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Η ομιλία αυτή δεν χρηματοδοτήθηκε από καμία 

φαρμακευτική εταιρεία και δεν υπάρχει σύγκρουση 

συμφερόντων 



Ταξίδια κατά τους αιώνες… 

• Από τότε που υπάρχουν άνθρωποι 

• Για διάφορους λόγους 

• Μαζί ταξιδεύουν και …  οι μικροοργανισμοί 

Casson, Lionel (1994). Travel in the Ancient World. Baltimore: Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0801848087 

Μινωικός στόλος, τοιχογραφία από το Ακρωτήρι, Θήρα, 
 16ος αι. π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

Standard of Ur, σουμεριακό μωσαϊκό από το 200 π.Χ. Ουρ (Ιράκ), 
Βρεττανικό Μουσείο 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0801848087
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0801848087
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0801848087


• Ευρωπαίοι στο Νέο Κόσμο: 
Ευλογιά- Ιλαρά 16ος-17ος αιώνας  
Αποδεκατισμός Αζτέκων, Ίνκας, Μάγια 

 

 

 

• Ευρωπαίοι έφεραν πίσω: 
Σύφιλη 

The role of epidemic infectious diseases in the discovery of America. 
Bianchine PJ, Russio TA, Allergy Proc, 1992 Sep-Oct;13(5):225-32. 
 

Ταξίδια κατά τους αιώνες… 

http://listverse.files.wordpress.com/2009/01/aztec-indians-3.jpg


Μετακινήσεις πληθυσμών 

• Μετανάστευση (οικονομικοί λόγοι, λόγοι επιβίωσης) 

• Εμπόριο – Επαγγελματικοί λόγοι 

• Εκπαιδευτικοί λόγοι (φοιτητές) 

• Αναψυχή 

• Θρησκευτικοί λόγοι 

• Εθελοντική εργασία 

• Tαξιδιώτες που επισκέπτονται φίλους και συγγενείς 

   (travelers visiting friends and relatives, VFRs) 

• Πόλεμοι - Ανακάλυψη νέων προορισμών 

 
Travel and the Emergence of Infectious Diseases, Mary E. Wilson, M.D. 
Harvard School of Public Health and Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA 
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Περίπου 2,44 
εκατομμύρια παιδιά , 
διεθνείς ταξιδιώτες 
μόνο από τις ΗΠΑ 



Παιδιά ταξιδιώτες 

O.C.Garsaball et al Viajeros atendidos en un centro de vacunación internacional 
¿Está aumentando el riesgo en el viajero pediátrico?, An Pediatr (Barc). 2013;79(3):142---148 



 Ταξιδιώτες που επισκέπτονται φίλους και συγγενείς 
(VFRs) 

Ιδιαίτερη ομάδα γιατί: 

• μένουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

• τρώνε στα σπίτια των συγγενών τους  

• δε λαμβάνουν όλα τα μέτρα πρόληψης 

• θεωρούν τους εαυτούς τους άνοσους στα ενδημικά νοσήματα  

• συχνά υποτιμούν την ύπαρξη κινδύνου για τα παιδιά τους (χωρίς 
έκθεση σε ενδημικά νοσήματα πχ ελονοσία, εντερικά παράσιτα και 
φυματίωση) 

• δεν αναζητούν ιατρική συμβουλή πριν την αναχώρησή τους: 

- Κόστος 

- Συνήθειες 

- Δυσκολία στην επικοινωνία λόγω γλώσσας  

- Περιορισμένος χρόνος 

 

1.www.keelpno.gr 
2.www.who.int 
3.www.cdc.gov 
4.Yellow book 2018 



VFR vs Ταξιδιώτες αναψυχής 

 

1. Xiao Wei Ma et al,  Characteristics and pre-travel preparation of travelers at a Canadian pediatric tertiary care travel clinic: A retrospective 
analysis, http://dx.doi.org/10.1016/j.tmaid.2015.11.012 

2. K.Leder et al, Malaria in travelers, Geo-sentinel, CID 2004:39 (15 October) 

http://dx.doi.org/10.1016/j.tmaid.2015.11.012


Παιδιά ταξιδιώτες από Ελλάδα 

Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Maltezou et al  
Travel Med Infect Dis. 2012 May;10(3):135-9 

 
 

57 Διευθύνσεις Υγείας 
Ιαν 2008 - Δεκ 2010 

Ταξιδιώτες 4065    παιδιά 128 (3,15%) 
 

                 
Έτος 

 Παιδιά             

2004 2008 

Παιδιά ταξιδιώτες 90.080 160.070 

Παιδιά VFR 32.315 68.634 





 

 

 

• 21,9% οδηγίες πριν το ταξίδι 

• Παιδιά που επισκέπτονται φίλους ή συγγενείς σπάνια σε ιατρείο 
ταξιδιωτικής ιατρικής(17.9% έναντι 32.7% p = 0.033) 

• Κορίτσια κι ελληνικής καταγωγής πιο πιθανό να ζητήσουν ταξιδιωτικές 
οδηγίες (p = 0.007 and <0.001, respectively) 



Πριν το ταξίδι τι?? 

• Επίσκεψη σε επαγγελματία υγείας ή ιατρείο ταξιδιωτικής 

   ιατρικής (Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας), 4-6 εβδομάδες πριν 

 

• Ενημέρωση για: ѵ Εμβόλια 

   ѵ Οδηγίες προφύλαξης από νοσήματα που μεταδίδονται 
      με μεταβιβαστές (vector-borne diseases) 

   ѵ Περιβαλλοντικούς κινδύνους 

   ѵ Προσωπική ασφάλεια – και από αιματογενώς  

      μεταδιδόμενα νοσήματα 

   ѵ Αναπνευστικές λοιμώξεις – διάρροια ταξιδιωτών 

   ѵ Χρόνια νοσήματα    
1.www.keelpno.gr 
2.www.who.int 
3.www.cdc.gov 
4.Yellow book 2018 



Παιδιατρικό ταξιδιωτικό ιατρείο 

• Εξατομικευμένη ενημέρωση 

• Εξαρτάται από το: 

Πού (χώρα, αλλά και πόλη ή εξοχή) 

Πότε (χειμώνας, καλοκαίρι, εποχή βροχών) 

Για πόσο (μικρή, ενδιάμεση ή μακρά διαμονή) 

Τι είδος διακοπών (κατασκήνωση σε ύπαιθρο, ορειβασία, επικίνδυνα 

αθλήματα, επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους) 

Ποιός ( ηλικία, θέματα υγείας) 

Πώς (μέσο άφιξης αλλά και μέσα συγκοινωνίας στη χώρα προορισμού) 

 
1.www.keelpno.gr 
2.www.who.int 
3.www.cdc.gov 
4.Yellow book 2018 



Εμβόλια για ταξιδιώτες 
• Απαραίτητα εμβόλια (Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών) 

 

• Συνιστώμενα εμβόλια 

- Ηπατίτιδας Α 

- Τυφοειδούς πυρετού   

- Λύσσας  

- Μηνιγγιτιδοκόκκου 

- Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδα 

- Εγκεφαλίτιδας από κρότωνες 

- Γρίπης 

- Χολέρας?? 

- Φυματίωσης?? 

- Πολιομυελίτιδας?? 

 

 

 

• Υποχρεωτικά εμβόλια 

- Κίτρινου Πυρετού 

- Μηνιγγιτιδοκόκκου 

 

1.www.keelpno.gr 
2.www.who.int 
3.www.cdc.gov 
4.Yellow book 2018 





Βασικός εμβολιασμός – προστασία πότε?? 

Νόσος Σχήμα Εμβολιασμού Επαρκής Προστασία 
για ταξίδι 

Ηπατίτιδα Β 0, 1, 6 μήνες 6 μήνες 

Διφθερίτιδα 2, 4, 6, 12 μήνες, 5 χρόνια 6 μήνες 

Τέτανος 2, 4, 6, 12 μήνες, 5 χρόνια 6 μήνες 

Κοκκύτης 2, 4, 6, 12 μήνες, 5 χρόνια 6 μήνες 

Πολιομυελίτιδα 2, 4, 6 μήνες, 5 χρόνια 6 μήνες 

Haemophilus influenza type b 2, 4, 6, 12 μήνες, 5 χρόνια 4 μήνες 

Ηπατίτιδα Α 12 μηνών, σε 6-12 μήνες 12 μηνών 

Ιλαρά 12-15 μηνών, 4-6 χρονών 12 μηνών 

Παρωτίτιδα 12-15 μηνών, 4-6 χρονών 12 μηνών 

Ερυθρά 12-15 μηνών, 4-6 χρονών 12 μηνών 



Κίτρινος πυρετός 

Ζώνη Μηνιγγίτιδας 

Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα Λύσσα Εγκεφαλίτιδα από κρότωνες 

Τυφοειδής Πυρετός 

«Ταξιδιωτικά Εμβόλια» 



«Ταξιδιωτικά Εμβόλια» 

• Κίτρινου Πυρετού  - ζων, εξασθενημένο, 1 δόση, >9 μηνών 

    - με προσοχή σε εγκύους, θηλάζουσες, ηλικιωμένους 

• Μηνιγγιτιδόκοκκου - Men ACYW135 στο Hajj και στη ζώνη μηνιγγίτιδας 

    - 2 εμβόλια, το ένα από 2 μηνών, το άλλο από 12 μηνών 

• Τυφοειδούς  - ενέσιμο, από 2 ετών, 1 δόση επανάληψη ανά 2 χρόνια 

    - προστασία μικρή, προφυλάξεις 

• Λύσσας   - 3 δόσεις, μετά έκθεση κανονικά προφύλαξη, ορός 

       μπορεί να παραληφθεί 

• Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας - δεν υπάρχει στην Ελλάδα, από 2 μηνών, 2 Δ 

• Εγκεφαλίτιδας από κρότωνες - δεν υπάρχει στην Ελλάδα, από 1 έτους, 3 Δ 

 

 

1.www.keelpno.gr 
2.www.who.int 
3.www.cdc.gov 
4.Yellow book 2018 



Ελονοσία 

• Παρασιτική νόσος  

• Αίτιο: plasmodium falciparum, vivax, ovale, malariae, knowlesi 

• Ενδιάμεσος ξενιστής θηλυκός κώνωψ Anopheles 

Φάρμακο Για ποιες περιοχές Συχνότητα 
χορήγησης 

Χρόνος χορήγησης 
 

Ηλικία 

Ατοβακόνη/ 
Προγουανίλη 

όλες Καθημερινά 1-2 ημέρες πριν 
έως 7 ημέρες μετά 

>5 kg 
>11 kg 

Φωσφορική Χλωροκίνη 
Υδροξυχλωροκίνη  

Ευαισθησία σε 
χλωροκίνη 

Εβδομαδιαία 1-2 εβδομάδες πριν 
έως 4 εβδομάδες μετά 

Μεφλοκίνη Ευαισθησία σε 
μεφλοκίνη 

Εβδομαδιαία 1-2 εβδομάδες πριν  
έως 4 εβδομάδες μετά 

Δοξυκυκλίνη όλες Καθημερινά 3 ημέρες πριν 
έως 4 εβδομάδες μετά 

> 8 ετών 

Πριμακίνη Pl. vivax, ovale Καθημερινά 1-2 ημέρες πριν 
Έως 7 ημέρες μετά 

Έλεγχος  
G-6PD 



Προφυλάξεις από νυγμούς  

• Ρούχα που καλύπτουν 

• Εμποτισμένη κουνουπιέρα στα μικρά βρέφη και κατά τον ύπνο 

• Εντομοαπωθητικά σε ρούχα (permethrine) 

• Εντομοαπωθητικά σε ακάλυπτο δέρμα 

 - DEET (10-30%) (N,N-diethyl-m-toluamide) 

 - Πικαρδίνη/ικαριδίνη  (2-(2-hydroxyethyl)- 

   1-piperidinecarboxylic acid 1-methylpropyl ester)  

 - IR3535 (3-[N-butyl-N-acetyl]-aminopropionic acid, ethyl ester) 

 - Αιθέρια έλαια ευκαλύπτου (PMRDBO) 

• Προσοχή!!!  - ΟΧΙ σε πληγές, μάτια, στόμα, χέρια 

   - Επανάληψη 

   - Πλύσιμο   

   - Έλεγχος ρούχων – δέρματος για έντομα 

 

1.www.keelpno.gr 
2.www.who.int 
3.www.cdc.gov 
4.Yellow book 2018 



Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

• Έκθεση σε ήλιο  - Έγκαυμα, Ηλίαση 

• Υψόμετρο >2.750m - Νόσος από υψόμετρο 

 Σταδιακή ανάβαση, Καλή ενυδάτωση, Ακεταζολαμίδη?? 

 Προσοχή:   - <6 μηνών 

    - δρεπανοκυτταρική αναιμία 

    - καρδιακή ή/και πνευμονική νόσος 

• Περπάτημα χωρίς υποδήματα   Cutaneous Larva migrans 

   σε άμμο, χώμα    Στρογκυλοείδωση  

• Κολύμπι ή/και παιχνίδι    Σχιστοσωμίαση 

   σε λίμνες, ποτάμια 

• Προσοχή στην επαφή με ζώα  Λύσσα, δήγματα, τραύματα  
  

1.www.keelpno.gr 
2.www.who.int 
3.www.cdc.gov 
4.Yellow book 2018 



Διάφορες προφυλάξεις 

• Προσοχή στο νερό - Εμφιαλωμένο, βρασμένο, χλωριωμένο 

    - Παγάκια ??? 

 

• Τρόφιμα   - Καλά μαγειρεμένα 

    - Καθαρισμένα 

    - Πλυμένα ?? 

 

• Υγιεινή χεριών 

 

• Ταξιδιωτικό φαρμακείο 
1.www.keelpno.gr 
2.www.who.int 
3.www.cdc.gov 
4.Yellow book 2018 



Πόσο καιρό πριν το ταξίδι η προετοιμασία;; 

Τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες πριν 

 

  ○ Εμβόλιο κίτρινου πυρετού   10 ημέρες πριν 

  ○ Εμβόλιο λύσσας     14 ημέρες πριν 

  ○ Εμβόλιο τυφοειδούς    14 ημέρες πριν 

  ○ Εμβόλιο ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας   7 ημέρες πριν 

  ○ Χημειοπροφύλαξη ελονοσίας 

    - χλωροκίνη, μεφλοκίνη  1 εβδομάδα πριν 

    - ατοβακόνη/προγουανίλη  1-2 ημέρες πριν 

    - δοξυκυκλίνη, πριμακίνη  1-2 ημέρες πριν 



Έγκυες – Ομάδα υψηλού κινδύνου 

 

 

 

 

 

 

• Αεροπλάνα < 36w  αναπνευστικά προβλήματα, θρομβώσεις, εμβολές 

• Κρουαζιερόπλοια <28 w  

• Προσοχή σε περιοχές με μετάδοση ιού Zika 

• Όχι μεγάλο υψόμετρο  
1.V.K. Jaeger et al,The elderly, the young and the pregnant traveler 
 http://dx.doi.org/10.1016/j.tmaid.2015.10.001 
2.Yellow book 2018, Chapter 8, Advising travelers with special needs  

http://dx.doi.org/10.1016/j.tmaid.2015.10.001


Εμβόλια: ◊ Eνδείκνυνται   - Tdap 

       - Αντιγριππικό 

   

   ◊ Aντενδείκνυνται   - Ζώντα εξασθενημένα  

     εξαίρεση  Κίτρινου πυρετού, κόστος-όφελος 

   

   ◊ Υπολογίζοντας κόστος-όφελος  - HepA 

        - HepB 

        - Λύσσας 

        - Τυφοειδούς (ενέσιμο) 

        - Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας 

        - Men ACWY 

Έγκυες – Εμβόλια 

Yellow book 2018, Chapter 8, Advising travelers with special needs  



• Βαρύτερη νόσηση 

•    κίνδυνος  για:     - προωρότητα, θνησιγενές κύημα, αποκόλληση πλακούντα 

   - σπάνια συγγενής ελονοσία 

• Συστάσεις 

 - Αποφυγή ταξιδιού, έως τοκετό 

 - Προφύλαξη έναντι νυγμών 

 - Χημειοπροφύλαξη: χλωροκίνη 

     μεφλοκίνη όπου αντοχή σε χλωροκίνη 

  

     - δοξυκυκλίνη, πριμακίνη αντενδείκνυνται 

     - ατοβακόνη-προγουανίλη δεν υπάρχουν  

                στοιχεία 

Έγκυες – Ελονοσία 

Yellow book 2018, Chapter 8, Advising travelers with special needs  



1. M. A. Tolle,Evaluating a Sick Child after Travel to Developing Countries, JABFM November–December 2010 Vol. 23 No. 6  
2.D.O’Brien et al, Illness in Returned Travelers and Immigrants/RefugeesJ Travel Med 2006; 13: 145–152 
3 Surveillance for Travel-Related Disease — GeoSentinel Surveillance System, United States, 1997–2011 
,  

Και μετά το ταξίδι τι;;; 

• Geo sentinel από το 1997 λοιμώξεις και άλλα προβλήματα ταξιδιωτών  

 

• Καλό ιστορικό     πού, πότε, συνήθειες στο ταξίδι, διατροφικές  

      συνήθειες, νυγμοί, δήγματα, τραύματα, χρόνος  

      έναρξης συμπτωμάτων μετά την επιστροφή κλπ 

• Κλινική εξέταση 

• Εργαστηριακός έλεγχος  
 

Συχνότερες παθήσεις - διάρροια, γαστρεντερικές διαταραχές 

    - εμπύρετη νόσος 

    - δερματικές λοιμώξεις και νυγμοί-δήγματα 



Διαφορική Διάγνωση  
στον άρρωστο ταξιδιώτη 

• Πυρετός 

  

 - χωρίς ειδικά συμπτώματα ελονοσία, δάγγειος, τυφοειδής, HIV 

      λεπτοσπείρωση, ρικκετσιώσεις κλπ 

 - με συμμετοχή ΚΝΣ  μηνιγγίτιδα, ελονοσία, εγκεφαλίτιδες 

      από arboviruses, λύσσα κλπ 

 - με συμπτώματα    γρίππη, MERS, λεγιονέλλωση. 

    από το αναπνευστικό  πυρετός Q κλπ 

 

 - με εξανθήματα   Zika, HIV, Chikungunya, Parvo B19,  

      ιλαρά, ανεμευλογιά , τυφοειδής κλπ 
1. M. A. Tolle,Evaluating a Sick Child after Travel to Developing Countries, JABFM November–December 2010 Vol. 23 No. 6  
2.D.O’Brien et al, Illness in Returned Travelers and Immigrants/RefugeesJ Travel Med 2006; 13: 145–152 
3 Surveillance for Travel-Related Disease — GeoSentinel Surveillance System, United States, 1997–2011 
,  



• Δερματικές παθήσεις 

    Cutanea larva migrans,  

    επιμολυσμένοι νυγμοί, δήγματα, 

    κυτταρίτιδα, μυκητιάσεις, ψώρα,  

    ρικκετσιώσεις (spotted fever), δάγγειος, μυῒαση, 

    αλλεργικό εξανθήματα κλπ 

 

• Διάρροια Ταξιδιώτη  

    από βακτήρια, παράσιτα, Clostridium difficile 

 

Διαφορική Διάγνωση στον άρρωστο ταξιδιώτη 

1. M. A. Tolle,Evaluating a Sick Child after Travel to Developing Countries, JABFM November–December 2010 Vol. 23 No. 6  
2.D.O’Brien et al, Illness in Returned Travelers and Immigrants/RefugeesJ Travel Med 2006; 13: 145–152 
3 Surveillance for Travel-Related Disease — GeoSentinel Surveillance System, United States, 1997–2011 
,  







Συνοψίζοντας… 

Προετοιμασία για ταξίδι 

 

• Όχι μόνο εισιτήρια και βαλίτσες 

• Ενημέρωση για καιρικές και υγειονομικές συνθήκες της χώρας 
προορισμού 

• Επίσκεψη έγκαιρα σε επαγγελματία υγείας ή/και ιατρείο ταξιδιωτικής 
ιατρικής 

• Εμβόλια βασικού εμβολιασμού πλήρη 

• «Ταξιδιωτικά» εμβόλια ανάλογα με προορισμό και ειδικές συνθήκες 

• Φαρμακείο ταξιδιού 

• Οδηγίες προφύλαξης από τροφιμογενείς λοιμώξεις και από νοσήματα 
που μεταδίδονται με διαβιβαστές 

 

 






