ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ & ΠΑΡΕΜΒΑΗ

Ιλαρά
Επιδημιολογικά δεδομζνα ςτην Ελλάδα, 2004-2014
Διαχρονική τάςη
Κατά τθν περίοδο 2004-2014 δθλϊκθκαν ςτο ΚΕΕΛΠΝΟ μζςω του ςυςτιματοσυποχρεωτικισ
διλωςθσ 838 κροφςματα ιλαράσ. Η ετιςια δθλοφμενθ επίπτωςθ κυμάνκθκε από 0,01
κροφςματα/100.000 πλθκυςμοφ ωσ4,64/100.000 πλθκυςμοφ το ζτοσ 2006 που ςυμπίπτει με τθν
επιδθμία ιλαράσ (Γράφθμα 1). Η μζςθ ετιςια δθλοφμενθ επίπτωςθ για τθν περίοδο 2004-2014
ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ ιταν 0,69 κροφςματα / 100.000 πλθκυςμοφ.
Γράφημα 1. Διαχρονικι εξζλιξθ του αρικμοφ κρουςμάτων και τθσ μζςθσ ετιςιασ δθλοφμενθσ
επίπτωςθσ τθσ ιλαράσ(κροφςματα/100.000 πλθκυςμό), Ελλάδα, 2004-2014
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Κατανομή κατά ηλικία και φφλο
Κατά τα ζτθ 2004-2014, o αρικμόσ δθλωμζνων κρουςμάτων με γνωςτι θλικία ιταν 771 (92,0%).
Το νόςθμα παρουςίαςε υψθλότερθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ ςτθν θλικιακι ομάδα 0-4 ετϊν, με
μζςθ ετιςια δθλοφμενθ επίπτωςθ 5,43 κροφςματα ανά 100.000 πλθκυςμοφ (αρικμόσ
κρουςμάτων: 319, από τα οποία τα 69 ιταν μικρότερα του ενόσ ζτουσ), ενϊ ακολοφκθςαν οι
θλικιακζσ ομάδεσ 5-14 ετϊν και 15-24 ετϊν με μζςθ ετιςια δθλοφμενθ επίπτωςθ 1,43 και 0,84
κροφςματα ανά 100.000 πλθκυςμοφ αντίςτοιχα (Γράφθμα 2. Σθμειϊνεται ότι δε δθλϊκθκαν
κροφςματα θλικίασ >65 ετϊν ςτο διάςτθμα 2004-2014. Η μζςθ ετιςια δθλοφμενθ επίπτωςθ
ιταν 0,68 κροφςματα/100.000 πλθκυςμοφ για τουσ άνδρεσ και 0,62 κροφςματα/ 100.000
πλθκυςμοφ ςτισ γυναίκεσ.
Γράφημα 2. Αρικμόσ κρουςμάτων και μζςθετιςια δθλοφμενθ
(κροφςματα/100.000 πλθκυςμό) ανά θλικιακι ομάδα, Ελλάδα 2004-2014
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Γεωγραφική κατανομή
Τα ζτθ 2004-2014, το νόςθμα παρουςίαςε τθν υψθλότερθ μζςθ ετιςια δθλοφμενθ επίπτωςθ
ςτθ Κεντρικι Ελλάδα (0,89/100.000 πλθκυςμοφ). Στισ υπόλοιπεσ μεγάλεσ γεωγραφικζσ
περιφζρειεσ (Βόρεια Ελλάδα / Αττικι / Κριτθ &Νθςιά του Αιγαίου,) θ επίπτωςθ ιταν 0,76/0,44 /
0,38 κροφςματα ανά 100.000 πλθκυςμοφ αντίςτοιχα.
Εργαςτηριακά δεδομζνα
Από τα 838 δθλωκζντα κροφςματα τθσ νόςου για τθν περίοδο 2004-2014, 403 (48,09%) είχαν
εργαςτθριακι επιβεβαίωςθ, 183 (21,84%) είχαν κλινικι εικόνα ιλαράσ και επιδθμιολογικι
ςφνδεςθ με άλλο κροφςμα και 252 (30,07%) παρουςίαςαν μόνο κλινικι εικόνα ιλαράσ.
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Εμβολιαςτική κατάςταςη
Από τα 838 δθλωκζντα κροφςματα τθσ νόςου για τθν περίοδο 2004-2014, θ εμβολιαςτικι
κατάςταςθ ιταν γνωςτι για 596 (71,1%). Από αυτά, 527 (88,4%) ιταν ανεμβολίαςτα ενϊ τα
υπόλοιπα 69 (11,6%) ιταν εμβολιαςμζνα κυρίωσ με μία δόςθ εμβολίου (91,3%) ενϊ ςε 6
(8,7%)περιςτατικά αναφζρεται εμβολιαςμόσ με δφο δόςεισ εμβολίου.
Παράγοντεσ κινδφνου - Θνητότητα
Από το ςφνολο των δθλωκζντων κρουςμάτων για τθν περίοδο2004-2014, θ εκνικότθτα ιταν
γνωςτι για 764 (91,2%). Από αυτά, 633 (82,9%) ιταν Ζλλθνεσ και 131 (17,1%) αλλοδαποί
(Γράφθμα 3). Από τουσ Ζλλθνεσ το 41,4% ανικε ςτο γενικό πλθκυςμό και το 41,5% ςε ειδικζσ
πλθκυςμιακζσ ομάδεσ και ςυγκεκριμζνα θ πλειονότθτα ιταν Ζλλθνεσ τςιγγάνοι (40%) και οι
υπόλοιποι (1,5%) Ζλλθνεσ Μουςουλμάνοι. Η ζκβαςθ για όλα τα κροφςματα ιταν ίαςθ και δεν
καταγράφθκε κανζνασ κάνατοσ.
Γράφημα 3. Κατανομι κρουςμάτων ιλαράσανά πλθκυςμιακι ομάδα, Ελλάδα 2004-2014
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υμπεράςματα
Η νόςοσ παρουςιάηει χαμθλι δθλοφμενθ επίπτωςθ ςτθ χϊρα μασχαμθλότερθ από τθ μζςθ
δθλοφμενθ επίπτωςθ των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των χωρϊν τθσ EEA/ EFTA
(7,1/1.000.000 πλθκυςμοφ για το ζτοσ 2014)[1].
Κατά τθν περίοδο 2004-2014 καταγράφθκαν δυο επιδθμίεσ ιλαράσ εκ των οποίων θ πρϊτθ το
2005-2006που ιταν θ πρϊτθ επιδθμία εκνικισ κλίμακασ από το 1996. Η επιδθμία επιβεβαίωςε
τθ ςυνεχιηόμενθ κυκλοφορία του ιοφ ιλαράσ ςτθν Ελλάδα και ανζδειξε το ρόλο των πλθκυςμϊν
με χαμθλι εμβολιαςτικι κάλυψθ όπωσ οι ακίγγανοι και οι μετανάςτεσ. Η επιδθμία ξεκίνθςε ςε
πλθκυςμό ακιγγάνων ςτθ Βόρεια Ελλάδα και επεκτάκθκε ςε άλλα τμιματα. Αφοροφςε κυρίωσ
μικρά παιδιά από κοινότθτεσ ακιγγάνων, μετανάςτεσ κακϊσ και άτομα 15-29 ετϊν και 30-39
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ετϊν από το γενικό πλθκυςμό μεταξφ των οποίων υπιρχαν επίνοςοι ςτθν ιλαρά κακϊσ ιταν
ανεμβολίαςτοι ι ατελϊσ εμβολιαςμζνοι[2].Η δεφτερθ επιδθμία καταγράφθκε το 2010-2011.
Αφετθρία τθσ επιδθμίασ αποτζλεςαν κροφςματα Βουλγαρικισ υπθκοότθτασ που εργάηονταν
εποχικά ςτθ χϊρα μασ και πικανά ςχετίηονταν με τθ μεγάλθ επιδθμία ιλαράσ ςτθ Βουλγαρία. Η
πλειοψθφία των αςκενϊν βουλγαρικισ υπθκοότθτασ ιταν ανεμβολίαςτα παιδιά κυρίωσ θλικίασ
1-4 ετϊν.Η επιδθμία επεκτάκθκε ςε άτομα Ελλθνικισ υπθκοότθτασ που ιταν Ζλλθνεσ ακίγγανοι
ςτθν πλειοψθφία τουσ ανεμβολίαςτα παιδιά κυρίωσ θλικίασ 1-4 ετϊν και Ζλλθνεσ που δεν
ανικαν ςε ειδικι πλθκυςμιακι ομάδα ςτθν πλειοψθφία τουσ θλικίασ >20 ετϊν ανεμβολίαςτοι ι
ατελϊσ εμβολιαςμζνοι[3]. Οι επιδθμίεσ ιλαράσ ςτθ χϊρα μασ υπογραμμίηουν τθν ανάγκθ
ενίςχυςθσ τθσ εμβολιαςτικισ κάλυψθσ ιδίωσ ςε άτομα που ανικουν ςε ειδικι πλθκυςμιακι
ομάδα αλλά και τθν ολοκλιρωςθ του εμβολιαςμοφ με 2 δόςεισ εμβολίου ιλαράσ ςε επίνοςα
παιδιά του γενικοφ πλθκυςμοφ.
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