Μηνιγγίτιδα Β: Δεδομένα που
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Η μηνιγγίτιδα Β είναι μία από τις πλέον επικίνδυνες νόσους, καθώς εξελίσσεται ραγδαία, εντός 24
ωρών, και μπορεί να προκαλέσει ισόβιες σωματικές και νοητικές αναπηρίες ή ακόμα και τον
θάνατο εάν δεν διαγνωσθεί εγκαίρως, ενώ χαρακτηρίζεται ύπουλη καθώς εκδηλώνεται με
συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά μιας απλής ίωσης. Η μηνιγγίτιδα Β μπορεί να προσβάλει
μικρά μωρά, νήπια και νεαρούς ενήλικες. Αυτό που την κάνει πιο επικίνδυνη είναι το γεγονός ότι
εξελίσσεται ταχύτατα μέσα σε 24 μόλις ώρες και μπορεί να προκαλέσει μόνιμες αναπηρίες ή να
οδηγήσει ακόμα και σε θάνατο.
Η πρόληψη και ο εμβολιασμός για τη μηνιγγίτιδα Β
Στηνπραγματικότητα, ο εμβολιασμός είναι ταυτόσημος με την πρόληψη. Θεωρείται πως 1 στους
10 ενηλίκους φέρει το βακτήριο της μηνιγγίτιδας Β ασυμπτωματικά και εκτός από την περίπτωση
να νοσήσει ο ίδιος, η νόσος μπορεί να μεταφερθεί μέσω σταγονιδίων.
Οεμβολιασμός κατά της συγκεκριμένης νόσου κατέστη εφικτός στην Ελλάδα από το 2013, μέσω

του εμβολίου, ενάντια στη μηνιγγίτιδα Β, που προστατεύει όλες τις ηλικιακές ομάδες και δύναται να
ξεκινήσει από την ηλικία των 2 μηνών ενώ έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
παιδιών, εφήβων και ενηλίκων για ομάδες υψηλού κινδύνου. Η έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση
του εμβολιασμού των παιδιών είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάθε υπεύθυνος
κηδεμόνας, αφού επισκεφτεί τον παιδίατρο. Και δεδομένου ότι φέτος τα κρούσματα είναι
ιδιαιτέρως αυξημένα σε σχέση με την περσινή χρονιά, η πρόληψη είναι επιτακτική ανάγκη.
ΣτηνΕλλάδα, τα περιστατικά της μηνιγγίτιδας Β καταγράφονται και παρακολουθούνται. Το πιο
πρόσφατο κρούσμα της νόσου είναι ένα κοριτσάκι 13 μηνών, το οποίο νοσηλεύτηκε στο
Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών με μηνιγγίτιδα Τύπου Β. Το παιδί , το οποίο δεν είχε εμβολιαστεί
ενάντια της συγκεκριμένης νόσου, έχει διαφύγει πλέον διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.
Από την αρχή της χρονιάς έχουν καταγραφεί περιστατικά μηνιγγίτιδας σε όλη την χώρα, σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Κομοτηνή, Βέροια, Τρίπολη και Ρόδο.
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