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Η αναπληρώτρια υπουργός 
Υγείας Μίνα Γκάγκα 

τόνισε πως, ακόμη και 
αν εμφανιστεί κρούσμα 

ηπατίτιδας σε παιδιά 
στην Ελλάδα, μπορεί 

να αντιμετωπιστεί 
με συγκεκριμένες 

οδηγίες και διατροφή

g.siadimas@realnews.gr

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Εκτακτο σχέδιο 
για την ηπατίτιδα

Σ
υναγερμό έχουν προκαλέσει στις αρμό-
διες Αρχές τα κρούσματα ηπατίτιδας σε 
παιδιά, προκαλώντας έντονη ανησυχία 

διεθνώς. Το υπουργείο Υγείας έχει ήδη προχω-
ρήσει στην εκπόνηση ενός έκτακτου σχεδίου 
αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών. 

Αν και προς το παρόν στη χώρα μας δεν έχει 
καταγραφεί ύποπτο περιστατικό οξείας ηπατί-
τιδας, το υπουργείο Υγείας έχει πάρει τα μέ-
τρα του, καθώς έχει μετατρέψει δύο νοσοκο-
μεία σε Αττική και Θεσσαλονίκη σε νοσοκομεία 
αναφοράς για τυχόν βαριά περιστατικά, ενώ 
έχει προνοήσει ώστε, αν χρειαστεί, να υπάρ-
ξει άμεση μεταφορά παιδιού σε ειδικό παιδι-
ατρικό κέντρο στην Ιταλία, το οποίο εξειδικεύ-

εται στη μεταμόσχευση ήπατος.
Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ο ΕΟΔΥ 

και ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων 
βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με όλους τους 
εμπλεκόμενους για την αντιμετώπιση τυχόν 
περιστατικών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το έκτακτο 
σχέδιο αντιμετώπισης βασίζεται ουσιαστικά σε 
4+1 άξονες. Συγκεκριμένα: 
f Ενημέρωση των ιατρικών συλλόγων σε όλη 
τη χώρα και κατ’ επέκταση των παιδιάτρων, των 
επιστημονικών εταιρειών και των υγειονομικών 
περιφερειών, προκειμένου το υπουργείο Υγείας 
να έχει άμεσα εικόνα σε περίπτωση που υπάρ-
ξει κάποιο βαρύ περιστατικό ή ακόμα και αν 
εκδηλωθούν συμπτώματα οξείας ηπατίτιδας.
f Εγκαιρη διάγνωση. Είναι σημαντικό ένα εν-
δεχόμενο περιστατικό να εντοπιστεί από την 
πρώτη στιγμή. Σε αυτό το πλαίσιο και οι ίδιοι 
οι γονείς καλούνται να επιδείξουν τη δέου-
σα προσοχή και παρατηρητικότητα και 
να παρακολουθούν τα παιδιά τους για 
τυχόν εμφάνιση ύποπτων συμπτωμά-
των. Σύμφωνα με πηγές του υπουργεί-
ου Υγείας, το πρώτο σημάδι της ηπα-
τίτιδας είναι ο ίκτερος, δηλαδή το κι-
τρίνισμα του δέρματος ή των ματιών, 
καθώς και ούρα που είναι πιο σκούρα 
από το σύνηθες.
f Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί όλες οι παι-
διατρικές κλινικές των νοσοκομείων σε ολό-
κληρη τη χώρα, ώστε να μπορούν να δεχθούν 
περιστατικά.
f Για τις περιπτώσεις βαρέων κρουσμά-
των που χρειάζονται εξειδικευμένη 
θεραπεία και περαιτέρω φροντίδα 
ήδη έχουν μετατραπεί δύο νοσο-
κομεία σε νοσοκομεία αναφο-
ράς. Πρόκειται για το Παίδων 
«Αγία Σοφία» στην Αττική 
και το Ιπποκράτειο στη 
Θεσσαλονίκη, με το 
ιατρικό και το νοση-

Το υπουργείο Υγείας
λαμβάνει μέτρα και δημιουργεί 
νοσοκομεία αναφοράς στην 
Αττική και στη Θεσσαλονίκη 
για τυχόν βαριά περιστατικά

λευτικό προσωπικό να έχουν τεθεί σε ετοιμό-
τητα αν μεταφερθεί παιδί με οξεία ηπατίτιδα.

Ιταλία 
Ο πέμπτος άξονας στον σχεδιασμό του 
υπουργείου Υγείας αφορά τη συνεργασία 
της χώρας μας με την Ιταλία. Αν επιβεβαιω-

θεί το χειρότερο σενάριο και υπάρξει παιδί στη χώρα μας που θα 
νοσήσει τόσο βαριά ώστε να χρειαστεί μεταμόσχευση ήπατος, 
η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία, όπου υπάρχουν 
εξειδικευμένες δομές για παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις. Υπάρ-
χει διακρατική συμφωνία με τη γειτονική χώρα και αν χρεια-

στεί μεταμόσχευση, τότε θα γίνει αεροδιακομιδή. Μάλιστα, 
σε μια τέτοια περίπτωση, η επέμβαση γίνεται άμεσα, ακό-
μα και σε 24 ή 48 ώρες, προκειμένου το παιδί να λάβει το 
μόσχευμα. Στην Ελλάδα πραγματοποιούνταν μεταμοσχεύ-
σεις ήπατος σε μικρά παιδιά μέχρι τις αρχές του 2000 στο 
Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη. Εκτοτε όμως αυτή η δρα-
στηριότητα ατόνησε. Ετσι, οι όποιες ανάγκες μεταμόσχευ-

σης ήπατος σε παιδιά της χώρας μας καλύπτονται μέσω 
διακρατικής συμφωνίας του Εθνικού Οργανισμού 

Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) με τον αντίστοι-

χο οργανισμό της Ιταλίας και πραγματοποιού-
νται σε παιδιατρικό νοσοκομείο που βρίσκεται 
στη Ρώμη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ειδικοί στη 
χώρα μας εμφανίζονται καθησυχαστικοί, καθώς 
τα κρούσματα παγκοσμίως παραμένουν περι-
ορισμένα. Μάλιστα, μέσα στην εβδομάδα, η 
αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα 
εμφανίστηκε καθησυχαστική, τονίζοντας πως, 
ακόμη και αν εμφανιστεί κρούσμα ηπατίτιδας 
σε παιδιά στην Ελλάδα, μπορεί να ντιμετωπι-
στεί με συγκεκριμένες οδηγίες και διατροφή 
και τις περισσότερες φορές τα παιδιά γίνονται 
καλά. Οπως εξήγησε, στη Βρετανία εντοπίστη-
καν πάνω από 100 περιστατικά και από τις εξε-
τάσεις προέκυψε ότι δεν είναι κάποιος από τους 
γνωστούς ιούς. Πρόκειται για κάποιον αδενο-
ϊό που προσβάλλει κυρίως μικρά παιδιά, αλλά 
δεν νοσούν όλα το ίδιο, σημείωσε η Μ. Γκάγκα.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγ-
χου και Πρόληψης Νοσημάτων αναφέρει πως 
τα περιστατικά οξείας ηπατίτιδας παγκοσμίως 
ανέρχονται κοντά στα 200. Τα πρώτα αναφέρ-
θηκαν στη Βρετανία από τις αρχές Απριλίου και 
από τότε κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε του-
λάχιστον 12 ακόμη χώρες. Μεταξύ αυτών, πε-
ριλαμβάνονται και 40 περιστατικά στην Ευρω-
παϊκή Ενωση. Μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα δεν 
έχει καταγραφεί αντίστοιχη περίπτωση, αν και 
βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή το δίκτυο επι-
δημιολογικής επιτήρησης σε όλα τα εργαστή-
ρια, το οποίο περνά από φίλτρο καταγραφής 
όλους τους ιούς. 

Ποιες πρωτοβουλίες 
παίρνει η κυβέρνηση για 
την αντιμετώπιση της νέας 
υγειονομικής απειλής


