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Εισαγωγή 
Το 2008, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημοσίευσε συνολικά 21 επιστημονικά 
έγγραφα. Ανάμεσα στα σημαντικότερα συγκαταλέγονται το Σχέδιο δράσης-πλαίσιο για την καταπολέμηση της 
φυματίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οδηγία για τις επιλογές πολιτικής όσον αφορά την κυκλοφορία εμβολίων 
κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και δύο εκθέσεις επιτήρησης: η Ετήσια επιδημιολογική έκθεση για 
τις μεταδοτικές ασθένειες στην Ευρώπη 2008 και η έκθεση με τίτλο Επιτήρηση του ιού HIV/AIDS στην Ευρώπη – 
2007. Η τελευταία έκθεση εκπονήθηκε για πρώτη φορά από κοινού με το Περιφερειακό Γραφείο της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας για την Ευρώπη (WHO EURO) και καλύπτει την κατάσταση στις χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, 
καθώς και σε 23 ακόμη χώρες υπαγόμενες στην αρμοδιότητα του WHO EURO. 

Για κάποια επιλεγμένα έγγραφα του ECDC, όπως τα προαναφερόμενα, καταρτίστηκαν περιλήψεις προκειμένου το 
περιεχόμενό τους να καταστεί διαθέσιμο στους φορείς χάραξης πολιτικής σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Οι 
περιλήψεις αντανακλούν το πνεύμα των πρωτότυπων δημοσιεύσεων, ωστόσο ορισμένες σημαντικές αποχρώσεις 
ενδέχεται να χάθηκαν κατά τη διαδικασία της σύνοψης. Οι αναγνώστες που επιθυμούν να έχουν μια πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα μπορούν να ανατρέξουν στο πλήρες κείμενο των εγγράφων, τα οποία διατίθενται 
ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο: http://ecdc.europa.eu/en/Publications  

Στο παράρτημα παρατίθεται κατάλογος με όλες τις δημοσιεύσεις του ECDC το 2008. Όλες τους διατίθενται 
ηλεκτρονικά μέσω του παραπάνω συνδέσμου, συνοδευόμενες από σύντομη περιγραφή του αντίστοιχου 
περιεχομένου. Επιλεγμένες εκθέσεις διατίθενται επίσης και εντύπως. Για να λάβετε τυπωμένο αντίτυπο κάποιας από 
αυτές, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση publications@ecdc.europa.eu 

http://ecdc.europa.eu/en/Publications/�
mailto:publications@ecdc.europa.eu�
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Τεχνική έκθεση 
1. Επισκόπηση των δραστηριοτήτων ελέγχου των χλαμυδίων 
στις χώρες της ΕΕ 
(Δημοσίευση: Μάιος 2008) 

Η έκθεση καταγράφει το αντικείμενο και τα ευρήματα του προγράμματος υπό τον τίτλο Έλεγχος για θεώρηση της 
ασθένειας των χλαμυδίων στην Ευρώπη (SCREen), της μεγαλύτερης, αναμφισβήτητα, μελέτης έως σήμερα 
αναφορικά με τις δραστηριότητες ελέγχου των χλαμυδίων στην ΕΕ. Το πρόγραμμα διεξήχθη από τον Νοέμβριο του 
2006 έως τον Αύγουστο του 2007, συγκεντρώνοντας δεδομένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες, τα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ και τις ΗΠΑ. 

Μέσω ερωτηματολογίου που εστάλη ταχυδρομικά σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες και επισταμένων επισκέψεων σε αξιωματούχους του κλάδου της δημόσιας υγείας και παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης σε επιλεγμένα κράτη μέλη, το πρόγραμμα SCREen συγκέντρωσε λεπτομερειακές πληροφορίες σχετικά 
με τη διάγνωση των χλαμυδίων, τους σχετικούς ελέγχους, τη διαχείριση κρουσμάτων, τις μελέτες επιπολασμού 
των χλαμυδίων και πλήθος σχετικών θεμάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία. Το πρόγραμμα παρέχει μια 
διεξοδική εκ των έσω εικόνα για τις στρατηγικές που ακολουθούν τα εθνικά συστήματα δημόσιας υγείας 
προκειμένου να ανασχέσουν το κύμα των χλαμυδιακών λοιμώξεων. 

Γενικός στόχος του προγράμματος ήταν η επισκόπηση των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων ελέγχου των 
χλαμυδίων στα κράτη μέλη και η διατύπωση συστάσεων για ενίσχυση της πρόληψης και του ελέγχου των 
χλαμυδίων στην περιφέρεια. Επιμέρους στόχοι ήταν: 

• η συλλογή συστηματικών πληροφοριών σχετικά με τις δημοσιοϋγειονομικές δραστηριότητες για τον έλεγχο 
του C. trachomatis στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, στις γειτονικές 
ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ, 

• η συλλογή πληροφοριών, από τις ίδιες χώρες, σε σχέση με δημογραφικούς και οικονομικούς δείκτες, 
συστήματα υγείας, με τον επιπολασμό των χλαμυδίων και με έρευνες σεξουαλικής συμπεριφοράς, 

• η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ως αποθετηρίου για τα στοιχεία, 
• η συλλογή ενδελεχών πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες ελέγχου των χλαμυδίων από επιλεγμένα 

κράτη μέλη, και 
• η διατύπωση συστάσεων προς το ECDC για δημοσιοϋγειονομική δράση και περαιτέρω έρευνα. 

Από τις 34 χώρες που επιλέχθηκαν, ανταπόκριση υπήρξε από 29 ευρωπαϊκές χώρες και από τις ΗΠΑ (συνολικό 
ποσοστό ανταπόκρισης: 88 %). Δεν παρασχέθηκαν στοιχεία από την Κύπρο, τη Σλοβακία, την Πολωνία και την 
Κροατία. Μεταξύ των σημαντικότερων ευρημάτων της έρευνας ήταν τα εξής: 

• 17 από τις 29 μετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες είχαν τουλάχιστον μία δημοσιευμένη οδηγία κλινικής πρακτικής 
κατόπιν σύστασης εθνικού φορέα σχετικά με τις πτυχές της διαχείρισης κρουσμάτων χλαμυδιακής λοίμωξης. 
Σε τρία κράτη μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Ελλάδα και Φινλανδία), η διαδικασία δημοσίευσης ή κατάρτισης 
οδηγιών ήταν εν εξελίξει.  

• Σε όλες τις μετέχουσες χώρες, τεστ για χλαμύδια ήταν διαθέσιμα σε γυναικολογικά ιατρεία ή κλινικές. Σε 23 
χώρες, η εξέταση ήταν μέρος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Σε πέντε χώρες, τεστ για χλαμύδια μπορούσε 
να προμηθευτεί κανείς από φαρμακεία ή από καταστήματα χωρίς ιατρική συνταγή.  

• Στις περιπτώσεις που ενημερώθηκε ο σύντροφος, η κοινοποίηση έγινε τις περισσότερες φορές, σύμφωνα με 
τα στοιχεία, από τους ίδιους τους ιατρούς ή με παραπομπή σε ειδική κλινική.  

• Τεστ ενίσχυσης των νουκλεϊκών οξέων ήταν έως κάποιον βαθμό διαθέσιμα σε όλες τις χώρες, εκτός από μία. 
Σε εννέα χώρες, ποσοστό χαμηλότερο του 50 % των δειγμάτων εξεταζόταν με τεστ ενίσχυσης των 
νουκλεϊκών οξέων.  

• Οι περισσότερες χώρες διέθεταν σύστημα αναφοράς των διαγνωσμένων χλαμυδιακών λοιμώξεων στις αρχές 
δημόσιας υγείας, ωστόσο περίπου το ένα τρίτο των χωρών δεν δημοσίευε τα στοιχεία αυτά σε τακτική 
βάση.  

• Σε 13 χώρες υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα ρουτίνας σχετικά με τις κλινικές επιπλοκές των χλαμυδίων.  
• Σε οκτώ χώρες είχαν πραγματοποιηθεί μελέτες σεξουαλικής συμπεριφοράς και επιπολασμού των χλαμυδίων, 

ενώ σε επτά χώρες είχαν εκπονηθεί μελέτες επιπολασμού των χλαμυδίων στον πληθυσμό.  

Για τις ανάγκες κατηγοριοποίησης των χωρών, στο πλαίσιο του προγράμματος SCREen αναπτύχθηκε επίσης 
τυπολογία των δραστηριοτήτων ελέγχου των χλαμυδίων επί τη βάσει των αρχών του ελέγχου των σεξουαλικά 
μεταδιδόμενων νοσημάτων. Οι κατηγορίες δραστηριοτήτων ελέγχου των χλαμυδίων ήταν οι εξής: καμία 
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οργανωμένη δραστηριότητα (13 χώρες: Βουλγαρία, Ελβετία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Λιχτενστάιν, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Τουρκία και Φινλανδία), διαχείριση κρουσμάτων (πέντε 
χώρες: Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Λιθουανία και Τσεχική Δημοκρατία), ανίχνευση κρουσμάτων (τρεις χώρες: 
Βέλγιο, Γαλλία και Ουγγαρία), ευκαιριακός έλεγχος (έξι χώρες: Δανία, Εσθονία, Ισλανδία, Λεττονία, Νορβηγία και 
Σουηδία), οργανωμένοι έλεγχοι (δύο χώρες: Κάτω Χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο (μόνο Αγγλία)). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δύο ευρωπαϊκές χώρες διέθεταν διαρκές (Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ευκαιριακό) ή 
πιλοτικό (Κάτω Χώρες, προληπτικό) πρόγραμμα ελέγχων για χλαμύδια. Άλλες εννέα χώρες δήλωσαν την πρόθεσή 
τους να εισαγάγουν πρόγραμμα ελέγχων οργανωμένο σε ευκαιριακή, προληπτική ή άγνωστο σε ποια βάση. Πέντε 
από τις εν λόγω χώρες συγκαταλέγονταν μεταξύ των χωρών χωρίς τρέχουσα οδηγία σχετικά με τη διαχείριση των 
κρουσμάτων χλαμυδίων. Επιπλέον, στην Εσθονία και στη Λεττονία έλεγχοι για χλαμύδια πραγματοποιούνται σε 
εγκύους, ενώ σε δύο περιοχές της Δανίας αποστέλλονται κάθε χρόνο ταχυδρομικά προσκλήσεις για εξέταση για 
χλαμύδια σε άτομα ηλικίας 18–19 ή 21–22 ετών. 

Η τυπολογία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος SCREen μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για 
την παρακολούθηση της έντασης των δραστηριοτήτων ελέγχου των χλαμυδίων σε επίπεδο χώρας και για 
διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων σχετικά με τις δραστηριότητες εκείνες που πρέπει να ενισχυθούν ή να 
εισαχθούν. 
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Οδηγία ECDC 
2. Οδηγία για την κυκλοφορία εμβολίων κατά του HPV στις 
χώρες της ΕΕ 
(Δημοσίευση: Ιανουάριος 2008) 

Το έγγραφο θέτει τις επιστημονικές βάσεις για την κυκλοφορία εμβολίων κατά του ιού των ανθρώπινων 
θηλωμάτων (HPV) προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβούν σε επιλογές 
πολιτικής. Υπογραμμίζει τα ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν και παρέχει κατάλογο με επιλογές πολιτικής για 
καθένα από τα ζητήματα αυτά.  

Η οδηγία καταρτίστηκε από επιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε και συντονίστηκε από το 
ECDC, ενώ αναθεωρήθηκε από το Συμβουλευτικό Σώμα του Κέντρου. 

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας και λοιμώξεις από τον ιό των ανθρώπινων 
θηλωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή μορφή καρκίνου μετά τον καρκίνο του 
μαστού στις γυναίκες ηλικίας 15–44 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Κάθε χρόνο, καταγράφονται περίπου 
33.000 κρούσματα καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην ΕΕ και 15.000 θάνατοι. Η βασική αιτία του καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας είναι η εμμένουσα λοίμωξη του γεννητικού συστήματος από έναν υψηλού κινδύνου τύπο 
ιού ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). 

Οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος από τον HPV είναι πολύ συχνές και εμφανίζονται αμέσως μετά την έναρξη 
της σεξουαλικής δραστηριότητας. Οι περισσότερες από αυτές τις λοιμώξεις είναι αυτοϊώμενες. Οι εμμένουσες όμως 
λοιμώξεις από υψηλού κινδύνου τύπο HPV ενδέχεται να προκαλέσουν κυτταρικές αλλοιώσεις στον τράχηλο οι 
οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Οι υψηλού κινδύνου τύποι HPV συσχετίζονται 
επιπλέον και με άλλους πρωκτογεννητικούς καρκίνους καθώς και με καρκίνους στο κεφάλι και στο λαιμό, τόσο 
στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Ορισμένοι χαμηλού κινδύνου τύποι HPV προκαλούν γεννητικά κονδυλώματα 
τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. 

Το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων 
Στην Ευρώπη έχουν λάβει μέχρι στιγμής άδεια κυκλοφορίας δύο προφυλακτικά εμβόλια εναντίον του HPV: το 
τετραδύναμο εμβόλιο Gardasil® (Sanofi Pasteur MSD) και το διδύναμο εμβόλιο Cervarix® (GlaxoSmithKline 
Biologicals). Αμφότερα περιέχουν στελέχη παρόμοια με αυτά του ιού και δεν είναι λοιμώδη, έχουν αποδειχθεί 
αρκετά ασφαλή, και παρέχουν προστασία από τους «υψηλού κινδύνου» τύπους 16 και 18 του HPV οι οποίοι, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ευθύνονται για το 73% των κρουσμάτων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην 
Ευρώπη. Το Gardasil παρέχει επίσης προστασία κατά των τύπων 6 και 11 του HPV, που ευθύνονται για τα 
περισσότερα κρούσματα κονδυλωμάτων. Από ευρείες δοκιμές φάσης ΙΙΙ προέκυψε ότι αμφότερα τα εμβόλια 
προλαμβάνουν πάνω από το 90% των προκαρκινικών αλλοιώσεων που σχετίζονται με τους τύπους 16 και 18 του 
HPV σε γυναίκες που δεν έχουν προσβληθεί από τον ιό. Τα εμβόλια χορηγούνται σε τρεις δόσεις μέσα σε διάστημα 
έξι μηνών. 

Εμβόλια κατά του HPV και προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου του τραχήλου 
της μήτρας 
Έχει αποδειχθεί ότι τα καλά οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου 
της μήτρας με ευρεία πληθυσμιακή κάλυψη και αποτελεσματική παρακολούθηση και θεραπεία των γυναικών με μη 
φυσιολογική κυτταρολογική εικόνα μειώνουν την εμφάνιση των κρουσμάτων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας 
περισσότερο από 80%. Τα οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου έχουν πολύ υψηλότερα 
ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με τον ευκαιριακό έλεγχο όσον αφορά την κάλυψη των γυναικών που ανήκουν σε 
ομάδες υψηλού κινδύνου, τη θέσπιση μηχανισμών ποιοτικού ελέγχου και την παρακολούθηση τυποποιημένων 
μέτρων δραστηριότητας και επίδρασης. 

Το εμβόλιο κατά του HPV αποτελεί ένα νέο, συμπληρωματικό εργαλείο για τη βελτίωση του ελέγχου του καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να υποβάλλονται σε προσυμπτωματικό 
έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και οι γυναίκες που έχουν εμβολιαστεί κατά των τύπων 16 και 18 
του HPV, οι οποίες εξακολουθούν να κινδυνεύουν από άλλους «υψηλού κινδύνου» τύπους. Οι εθνικές αρχές πρέπει 
να συνεχίσουν να οργανώνουν και να βελτιώνουν την κάλυψη και την ποιότητα των προγραμμάτων 
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προσυμπτωματικού ελέγχου, ανεξαρτήτως της κυκλοφορίας των εμβολίων. Η οργάνωση προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου, όπου δεν υπάρχουν, θεωρείται βασική προτεραιότητα.  

Η κυκλοφορία των εμβολίων κατά του HPV θα επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων 
προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, τα οποία πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Ο ευρύς εμβολιασμός 
θα συμβάλει στη μείωση των κυτταρολογικών δυσπλασιών που προκαλεί ο HPV. Επίσης, οι εμβολιασμένες γυναίκες 
είναι πιθανό να έχουν ψευδή αίσθηση ασφάλειας, με αποτέλεσμα να υποβάλλονται λιγότερο συχνά σε 
προσυμπτωματικούς ελέγχους. Οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται για τα προγράμματα προσυμπτωματικού 
ελέγχου και να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε αυτά, ακόμη κι αν έχουν εμβολιαστεί. Μία από τις 
σημαντικότερες προκλήσεις είναι η επίτευξη συνέργειας μεταξύ του εμβολιασμού και του προσυμπτωματικού 
ελέγχου με οικονομικό και μέγιστο δυνατό όφελος για τις γυναίκες.  

Ποιοι πρέπει να εμβολιάζονται; Προσδιορισμός των πληθυσμιακών ομάδων που 
πρέπει να εμβολιάζονται κατά του HPV  
Προκειμένου τα νέα εμβόλια κατά του HPV να έχουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, πρέπει να 
εμβολιάζονται οπωσδήποτε συστηματικά τα κορίτσια λίγο πριν από την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας 
(δηλαδή, λίγο πριν από την εμφάνιση των λοιμώξεων από τον HPV). Ο εμβολιασμός σε μικρότερη ηλικία δεν 
αναμένεται να συμβάλει στην πρόληψη των λοιμώξεων και πρέπει να αποφεύγεται έως ότου αποδειχθεί ότι το 
εμβόλιο έχει μεγάλη διάρκεια προστασίας (πάνω από 15-20 χρόνια). Ο καθυστερημένος εμβολιασμός (catch-up) 
ελαφρώς μεγαλύτερων κοριτσιών και νεαρών γυναικών κατά την έναρξη προγραμμάτων συστηματικού 
εμβολιασμού αναμένεται να επιταχύνει την επίδραση των εν λόγω προγραμμάτων και να αυξήσει βραχυπρόθεσμα 
τα οφέλη του εμβολιασμού.  

Ο προσδιορισμός της ακριβούς ηλικίας έναρξης του συστηματικού εμβολιασμού καθώς και των ηλικιών για 
ενδεχόμενο καθυστερημένο εμβολιασμό εξαρτάται άμεσα από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
χώρα, όπως τη μέση ηλικία έναρξης της σεξουαλικής δραστηριότητας, την συναφή με την ηλικία εξάπλωση των 
λοιμώξεων από τον HPV (όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία), τις στρατηγικές χορήγησης των εμβολίων και την 
αποδοχή του εμβολιασμού από την ομάδα-στόχο (και από τους κηδεμόνες τους).  

Ο επιλεκτικός εμβολιασμός ομάδων «υψηλού κινδύνου» μόνο δεν φαίνεται να είναι ούτε πρακτικός ούτε 
περισσότερο αποτελεσματικός από τον εμβολιασμό όλων ανεξαιρέτως των κοριτσιών. Πάντως, θα πρέπει πιθανώς 
να εξεταστούν περαιτέρω οι ενδεχόμενες επιπτώσεις του επιλεκτικού/ευκαιριακού εμβολιασμού ατόμων που 
ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου πέραν του συστηματικού εμβολιασμού. 

Οι διάφορες στρατηγικές λύσεις χορήγησης των εμβολίων κατά του HPV στις 
χώρες της ΕΕ 
Η ανοσοποίηση των μαθητών στα σχολεία είναι μάλλον ο οικονομικότερος τρόπος χορήγησης των εμβολίων κατά 
του HPV σε κορίτσια που βρίσκονται στην προεφηβική ηλικία. Εντούτοις, η πρακτική εφαρμογή της συγκεκριμένης 
λύσης συναντά διάφορα κατά τόπους εμπόδια όπως η ύπαρξη ή όχι σχολικών υγειονομικών υπηρεσιών, η 
χρηματοδότηση για την αγορά και τη χορήγηση των εμβολίων και η συγκατάθεση των γονέων για τον εμβολιασμό. 

Η ανοσοποίηση σε κλινικές ή σε ιατρεία συνιστά πρόσθετη ή εναλλακτική λύση χορήγησης του εμβολίου κατά του 
HPV και εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η λύση αυτή ενδέχεται να είναι πιο ακριβή από την ανοσοποίηση 
των μαθητών στα σχολεία, ενώ η παρακολούθηση της λήψης του εμβολίου από τον πληθυσμό είναι μάλλον 
δυσκολότερη. 

Σημαντικό ρόλο στην ανοσοποίηση μπορούν να διαδραματίσουν επίσης οι κλινικές σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας καθώς και άλλες κλινικές ειδικά για γυναίκες. Το πιθανότερο είναι όμως να μην τις 
επισκέπτονται τα κορίτσια πριν από την έναρξη της σεξουαλικής τους δραστηριότητας. Συνεπώς, οι κλινικές αυτές 
είναι περισσότερο χρήσιμες μάλλον για την εφαρμογή προγραμμάτων καθυστερημένου εμβολιασμού που 
απευθύνονται σε μεγαλύτερα κορίτσια και σε γυναίκες. Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν και άλλοι χώροι για τη 
χορήγηση του εμβολίου κατά του HPV σε κορίτσια σε «δυσπρόσιτες» κοινότητες και για τον ευκαιριακό 
εμβολιασμό των κοριτσιών όταν αυτά επισκέπτονται ιατρικές υπηρεσίες για άλλους λόγους. Η αξιοποίηση των 
χώρων αυτών μπορεί να αυξήσει τη γενική λήψη του εμβολίου από τον πληθυσμό. 

Κατά τον σχεδιασμό των στρατηγικών χορήγησης του εμβολίου κατά του HPV πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
ήδη υπάρχοντα προγράμματα ανοσοποίησης για εφήβους και οι λοιπές εν εξελίξει δραστηριότητες προστασίας της 
υγείας. Όπου πραγματοποιείται εμβολιασμός, πρέπει να καθίσταται απολύτως σαφές ότι η ανοσοποίηση είναι 
συμπληρωματική και ότι δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον προσυμπτωματικό έλεγχο του τραχήλου της 
μήτρας.  
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Κόστος μοντελοποίησης και αποτελέσματα του εμβολιασμού κατά του HPV  
Ο εμβολιασμός κατά του HPV πρέπει να αξιολογείται όχι μόνο ως προς την αποτελεσματικότητά του, αλλά και από 
οικονομικής άποψης. Στόχος της οικονομικής αξιολόγησης είναι να προσδιορίζει εάν το κόστος με το οποίο 
επιβαρύνεται η κοινωνία για να εξασφαλίσει ένα ποιοτικά σταθμισμένο έτος ζωής (quality-adjusted life year ή 
QALY) μέσω του εμβολιασμού κατά του HPV είναι παρόμοιο με το κόστος άλλων κοινώς αποδεκτών παρεμβάσεων 
στον συγκεκριμένο τομέα ιατρικής πρόνοιας. 

Τα αποτελέσματα των οικονομικών αξιολογήσεων δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα, λόγω των διαφορών στο κόστος 
και στην οργάνωση των συστημάτων πρόνοιας στις διάφορες χώρες. Επομένως, όλες οι χώρες πρέπει να 
προσπαθούν να εκπονούν τέτοιες αξιολογήσεις (λαμβάνοντας επίσης υπόψη το είδος του προσυμπτωματικού 
ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που εφαρμόζεται) προτού λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη 
βέλτιστη στρατηγική πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 

Από τις οικονομικές αξιολογήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα προκύπτει ότι η σχέση κόστους/οφέλους του 
εμβολιασμού κατά του HPV των κοριτσιών που βρίσκονται στην προεφηβική ηλικία (με ή χωρίς καθυστερημένο 
εμβολιασμό των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων) είναι μάλλον αποδεκτή. Τα αποτελέσματα είναι περισσότερο 
ευνοϊκά όταν χρησιμοποιούνται δυναμικά μοντέλα προσομοίωσης, τα οποία λαμβάνουν επίσης υπόψη τους την 
επίδραση του εμβολιασμού στα ποσοστά μετάδοσης. 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίδρασης του εμβολιασμού κατά του HPV  
Η αξιολόγηση των εμβολίων κατά του HPV μετά τη νόμιμη κυκλοφορία τους στην αγορά πρέπει να επικεντρωθεί 
στη λήψη του εμβολίου από τον πληθυσμό και στη συμμόρφωσή του, στη μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητά του, στην ενσωμάτωση του εμβολιασμού σε άλλες στρατηγικές όπως ο οργανωμένος 
προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, και στην ασφάλεια του εμβολιασμού. Ο 
συντονισμός μεταξύ της παρακολούθησης του εμβολίου και των προγραμμάτων ελέγχου του καρκίνου είναι 
ζωτικής σημασίας για την εκτίμηση της επίδρασης του εμβολίου και των οφελών του σε σχέση με άλλα 
εφαρμοζόμενα μέτρα πρόληψης, όπως ο προσυμπτωματικός έλεγχος. 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης των επιπτώσεων των εμβολίων σε συναφή, από κλινικής άποψης, προς την ασθένεια 
τελικά σημεία ενδέχεται να περιλαμβάνουν έλεγχο των σχετικών με το εμβόλιο λοιμώξεων από τον HPV, των 
προκαρκινικών αλλοιώσεων ή των κρουσμάτων καρκίνου από ήδη υπάρχοντα ή πιο πρόσφατα εργαστήρια ή 
μητρώα κυτταρολογικών ή καρκινικών δεδομένων. 

Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του εμβολίου κατά του HPV στη δημόσια υγεία έχει επίσης προταθεί η 
διενέργεια δοκιμών στο πλαίσιο της φάσης IV. Από τις δοκιμές αυτές μπορεί να προκύψουν περαιτέρω 
πληροφορίες για τα κρούσματα μη φυσιολογικών και προκαρκινικών κυττάρων καθώς και για τα κρούσματα 
καρκίνου και τα ποσοστά θνησιμότητας. Αυτές οι δοκιμές θα μπορούσαν, επίσης, να συμβάλουν στην αξιολόγηση 
του ενδεχόμενου ενσωμάτωσης του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στα 
προγράμματα εμβολιασμού. Στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου υπό πραγματικές συνθήκες 
μπορούν να συμβάλουν ακόμη η παρακολούθηση της συστηματικής καταγραφής του εμβολιασμού κατά του HPV 
και οι μελέτες συσχέτισης που αντλούν στοιχεία από συναφή μητρώα υγειονομικής πρόνοιας. 

Στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται στο πλαίσιο της παρακολούθησης του 
εμβολιασμού κατά του HPV συγκαταλέγονται τα στοιχεία για την κάλυψη του εμβολίου, η παρακολούθηση των 
ανεπιθύμητων ενεργειών μετά την ανοσοποίηση και τουλάχιστον η παρακολούθηση της επίδρασης στις 
προκαρκινικές αλλοιώσεις. 

3. Ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό κατά της γρίπης 
(Δημοσίευση: Αύγουστος 2008) 

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) προέβη για 
λόγους δημόσιας υγείας σε επιστημονική επανεξέταση των ομάδων κινδύνου λοίμωξης από τον ιό της γρίπης1

• να περιγραφούν οι προτεινόμενες για ανοσοποίηση στις χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ ομάδες κινδύνου και να 
συγκεντρωθούν λεπτομερή στοιχεία για άλλες ομάδες στις οποίες προσφέρεται ανοσοποίηση 

 
καθώς και άλλων ομάδων στις οποίες παρέχεται ανοσοποίηση κατά της εποχικής γρίπης στην Ευρώπη. Οι ειδικοί 
στόχοι αυτής της μελέτης ήταν:  

                                                                 
 
1 Ως ομάδες κινδύνου λοίμωξης από τον ιό της γρίπης νοούνται στην προκειμένη περίπτωση οι ομάδες ανθρώπων που είναι 
πιθανότερο να ασθενήσουν σοβαρά, αν προσβληθούν, και για τις οποίες είναι επιπλέον γνωστό ότι ωφελούνται από τον 
εμβολιασμό, καθώς έτσι μειώνεται ο κίνδυνος μόλυνσής τους. 
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• να παρουσιαστούν συνοπτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν τις προτεινόμενες για ανοσοποίηση 
ομάδες κινδύνου 

• να προταθεί μια ιεράρχηση των ομάδων κινδύνου στην ΕΕ, βασισμένη σε διαφανή κριτήρια 
• να εκτιμηθεί γενικά ο αριθμός των πολιτών της ΕΕ που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και 
• να προσδιοριστούν οι τομείς που χρήζουν περαιτέρω προσπαθειών, όπως, μεταξύ άλλων, ο τομέας της 

έρευνας και της ανάπτυξης. 

Οι περιγραφές των ομάδων κινδύνου λοίμωξης από τον ιό της γρίπης και άλλων ομάδων στις οποίες παρέχεται επί 
του παρόντος ανοσοποίηση προήλθαν από έρευνα η οποία διεξήχθη το 2008 στο πλαίσιο του σχεδίου VENICE 
(Vaccine European New Integrated Collaboration Effort) που υλοποιείται σε συνεργασία με το ECDC. Σύμφωνα με 
τα κριτήρια που καθόρισε το ECDC/VENICE, οι ομάδες κινδύνου πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες ομάδες για τις 
οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι πιθανότερο να ασθενήσουν σοβαρότερα σε σύγκριση με άλλες. Επιπλέον, 
πρέπει να υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο κίνδυνος λοίμωξης που 
διατρέχουν οι εν λόγω ομάδες μειώνεται με την ανοσοποίηση. Όσον αφορά το πρώτο κριτήριο, υπήρξε 
παρακώλυση της έρευνας διότι, επί του παρόντος, τα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας από σοβαρή γρίπη 
δεν παρακολουθούνται τακτικά στην Ευρώπη. Καταγράφηκαν ορισμένα συναφή με την υγεία στον χώρο εργασίας 
κριτήρια (κατά κύριο λόγο ανοσοποίηση εργαζομένων στον τομέα της υγείας) χωρίς αποδεδειγμένο όφελος για 
τους ασθενείς, στα οποία δόθηκε όμως λιγότερο βάρος – με εξαίρεση τους εργαζόμενους που φροντίζουν 
ηλικιωμένους σε οίκους ευγηρίας, καθώς για τη συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων υπάρχουν ικανοποιητικά 
στοιχεία που καταδεικνύουν πως η ανοσοποίησή τους λειτουργεί προστατευτικά για τους ασθενείς. Καταγράφηκε, 
τέλος, και ο βαθμός συναίνεσης επί του θέματος μεταξύ των διαφόρων χωρών της ΕΕ.  

Από την μελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι υπάρχουν δύο ομάδες κινδύνου για τις οποίες η τακτική ετήσια 
ανοσοποίηση με εμβόλιο κατά της εποχικής γρίπης κρίνεται αιτιολογημένη στην Ευρώπη, τόσο βάσει των 
επιστημονικών στοιχείων όσο και για λόγους δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα πρόκειται για:  

● ηλικιωμένους, συνήθως άνω των 65 ετών και 
● ανθρώπους με χρόνιες ασθένειες, ιδίως δε ασθένειες που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:  

− χρόνιες αναπνευστικές ασθένειες 
− χρόνιες καρδιαγγειακές ασθένειες 
− χρόνιες διαταραχές του μεταβολισμού 
− χρόνιες ασθένειες των νεφρών και του ήπατος 
− άτομα με (συγγενή ή επίκτητη) ανοσολογική ανεπάρκεια 
− νέοι άνθρωποι που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία σαλικυλικού τύπου και 
− άτομα με προβλήματα που δυσχεραίνουν την αναπνευστική λειτουργία. 

Αυτές είναι επίσης οι μόνες ομάδες κινδύνου για τις οποίες συμφωνούν μεταξύ τους όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο καθορισμός της ακριβούς ηλικίας των ατόμων που εμπίπτουν στην ομάδα των ηλικιωμένων είναι 
τρόπον τινά αυθαίρετος (άνω των 64 ετών, άνω των 59 ετών, κτλ.) και σε μερικές χώρες ισχύει ήδη το κριτήριο 
των 64 ετών και άνω, βάσει των εθνικών συνθηκών και αναλύσεων. 

Σοβαρά επιχειρήματα διατυπώνονται για την παροχή ανοσοποίησης και σε δύο άλλες ομάδες κινδύνου: τις εγκύους 
και τα παιδιά (ως παιδιά νοούνται, ανά περίπτωση, όσα είναι «κάτω των δύο ετών» ή «κάτω των πέντε ετών»). 
Εντούτοις, και για τις δύο αυτές ομάδες δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες στην Ευρώπη, τόσο περί 
κινδύνων όσο και περί αποτελεσματικότητας, και δεν υπάρχει μέχρι σήμερα συναίνεση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 
επί του θέματος. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να χαρακτηριστούν οι δύο αυτές ομάδες ως ομάδες κινδύνου 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς συγκεντρώνονται διαρκώς νέες πληροφορίες και καινούργια στοιχεία, η 
περίπτωση των δύο αυτών ομάδων θα πρέπει να επανεξεταστεί. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να συλλεχθούν 
στοιχεία για τις επιπτώσεις της ανοσοποίησης σε αυτές τις ομάδες έτσι ώστε να επιτευχθεί συναίνεση μεταξύ των 
κρατών μελών κατόπιν περαιτέρω αξιολογήσεων. 

Ανοσοποίηση παρέχεται επίσης και σε κάποιες ομάδες οι οποίες δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των ομάδων κινδύνου 
και για τις οποίες δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημόσιας υγείας. Για παράδειγμα, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ 
συμφωνούν ότι πρέπει να εμβολιάζονται για λόγους σχετικούς με την υγεία στον χώρο της εργασίας (προστασία 
εργαζομένων) όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας που έρχονται σε επαφή με ασθενείς. Σύμφωνα με 
αξιόπιστα στοιχεία προερχόμενα από δοκιμές, η ανοσοποίηση των ατόμων που φροντίζουν ηλικιωμένους 
ανθρώπους σε οίκους ευγηρίας ωφελεί έμμεσα τους ασθενείς, καθώς τους προστατεύει από τις σοβαρές συνέπειες 
ενδεχόμενης μόλυνσης από τον ιό της γρίπης. Εντούτοις, είναι αξιοσημείωτο ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον 
τομέα της υγείας στην Ευρώπη αρνούνται την παρεχόμενη ανοσοποίηση. Δεν υπάρχουν ικανοποιητικά στοιχεία για 
τα οφέλη που απορρέουν από την παροχή ανοσοποίησης σε ανθρώπους οι οποίοι συγκατοικούν με άτομα που 
ανήκουν στις δύο βασικές ομάδες κινδύνου.  

Οι εκτιμήσεις για τους αριθμούς και τα ποσοστά των ατόμων που ανήκουν στις δύο βασικές ομάδες κινδύνου στις 
χώρες της ΕΕ είναι γενικές. Στην εν λόγω μελέτη εφαρμόσθηκε μια μέθοδος από την οποία προέκυψε ότι οι χώρες 
της ΕΕ πρέπει επί του παρόντος να παρέχουν ανοσοποίηση στο 25% περίπου των πολιτών τους ετησίως, καθώς 
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ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις δύο βασικές ομάδες κινδύνου. Παρόμοια ποσοστά προκύπτουν και από άλλες 
εθνικές εκτιμήσεις. Σε εθνικό επίπεδο, τα ποσοστά κυμαίνονται από 19% ως 28% και η διακύμανση εξαρτάται από 
την αναλογία των ηλικιωμένων επί του συνολικού πληθυσμού σε κάθε χώρα. Σε επίπεδο ΕΕ εκτιμάται ότι στις δύο 
βασικές ομάδες κινδύνου εμπίπτουν συνολικά 125 εκατομμύρια άνθρωποι, εκ των οποίων τα δύο τρίτα είναι 
άνθρωποι άνω των 65 ετών (περίπου 84 εκατομμύρια) και το ένα τρίτο νεότεροι άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις 
(περίπου 41 εκατομμύρια). Τα ποσοτικά αυτά στοιχεία αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά με το πέρασμα του 
χρόνου λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και των επιτευγμάτων της σύγχρονης ιατρικής τα οποία επιτρέπουν σε 
άτομα με χρόνιες ασθένειες να ζήσουν περισσότερα και παραγωγικά χρόνια. 

Η εν λόγω μελέτη προσδιορίζει αρκετούς τομείς που χρήζουν άμεσης βελτίωσης στα πλαίσια της ευρωπαϊκής 
έρευνας και ανάπτυξης:  

• βελτίωση της παρακολούθησης: τακτική παρακολούθηση των σοβαρών κρουσμάτων γρίπης στην Ευρώπη 
(νοσηλεία και θάνατος)  

• τακτική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού κατά της γρίπης, ιδίως όσον αφορά τη 
μείωση του κινδύνου σοβαρής ασθένειας και θανάτου από τον ιό της γρίπης 

• εκτίμηση της επιβάρυνσης που προκαλεί η γρίπη σε εγκύους και παιδιά, και αξιολόγηση των επιπτώσεων της 
ανοσοποίησης εγκύων και παιδιών όλων των ηλικιών στην Ευρώπη 

• εκπόνηση περαιτέρω ερευνών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ανοσοποίηση των εργαζομένων στον 
τομέα της υγείας και των μελών των οικογενειών συμβάλλει ή όχι στον περιορισμό των κινδύνων για τα 
ευάλωτα άτομα που εμπίπτουν στις δύο βασικές ομάδες κινδύνου 

• ανάπτυξη έργων για την καλύτερη προώθηση της ανοσοποίησης κατά της γρίπης μεταξύ των εργαζομένων 
στον τομέα της υγείας, τόσο για δικό τους όφελος όσο και προς όφελος των ασθενών τους 

• εκπόνηση ειδικών ερευνών προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα άτομα που έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV 
κινδυνεύουν ή όχι περισσότερο να ασθενήσουν σοβαρά λόγω μόλυνσης από τον ιό της γρίπης και 
παρόμοιων μελετών για άλλες πιο συνήθεις περιπτώσεις, όπως το ήπιο άσθμα 

• εκπόνηση μελετών για τις επιπτώσεις της ανοσοποίησης κατά της γρίπης στην υγεία καθώς και οικονομικών 
μελετών για το ίδιο θέμα, π.χ. όσον αφορά την ανοσοποίηση ατόμων που έχουν υπερβεί το επιτρεπτό όριο 
ηλικίας για ανοσοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες χώρες πρέπει να ορίσουν τα δικά τους όρια 
ηλικίας. 

• διερεύνηση των επιπτώσεων ενδεχόμενης γενίκευσης της ανοσοποίησης προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν 
έμμεσο όφελος από τη μείωση των συνολικών επιπέδων μετάδοσης.  
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Εκθέσεις επιτήρησης 
4. Ετήσια επιδημιολογική έκθεση για τις μεταδοτικές 
ασθένειες στην Ευρώπη 2008 – Έκθεση για την κατάσταση 
των μεταδοτικών ασθενειών στην ΕΕ και στις χώρες του 
ΕΟΧ / της ΕΖΕΣ 
(Δημοσίευση: Δεκέμβριος 2008) 

Κάθε χρόνο, το ECDC δημοσιεύει την ευρωπαϊκή Ετήσια Επιδημιολογική Έκθεση. Στη δεύτερη έκδοση της έκθεσης 
που δημοσιεύθηκε το 2008, παρουσιάζεται το θέμα της επιτήρησης των μεταδοτικών ασθενειών από το 2006 μέσα 
από πίνακες συνοδευόμενους από περιορισμένα σχόλια, ενώ περιγράφονται οι σοβαρές απειλές των μεταδοτικών 
ασθενειών για την ανθρώπινη υγεία το 2007. Επιπλέον, η έκθεση εστιάζει σε μια ολοκληρωμένη περιγραφή των 
λοιμώξεων που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της μικροβιακής 
αντοχής.  

Οι κύριες απειλές που σχετίζονται με τις μεταδοτικές ασθένειες και αφορούν την ΕΕ δεν έχουν αλλάξει από την 
προηγούμενη έκδοση της συγκεκριμένης έκθεσης και περιλαμβάνουν τα εξής:  

• μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά 
• λοιμώξεις που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης  
• λοίμωξη από τον ιό HIV  
• πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις  
• γρίπη (δυναμικό πανδημίας και ετήσιες εποχικές επιδημίες)  
• φυματίωση.  

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Λοιμώξεις που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης  
Η επιτήρηση των λοιμώξεων που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη 
πραγματοποιείται από το δίκτυο για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών στην Ευρώπη – IPSE – (2005–
Ιούνιος 2008), μέσω του οποίου γίνεται επιτήρηση των λοιμώξεων εγχειρητικού πεδίου (δίκτυο ευρωπαϊκών 
νοσοκομείων για τον έλεγχο των λοιμώξεων μέσω επιτήρησης, HELICS-SSI) και επιτήρηση των μονάδων εντατικής 
θεραπείας (HELICS-ICU). 

Η επίπτωση των λοιμώξεων εγχειρητικού πεδίου για το 2006 παρέμεινε σταθερή σε σύγκριση με την περίοδο 
2004–05, με εξαίρεση τις προσθετικές επεμβάσεις στο ισχίο, όπου καταγράφηκε σημαντική πτωτική τάση, από το 
2,2 % το 2004 στο 1,6 % το 2005 και στο 1,3 % το 2006 (p = 0,039). 

Από τους 51.621 ασθενείς που παρέμειναν περισσότερες από δύο ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, το 
6,8 % νόσησε από πνευμονία. Η επίπτωση κυμάνθηκε από 1,5 % στους ασθενείς που δεν έλαβαν μηχανικό 
αερισμό έως 22,2 % στους ασθενείς υπό μηχανικό αερισμό για μία εβδομάδα ή περισσότερο. Οι μικροοργανισμοί 
που απομονώθηκαν συχνότερα ήταν η Pseudomonas aeruginosa, όσον αφορά την πνευμονία στη μονάδα 
εντατικής θεραπείας, και οι πηκτάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι, όσον αφορά τις αιματολογικές λοιμώξεις στη 
μονάδα εντατικής θεραπείας.  

Η επιτήρηση των λοιμώξεων που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης διευρύνθηκε περαιτέρω το 
2006 και η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί μετά την υπαγωγή στο ECDC των αρμοδιοτήτων του δικτύου IPSE που 
αφορούν την επιτήρηση, το 2008.  

Σε γενικές γραμμές, ο αριθμός των λοιμώξεων που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης παρέμεινε 
σταθερός στην Ευρώπη το 2006. Εξακολουθούν, ωστόσο, να υφίστανται ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των χωρών, 
ενώ μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην εναρμόνιση των μεθόδων.  

Μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά 
Τα στοιχεία σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή προέρχονται από το ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης της μικροβιακής 
αντοχής (EARSS), ένα δίκτυο ειδικευμένο στην επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής στην Ευρώπη. 
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Streptococcus pneumoniae  
Το 2006, οι περισσότερες χώρες της βόρειας Ευρώπης παρουσίαζαν επίπεδα μη ευαίσθητου στην πενικιλίνη S. 
pneumoniae (PNSP) κάτω του 5 %, ενώ στις χώρες της νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου το ποσοστό 
κυμαινόταν από 7 % έως > 25 %.  

Staphylococcus aureus  
Το 2006, ο ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (MRSA) συνέχισε να εξαπλώνεται σε χώρες υψηλής, 
μέσης και χαμηλής ενδημικότητας στην Ευρώπη. Δεκαπέντε από τις 31 χώρες (κυρίως χώρες της νότιας Ευρώπης, 
το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία) ανέφεραν συνολικό ποσοστό απομονωμένων ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη 
Staphylococcus aureus της τάξης του 25 % ή υψηλότερο, με τα ποσοστά να σταθεροποιούνται σε ορισμένες 
χώρες υψηλής ενδημικότητας. Στη βόρεια Ευρώπη, τα ποσοστά του MRSA παρέμειναν μικρότερα του 4 %.  

Escherichia coli  
Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η αύξηση της ανθεκτικότητας στις φθοριοκινολόνες στην Ευρώπη.  

Pseudomonas aeruginosa  
Το 2006, σχεδόν το ένα πέμπτο των επιθετικών στελεχών P. aeruginosa που απομονώθηκαν ήταν ανθεκτικό σε 
τρία ή περισσότερα αντιβιοτικά, ιδίως στις χώρες της νότιας Ευρώπης.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – 2006  

HIV, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, ηπατίτιδα B και C  
Το 2006, η λοίμωξη από τον ιό HIV παρέμεινε θέμα μείζονος σημασίας για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη, με 
25.000 νέα κρούσματα να διαγιγνώσκονται σε 29 χώρες (εξαιρουμένης της Ιταλίας, της Ισπανίας και του 
Λιχτενστάιν), και τη συνολική επίπτωση να ανέρχεται στα 6 κρούσματα ανά 100.000. Μεταξύ των χωρών 
παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά την επιδημιολογία των λοιμώξεων από τον ιό HIV. Σε ορισμένες 
χώρες καταγράφηκε αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων λοίμωξης από τον HIV, κυρίως στην Εσθονία, στη 
Λεττονία, στο Λουξεμβούργο, στην Πορτογαλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στον αντίποδα, ο αριθμός των νέων 
κρουσμάτων AIDS που αναφέρθηκαν στην ΕΕ και στις χώρες του ΕΟΧ / της ΕΖΕΣ ανήλθε στα 7.035, αριθμός ο 
οποίος μεταφράζεται σε αναλογία 1,4 ανά 100.000 και αντιστοιχεί σε μείωση μεγαλύτερη από ένα τρίτο από το 
1999.  

Η ετεροφυλική επαφή ήταν ο κύριος τρόπος μετάδοσης του ιού HIV (53 %), ωστόσο περίπου το 40% αυτών των 
κρουσμάτων διαγνώστηκε σε άτομα από χώρες με γενικευμένη επιδημία. Εάν εξαιρεθούν τα κρούσματα αυτά, ο 
συχνότερος τρόπος μετάδοσης ήταν η σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών (37 %).  

Μεγάλος αριθμός οροθετικών ατόμων στην ΕΕ εξακολουθεί να μη γνωρίζει ότι έχει προσβληθεί. Το γεγονός αυτό 
υπογραμμίζει την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλονται 
σε εξέταση για τον ιό HIV.  

Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα  
Το 2006, οι λοιμώξεις από Chlamydia trachomatis συνέχισαν να αποτελούν το πιο συχνά καταγεγραμμένο ΣΜΝ (και 
τη συνηθέστερα αναφερόμενη ασθένεια συνολικά στην Ευρώπη), αντιστοιχώντας σε σχεδόν 250.000 κρούσματα 
στις 22 χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ / της ΕΖΕΣ που διεξάγουν επιτήρηση σε σχέση με τη συγκεκριμένη ασθένεια. Η 
αναλογία που καταγράφηκε ήταν 92 ανά 100.000.  

Το 2006, αναφέρθηκε στη Σουηδία μια νέα παραλλαγή του Chlamydia trachomatis, η οποία δεν ανιχνευόταν από 
τα κοινά τεστ που κυκλοφορούν στην αγορά. Με αφορμή το γεγονός αυτό εκπονήθηκε μελέτη για διερεύνηση της 
νέας αυτής παραλλαγής σε άλλα κράτη μέλη, η οποία φαίνεται, ωστόσο, να περιορίζεται ακόμη κυρίως στη Σουηδία.  

Το 2006, εγκρίθηκε το πρώτο εμβόλιο κατά των λοιμώξεων από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων.  

Γρίπη 
Το 2006 σημειώθηκαν τα πρώτα κρούσματα γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (A(H5N1)) σε άγρια 
πτηνά και πουλερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του 2006, δεν αναφέρθηκαν στην ΕΕ 
κρούσματα λοίμωξης ανθρώπου από το στέλεχος H5N1 του τύπου A. Αναφέρθηκε μόνο ένα κρούσμα λοίμωξης 
πτηνοτρόφου από το Ηνωμένο Βασίλειο από το χαμηλής παθογονικότητας στέλεχος της γρίπης των πτηνών H7. 
Εντούτοις, χάρη σε μια ενισχυμένη δέσμη νομοθετικών ρυθμίσεων για την υγεία των ζώων διασφαλίστηκε η 
συνεπής αντίδραση στη μεγεθυνόμενη απειλή από το στέλεχος H5N1 του τύπου A προς τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Δεδομένου ότι ο ιός προσέβαλε κατά κύριο λόγο τα πτηνά, η ταχύτατη ταυτοποίηση και εξάλειψη της ασθένειας 
από τα πτηνά και κυρίως από τα οικόσιτα πουλερικά παρέμεινε η πρώτη γραμμή άμυνας για τους ανθρώπους. 
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Φυματίωση 
Η επίπτωση της φυματίωσης συνέχισε να καταγράφει πτώση στους αυτόχθονες πληθυσμούς σε όλα σχεδόν τα 
κράτη μέλη, όπου παραμένει ασθένεια που προσβάλλει κυρίως τους ηλικιωμένους. Σήμερα, καταγράφεται 
επανενεργοποίηση της ασθένειας μετά από την πρωτογενή λοίμωξη πριν από πολλές δεκαετίες. Ωστόσο, οι 
πρόσφατες δημογραφικές, πολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές στην Ευρώπη, όπως η εντεινόμενη 
μετανάστευση, επηρεάζουν την κατάσταση. Έτσι, η φυματίωση έχει γίνει συνηθέστερη μεταξύ των μεταναστών, 
των αστέγων, των απόρων στα κέντρα των μεγαλουπόλεων, των φυλακισμένων, των ατόμων με HIV και των 
τοξικομανών στην ΕΕ.  

Επιπλέον, υπάρχουν περιοχές με υψηλά επίπεδα φυματίωσης ανθεκτικής στα φάρμακα, κυρίως λόγω της μη 
ολοκλήρωσης ή του κακού σχεδιασμού των θεραπευτικών αγωγών.  

Ασθένειες που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό 
Από την καθιέρωση του καθολικού εμβολιασμού των παιδιών με το εμβόλιο για Haemophilus influenzae τύπου B 
(Hib) στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, η επίπτωση της επιθετικής νόσου Hib έχει περιοριστεί και συνεχίζει να 
κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα για ολόκληρο τον πληθυσμό των χωρών της ΕΕ (κάτω από 1 ανά 100.000 το 2006).  

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσθέσει στα σχήματα εμβολιασμού το επταδύναμο συζευγμένο εμβόλιο κατά 
του πνευμονιόκοκκου (PCV7), τουλάχιστον για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει 
ανησυχία αναφορικά με την πιθανότητα σταδιακής αντικατάστασης κοινών οροτύπων από ορότυπους που δεν 
καλύπτονται από το PCV7, όπως έχει ήδη παρατηρηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι’ αυτό καθίσταται ακόμη πιο 
σημαντική η κάλυψη όχι μόνο της ασθένειας αλλά και της κατανομής των οροτύπων από τα συστήματα 
επιτήρησης.  

Παρά την πτωτική τάση που σημείωσε συνολικά κατά την τελευταία δεκαετία, η ιλαρά παρέμεινε 
δημοσιοϋγειονομική προτεραιότητα το 2006, με περισσότερα από 7.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα και έξι 
καταγεγραμμένους θανάτους. Από αρκετά κρούσματα διαφάνηκε επιπλέον το μεγάλο δυναμικό επιδημικής έκρηξης 
της ιλαράς.  

Το 2006, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ χρησιμοποίησαν το ακυτταρικό εμβόλιο του κοκκύτη (aP). Μετά από μια 
περίοδο σταθερότητας, τα ποσοστά κοινοποίησης εμφανίζουν από το 2003 μικρή αύξηση σε ορισμένες χώρες της 
ΕΕ.  

Τροφ ιμογενείς και υδατογενείς νόσοι  
Το καμπυλοβακτηρίδιο εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο συχνά αναφερόμενο γαστρεντερικό παθογόνο παράγοντα 
στην ΕΕ και στις χώρες του ΕΟΧ / της ΕΖΕΣ, με επίπτωση που ανέρχεται σε σχεδόν 40 κρούσματα ανά 100.000, αν 
και φαίνεται να υπάρχει μικρή υποχώρηση των αριθμών από το 2005 έως το 2006.  

Οι λοιμώξεις από VTEC/STEC επίσης εμφανίζουν μείωση, με τα επίπεδα κοινοποίησης να κυμαίνονται το 2006 σε 
κάτι παραπάνω από 1 κρούσμα ανά 100.000, παρότι ορισμένες χώρες αναφέρουν σημαντικά υψηλότερους 
αριθμούς, κυρίως στα μικρά παιδιά.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ – 2007  
Το 2007, το ECDC παρακολούθησε 168 απειλές από τις οποίες:  

• 142 (85 %) ήταν καινούριες  
• 21 άνοιξαν το 2006 και εξακολουθούσαν να είναι ενεργές το 2007  
• πέντε εκδηλώθηκαν το 2005 και εξακολουθούσαν να είναι ενεργές το 2007  
• 66 απειλές έχρηζαν ενεργής μεταπαρακολούθησης από το ECDC  
• για 10 από αυτές διενεργήθηκε λεπτομερής αξιολόγηση απειλής που κυκλοφόρησε στα κράτη μέλη της ΕΕ 

και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του συστήματος έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης (EWRS).  

Συνολικά, οι απειλές με ενδιαφέρον για την ΕΕ εξακολούθησαν να είναι εκτεταμένες το 2007. Οι τροφιμογενείς και 
υδατογενείς νόσοι παρέμειναν η συνηθέστερη πηγή απειλών που παρακολουθήθηκε στην ΕΕ. Σημαντικό είναι το 
γεγονός ότι, το 2007, σημειώθηκε σημαντική αύξηση των απειλών που σχετίζονται με τη φυματίωση και ειδικότερα 
των περιστατικών πολυανθεκτικής στα φάρμακα φυματίωσης και υπερανθεκτικής φυματίωσης, καθώς και της 
έκθεσης ταξιδιωτών σε ασθενείς με φυματίωση που ταξίδευαν κατά το διάστημα που μπορούσαν να μεταδώσουν 
τη νόσο.  

Οι περισσότερες από τις απειλές οι οποίες κρίθηκε ότι ενδέχεται να είχαν δυνητικό αντίκτυπο στην ΕΕ το 2007 
αναφέρθηκαν μέσω του EWRS ή μέσω ευρωπαϊκών δικτύων σχεδιασμένων για τον σκοπό αυτό (το EWGLI για τη 
νόσο των Λεγεωνάριων και το ENTERNET για τροφιμογενείς και υδατογενείς νόσους). Το EWRS έχει επανειλημμένα 
αποδείξει τη σπουδαιότητά του ως αποτελεσματικού εργαλείου για τον συντονισμό της έγκαιρης εφαρμογής 
δημοσιοϋγειονομικών μέτρων από τα κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό την ανάσχεση ορισμένων επιβεβαιωμένων 
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απειλών. Το 2007, το ECDC άρχισε να δημιουργεί μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα επικοινωνίας με πληροφορίες 
επιδημιολογικού χαρακτήρα.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι προτεραιότητες της πρόληψης και του ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών στην ΕΕ δεν άλλαξαν σημαντικά 
από την προηγούμενη έκδοση της ετήσιας επιδημιολογικής έκθεσης.  

Αφενός, οι τομείς ανησυχίας, συμπεριλαμβανομένων των παθήσεων με σταθερά υψηλό φορτίο, παραμένουν οι 
ίδιοι. Εκτός των έξι βασικών απειλών που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας σύνοψης, προσοχής χρήζουν και 
τα υψηλά καταγεγραμμένα επίπεδα λοιμώξεων από χλαμύδια και καμπυλοβακτηρίδια.  

Αφετέρου, ορισμένες κατηγορίες ασθενειών, όπως κάποιες από τις ασθένειες που προλαμβάνονται με τον 
εμβολιασμό (συμπεριλαμβανομένης της Hib), κατέγραψαν μείωση σε ό,τι αφορά την επίπτωση, ενώ κάποιες άλλες 
ασθένειες που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό (π.χ. η διφθερίτιδα) παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα 
επίπτωσης –περίπου 0,1 κρούσμα ανά 100.000. Ωστόσο, τα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να απέχουν πολύ 
από τους στόχους που έχουν τεθεί από τα προγράμματα εξάλειψης των ασθενειών, ιδίως όσον αφορά την ιλαρά.  

Η ποιότητα των δεδομένων βάσει των οποίων εξήχθησαν τα συμπεράσματα αυτά απέχει παρασάγγας από το 
ιδανικό και πρέπει να καταβληθεί ουσιαστική προσπάθεια προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της επιτήρησης των 
μεταδοτικών ασθενειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι παραμένουν μεγάλα 
τα προβλήματα συγκρισιμότητας των στοιχείων από τα διάφορα κράτη μέλη, κάτι το οποίο περιορίζει προφανώς τη 
χρησιμότητα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί.  

Είναι απαραίτητο να διερευνηθούν νέες προσεγγίσεις παροχής δεδομένων για τις ανάγκες καθορισμού 
προτεραιοτήτων στον τομέα των μεταδοτικών ασθενειών, καθώς και να εκτιμηθεί το τρέχον και το μελλοντικό 
φορτίο των μεταδοτικών ασθενειών.  

Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, είναι προφανές ότι ορισμένες μακροχρόνιες τάσεις θα επηρεάσουν τη 
γενική εικόνα των μεταδιδόμενων ασθενειών στην ΕΕ. Τέτοιες είναι:  

• η γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ  
• οι περιβαλλοντικές μεταβολές, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος 
• η αύξηση των μετακινήσεων και της μετανάστευσης, και 
• οι κοινωνικές αλλαγές.  

Η συνεχής παρακολούθηση του φορτίου και των τάσεων των μεταδιδόμενων ασθενειών στην ΕΕ θα πρέπει να 
ενισχυθεί προκειμένου να αποφέρει έγκυρα στοιχεία επί τη βάσει των οποίων θα μπορέσει να οικοδομηθεί μια 
κοινή πολιτική για την υγεία.  

5. Επιτήρηση του ιού HIV/AIDS στην Ευρώπη 
(Δημοσίευση: Δεκέμβριος 2008) 

Βασικά σημεία 
Η λοίμωξη από τον ιό HIV παραμένει μείζον δημοσιοϋγειονομικό ζήτημα στην Ευρώπη, δεδομένου ότι υπάρχουν 
στοιχεία που αποδεικνύουν αύξηση της μετάδοσης του HIV σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. 

• Το 2007, 48.892 νέα διαγνωσμένα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό HIV αναφέρθηκαν σε 49 από τις 53 
χώρες στην ευρωπαϊκή περιφέρεια της ΠΟΥ (δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την Αυστρία, την Ιταλία, 
το Μονακό και τη Ρωσική Ομοσπονδία). Οι μεγαλύτεροι αριθμοί αναφέρθηκαν στην Εσθονία, στην 
Ουκρανία, στην Πορτογαλία και στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. 5.244 κρούσματα AIDS αναφέρθηκαν από 
48 χώρες (δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την Ιταλία, το Καζαχστάν, το Μονακό, τη Ρωσική 
Ομοσπονδία και την Ουκρανία). 

• Το 2007, 26.279 νέα διαγνωσμένα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό HIV αναφέρθηκαν στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (εν συντομία ΕΕ/ΕΖΕΣ στη 
συγκεκριμένη έκθεση) (δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την Αυστρία και την Ιταλία). Στις χώρες της 
ΕΕ/ΕΖΕΣ, οι μεγαλύτεροι αριθμοί καταγράφηκαν στην Εσθονία, στην Πορτογαλία και στη Λεττονία, ενώ οι 
μικρότεροι στη Σλοβακία, στην Τσεχική Δημοκρατία και στη Ρουμανία. 

• Στην ΕΕ/ΕΖΕΣ, συνηθέστερος τρόπος μετάδοσης της λοίμωξης από τον ιό HIV φαίνεται να είναι η 
σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών, ακολουθούμενη από την ετεροφυλική επαφή. Περίπου το 40 % των 
κρουσμάτων που αναφέρθηκε ότι προέκυψαν από ετεροφυλική επαφή διαγνώστηκε σε άτομα από χώρες με 
γενικευμένη επιδημία του ιού HIV/AIDS. 
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• Σε ό, τι αφορά τις τρεις γεωγραφικές περιοχές της ευρωπαϊκής περιφέρειας της ΠΟΥ, η χρήση ενέσιμων 
ναρκωτικών ουσιών παραμένει ο κύριος τρόπος μετάδοσης στα ανατολικά, ενώ στα κεντρικά ο 
συνηθέστερος τρόπος μετάδοσης είναι η ετεροφυλική επαφή, αν και ο αριθμός των κρουσμάτων του ιού 
HIV που αναφέρθηκε μεταξύ ανδρών με ομοφυλοφιλικές επαφές επίσης έχει σημειώσει αύξηση. Στα δυτικά, 
ο βασικός τρόπος μετάδοσης είναι η σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών, ακολουθούμενη από την 
ετεροφυλική επαφή, εξαιρουμένων των κρουσμάτων σε άτομα από χώρες με γενικευμένη επιδημία. 

• Συνολικά, παρότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή, ο αριθμός των νέων διαγνωσμένων κρουσμάτων λοίμωξης 
από τον ιό HIV που αναφέρθηκαν το 2007 αυξήθηκε, ενώ ο αριθμός των διαγνωσμένων κρουσμάτων AIDS 
συνέχισε να παρουσιάζει γενικά πτώση στην ευρωπαϊκή περιφέρεια της ΠΟΥ, παρότι στα ανατολικά ο 
αριθμός των κρουσμάτων AIDS συνέχισε να σημειώνει αύξηση. Από το 2000, η αναλογία των νέων 
διαγνωσμένων κρουσμάτων του ιού HIV που αναφέρθηκαν ανά εκατομμύριο πληθυσμού σχεδόν 
διπλασιάστηκε από τα 39 ανά εκατομμύριο, το 2000, στα 75 ανά εκατομμύριο το 2007, με βάση τα στοιχεία 
από τις 44 χώρες που αναφέρουν με συνέπεια δεδομένα επιτήρησης για τον ιό HIV. 

• Ο συνολικός αριθμός των εξετάσεων για τον ιό HIV που έγινε ετησίως για διαγνωστικούς σκοπούς, 
εξαιρουμένων των μη συζευγμένων ανώνυμων τεστ και των αιμοδοσιών, σημείωσε στις περισσότερες 
χώρες αύξηση από το 2003 έως το 2007. 

• Τα στοιχεία που παρουσιάζονται εν προκειμένω υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς, δεδομένης 
ειδικότερα της έλλειψης στοιχείων από κάποιες χώρες. Το γεγονός αυτό περιορίζει τα συμπεράσματα που 
μπορούν να συναχθούν αναφορικά με τις διαστάσεις της επιδημίας του ιού HIV και του AIDS στην Ευρώπη. 
Εάν είχαν ληφθεί υπόψη και αυτά τα στοιχεία, οι συνολικοί αριθμοί κρουσμάτων θα ήταν κατά προσέγγιση 
οι διπλάσιοι για το 2007. 

Συστάσεις σχετικά με την επιτήρηση του ιού HIV/ AIDS  
Τα στοιχεία που προκύπτουν από την επιτήρηση του ιού HIV/AIDS είναι ζωτικής σημασίας για την παρακολούθηση 
των τάσεων της επιδημίας του HIV και για την αξιολόγηση της αντίδρασης του τομέα της δημόσιας υγείας. Ως εκ 
τούτου, όλες οι χώρες της Ευρώπης πρέπει: 

• να εφαρμόσουν για τα κρούσματα του ιού HIV και AIDS εθνικά συστήματα αναφοράς επί τη βάσει των 
περιστατικών και να διασφαλίσουν την πληρότητα και το έγκαιρο του χαρακτήρα τους  

• να βελτιώσουν την ποιότητα των δεδομένων που αναφέρουν, ιδίως όσον αφορά τις πιθανές οδούς 
μετάδοσης, και  

• να προαγάγουν μια ολοκληρωμένη επιτήρηση του ιού HIV, η οποία θα περιλαμβάνει επιτήρηση των 
συμπεριφορών σε βάση ρουτίνας και μελέτες επιπολασμού του HIV. 

Συστάσεις σχετικά με τη δημόσια υγεία 
Οι παρεμβάσεις με σκοπό τον έλεγχο της επιδημίας πρέπει να βασίζονται σε ενδείξεις και να προσαρμόζονται στα 
δεδομένα της εκάστοτε χώρας και γεωγραφικής περιοχής. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα επιτήρησης, κρίνεται 
σκόπιμη η εισήγηση των εξής: 

• Ανατολικά: ακρογωνιαίο λίθο των στρατηγικών πρόληψης του ιού HIV πρέπει να αποτελέσουν οι 
παρεμβάσεις για τον έλεγχο του HIV μεταξύ των χρηστών ενέσιμων ναρκωτικών ουσιών. Πρέπει επίσης να 
ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης της μετάδοσης μέσω ετεροφυλικής επαφής, στοχοθετημένα κυρίως στα 
άτομα με συντρόφους υψηλού κινδύνου. 

• Κεντρικά: η πρόληψη πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα της εκάστοτε χώρας προκειμένου να 
διαφυλαχθούν τα επιδημιολογικά πλεονεκτήματα της κάθε χώρας. 

• Δυτικά: ακρογωνιαίο λίθο των στρατηγικών πρόληψης του ιού HIV πρέπει να αποτελέσουν οι παρεμβάσεις 
για τον έλεγχο του HIV μεταξύ ανδρών με ομοφυλοφιλικές επαφές, π.χ. ανανεωμένες εκστρατείες για 
ασφαλέστερη σεξουαλική επαφή στοχοθετημένες στους άνδρες με ομοφυλοφιλικές επαφές. Οι παρεμβάσεις 
για πρόληψη, θεραπεία και φροντίδα πρέπει να αναμορφωθούν ώστε να απευθύνονται και στους 
πληθυσμούς μεταναστών. 

• Σε όλες τις επιμέρους περιοχές πρέπει να προωθηθούν οι εξετάσεις για διάγνωση του ιού HIV προκειμένου 
να διασφαλιστεί η έγκαιρη πρόσβαση σε θεραπεία και να δοθούν συμβουλές με σκοπό να αποτραπεί ή να 
περιοριστεί η περαιτέρω μετάδοση, καθώς και προκειμένου να βελτιωθούν τα μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα των θεραπειών για τα άτομα που έχουν προσβληθεί. 
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Ειδικές εκθέσεις 
6. Σχέδιο δράσης-πλαίσιο για την καταπολέμηση της 
φυματίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Δημοσίευση: Μάρτιος 2008) 

Η φυματίωση είναι μια σοβαρή μολυσματική νόσος που προσβάλλει τους ανθρώπους. Η μόλυνση μεταδίδεται τις 
περισσότερες φορές με εισπνοή σταγονιδίων που περιέχουν βακτήρια τα οποία παράγονται από άτομο με 
πνευμονική νόσο. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία, η ακατάλληλη θεραπεία ή η ανεπαρκής 
συμμόρφωση ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποτυχία ίασης, πρώιμη υποτροπή ή ανάπτυξη ανθεκτικής στα φάρμακα 
φυματίωσης.  

Τις τελευταίες δεκαετίες, η επίπτωση της φυματίωσης στην ΕΕ παρουσιάζει σταθερή μείωση. Τα στοιχεία από τα 27 
κράτη μέλη της ΕΕ είναι μεταξύ των χαμηλότερων σε ολόκληρο τον κόσμο, αν και υψηλότερα από άλλες 
βιομηχανοποιημένες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, καθώς 
παρόμοια ευνοϊκή επιδημιολογική κατάσταση επικρατούσε σε αρκετές χώρες δεκαετίες πριν, με αποτέλεσμα τον 
περιορισμό της ευαισθητοποίησης και τη μείωση των πόρων και των υπηρεσιών για την πρόληψη και τον έλεγχο 
της φυματίωσης. Συνεπώς, παρατηρήθηκε επανεμφάνιση της νόσου η οποία τροφοδοτήθηκε από την επιδημία του 
ιού HIV και την ανάπτυξη πολυανθεκτικής στα φάρμακα φυματίωσης. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να γίνουν νέες 
προσπάθειες όσον αφορά τόσο τα προγράμματα ελέγχου όσο και τις δραστηριότητες για τη διασφάλιση έγκαιρης 
διάγνωσης, διαθεσιμότητας κατάλληλων θεραπειών και ολοκλήρωσης της χορηγούμενης θεραπείας.  

Με δεδομένη αυτήν την κατάσταση, ο Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρκος Κυπριανού, έκανε 
έκκληση τον Μάρτιο του 2007 στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) να υποβάλει πρόταση 
για ένα σχέδιο δράσης με στόχο την καταπολέμηση της φυματίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του σχεδίου δράσης-πλαισίου για τη φυματίωση είναι ο έλεγχος και, εν τέλει, η 
εξάλειψη της φυματίωσης στην ΕΕ. Οι περισσότερες από τις δράσεις που έχουν ως στόχο τη μείωση του φορτίου 
της φυματίωσης έγκεινται σε εθνικές προσπάθειες των κρατών μελών τις οποίες υποστηρίζουν τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ. Οι στόχοι του σχεδίου είναι:  

• η αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτικών αρχών και των πολιτών σχετικά με τη φυματίωση ως 
ζήτημα που απασχολεί τη δημόσια υγεία στην ΕΕ 

• η υποστήριξη και ενδυνάμωση των προσπαθειών των κρατών μελών για την καταπολέμηση της 
φυματίωσης με βάση την επιδημιολογική κατάσταση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε κράτος  

• η συνεισφορά στον έλεγχο της φυματίωσης στην ΕΕ, με την υποστήριξη προς τις χώρες από τις οποίες 
προέρχονται τα εισαγόμενα κρούσματα. 

Η συγκεκριμένη πρόταση βασίζεται σε τέσσερις αρχές: διασφάλιση άμεσης και ποιοτικής περίθαλψης όλων των 
ασθενών, ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των συστημάτων υγείας, ανάπτυξη νέων εργαλείων και οικοδόμηση 
συνεργασιών και συμπράξεων με χώρες και ενδιαφερόμενους φορείς. Επί τη βάσει των αρχών αυτών οργανώθηκαν 
οκτώ τομείς στρατηγικής ανάπτυξης. Οι προτεινόμενοι στόχοι/δράσεις για καθέναν από τους οκτώ τομείς είναι εν 
συντομία οι εξής: 

Τομέας 1. Δέσμευση για τον έλεγχο της φυματίωσης, την ευαισθητοποίηση και τις 
δυνατότητες των συστημάτων υγείας 
1. Αύξηση της δέσμευσης των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την πολιτική βούληση και τους πόρους για τα 

σχέδια ελέγχου της φυματίωσης, στο πλαίσιο συνολικών στρατηγικών για τη δημόσια υγεία. 
2. Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των συστημάτων υγείας των κρατών μελών να διεξάγουν δραστηριότητες 

για τον έλεγχο και την εξάλειψη της φυματίωσης.  

Τομέας 2. Επιτήρηση 
1. Αξιολόγηση των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών και της εξάπλωσης της φυματίωσης στον πληθυσμό σε 

σχέση με τον χρόνο και τη γεωγραφία, τόσο στα κράτη μέλη όσο και γενικότερα σε ολόκληρη την Ευρώπη.  
2. Παρακολούθηση των επιδόσεων των δραστηριοτήτων ελέγχου της φυματίωσης και προώθηση των εν λόγω 

πληροφοριών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με σκοπό τη διαμόρφωση των κατάλληλων παρεμβάσεων 
για την αναβάθμιση των εθνικών και ευρωπαϊκών σχεδίων για την καταπολέμηση της φυματίωσης. 
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3. Αναγνώριση και περιγραφή ευπαθών πληθυσμών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο φυματίωσης και μη 
ευνοϊκής πρόγνωσης, στους οποίους πρέπει να επικεντρώνονται οι δραστηριότητες της δημόσιας υγείας. 

Τομέας 3. Εργαστηριακές υπηρεσίες 
1. Ανάπτυξη και εφαρμογή υψηλής ποιότητας σύγχρονων εργαστηριακών υπηρεσιών οι οποίες υποστηρίζουν 

τις κλινικές ανάγκες, τις ανάγκες της δημόσιας υγείας και της έρευνας σχετικά με τη φυματίωση. 
2. Διασφάλιση ασφαλών, ορθών και ποιοτικών εργαστηριακών υπηρεσιών και κατάλληλα εκπαιδευμένου 

προσωπικού για την εκτέλεση των εργασιών. 
3. Διασφάλιση επενδύσεων για την μακροχρόνια στήριξη των εργαστηριακών υπηρεσιών.  

Τομέας 4. Έγκαιρη και ποιοτική περίθαλψη όλων των ασθενών που πάσχουν από 
φυματίωση  

1. Έγκαιρη διάγνωση όλων των περιστατικών και διασφάλιση της παροχής κατάλληλης θεραπείας και 
περίθαλψης για τη φυματίωση. 

2. Προσαρμογή παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες επιδημιολογικές καταστάσεις και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 
για τη διασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας για τον έλεγχο της φυματίωσης σε κάθε επίπεδο. 

3. Επίτευξη της σταθερής εφαρμογής των μέτρων διαχείρισης επιδημικών εκρήξεων. 
4. Διασφάλιση της κάλυψης των μεμονωμένων αναγκών σε θέματα υγείας όλων των ασθενών που πάσχουν 

από φυματίωση. 

Τομέας 5. Πολυανθεκτική (MDR) και υπερανθεκτική (XDR TB) φυματίωση 
Οι ακόλουθοι στόχοι αφορούν όλα τα κράτη μέλη, αλλά ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις χώρες στις οποίες 
η πολυανθεκτική στα φάρμακα και υπερανθεκτική φυματίωση αποτελούν μεγαλύτερο πρόβλημα.  

1. Βελτιστοποίηση και ενίσχυση της επιτήρησης και παρακολούθησης της πολυανθεκτικής και υπερανθεκτικής 
φυματίωσης.  

2. Ειδική βελτίωση των υπηρεσιών δοκιμής ευαισθησίας σε αντιφυματικά φάρμακα εντός της ΕΕ στο πλαίσιο 
των ενισχυμένων εργαστηριακών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της φυματίωσης. 

3. Βελτίωση της περίθαλψης και της διαχείρισης των ασθενών με πολυανθεκτική και υπερανθεκτική 
φυματίωση, περιλαμβανομένου του ελέγχου λοίμωξης και των πρακτικών «ιχνηλάτησης 
επαφών»/προφύλαξης. 

4. Βελτίωση της πρόσβασης και της διαθεσιμότητας φαρμάκων πρώτης και δεύτερης γραμμής, με σκοπό τη 
διασφάλιση της εύλογης χρήσης των αντιφυματικών φαρμάκων. 

Τομέας 6. Συλλοίμωξη φυματίωσης/ ιού HIV  
1. Μείωση των περιπτώσεων συλλοίμωξης φυματίωσης/ιού HIV στην ΕΕ με την ενίσχυση της συνεργασίας 

μεταξύ των σχεδίων για τη φυματίωση και τον ιό HIV/AIDS ή των κατάλληλων υπηρεσιών στα πλαίσια των 
συστημάτων υγείας. 

2. Προώθηση των δραστηριοτήτων έρευνας και των κλινικών μελετών σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη 
συννοσηρότητα από φυματίωση/ιό HIV. 

Τομέας 7. Νέα εργαλεία για τον έλεγχο της φυματίωσης  
1. Προσδιορισμός προτεραιοτήτων για τη βασική, εφαρμοσμένη και επιχειρησιακή έρευνα στην ΕΕ. 
2. Παροχή χρηματοδότησης και συντονισμού. 

Τομέας 8. Οικοδόμηση συνεργασιών και συμπράξεων με άλλες χώρες  
1. Διασφάλιση ότι η φυματίωση συνεχίζει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο στην πολιτική, τεχνική και 

ερευνητική ατζέντα της ΕΕ και των εθνικών δημόσιων φορέων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανταγωνιστικές 
προτεραιότητες και τους περιορισμένους πόρους που διατίθενται.  

2. Βοήθεια για την εξάλειψη του στιγματισμού, διασφάλιση της πρόωρης και άμεσης ανίχνευσης της 
φυματίωσης, της πολυανθεκτικής φυματίωσης (MDR TB) και της υπερανθεκτικής φυματίωσης (XDR TB) και 
παρότρυνση των ασθενών να προσέρχονται για θεραπεία σύμφωνα με τον χάρτη ασθενών με φυματίωση.  

3. Διασφάλιση ότι η επακόλουθη θεραπεία είναι διαθέσιμη, προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και, το κυριότερο, 
επιτυχής.  

4. Περαιτέρω κοινή ανάπτυξη της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ του ECDC, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, των μεμονωμένων χωρών, της ΠΟΥ και άλλων ενδιαφερομένων μερών. 
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7. Επιτήρηση των μεταδοτικών ασθενειών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μακροπρόθεσμη στρατηγική: 2008–2013 
(Δημοσίευση: Μάιος 2008) 

Η εν λόγω μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μελλοντική επιτήρηση των μεταδοτικών ασθενειών στην ΕΕ 
διαμορφώθηκε με σκοπό να συμβάλει στη δρομολόγηση των αποφάσεων για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης. Η στρατηγική καλύπτει τα έτη έως το 2013, ευθυγραμμιζόμενη χρονικά με το 
πολυετές στρατηγικό σχέδιο του ECDC (το οποίο εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του ECDC τον Ιούνιο του 
2007). Επιπλέον, έχει προβλεφθεί η παραγωγή συνεργιστικών αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με την εργαστηριακή 
στρατηγική του ECDC. 

Η στρατηγική επιχειρεί να προσδιορίσει τους όρους και το αντικείμενο της επιτήρησης, τους σκοπούς και τους 
στόχους της, καθώς και τις οργανωτικές της απαιτήσεις. Σκιαγραφεί επίσης τους τρόπους στήριξης των κρατών 
μελών και παρουσιάζει ένα χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της. 

Γενικός στόχος της στρατηγικής είναι η συμβολή στον περιορισμό της επίπτωσης και του επιπολασμού των 
μεταδοτικών ασθενειών στην Ευρώπη μέσω της παροχής σχετικών δεδομένων, πληροφοριών και εκθέσεων 
αναφορικά με τη δημόσια υγεία στους φορείς λήψης αποφάσεων, στους επαγγελματίες και στους εργαζόμενους 
στον κλάδο της υγείας, σε μια προσπάθεια προώθησης ενεργειών που θα έχουν ως αποτέλεσμα την έγκαιρη 
πρόληψη και έλεγχο των μεταδοτικών ασθενειών στην Ευρώπη. Ο μεγάλος βαθμός εγκυρότητας και η καλή 
συγκρισιμότητα των στοιχείων για τις μεταδοτικές ασθένειες που θα αναφέρονται από τα κράτη μέλη είναι 
επιτακτικά προς επίτευξη του στόχου αυτού. 

Μια πιο συντονισμένη προσέγγιση στο θέμα της επιτήρησης: 

● θα βελτιώσει την ανά περιοχές συγκρισιμότητα των στοιχείων 
● θα περιορίσει την πολυπλοκότητα της επιτήρησης στην Ευρώπη 
● θα επιτρέψει τη διαχείριση της επιτήρησης με συνεργιστικό τρόπο 
● θα αποτρέψει την άσκοπη επανάληψη του ίδιου έργου 
● θα εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα καλύτερα από ποιοτικής άποψης στοιχεία για τη δημόσια υγεία, μέσα από 

πιο σχετικά και αξιόπιστα δεδομένα 
● θα καταστήσει ευκολότερη την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων επιτήρησης 
● θα είναι κατά πάσα πιθανότητα πιο αποδοτική και βιώσιμη από οικονομικής άποψης 
● θα καταστήσει ευκολότερη την πρόσβαση στα δεδομένα και τη χρήση τους 
● θα ενισχύσει την ανίχνευση και την παρακολούθηση διεθνών επιδημικών εκρήξεων 
● θα συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων  
● θα διασφαλίσει τη συμπερίληψη ασθενειών σε προγράμματα δράσεων επιτήρησης και έρευνας με βάση τις 

ευρωπαϊκές προτεραιότητες. 

Το ECDC αναπτύσσει ένα σύστημα επιτήρησης των μολυσματικών νόσων βάσει δεικτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με 
τίτλο «Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης (TESSy)». Το σύστημα TESSy θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στη 
βελτίωση της συλλογής, της επικύρωσης, της αποθήκευσης και της διάδοσης δεδομένων επιτήρησης από τα κράτη 
μέλη της ΕΕ και τις χώρες του ΕΟΧ. Αρχικά, το TESSy θα συγκεντρώνει ένα περιορισμένο σύνολο κεντρικών 
μεταβλητών, σημαντικών για την επιτήρηση ρουτίνας των κρουσμάτων μολυσματικών νόσων. Αφότου το TESSy 
αποκτήσει γενική αποδοχή και αρχίσει να χρησιμοποιείται ως πρότυπη περιφερειακή βάση δεδομένων, οι 
μακροπρόθεσμοι στόχοι του ECDC που αφορούν τον περιορισμό της πολυπλοκότητας και του φόρτου εργασίας για 
όλους τους μετέχοντες θα ενισχυθούν μέσω: 

● της τυποποίησης της συλλογής δεδομένων για τους σκοπούς επιτήρησης των μολυσματικών νόσων 
● της παροχής ενός ενιαίου σημείου παραπομπής για την αναφορά και ανάκτηση δεδομένων για τα κράτη 

μέλη 
● της τυποποίησης των εκθέσεων βάσει των δεδομένων επιτήρησης, και 
● της παροχής μιας συνεπούς και εύκολα διαθέσιμης επισκόπησης της τρέχουσας κατάστασης στην ΕΕ. 

Θα ρυθμιστεί επίσης το τρέχον πρόβλημα της διπλής αναφοράς ορισμένων ασθενειών λόγω της συμμετοχής 
διάφορων περιφερειακών οργανισμών στην επιτήρηση των ασθενειών —όπως η ΠΟΥ/Ευρώπη ή το ΕΚΠΝΤ— με 
στόχο να περιοριστεί και, ενδεχομένως, να εξαλειφθεί η καταβολή διπλής προσπάθειας. 

Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστεί μια μεταβατική διαδικασία αναφορικά με τις αρχές της συνεργασίας για την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ECDC και των κρατών μελών καθώς και μεταξύ του ECDC και των Δικτύων 
Αποκλειστικής Παρακολούθησης, προκειμένου να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο ρόλος των παρόχων των 
δεδομένων και των χρηστών των δεδομένων, τόσο στα κράτη μέλη όσο και στο ECDC (και σε άλλα μέρη όπως η 
ΠΟΥ). Αυτή η μεταβατική διαδικασία θα πρέπει επίσης να καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες δημοσίευσης 
των αποτελεσμάτων από την ανάλυση δεδομένων. Με βάση την εμπειρία που θα αποκομιστεί από αυτήν τη 
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μεταβατική διαδικασία, θα καθιερωθεί μια πιο λεπτομερειακή, τελική, μακροπρόθεσμη διαδικασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

Η μελλοντική συνεργασία με τους ειδικούς για κάθε ασθένεια εμπειρογνώμονες (οι οποίοι θα οριστούν από τους 
αρμόδιους φορείς) θα δομηθεί ως εξής: οι ασθένειες/παθογόνοι παράγοντες θα χωριστούν σε έξι βασικές 
κατηγορίες. Εφόσον είναι απαραίτητο, εντός οποιασδήποτε από αυτές τις έξι κατηγορίες ή επιχειρησιακές ομάδες 
θα καθιερωθούν πιο εστιασμένες (ειδικές για κάθε ασθένεια) υποκατηγορίες. Για καθεμία από τις έξι αυτές βασικές 
κατηγορίες θα πραγματοποιούνται ετήσιες συνεδριάσεις όπου θα συζητούνται ζητήματα που αφορούν την 
επιτήρηση ολόκληρης της ομάδας ασθενειών. Εφόσον είναι απαραίτητο, θα μπορούν να πραγματοποιούνται 
ταυτόχρονα παράλληλες σύνοδοι/συμπόσια, περισσότερο εξειδικευμένες στις επιμέρους ασθένειες. Για καθεμία από 
τις έξι βασικές κατηγορίες ασθενειών/επιχειρησιακές ομάδες θα οριστεί συντονιστική ομάδα. Οι ομάδες αυτές θα 
αναλάβουν πολλές από τις λειτουργίες που επιτελούσαν οι πρώην διευθύνουσες ομάδες των Δικτύων Αποκλειστικής 
Παρακολούθησης. 

Απαραίτητες για την ενίσχυση της επιτήρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι καλές εργαστηριακές υπηρεσίες σε 
επίπεδο χωρών. Το ECDC θα συνεχίσει το έργο που έχει ήδη επιτελεστεί και θα στηρίξει την ενίσχυση των 
εργαστηριακών δυνατοτήτων στα κράτη μέλη, στις χώρες του ΕΟΧ / της ΕΖΕΣ και στις υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες σε συνεργασία με την Επιτροπή, τους αρμόδιους φορείς του ECDC και τα εθνικά μικροβιολογικά εστιακά 
σημεία των κρατών μελών. 

Το ECDC θα καταβάλλει εντατικές προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι κάθε χώρα διαθέτει υπηρεσίες 
εθνικού εργαστηρίου αναφοράς, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ώστε όλες οι χώρες να είναι σε θέση να επιβεβαιώνουν τη 
διάγνωση, την απομόνωση και τον περαιτέρω χαρακτηρισμό παθογόνων παραγόντων. Με αυτόν τον τρόπο θα 
διαμορφωθεί μια βάση αναφοράς των επιβεβαιωμένων και των πιθανών κρουσμάτων, τόσο σε κανονικές περιόδους 
όσο και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Το ECDC θα έρθει σε επαφή με αυτά τα εργαστήρια και θα τα βοηθήσει 
να ενοποιήσουν τα δεδομένα τους με τα επιδημιολογικά (και κλινικά) δεδομένα σε εθνικό επίπεδο. Η ποιοτική 
διασφάλιση των εργαστηριακών μεθόδων είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η ακρίβεια 
των δεδομένων, γι’ αυτό και την περίοδο αυτή θα προωθηθούν ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Το ECDC θα υλοποιήσει τη στρατηγική επιτήρησης σε δύο στάδια: το πρώτο στάδιο συνίσταται σε μια μεταβατική 
περίοδο που θα διαρκέσει έως το 2010, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί κυρίως η σταδιακή ενσωμάτωση στο 
ECDC της επιτήρησης των μεταδοτικών ασθενειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία είναι επιφορτισμένα επί 
του παρόντος τα Δίκτυα Αποκλειστικής Παρακολούθησης. Κατά το δεύτερο στάδιο (2010–2013), το ECDC θα 
αναλάβει την πλήρη ευθύνη της επιτήρησης και θα εστιάσει εν συνεχεία στην ανάπτυξη και παγίωση όσο το 
δυνατόν καλύτερων ποιοτικά συστημάτων για την Ευρώπη. 

Προκειμένου να διατηρήσει καίρια και επίκαιρη την εν λόγω στρατηγική και τους στόχους της, το ECDC θα 
διαβουλευτεί ξανά με τα κράτη μέλη και τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να είναι εφικτή η ενσωμάτωση 
καινούριων στρατηγικών και νέων στοιχείων, κατά περίπτωση. 
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Εκθέσεις συνεδρίασης 
8. Μολυσματικές νόσοι και κοινωνικοί καθοριστικοί 
παράγοντες 
(Πραγματοποίηση συνάντησης: Απρίλιος 2007, δημοσίευση έκθεσης: Φεβρουάριος 2008) 

Η έκθεση βασίζεται σε πρόγραμμα υπό μορφή εργαστηρίου για τις κοινωνικές συνιστώσες των μολυσματικών 
νόσων, το οποίο οργανώθηκε από το ECDC και στο οποίο συμμετείχαν ερευνητές από το πεδίο των μολυσματικών 
νόσων και των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων. Κύριοι στόχοι του εργαστηρίου ήταν: 

• η αξιολόγηση της σημασίας της κοινωνικής ανισότητας στο φορτίο των μεταδοτικών ασθενειών 
• ο προσδιορισμός βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία, οι 

οποίες θα χρησιμοποιηθούν στον τομέα της πρόληψης ή διαχείρισης μολυσματικών νόσων 
• η ανάπτυξη στρατηγικών και μέτρων για αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία που οφείλονται σε 

κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες. 

Η έκθεση εστιάζει στα κεντρικά θέματα και σε τομείς συζήτησης στο πλαίσιο του εργαστηρίου και είναι 
οργανωμένη σε πέντε βασικές ενότητες: 

• κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες των μεταδοτικών ασθενειών 
• θέματα εξειδικευμένα σε επιμέρους ασθένειες 
• στοχοθετημένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κοινωνικής ανισότητας 
• πολιτικές για την αντιμετώπιση της κοινωνικής ανισότητας 
• καθορισμός ενεργειών προτεραιότητας. 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, παρατηρήθηκε ότι στο φορτίο των μεταδοτικών ασθενειών υφίσταται 
κοινωνικό χάσμα τουλάχιστον εξίσου μεγάλο με το χάσμα στις μη μεταδοτικές ασθένειες. Το χάσμα ενδέχεται να 
είναι ακόμη μεγαλύτερο για συγκεκριμένες ομάδες και συγκεκριμένες λοιμώξεις. Παρότι, σε γενικές γραμμές, το 
θέμα αφορά κυρίως τις περιθωριοποιημένες ομάδες, η κοινωνική διαβάθμιση δεν επηρεάζει όλες τις λοιμώξεις με 
τον ίδιο τρόπο: οι ομάδες με μεγαλύτερη κοινωνικο-οικονομική επιφάνεια ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο για συγκεκριμένες λοιμώξεις λόγω συγκεκριμένων συμπεριφορών υψηλού κινδύνου. 

Είναι σαφές ότι είναι αναγκαίο να γίνουν γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με το φορτίο των μεταδοτικών 
ασθενειών στην Ευρώπη έτσι ώστε να τεθούν προτεραιότητες στην αξιολόγηση, στην έρευνα, στις παρεμβάσεις 
και στην αλλαγή πολιτικής. Αυτή η διαδικασία χαρτογράφησης έχει ήδη κινηθεί όσον αφορά, για παράδειγμα, τη 
φυματίωση. 

Μια σύσταση που διατυπώθηκε από το εργαστήριο ήταν η συμπλήρωση της επιτήρησης των μολυσματικών νόσων 
με έναν ή δύο κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να προκύψουν αρχικά βασικές 
γνώσεις και εν συνεχεία πιο λεπτομερειακές γνώσεις μέσα από έρευνες. Στο πλαίσιο πρότυπων μελετών στον τομέα 
της υγείας και, ενδεχομένως, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών μελετών, μπορούν να συμπεριληφθούν βιολογικοί δείκτες 
μολυσματικών νόσων. 

Άλλο συμπέρασμα του εργαστηρίου ήταν ότι οι κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες δεν βρίσκονται πλέον στην 
ημερήσια διάταξη των ερευνών και ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι υφίσταται κενό γνώσης όσον αφορά τους 
παράγοντες που ευνοούν τις λοιμώξεις σε διάφορες περιοχές και πληθυσμούς. Μια σημαντική παράμετρος η οποία 
συχνά παραβλέπεται είναι το πλαίσιο εντός του οποίου οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται. Οι παράγοντες κινδύνου 
των μολυσματικών νόσων δεν είναι ατομικοί παράγοντες κινδύνου και οι παθογόνοι παράγοντες μπορεί να 
διαφέρουν ανάμεσα σε διάφορες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες. Γι’ αυτό πρέπει να διερευνηθούν οι κοινωνικοί 
καθοριστικοί παράγοντες των μολυσματικών νόσων, αξιοποιώντας τα υφιστάμενα δεδομένα σε μέγιστο βαθμό. 
Επιμέρους τομείς οι οποίοι πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω είναι οι μετανάστες, ο μετριασμός του στίγματος και 
οι κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες που επηρεάζουν τις ανισότητες στην υγεία. 

Ένα ειδικό αίτημα της συνάντησης ήταν η δημιουργία βάσης δεδομένων με ορθές παρεμβάσεις. Σκοπός μιας 
τέτοιας βάσης δεδομένων θα είναι η διασφάλιση της καλής ροής των πληροφοριών, ιδίως από περιοχές που δεν 
δημοσιοποιούν πολλές πληροφορίες αλλά διαθέτουν πλούσια εμπειρία. 

Η αγωγή σε θέματα υγείας θεωρήθηκε προτεραιότητα πολιτικής δράσης σε διπλό επίπεδο. Η αγωγή υγείας ήδη από 
μικρή ηλικία πρέπει να βρίσκεται ψηλά στην εκπαιδευτική ατζέντα των φορέων χάραξης πολιτικής . Η αγωγή αυτή 
θα καλύπτει τους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες των ζητημάτων υγείας έτσι ώστε οι επόμενες γενιές να 
μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική διαδικασία. Η διδασκαλία θα καλύπτει τα αποτελέσματα του κοινωνικού 
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διαχωρισμού στην υγεία, θα αναπτύσσει ειδικές δεξιότητες προστασίας έναντι των κινδύνων για την υγεία και θα 
επιτρέπει στα άτομα να ενεργούν σκεπτόμενα και να επηρεάζουν την έκθεσή τους σε παράγοντες κινδύνου. 
Δεύτερον, θα πρέπει να ενισχυθεί η κατάρτιση που παρέχεται σε σχολές ιατρικής, νοσηλευτικής, κοινωνιολογίας 
κ.λπ. όσον αφορά τους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες. Οι μελλοντικοί εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας 
θα πρέπει να συμμετάσχουν στον διάλογο και να συνηγορήσουν υπέρ της αλλαγής στις καταβολές των 
παραγόντων. Ο τομέας της δημόσιας υγείας θα πρέπει να συνεισφέρει στον διάλογο αναφορικά με τις κοινωνικές 
ανισότητες και την επίδρασή τους στην υγεία. 

Είναι σαφές ότι προτεραιότητα αποτελεί η ανάδειξη των μακροκοινωνικών καθοριστικών παραγόντων και η 
συνεργασία με τομείς πέραν του κλάδου της δημόσιας υγείας (πολιτικούς, κοινωνικούς, μηχανολογικούς κ.λπ.). Στο 
πλαίσιο αυτών των προσπαθειών συνηγορίας, είναι απαραίτητη η διεξοδική μελέτη και συζήτηση των στόχων. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν βέλτιστα παραδείγματα από την ιστορία όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Το ECDC 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως συνήγορος της σημασίας των ανισοτήτων στον έλεγχο των 
μεταδοτικών ασθενειών. 

9. Εργαστήριο για την περιβαλλοντική μεταβολή και τις 
μολυσματικές νόσους 
(Πραγματοποίηση συνάντησης: Μάρτιος 2007, δημοσίευση έκθεσης: Μάιος 2008) 

Στόχοι της συνάντησης 
● εξέταση των στοιχείων που αφορούν την επίδραση της παγκόσμιας κλιματικής και οικολογικής αλλαγής στο 

φορτίο των μεταδοτικών ασθενειών στην Ευρώπη 
● συζήτηση των δημοσιοϋγειονομικών εχεγγύων που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των απειλών από 

μολυσματικές νόσους λόγω της αλλαγής του κλίματος, και 
● προσδιορισμός των ερευνητικών αναγκών. 

Αλλαγή του κλίματος 
Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) δηλώνει ότι το κλίμα αλλάζει, και αναμένει 
υψηλότερες θερμοκρασίες, άνοδο της στάθμης της θάλασσας και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι αλλαγές αυτές 
επηρεάζουν το οικοσύστημα, τα ύδατα, τη γεωργία, την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση την 
υγεία του πληθυσμού, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η κλιματική και οι λοιπές οικολογικές αλλαγές μπορούν να 
επηρεάσουν την κατανομή των μολυσματικών νόσων με διάφορους τρόπους. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν 
ότι η δέσμευση για σταθεροποίηση της ατμοσφαιρικής σύνθεσης —το είδος της αλλαγής του κλίματος για το οποίο 
έχουμε δεσμευτεί— καλεί για άμεση δράση. 

Απειλές ασθενειών 
Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση συζήτησαν την επίδραση των κλιματικών και άλλων σχετικών περιβαλλοντικών 
αλλαγών στις ασθένειες που μεταδίδονται από φορείς, τρωκτικά, το νερό, τα τρόφιμα και τον αέρα. Παρότι τα 
στοιχεία ήταν λιγοστά, οι συμμετέχοντες κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένες ασθένειες που μεταδίδονται μέσω φορέων και τρωκτικών έχουν δυνητικά 
την ικανότητα να μεταβάλλουν το εύρος της κατανομής τους ανάλογα με τις κλιματικές αλλαγές 
(θερμοκρασία, ακραίες καιρικές συνθήκες, εποχικότητα) και με περιβαλλοντικούς παράγοντες (χρήση της 
γης, οικοσυστήματα, αποψίλωση των δασών, υδρολογία, βιοποικιλότητα). Σε αυτές περιλαμβάνονται 
ασθένειες που οφείλονται σε αρμποϊούς όπως ο ιός του δάγκειου, της τσικογκούνιας, του Δυτικού Νείλου 
και, ενδεχομένως, της ελονοσίας. Η πυκνότητα και η κατανομή του πληθυσμού των τρωκτικών επίσης 
επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. 

• Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη για εισαγόμενες υδατογενείς νόσους όπως η χολέρα, για εστιακές 
επιδημικές εκρήξεις λόγω ακραίων κατακρημνίσεων και για υγειονομικά προβλήματα σχετιζόμενα με την 
υπερροή αποβλήτων και λυμάτων. Πιθανές αλλαγές στη συχνότητα διαρροϊκών νόσων επίσης 
αξιολογήθηκαν ως σημαντικές. Οι ομάδες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι, μεταξύ άλλων, οι 
άποροι, οι ηλικιωμένοι, οι πολύ νέοι, οι περιθωριοποιημένες ομάδες, οι ταξιδιώτες που εκτέθηκαν στο 
εξωτερικό και τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα ή τα άτομα με προϋπάρχουσα ιατρική πάθηση.  

• Οι τροφιμογενείς νόσοι εξετάστηκαν υπό το πρίσμα των μεταβαλλόμενων ανθρώπινων συμπεριφορών και 
των μεταβαλλόμενων μοντέλων επαφής ανάμεσα στα άγρια και στα οικόσιτα ζώα, ιδίως υπό συνθήκες 
ξηρασίας. 
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• Η έξαρση του άσθματος και των χρόνιων αποφρακτικών πνευμονικών παθήσεων αναγνωρίστηκε ως η πιο 
σημαντική επίδραση της αλλαγής του κλίματος στο αναπνευστικό σύστημα. Ο υψηλός επιπολασμός των 
ασθενειών αυτών θεωρήθηκε ότι τις καθιστά καλό δείκτη για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της 
αλλαγής του κλίματος. 

Στοιχεία δημοσιοϋγειονομικής επάρκειας 
Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι οι απαιτούμενες δεξιότητες είναι κεντρικά στοιχεία δημοσιοϋγειονομικής 
επάρκειας και αντανακλούν αξίες που υπάρχουν —ή πρέπει να υπάρχουν— σε όλες τις χώρες. Άλλα σημεία που 
συμφωνήθηκαν ήταν τα εξής: 

• Η ενίσχυση των εχεγγύων για αντιμετώπιση της απειλής νέων μολυσματικών νόσων που σχετίζονται με την 
αλλαγή του κλίματος μπορεί να θεωρηθεί ως τρόπος ενίσχυσης της δημόσιας υγείας ευρύτερα. Ιδιαίτερης 
σημασίας είναι η ανάγκη συντονισμού του διατομεακού και διυπηρεσιακού έργου. 

• Οι τέσσερις τομείς δημοσιοϋγειονομικής επάρκειας που εξετάστηκαν ήταν η επιτήρηση, η έρευνα, η 
διασφάλιση και η πολιτική. Στρατηγικές επιτήρησης για ορισμένα προβλήματα που οφείλονται στην αλλαγή 
του κλίματος υπάρχουν ήδη, παραμένουν ωστόσο κενά στον τομέα των μολυσματικών νόσων. 

• Ένα αναγκαίο πρώτο βήμα είναι η διενέργεια αξιολόγησης κινδύνων για τον εντοπισμό των παραγόντων 
κινδύνου και των ευπαθών ομάδων. Η αξιολόγηση αυτή θα θέσει μια βάση με απτά στοιχεία για τη 
διατύπωση δημοσιοϋγειονομικών/κλινικών οδηγιών και συστάσεων πολιτικής.  

• Το κενό εντομολογικής γνώσης αποτελεί μείζονα ανασταλτικό παράγοντα. Μια πιο εκτεταμένη εντομολογική 
κατάρτιση θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. 

• Η ομάδα συμφώνησε ότι, παρότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, δεν είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί ένα σύστημα που θα καλύπτει ολόκληρη την Ευρώπη, διότι πολλές από τις 
δυνητικά απειλητικές ασθένειες είναι σπάνιες στις περισσότερες περιοχές.  

• Κοινή γνώμη ήταν η υιοθέτηση μιας προσέγγισης «αντίδρασης τη στιγμή που είναι απαραίτητο». Στο 
επίκεντρο αυτής της προσέγγισης βρίσκεται η ευελιξία και η ταχεία αντίδραση στα προβλήματα ενόσω αυτά 
ανακύπτουν. Η προσέγγιση βασίζεται στην αντίληψη ότι πολύ λίγες μέχρι τώρα από αυτές τις μολυσματικές 
νόσους —όταν εξετάζονται σε συνάρτηση με την αλλαγή του κλίματος ή άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα— 
έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα.  

• Είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιηθεί το κοινό (ίσως ακόμη και οι επαγγελματίες) για ορισμένα γενικά 
ζητήματα, προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα ορισμένες από τις επικείμενες αλλαγές. 

• Η νέα Πράσινη Βίβλος για την αλλαγή του κλίματος αποτελεί μοναδική ευκαιρία ενίσχυσης των 
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής όσον αφορά τις πολιτικές υγείας.  

Ανάγκες για έρευνα, προκλήσεις και εμπόδια 
Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση εντόπισαν πλήθος ζητημάτων προς έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης 
για καθορισμό δεικτών και εντοπισμό των ευπαθών ομάδων. Οι συμμετέχοντες σημείωσαν ότι ανάμεσα στα 
διάφορα κράτη μέλη υπάρχουν σαφώς διαφοροποιημένες δυνατότητες όσον αφορά την παρακολούθηση και την 
έρευνα σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος. Επίσης πρότειναν τη χρήση παρατηρητηρίων σε όλες τις χώρες ως 
μια γρήγορη λύση για τη συγκέντρωση πανευρωπαϊκών δεδομένων έως ότου καταστούν πλήρως λειτουργικά όλα 
τα συστήματα δημόσιας υγείας και παρακολούθησης. 

Η πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί σε μακροχρόνια βάση είναι μια ακόμη ανάγκη. Η σύνδεση 
αυτών των δεδομένων με στοιχεία από δορυφόρους με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την 
ανθρώπινη υγεία αποτελεί πρόκληση. Μια ακόμη ερευνητική πρόκληση είναι η αιτιολογική σύνδεση μακροχρόνιων 
διαδικασιών με την αλλαγή του κλίματος. 

Συστάσεις για δράση 
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης προγραμμάτων εργασίας και επακόλουθων δημοσιοϋγειονομικών πολιτικών που 
εστιάζουν στην αλλαγή τους κλίματος και στις μολυσματικές νόσους, είναι απαραίτητο: 

● να επεκταθούν οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες και δυνατότητες 
● να αναπτυχθεί μια φιλοσοφία «αμοιβαίου οφέλους» όσον αφορά το διατομεακό και διυπηρεσιακό έργο 
● να γίνει κατανοητό ότι τα διάφορα τμήματα της περιοχής θα βιώσουν με διαφορετικούς τρόπους τις 

επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος 
● να γίνει κατανοητό ότι τα διάφορα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές ικανότητες αντίδρασης 
● να διερευνηθούν διάφορες πιθανές προσεγγίσεις επιτήρησης 
● να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην επιτήρηση 
● να υπάρξει συνεργασία και να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη στρατηγική για τους 

κινδύνους 
● να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή επαγγελματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και 
● να ενισχυθούν οι δυνατότητες επικοινωνίας. 
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Παράρτημα: Δημοσιεύσεις του ECDC το 2008 
Ο παρών κατάλογος περιέχει μόνο τις επίσημες δημοσιεύσεις του ECDC το 2008. Ωστόσο, το προσωπικό του ECDC 
έχει δημοσιεύσει ή συμπράξει σε πολλά επιστημονικά άρθρα και δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένου του 
Eurosurveillance, το οποίο δεν αναφέρεται εδώ. Όλα τα παρακάτω έγγραφα διατίθενται στον δικτυακό τόπο του 
ECDC (http://ecdc.europa.eu). 

Τεχνική έκθεση 
Μάιος 

Review of Chlamydia control activities in EU countries 

Καθοδήγηση ECDC 
Ιανουάριος 

Guidance for the introduction of HPV vaccines in EU countries 

Αύγουστος 

Priority risk groups for influenza vaccination 

Εκθέσεις επιτήρησης 
Δεκέμβριος 

Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe 2008 

HIV/AIDS surveillance in Europe 2007 

Έκθεση αποστολής 
Αύγουστος 

Measles outbreak in Austria: risk assessment in advance of the EURO 2008 football championship  

Ειδικές εκθέσεις 
Μάρτιος 

Framework action plan to fight tuberculosis in the European Union  

Μάιος 

Surveillance of communicable diseases in the European Union. A long-term strategy: 2008–2013  

Ιούλιος 

ECDC strategic multi-annual programme 2007–2013  

Εκθέσεις συνεδρίασης 
Ιανουάριος 

Networking for public health (27–28 February 2007)  

Φεβρουάριος 

Consultation on vector-related risk for chikungunya virus transmission in Europe (22 October 2007) 
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