
Η πολιομυελίτιδα είναι λοιμώδες νόσημα και οφεί-
λεται στον ιό της πολιομυελίτιδας που αποτελείται 
από τρία στελέχη (ορότυπος I, II, III) και ανήκει στο 
γένος των εντεροϊών.  
Μετάδοση 
Ο ιός που βρίσκεται στο στοματοφάρυγγα και στα 
κόπρανα μολύνουν τα χέρια, το νερό, τα τρόφιμα, , 
κ.α. Η μετάδοση γίνεται με το φτέρνισμα, το βήχα, 
την ομιλία, κ.λ.π. Οι ειδικοί λένε ότι η συχνότερη 
μετάδοση είναι αυτή από τα κόπρανα, μετά από τις 
εκκρίσεις του στοματοφάρυγγα και σπάνια από το 
νερό και τα λύματα. Δεν είναι τυχαίο που τα περισ-
σότερα κρούσματα είναι σε παιδιά μικρότερα των 5 
ετών (ΔΕΝ πλένουν τα χέρια τους & η συνήθεια 
που έχουν τα παιδιά να βάζουν τα χέρια στο στόμα 
τους). 
Ο μοναδικός ξενιστής του ιού είναι ο άνθρωπος . 
Χρόνος επώασης 
1-3 εβδομάδες (το εύρος που δίνουν οι ειδικοί είναι 
3-35 ημέρες). 
Κλινική εικόνα 
Το άτομο που προσβάλλεται από τον ιό μπορεί να 
μην έχει συμπτώματα ή να έχει ελαφρά ή να βρεθεί 
μπροστά σε μια πολύ σοβαρή αρρώστια. Η πολιο-
μυελίτιδα μπορεί να προκαλέσει αναπηρίες ακόμα 
και θάνατο. 
              « Σε 90% των προσβεβλημένων από τον 
ιό, η νόσος είναι ασυμπτωματική.  
               - Σε 10% εκδηλώνεται με ήπια συμπτώμα-
τα (πυρετός, μυαλγίες, ναυτία, κεφαλαλγία, δυσκα-
ταποσία). 
              -  Σε 1% προκαλεί άσηπτη μηνιγγίτιδα.  
              - Σε 1% προκαλεί χαλαρή παράλυση 
(απώλεια των αντανακλαστικών και του μυϊκού τό-
νου ).  
              Οι παραλύσεις είναι συνήθως ασύμμετρες. 
Τα κάτω άκρα προσβάλλονται πιο συχνά από τα 
άνω. Σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με τον 
εντοπισμό της κυτταρικής βλάβης  στο κεντρικό 
νευρικό σύστημα (εγκέφαλο και νωτιαίο μυελό), 
μπορεί να έχουμε διαταραχές της κατάποσης, του 
λόγου, της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και 
τελικά τον θάνατο.», πηγή: http://
medlabgr.blogspot.com/2014/05/blog-
post_2709.html 
Διάγνωση 
Ο ιός απομονώνεται στις καλλιέργειες κοπράνων, 
φαρυγγικών εκκρίσεων και σωματικών υγρών. Ανι-
χνεύεται επίσης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ).  
Γίνεται διαφορική διάγνωση με άλλα νοσήματα 
όπως, οι διάφοροι τύποι μηνιγγίτιδας, η λοιμώδης 
εγκεφαλομυελίτιδα και οι διαταραχές μετατροπής.  
«Η διάγνωση της οξείας πρόσθιας πολιομυελίτιδας  
δεν είναι πολύ εύκολη, καθώς συχνά συγχέεται με 
τη μηνιγγίτιδα, την εγκεφαλομυελίτιδα και διαταρα-
χές μετατροπής.», πηγή: http://
blog.doctoranytime.gr/glossary/okseia-prosthia-
poliomyelitida/ 
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Πρόληψη 
Ο εμβολιασμός. 
Τα μέτρα του ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ 
Για να αποφευχθεί η 
εισαγωγή κρούσμα-
τος στην Ελλάδα, το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει ήδη προβεί 
από τον Οκτώβριο 2013 στα εξής μέτρα:  
- Ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης της 
Πολιομυελίτιδας - Οξείας Χαλαρής Παράλυσης. 

- Ενημέρωση των Πρε-
σβειών των χωρών, όπου 
ενδημεί η πολιομυελίτιδα, 
για την ανάγκη εμβολια-
σμού των πολιτών τους, 
προκειμένου να εκδοθεί 
άδεια εισόδου στη χώρα 
μας (visa). 

- Έκδοση οδηγιών για εμβολιασμό των ταξιδιωτών 
από και προς χώρες υψηλού κινδύνου για κυκλοφο-
ρία του ιού της πολιομυελίτιδας.   
- Εφαρμογή εμβολιασμού έναντι της πολιομυελίτι-
δας σε συνεργασία με ΜΚΟ στα Κέντρα Πρώτης 
Υποδοχής και Κρά-
τησης Μεταναστών 
στις περιοχές 
Έβρου, Λέσβου και 
Σάμου 
(Φεβρουάριος – 
Μάρτιος 2014).  
- Παραγγελία εμβο-
λίων για δημιουργία 
αποθέματος για 
κάλυψη αναγκών 
εμβολιασμού. Για 
περισσότερη ενημέ-
ρωση στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ.  
 
EMBOΛIO ΠOΛIOMYEΛITIΔAΣ AΠO TOY 
ΣTOMATOΣ (SABIN) Oral Polio Vaccine ή OPV 
(Sabin) 
Tριδύναμο εμβόλιο μίγμα από ζωντανούς εξασθε-
νημένους ιούς των τριών οροτύπων (1, 2, 3).  
Eνδείξεις: Προφύλαξη από πολιομυελίτιδα. 
Xορηγείται από την ηλικία των 2 μηνών μέχρι 18 
ετών. Στους ενηλίκους χορηγείται μόνο σε άτομα 
που έχουν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης, όπως σε 
ασχολούμενους με καλλιέργειες του ιού ή ταξιδεύο-
ντες σε ενδημικές ή επιδημικές περιοχές.  
Aντενδείξεις: Oξεία φάση εμπύρετων νοσημάτων. 
Άτομα που παίρνουν ανοσοκατασταλτικά 
(κορτιζόνη, κυτταροστατικά κ.λ.π.) ή υποβάλλονται 
σε ακτινοθεραπεία. Έγκυες με μόνη εξαίρεση πε-
ριόδους επιδημίας. Άτομα με συγγενή ή επίκτητη 
ανοσοκαταστολή και σε φυσιολογικά άτομα που 
συγκατοικούν με ανοσοκαταστελμένα. 
Yπερευαισθησία σε κάποιο από τα συστατικά του 
εμβολίου. 
Aνεπιθύμητες ενέργειες: Πολύ σπάνια μπορεί να 
προκαλέσει νόσο στον εμβολιαζόμενο ή σε άτομα 
που θα έρθουν σε επαφή με αυτόν. Ο κίνδυνος νό-
σησης σε άτομα μη ανοσοκατασταλμένα που εμβο-
λιάζονται είναι 1:6.8 εκατομμύρια δόσεις. Υψηλότε-
ρος είναι ο κίνδυνος παράλυσης με την 1η δόση.  
Προσοχή στη χορήγηση: Σε άτομα που συμβιούν 
με εκείνα στα οποία αντενδείκνυται το εμβόλιο, γιατί 
υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ιού και νόσηση.  
Δοσολογία-Σταθερότητα-Φύλαξη: Nα λαμβάνο-
νται υπόψη οι οδηγίες του παρασκευαστή.  
Aποτελεσματικότητα: Πολύ καλή. 
Mορφές-Περιεκτικότητα: oral suspension single 
dose 
Eμβολιασμοί στα Yγειονομικά Kέντρα 
Iδιοσκευάσματα: VACCIN ANTIPOLIOMYE-
LITIQUE/MERIEUX/ Γερολυματος: or.sus.sd x 1 
amp 0.5 ml (1 dose), 987 

 
EMBOΛIO ΠOΛIOMΥΕTIΔAΣ 
AΔPANOΠOIHMENO (SALK) Inacti-
nated Polio Vaccine ή IPV (Salk) 
Tριδύναμο εμβόλιο μίγμα νεκρών ιών, 
από τους 3 ορότυπους (1, 2, 3) ιού πο-
λιομυελίτιδας. Περιέχει μικρές ποσότη-
τες στρεπτομυκίνης και νεομυκίνης.  
Eνδείξεις: Σε άτομα με πρωτοπαθή ή 
δευτεροπαθή ανοσολογική ανεπάρκεια 
και σε παιδιά που στο άμεσο περιβάλ-
λον τους έχουν τέτοια άτομα. Άτομα 
μεγαλύτερα των 18 ετών που δεν έχουν 

προηγουμένως εμβολιαστεί και πρόκειται να ταξι-
δεύσουν σε επιδημικές περιοχές ή εργάζονται σε 
εργαστήριο με καλλιέργειες του ιού ή σε ειδικές υ-
πηρεσίες (υγειονομικό προσωπικό) ή ζουν σε περι-

οχές με αυξημένο κίν-
δυνο μόλυνσης. Γυναί-
κες σε κατάσταση ε-
γκυμοσύνης αν υπο-
πτευόμαστε έκθεση 
στη νόσο. 
Aντενδείξεις: Υπερευ-
αισθησία στα συστατι-
κά του εμβολίου (στα 
αντιβιοτικά), έντονη 
τοπική ή γενική αντί-
δραση σε προηγούμε-
νη δόση του εμβολίου. 

Οξέα εμπύρετα νο-
σήματα. 
Aνεπιθύμητες ενέρ-
γειες: Υπερευαισθη-
σία στα συστατικά του εμβολίου, συμπεριλαμβα-
νομένης της στρεπτομυκίνης, νεομυκίνης και πο-
λυμυξίνης B, τοπικά φαινόμενα. 
Δοσολογία: Για τελείως ανεμβολίαστους ενήλικες 
18-40 ετών που ζουν σε περιοχές με αυξημένο 
κίνδυνο μόλυνσης χορηγούνται: 2 δόσεις 0.5 ml 
υποδόρια στο δελτοειδή, με μεσοδιάστημα 2 μη-
νών. 3η δόση 6-12 μήνες μετά τη 2η 4η δόση 5 
χρόνια μετά την 3η. 

Σταθερότητα-Φύλαξη: Bλέπε εισαγωγή. Nα λαμ-
βάνονται υπόψη οι οδηγίες του παρασκευαστή.  
Aποτελεσματικότητα: Πολύ καλή. 
Mορφές-Περιεκτικότητες:  
injection solution 
Εμβολιασμοί στα Υγειονομικά Kέντρα  
Iδιοσκευάσματα: IMOVAX POLIO/IΦET: inj.sol 1 
syr x 1 dose 0.5 ml 
Η πηγή για τα εμβόλια είναι: http://eof1.eof.gr/
Syntagologio/Chapter14.htmεθνικο 
Ερευνα 
« Παραμένει νόσος των βρεφών και των παιδιών 
έως 5 ετών. 
Συναγερμός έχει σημάνει στο ΚΕΕΛΠΝΟ, καθώς ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε τη 
δημόσια υγεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
μετά την εξάπλωση της πολιομυελίτιδας σε πολλές 
χώρες.  
Ο ΠΟΥ εκτιμά πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος εξαγω-
γής της ασθένειας αφορά το Πακιστάν, το Καμερούν 
και τη Συρία, ενώ οι χώρες όπου έχει διαπιστωθεί η 
παρουσία της και τις οποίες αφορά αυτή η προειδο-
ποίηση είναι το Αφγανιστάν, η Ισημερινή Γουινέα, η 
Αιθιοπία, το Ιράκ, το Ισραήλ, η Σομαλία και η Νιγη-
ρία. 
Με δεδομένο τον αυξημένο αριθμό ταξιδιωτών με-
ταξύ Ευρωπαϊκών Χωρών, συμπεριλαμβανομένης 
και της χώρας μας, και Ανατολικής Μεσογείου και 
τα εκατομμύρια των μεταναστών που εγκαταλεί-
πουν τη Συρία και τις χώρες της κεντρικής Ασίας 
(Πακιστάν, Αφγανιστάν), ο κίνδυνος εισαγωγής του 
πολιοϊού στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, συνεπώς και 
στην Ελλάδα, είναι ορατός. 
Αυτός είναι ο λόγος που το ΚΕΕΛΠΝΟ προχώρησε 
στην εντατικοποίηση όλων των μέτρων προάσπι-
σης της χώρας, καθώς αυξάνεται η ευαισθησία του 
συστήματος, ώστε να ανιχνευθεί έγκαιρα η τυχόν 
είσοδος του άγριου πολιοϊού από ενδημικές χώρες.  
Η χώρα μας ανακηρύχθηκε ως «περιοχή ελεύθερη 
από πολιομυελίτιδα» τον Ιούνιο του 2002, μαζί με 
την υπόλοιπη Ευρώπη. Το 2014, μόνο τρεις χώρες 
παραμένουν ενδημικές για πολιομυελίτιδα : το Πακι-
στάν, το Αφγανιστάν και η Νιγηρία.  
Στην Ελλάδα τα τελευταία κρούσματα σημειώθηκαν 
το 1996 σε 5 ανεμβολίαστα παιδιά αθιγγάνων. 
Έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί κανένα κρούσμα και η 
εξάλειψη αυτή οφείλεται στα υψηλά επίπεδα ανοσί-
ας του πληθυσμού (>95%) και στη συστηματική 
επιτήρηση της πολιομυελίτιδας μέσω επιτήρησης 
της οξείας χαλαρής παράλυσης που διενεργεί το 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.» πηγή: ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ 
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ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ                     

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της πολιομυελίτιδας είναι, η χαλαρή  

παράλυση και παραμένει νόσος των βρεφών και των παιδιών έως 5 ετών.  

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Tags&keywords=%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%A5%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%94%CE%91
http://blog.doctoranytime.gr/glossary/miniggitida/
http://eof1.eof.gr/Syntagologio/Chapter14.htmεθνικο
http://eof1.eof.gr/Syntagologio/Chapter14.htmεθνικο
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Tags&keywords=%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%A3
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Tags&keywords=%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%A5%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%94%CE%91
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Tags&keywords=%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%A3

