλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ
αληηγνληθόηεηά ηνπ, ην εκβόιην δελ ρνξεγείηαη ζε βξέθε κηθξόηεξα ηνπ έηνπο. Να
απνθεύγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο (δελ είλαη γλσζηό αλ ην εκβόιην έρεη
ηεξαηνγόλν δξάζε ζην έκβξπν).
Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ
Γεληθά ην εκβόιην είλαη πνιύ θαιά αλεθηό θαη αζθαιέο. Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
αλαθέξνληαη πνιύ ζπάληα θαη πεξηιακβάλνπλ: ηνπηθόο εξεζηζκό ζην ζεκείν ηεο έλεζεο,
πνπ ζπλήζσο ππνρσξεί κέζα ζε 2 εκέξεο, ζπαλίσο ππξεηό, θεθαιαιγία, θαθνπρία,
ίιηγγν, λαπηία, δηάξξνηα, θαη απώιεηα ηεο όξεμεο.
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