
Παρά τις προειδοποιήσεις, η Ευρώπη 
εξακολουθεί να εκτίθεται σοβαρά στην ιλαρά 

 

Η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ενοχλητικά σοβαρή εστία 
ιλαράς, παρόλο που η ευαισθητοποίηση και ο συντονισμός της Ε.Ε. 
σχετικά με τον εμβολιασμό έχουν αυξηθεί. 

Η ασθένεια επανεμφανίστηκε σε τέσσερις χώρες όπου θεωρήθηκε ότι έχει 
εξαλειφθεί, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO). 
Αυτές οι χώρες είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Τσέχικη Δημοκρατία 
και η Αλβανία. 

Ο WHO κατέγραψε 89.994 περιστατικά ιλαράς σε 48 Ευρωπαϊκές χώρες στο 
πρώτο εξάμηνο του 2019, περισσότερο από το διπλάσιο του αριθμού ρεκόρ 
που σημειώθηκε πέρυσι την ίδια περίοδο (44.175) και είναι ήδη υψηλότερο 
από το περσινό νούμερο ολόκληρου του έτους (84.462).  

 «Η αναζωπύρωση της μετάδοσης της ιλαράς είναι ανησυχητική. Εάν δεν 
επιτευχθεί και δεν διατηρηθεί υψηλή κάλυψη ανοσοποίησης σε κάθε 
κοινότητα, τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες θα υποφέρουν άδικα και κάποιοι 
θα πεθάνουν τραγικά» δήλωσε ο Δρ Günter Pfaff, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Περιφερειακής Επαλήθευσης για την καταπολέμηση της Ιλαράς 
και των Ερυθροκυττάρων. 

Στο Καντόν του Σαράγιεβο στο κέντρο της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης, για 
παράδειγμα, μόνο 8 από τους 866 κατοίκους που διαγνώστηκαν με ιλαρά από 
την αρχή του χρόνου ήταν εμβολιασμένοι, σύμφωνα με το Ινστιτούτο 
Δημόσιας Υγείας, αναφέρει το Ν1. 

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του  Ευρωβαρομέτρου, το 85%των 
Ευρωπαίων πολιτών πιστεύουν ότι ο εμβολιασμός είναι ένας 
αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης των ασθενειών. Αλλά σχεδόν οι μισοί 
από αυτούς σκέφτονται πως τα εμβόλια «συχνά μπορούν να προκαλέσουν 
σοβαρές παρενέργειες.» 

Ο Δρ Seth Berkley, επιδημιολόγος και Διευθύνων Σύμβουλος της παγκόσμιας 
συμμαχίας εμβολίων GAVI, ανέφερε ότι τα εμβόλια είναι θύματα της ίδιας τους 
της επιτυχίας. 

Όπως δήλωσε στη  EURACTIV τον Ιούλιο,  η επίτευξη του μέγιστου επιπέδου 
εμβολιασμού αποτελούσε πρωταρχική πρόκληση για την υγεία στο παρελθόν. 
"Αλλά η πρόκληση σήμερα είναι πως οι άνθρωποι επιλέγουν να μην 
εμβολιάσουν τα παιδιά τους", πρόσθεσε. 

Η Ε.Ε. δεν έχει αρμοδιότητα στον τομέα του εμβολιασμού και εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν εθνικές στρατηγικές για την αύξηση της κάλυψης 
ή να αποφασίσουν εάν ο εμβολιασμός θα είναι υποχρεωτικός ή όχι. 

https://www.euractiv.com/section/health-consumers/interview/vaccines-are-victim-of-their-own-success-global-health-expert-says/


Τον Απρίλιο του 2018, η Επιτροπή πρότεινε σύσταση για την ενίσχυση της 
εθελοντικής συνεργασίας όλων των φορέων κατά των ασθενειών που 
μπορούν να προληφθούν με τα εμβόλια, η οποία εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο. Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ έκανε σαφές ότι το σχέδιο δεν 
πρέπει να είναι απλώς «ένα σχέδιο σε χαρτί». 

Η δράση της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ ήρθε σε μια εποχή όπου οι 
εκστρατείες κατά του εμβολιασμού είναι σε έξαρση σε όλη την Ευρώπη, ενώ 
κάποιες «ξεχασμένες» ασθένειες, όπως η ιλαρά, επανεμφανίστηκαν. 

Ο Επίτροπος Υγείας της ΕΕ Vytenis Andriukaitis έχει επανειλημμένα τονίσει 
τον ρόλο των επαγγελματιών υγείας στην ενημέρωση των ασθενών, ενώ η 
φαρμακοβιομηχανία έχει καλέσει επίσης τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
να προωθούν την ανοσοποίηση εφ’ όρου ζωής, υποστηρίζοντας την 
καινοτόμο βιομηχανία και αναδεικνύοντας τις λύσεις ηλεκτρονικής υγείας στα 
εθνικά προγράμματα εμβολιασμού. 

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ και ο ΠΟΥ διοργανώνουν μια «Παγκόσμια 
Διάσκεψη για τον Εμβολιασμό», στις Βρυξέλλες στις 12 Σεπτεμβρίου  

 

[Συντάχθηκε από τον Zoran Radosavljevic] 
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