Εμβόλιο ηςθοειδούρ πςπεηού

Ποιά είναι η αιηία;
Ο ηπθνεηδήο ππξεηόο είλαη έλα ινηκώδεο λόζεκα πνπ πξνθαιείηαη από ην βαθηήξην
Salmonella typhi.

Πυρ μεηαδίδεηαι;
Ο ηπθνεηδήο ππξεηόο κεηαδίδεηαη κε ηελ εληεξνζηνκαηθή νδό κέζσ ηεο θαηαλάισζεο
κνιπζκέλνπ λεξνύ θαη ηξνθίκσλ. Σπαλίσο κεηαδίδεηαη ζεμνπαιηθώο.

Ποιόρ είναι ο κίνδςνορ για ηον ηαξιδιώηη;
Ο θίλδπλνο γηα ηνλ ηαμηδηώηε εθηηκάηαη ζηηο 30 πεξηπηώζεηο /100000 ηαμηδηώηεο/κήλα θαη
είλαη απμεκέλνο ζηηο ρώξεο Ιλδηθήο ρεξζνλήζνπ (ππεξελδεκηθή πεξηνρή), Αλαηνιηθή θαη
Ννηηναλαηνιηθή Αζία, Αθξηθή, Καξατβηθή, Κεληξηθή θαη Νόηηα Ακεξηθή. Δίλαη 6-30 θνξέο
κεγαιύηεξνο ζηε Νόηηα Αζία. Απμεκέλν θίλδπλν έρνπλ θπξίσο νη ηαμηδηώηεο πνπ
επηζθέπηνληαη ζπγγελείο θαη θίινπο (VFRs). Σε ελδεκηθέο πεξηνρέο αθόκε θαη γηα κηθξό
ρξνληθό δηάζηεκα (< 1 εβδνκάδα) ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηαμηδηώηεο.
ε ποιούρ ηαξιδιώηερ ενδείκνςηαι ηο εμβόλιο ηος ηςθοειδούρ πςπεηού;
o

o

o
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κε
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θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν όπνπ νη ζπλζήθεο πγηεηλήο είλαη αλεπαξθείο θαη
επνκέλσο ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο γηα ην λεξό θαη ηα ηξόθηκα λα είλαη
κνιπζκέλα.
Σε ηαμηδηώηεο πνπ επηζθέπηνληαη ρώξεο όπνπ ν θίλδπλνο γηα ηπθνεηδή ππξεηό είλαη
ρακειόο αιιά ή ηήξεζε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο δελ είλαη πάληα εθηθηή (π.ρ. ηαμηδηώηεο
ζε ρσξηά, αγξνηηθέο πεξηνρέο, κε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, απνζηνιείο αλζξσπηζηηθήο
βνήζεηαο, ζώκαηα αζθαιείαο θαη έλνπιεο δπλάκεηο) ή όηαλ ε δηακνλή είλαη καθξάο
δηαξθείαο > 1 κήλα.
Σε ηαμηδηώηεο πνπ επηζθέπηνληαη πεξηνρέο κε επηδεκίεο.
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Ποιά είναι η ππόλητη;
o
o

Γεληθά Πξνθπιαθηηθά Μέηξα γηα πξόιεςε Τξνθηκνγελώλ θαη Υδαηνγελώλ
Ννζεκάησλ (βι. www.eody.gov.gr ).
Δκβόιην ηπθνεηδνύο ππξεηνύ.

Εμβόλια ηος ηςθοειδούρ πςπεηού
1. Τν λεόηεξν πολςζακσαπιδικό εμβόλιο: πεξηέρεη Vi αληηγόλν ηεο θάςαο ηνπ
βαθηεξηδίνπ ηεο Σαικνλέιιαο, ζηειέρνπο Ty2.
2. Ζών εξαζθενημένο εμβόλιο: Γελ θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα.
Ενδείξειρ
Κύξηα έλδεημε ρνξήγεζεο ηνπ εκβνιίνπ είλαη ην ηαμίδη ζε ελδεκηθή πεξηνρή (βι. πην
πάλσ). Δδώ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ην εκβόιην δελ παξέρεη 100% πξνζηαζία, θαη ζε
θάζε πεξίπησζε ε πξνζηαζία από ηελ λόζν εμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα ηνπ βαθηεξηδίνπ
ζην νπνίν εθηίζεηαη ην εκβνιηαζκέλν άηνκν. Γη’ απηό θαη ν εκβνιηαζκόο δελ ζπλεπάγεηαη
ραιάξσζε ησλ κέηξσλ πξνθύιαμεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη γηα ηελ επίηεπμε
κέγηζηεο πξνζηαζίαο.
Πολςζακσαπιδικό εμβόλιο (Typhim Vi, Typherix)
o

Aπνηειεζκαηηθόηεηα: 50-80%.

o

Φνξήγεζε: ελδνκπτθσο, 0.5 ml (25κg), κία δόζε.

o

Ο εκβνιηαζκόο πξέπεη λα νινθιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ 2 βδνκάδεο πξηλ ηελ
αλαρώξεζε.

o

Γηάξθεηα πξνζηαζίαο: 2 έηε.

Παπενέπγειερ
Ππξεηόο, θεθαιαιγία, ηνπηθή αληίδξαζε (εξεζηζκόο, εξύζεκα, ζθιεξία).

Ανηενδείξειρ
o Υπεξεπαηζζεζία ζε θάπνην από ηα ζπζηαηηθά ηνπ εκβνιίνπ, ή ζε πξνεγνύκελε δόζε.
o Ο εκβνιηαζκόο ζα πξέπεη λα αλαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα νμέσλ εκπύξεησλ
λνζεκάησλ.
o Πξέπεη λα απνθεύγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο (έιιεηςε δεδνκέλσλ
αζθάιεηαο), εθηόο θαη αλ ζεσξείηαη απαξαίηεην, νπόηε πξνηηκάηαη λα γίλεηαη κεηά ην
1ν ηξίκελν.
Αλληλεπιδπάζειρ-ζςγσοπήγηζη με άλλα θάπμακα και εμβόλια
Τν πνιπζαθραξηδηθό εκβόιην κπνξεί λα ρνξεγεζεί καδί (αιιά κε δηαθνξεηηθή ζύξηγγα θαη
ζε δηαθνξεηηθό ζεκείν) κε ην εκβόιην ηνπ ηεηάλνπ, ην ελέζηκν ηεο πνιηνκπειίηηδαο, ηεο
επαηίηηδαο Α θαη Β, ηεο ιύζζαο, ην DTaP, ηνπ κεληγγηηηδνθόθθνπ, θαη ην ΜMR.
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