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ΕΡΩΤΗΣΗ  

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Αύξηση Κρουσμάτων Ιλαράς στο Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό των 

Δημόσιων Δομών Υγείας» 

Η αύξηση των κρουσμάτων της ιλαράς - σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κέντρου 

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) άνω των 1.100 είναι τα 

διαπιστωμένα περιστατικά - σε συνδυασμό με την εκδήλωση της λοιμώδους 

μεταδοτικής νόσου στο προσωπικό των δημόσιων δομών υγείας, αποδεικνύει  την 

προχειρότητα τόσο στην αντιμετώπιση όσο και τον περιορισμό της ιλαράς από τον 

Μάιο του 2017 έως και σήμερα.  

Ως γνωστόν, οι κοινότητες Ρομά και το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων 

αποτελούν τις δύο βασικές εστίες μόλυνσης. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει 

εκατοντάδες εμβολιασμοί σε πληθυσμούς Ρομά, η κατάσταση όσον αφορά στον 

εμβολιασμό του προσωπικού των νοσοκομείων είναι περισσότερο περίπλοκη. Και 

τούτο διότι για να προβεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε εμβολιασμό 

απαιτείται, ειδικά για όσους έχουν γεννηθεί το 1970 και εντεύθεν, να υποβληθούν 

σε έλεγχο αντισωμάτων στην περίπτωση που δεν υπάρχει ιστορικό για τον 

εμβολιασμό τους λόγω απώλειας των βιβλιάριων υγείας.  

Δυστυχώς ο εμβολιασμός του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθίσταται 

δυσχερής καθώς τα νοσοκομεία, σύμφωνα με καταγγελίες της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), δεν διαθέτουν 

κονδύλια προκειμένου αφενός να προμηθευτούν αντιδραστήρια για έλεγχο 

αντισωμάτων, και αφετέρου για την προμήθεια υλικών και τη συντήρηση και 

ανανέωση εξοπλισμού και υποδομών.  

 



 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Ποια τα νοσοκομεία στα οποία έχουν καταγραφεί κρούσματα ιλαράς στο 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό; Παρακαλώ όπως παράσχετε το συνολικό 

αριθμό των επαγγελματιών υγείας που νόσησαν με ιλαρά,  καθώς και τον 

αριθμό κρουσμάτων ανά νοσοκομείο. 

 

- Με ποιον τρόπο προτίθεστε να αντιμετωπίσετε την έλλειψη αντιδραστηρίων για 

έλεγχο αντισωμάτων ιλαράς; Υπάρχει προγραμματισμός για άμεση προμήθεια 

αντιδραστηρίων και από πού θα αντληθούν τα απαραίτητα κονδύλια; 

 

- Υπάρχει πρόβλεψη για οικονομική αποζημίωση όσων ιατρών και νοσηλευτών 

απευθυνθούν σε ιδιωτικά μικροβιολογικά κέντρα προκειμένου να υποβληθούν 

σε έλεγχο αντισωμάτων; 
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