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ηελ παξνύζα εξγαζία ζα εμεηάζνπκε :

ηη είλαη ε κεληγγίηηδα, ηηο θαηεγνξίεο ηεο, 

ηελ θιηληθή ηνπο εηθφλα, ηελ επηδεκηνινγία θαη ηε ζεξαπεία ηνπο,

πφηε ρνξεγείηαη ρεκεηνπξνθχιαμε θαη ζε πνηνπο, 

κέηξα πξφιεςεο πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπκε ηνλ θίλδπλν δηαζπνξάο ηεο 

λφζνπ,

πνηα είλαη ηα λεφηεξα δεδνκέλα ζην κέησπν ησλ εκβνιίσλ.



Φιεγκνλή ησλ κελίγγσλ θαη ηνπ

εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ (ΔΝΤ)

πνπ πεξηβάιιεη θαη πξνζηαηεχεη 

ηνλ εγθέθαιν θαη ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε 



ΒΑΚΣΗΡΙΑΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΣΙΓΑ

Σν παζνγφλν αίηην είλαη θάπνην 

βαθηήξην πνπ κπνξεί λα 

απνκνλσζεί κε θνηλέο 

θαιιηέξγεηεο

ΑΗΠΣΗ ΜΗΝΙΓΓΙΣΙΓΑ

Οθείιεηαη ζε αίηηα ηα νπνία

δελ δηαπηζηψλνληαη κε ηηο 

ζπλεζηζκέλεο εμεηάζεηο, 

φπσο ε Gram ρξψζε θαη ε

θαιιηέξγεηα ηνπ ΔΝΤ



 Ππξεηφο

 Κεθαιαιγία

 Απρεληθή δπζθακςία (ζεηηθά ζεκεία Kerning & 
Brudzinski)

 Έκεηνη

 Γηαηαξαρή ηεο ζπλείδεζεο ή ζχγρπζε

 Φσηνθνβία

 Κειηδνπεηερεηψδεο ή πνξθπξηθφ δεξκαηηθν εμάλζεκα

 Δπηιεπηηθνί ζπαζκνί



ΣΗΜΕΙΟ KERNING

Πφλνο κε παζεηηθή 

έθηαζε ηνπ γφλαηνο φηαλ 

είλαη θεθακκέλα ηα ηζρία 

ζε χπηηα ζέζε



ΣΗΜΕΙΟ BRUDZINSKI

Κάκςε ησλ ηζρίσλ θαη ησλ 

γνλάησλ κε ηελ παζεηηθή 

θάκςε ηνπ απρέλα ζε χπηηα 

ζέζε



 Ππξεηφο

 Ναπηία – Έκεηνη

 Δπεξεζηζηφηεηα ή ζχγρπζε

 Αλνξεμία

 Πνλνθέθαινο

 Πφλνο ζηνλ απρέλα

 Αηαμία

 Φσηνθνβία

 Αηκνξξαγηθφ εμάλζεκα

 Απρεληθή δπζθακςία (ζεηηθά ζεκεία Kerning & Brudzinski)

 Αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά (παξαιήξεκα, ςεπδαηζζήζεηο, 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, θψκα)



 Απφηνκε αιιαγή ζηε δηάζεζε

 Τςίζπρλν θιάκα

 Δπεξεζηζηφηεηα ή ιήζαξγνο

 Άξλεζε γηα ζειαζκφ

 Έκεηνη

 Πησρφο κπτθφο ηφλνο

 Γνγγπζκφο

 Τπνζεξκία ή ππξεηφο

 παζκνί (40% ησλ πεξηπηψζεσλ)

 Σππηθφ ζχκπησκα ζεσξείηαη ε πξνπέηεηα ηεο κεγάιεο 
πεγήο



 ΙΟΓΔΝΗ : εληεξντνί, αδελντνί, αξκπντνί, ηφο παξσηίηηδαο, 
εξπεηνηφο, ηφο ιεκθνθπηηαξηθήο κεληγγίηηδαο

 ΜΙΚΡΟΒΙΑ : κπθνβαθηεξίδην θπκαηίσζεο, ιεπηνζπείξα, 
ηξεπφλεκα, κπνξέιιηα

 ΜΤΚΗΣΔ – ΡΙΚΔΣΙΔ

 ΜΤΚΟΠΛΑΜΑ

 ΠΑΡΑΙΣΑ

 ΠΑΡΑΜΗΝΙΓΓΙΚΔ ΔΣΙΔ : παξαξηλνθιπίηηδα, σηίηηδα

 ΚΑΚΟΗΘΔΙΔ

 ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ : ιχθνο, ζαξθνείδσζε

 ΔΜΒΟΛΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ

 ΞΔΝΑ ΩΜΑΣΑ

 ΝΟΟ KAWASAKI



 Δίλαη ε πην θνηλή κνξθή κεληγγίηηδαο

 Σν 85-95% ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο νθείιεηαη ζε εληεξντνχο

(θπξίσο ηνπο ζεξηλνχο & θζηλνπσξηλνχο κήλεο)

 Κιαζζηθή ζπκπησκαηνινγία κεληγγίηηδαο : ππξεηφο, 

θεθαιαιγία, έκεηνη, θσηνθνβία

 Άιια ζπλνδά ζπκπηψκαηα δεισηηθά ηνγελνχο ινίκσμεο : 

εμάλζεκα, δηάξξνηα, βήραο, κπαιγίεο

 Καιχηεξε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο απ’ φηη ζηε 

κηθξνβηαθή κεληγγίηηδα, ζπλήζσο ε ζπλείδεζε δελ είλαη 

επεξεαζκέλε θαη δελ ππάξρνπλ λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο

 Η πην βαξηά ηνγελήο ινίκσμε ηνπ ΚΝ πξνθαιείηαη απφ 

ηνλ εξπεηντφ



 πκπησκαηηθή ζεξαπεία

 Σα αληητθά θάξκαθα ζπλήζσο δε βνεζνχλ 

 Μεξηθή θιηληθή βειηίσζε παξνπζηάδεηαη ζπρλά 

κεηά ηελ εθηέιεζε νζθπνλσηηαίαο παξαθέληεζεο

 ε πεξηπηψζεηο έληνλσλ εκέησλ είλαη αλαγθαία ε 

ελδνθιέβηα ρνξήγεζε πγξψλ

 Η θιηληθή πνξεία είλαη θαινήζεο θαη απηφκαηε 

αλάξξσζε εκθαλίδεηαη εληφο νιίγσλ εκεξψλ

 Δηδηθή ζεξαπεία εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

κεληγγίηηδαο απφ εξπεηντφ (αζπθινβίξε)



 Δληεξντνί : επαθή ρεξηψλ – ζηφκαηνο, κε ηελ 

αλαπλεπζηηθή νδφ, κέζσ ησλ θνπξάλσλ

 Αδελντνί θαη ηφο ηεο παξσηίηηδαο : κέζσ ησλ 

εθθξίζεσλ ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ

 Αξκπντνί : κέζσ ησλ αξζξφπνδσλ

 Ιφο ηεο ιεκθνθπηηαξηθήο κεληγγίηηδαο : κε ηηο 

εθθξίζεηο ησλ ηξσθηηθψλ θαη κέζσ επαθήο κε 

κνιπζκέλε ζθφλε

 Δξπεηντφο : ζηα λενγλά απφ ηελ κεηέξα θαηά ηνλ 

ηνθεηφ φηαλ ππάξρεη ελεξγφο θνιπηθή ινίκσμε



“If you have close contact with a person who has 
viral meningitis, you may become infected 
with the virus that made that person sick. 
However, you are not likely to develop 
meningitis as a complication of the illness”

«Αλ έρεηε ζηελή επαθή κε θάπνην άηνκν πνπ έρεη 

ηνγελή κεληγγίηηδα, κπνξεί λα κνιπλζείηε απφ ηνλ ηφ 

πνπ έθαλε απηφ ην άηνκν άξξσζην. Ωζηφζν, δελ 

είλαη πηζαλφ λα αλαπηχμεηε κεληγγίηηδα σο επηπινθή 

ηεο αζζέλεηαο»



 ρνιαζηηθφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ πξηλ ην θαγεηφ ή ηελ 
πξνεηνηκαζία ηνπ & κεηά ηε ρξήζε ηνπαιέηαο. Απνθπγή 
επαθήο ηνπ πξνζψπνπ κε αθάζαξηα ρέξηα

 ρνιαζηηθφ πιχζηκν ρεξηψλ ηνπ αζζελή κε δηαξξντθέο 
θελψζεηο θαη ηνπ αηφκνπ πνπ ηνλ θξνληίδεη

 Απνκφλσζε : εληεξηθέο πξνθπιάμεηο γηα 7 εκέξεο κεηά ηελ 
έλαξμε ηεο λφζνπ

 Απνιχκαλζε : ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο

 Γήισζε θξνχζκαηνο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ 
επαθψλ

 Υεκεηνπξνθχιαμε δε ρνξεγείηαη

 Δκβνιηαζκφο κπνξεί λα γίλεη αλάινγα κε ην ινηκνγφλν 
παξάγνληα



Πξνθαινχλ πάλσ απφ ην 

75% φισλ ησλ θξνπζκάησλ 

βαθηεξηαθήο κεληγγίηηδαο 

Δίλαη ππεχζπλνη γηα ην 90%

ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο

βαθηεξηαθήο κεληγγίηηδαο

ζηα παηδηά



Σα ιηγφηεξν ζπρλά βαθηεξηαθά αίηηα 

(ζηαθπιόθνθθνο, ζηξεπηόθνθθνο νκάδαο Β, 

εληεξνβαθηεξηνεηδή, ιηζηέξηα)

πξνθαινχλ λφζν ζε επαίζζεηνπο πιεζπζκνχο, 

φπσο είλαη ηα λενγλά, 

νη αλνζνθαηαζηαικέλνη αζζελείο θαη 

νη ρξνλίσο πάζρνληεο



 Άκεζε επαθή από άηνκν ζε άηνκν κε ζηαγνλίδηα ηωλ 
αλαπλεπζηηθώλ εθθξίζεωλ. Σα βαθηήξηα πνπ πξνθαινχλ 
κεληγγίηηδα δελ είλαη ηφζν κεηαδνηηθά φζν νη ηνί ηνπ 
θνηλνχ θξπνινγήκαηνο ή ηεο γξίπεο : δελ κεηαδίδνληαη κε 
πεξηζηαζηαθή επαθή (casual contact) ή κε ηελ απιή 
αλαπλνή ηνπ αέξα ζε κέξνο φπνπ βξηζθφηαλ θάπνην άηνκν 
κε κεληγγίηηδα

 Η ιηζηέξηα κεηαδίδεηαη κε ηελ θαηαλάιωζε κνιπζκέλωλ 
ηξνθίκωλ (σκά ιαραληθά, ηπξί, γάια), κε ηελ επαθή κε 
κνιπζκέλα δώα ή ηηο εθθξίζεηο ηνπο θαη από ηελ 
κεηέξα ζην έκβξπν (ην λενγλφ κπνξεί λα γελλεζεί κε 
ιηζηεξίσζε αλ ε κεηέξα έρεη θαηαλαιψζεη κνιπζκέλν 
ηξφθηκν ζηελ εγθπκνζχλε)



Incidence* of Invasive Hib Disease, 1990-2010

*rate per 100,000 children <5 years of age

(ΠΗΓΗ : www.cdc.gov)



 Σν 30-50% ησλ πεξηπηψζεσλ κεληγγίηηδαο ζηα παηδηά

 Μπνξεί λα εκθαληζηεί καδί κε πλεπκνλία, ελδνθαξδίηηδα, 

κέζε σηίηηδα, ηγκνξίηηδα νθεηιφκελεο ζε πλεπκνληφθνθθν

 Παξάγνληεο θηλδχλνπ απνηεινχλ ν πξφζθαηνο 

ηξαπκαηηζκφο ζηελ θεθαιή (πρ θάηαγκα θξαλίνπ), 

ε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, ν αιθννιηζκφο,                    

ε αλνζνινγηθή αλεπάξθεηα θαη ε ζπιελεθηνκή



Μεληγηηηδφθνθθνο (Neisseria meningitidis)
 Φπζηθφο απνηθηζηήο ηνπ αλζξψπηλνπ ξηλνθάξπγγα

 Gram (-) αεξφβηνο δηπιφθνθθνο

 13 νξννκάδεο απφ ηηο νπνίεο νη A,B, C, Y θαη W-135 είλαη 
ππεχζπλεο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ 

 Οη νξννκάδεο A,B, C πξνθαινχλ ην 90% ησλ 
πεξηπηψζεσλ

 Η νξννκάδα C νθείιεηαη γηα θεξαπλνβφιεο, αηθλίδηεο 
κνξθέο κεληγγίηηδαο

 ηελ Δπξψπε επηθξαηνχλ νη νξννκάδεο B θαη C

 ηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία επηθξαηεί ε νξννκάδα Α

 ηελ Διιάδα επηθξαηεί ε νξννκάδα Β



 Πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφθιεζε κεληγγηηηδνθνθθηθήο

κεληγγίηηδαο είλαη ν απνηθηζκφο ηνπ ξηλνθάξπγγα

 Αζπκπησκαηηθή θνξεία ζην ξηλνθάξπγγα ησλ ελειίθσλ 

παξαηεξείηαη ζε πνζνζηφ 5-10%

 Καηά ηε δηάξθεηα επηδεκηψλ, ην πνζνζηφ ησλ πγηψλ 

κηθξνβηνθνξέσλ μεπεξλά ην 50% ζε έλαλ θιεηζηφ 

πιεζπζκφ

 Φνξεία δηάξθεηαο δχν εβδνκάδσλ κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ αλάπηπμε επίθηεηεο αλνζίαο

 Σν ίδην πηζηεχεηαη φηη ζπκβαίλεη θαη ζε απνηθηζκφ απφ έλα 

κε παζνγφλν κηθξννξγαληζκφ ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο , ηε 

Neisseria lactamica



 Σα πεξηζζφηεξα θξνχζκαηα ηεο λφζνπ ζπκβαίλνπλ θπξίσο ην 
ηέινο ηνπ ρεηκψλα θαη ηελ αξρή ηεο άλνημεο

 Παγθνζκίσο ε επίπησζε ηεο λφζνπ είλαη πςειφηεξε ζε κία 
πεξηνρή ηεο ππνζαράξηαο Αθξηθήο γλσζηή σο «δψλε  ηεο 
κεληγγίηηδαο» (meningitis belt)

 Άηνκα κε αλεπάξθεηα ηνπ ζπκπιεξψκαηνο & ηνπ ζπζηήκαηνο 
πξνπεξδίλεο, θαζψο θαη άηνκα κε ιεηηνπξγηθή ή αλαηνκηθή 
αζπιελία δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα λνζήζνπλ 

 Ο ζηελφο ζπγρξσηηζκφο αηφκσλ (θνηηψλεο ζηξαηησηψλ, 
θνηηεηηθέο εζηίεο) δηεπθνιχλεη ηε κεηάδνζε ηεο λφζνπ κε ηα 
ζηαγνλίδηα 

 Σα παηδηά κε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, ζαθραξψδε δηαβήηε, 
θπζηηθή ίλσζε ή ππνπαξαζπξενεηδηζκφ θηλδπλεχνπλ 
πεξηζζφηεξν



 Σα 2/3 ησλ αζζελψλ κε κεληγγηηηδνθνθθηθή κεληγγίηηδα 
έρνπλ πεηέρεηεο

 Πεηέρεηεο εκθαλίδνληαη θαη ζηελ ηνγελή κεληγγίηηδα, 
αιιά θαη ζε βαθηεξηαθή κεληγγίηηδα άιιεο αηηηνινγίαο

 Σν πεηερεηψδεο εμάλζεκα, ηππηθά, εκθαλίδεηαη εληφο 24 
σξψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο λφζνπ

 Αξρηθά, αξαηφ πεηερεηψδεο εμάλζεκα κπνξεί λα κε γίλεη 
εχθνια αληηιεπηφ, εθηφο αλ γίλεη ιεπηνκεξήο 
επηζθφπεζε ησλ πηπρψλ ηνπ δέξκαηνο, ζηε βνπβσληθή 
ρψξα θαη ηηο καζράιεο, ζην εζσηεξηθφ ησλ βιεθάξσλ 
θαη ζην ζηνκαηηθφ βιελλνγφλν

 Άιιεο ζπρλά πξνζιακβαλφκελεο ζέζεηο είλαη ηα πιεπξά, 
νη θαξπνί θαη νη πνδνθλεκηθέο αξζξψζεηο



ΣΕΣ ΣΟΤ ΚΤΛΙΝΔΡΙΚΟΤ ΠΟΣΗΡΙΟΤ

ΙΓΡΤΜΑ  ΔΡΔΤΝΩΝ  ΓΙΑ ΣΗ 

ΜΗΝΙΓΓΙΣΙΓΑ  

(ΜΔΓΑΛΗ ΒΡΔΣΑΝΙΑ) :

Όηαλ πηέδνληαο κε έλα θπιηλδξηθφ πνηήξη 

πάλσ ζην εμάλζεκα, απηφ δελ ππνρσξήζεη 

θαη παξακείλεη νξαηφ κέζα απφ ην πνηήξη, 

ηφηε ζα πξέπεη λα δεηεζεί ακέζσο ηαηξηθή 

βνήζεηα. 



Γηα λα επηβεβαησζεί κηα κεληγγίηηδα σο κεληγγηηηδνθνθθηθή

πξέπεη λα απνκνλσζεί ε Neisseria meningitides απφ έλα 

θπζηνινγηθά ζηείξν πγξφ, φπσο είλαη ην εγθεθαινλσηηαίν 

πγξφ (ΔΝΤ) θαη ην αίκα.

Γηα ην ιφγν απηφ ε ιήςε θαιιηέξγεηαο αίκαηνο θαζψο θαη ε 

δηελέξγεηα νζθπνλσηηαίαο παξαθέληεζεο γηα ηε ιήςε ΔΝΤ

γηα θαιιηέξγεηα είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ηεζεί ε δηάγλσζε



 Η άκεζε θαηά Gram ρξώζε απνηειεί ηελ πξψηε
επηβεβαησηηθή δνθηκαζία, αθνχ ε εχξεζε Gram αξλεηηθψλ
ελδνθπηηάξησλ δηπιφθνθθσλ ζην ΔΝΤ ζεσξείηαη
κεληγγηηηδφθνθνο έσο φηνπ απνδεηρηεί ην αληίζεην

 Η αιπζηδωηή αληίδξαζε ηεο πνιπκεξάζεο (PCR) κπνξεί
λα ζέζεη ηε δηάγλσζε γξήγνξα, αθφκε θαη ζε κεξηθέο ψξεο,
δελ επεξεάδεηαη ε επαηζζεζία ηεο απφ ηελ πξνεγνχκελε
ρξήζε αληηβηνηηθψλ θαη κπνξεί λα θάλεη ηππνπνίεζε ησλ
ζηειερψλ. Γελ πξνζδηνξίδεη ηελ επαηζζεζία ζηα αληηβηνηηθά
& δελ γίλεηαη ζηα πεξηζζφηεξα εξγαζηήξηα ησλ
λνζνθνκείσλ

 Οη multiplex PCR επηηξέπνπλ ηελ ηαπηφρξνλε δηεξεχλεζε
γηα κεληγγηηηδφθνθθν, πλεπκνληφθνθθν & αηκφθηιν ηεο
ηλθινπέληδαο



 Η βαθηεξηαθή κεληγγίηηδα ζεσξείηαη επείγνπζα

θαηάζηαζε γηα ην ΚΝ θαη ε ζεξαπεία πξέπεη λα αξρίδεη

ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ

 Η δηαθνξνδηάγλσζε ηεο βαθηεξηαθήο απφ ηελ ηνγελή

κεληγγίηηδα είλαη πνιχ δχζθνιε ιφγσ αιιεινθάιπςεο

ησλ επξεκάησλ, γηα απηφ ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο,

ζπζηήλεηαη ε άκεζε έλαξμε εκπεηξηθήο αληηκηθξνβηαθήο

ζεξαπείαο, πνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κεηά ηα

απνηειέζκαηα ηεο νζθπνλσηηαίαο παξαθέληεζεο

(θαιιηέξγεηα – αληηβηφγξακκα)



 ε πγηή ελήιηθα σο εκπεηξηθή ζεξαπεία πξνηείλεηαη 

ε ζπλδπαζκέλε αγσγή θεθαινζπνξίλεο γ΄γελεάο

(θεθηξηαμφλε ή θεθνηαμίκε) θαη βαλθνκπθίλεο

 Η πξνζζήθε ακπηθηιιίλεο είλαη απαξαίηεηε ζε 

ειηθία  κεγαιχηεξε απφ 50 εηψλ ιφγσ πηζαλήο 

ινίκσμεο απφ ιηζηέξηα

 Η πξνζζήθε δεμακεζαδφλεο ιίγν πξηλ ή ηαπηφρξνλα 

κε ηελ πξψηε δφζε ηεο αληηκηθξνβηαθήο ζεξαπείαο 

θαίλεηαη φηη βειηηψλεη ηα πνζνζηά επηβίσζεο θαη 

απνθπγήο λεπξνινγηθψλ επηπινθψλ



 Γήισζε θξνχζκαηνο ζην ΚΔΔΛΠΝΟ

 Απνκφλσζε ηνπ πάζρνληα γηα 24 ψξεο κεηά απφ ηελ έλαξμε 
ηεο αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο. ην δηάζηεκα απηφ, 
πεξηνξίδνληαη νη κεηαθηλήζεηο ηνπ αζζελή ζην ειάρηζην 
δπλαηφ, ελψ γηα ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζπζηήλεηαη ε 
ρξήζε κάζθαο & γαληηψλ

 Η εθαξκνγή απνιχκαλζεο ηνπ ζρνιηθνχ ή άιινπ ρψξνπ δελ 
έρεη ζέζε ζηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο ηεο λφζνπ

 Δπηηήξεζε επαθψλ : ε παξαθνινχζεζε γηα χπνπηα θξνχζκαηα 
ζην πεξηβάιινλ ηνπ αζζελνχο πξέπεη λα είλαη ζπλερήο. Η 
εκθάληζε ππξεηνχ ζε θάπνην άηνκν ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ, 
κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ έθζεζε – επαθή καδί ηνπ, απαηηεί 
άκεζε ηαηξηθή εθηίκεζε & εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ 
δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ ελεξγεηψλ 



 Υεκεηνπξνθχιαμε πξέπεη λα ιάβνπλ φια ηα άηνκα πνπ ήξζαλ 
ζε ζηελή επηθίλδπλε επαθή κε θξνχζκα κεληγγηηηδνθνθθηθήο
λφζνπ, ζε δηάζηεκα 7 εκεξψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 
ζπκπησκάησλ απηνχ

 Η ρεκεηνπξνθχιαμε πξέπεη λα ρνξεγείηαη ηδαληθά ην πξψην 
24σξν κεηά ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ πξψηνπ θξνχζκαηνο θαη δελ 
έρεη λφεκα αλ έρνπλ παξέιζεη 10 εκέξεο απφ ηελ επαθή κε ην 
θξνχζκα 

 Φάξκαθν εθινγήο απνηειεί ε ξηθακπηθίλε
(2 θνξέο ηελ εκέξα γηα 2 εκέξεο – αθαηάιιειε γηα εγθχνπο –
ρξσκαηίδεη πνξηνθαιί  νχξα, ζάιην θαη δάθξπα)

 Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρνξεγεζεί 1 εθάπαμ ελδνκπηθή δφζε 
θεθηξηαμφλεο (θαηάιιειε θαη γηα εγθχνπο) ή ζηπξνθινμαζίλε
ζε κηα δφζε ησλ 500mg απφ ην ζηφκα ζε ελήιηθεο

 Με ηε ρεκεηνπξνθχιαμε επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθή 
κείσζε ηεο ξηλνθαξπγγηθήο θνξείαο θαη εθξίδσζε ηνπ 
κεληγηηηδφθνθθνπ θαηά 90-95%



Δπηθίλδπλε επαθή 

Η ζηελή & παξαηεηακέλε (>8 ψξεο) επαθή κε ηνλ αζζελή ή ε

άκεζε επαθή κε ην ζάιην ή ηηο ξηλνθαξπγγηθέο εθθξίζεηο ηνπ,

κέζα ζε 7 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ , έσο

24 ψξεο κεηά ηελ έλαξμε θαηάιιειεο αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο

Λεπηνκεξείο επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε

θνληηλή επαθή παηδηψλ ζην ζρνιείν, ζπγθεθξηκέλα απφζηαζε

κχηε κε κχηε 86εθ ή ιηγόηεξν ελέρεη ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο

ηεο κεληγγίηηδαο



 Σα άηνκα ηνπ νηθηαθνχ πεξηβάιινληνο

 Σα άηνκα πνπ ζε νκαδηθή δηαβίσζε θνηκνχληαη ζηνλ ίδην 
ζάιακν

 Σα άηνκα πνπ είραλ ζηελή επαθή κε ην θξνχζκα ή ηηο 
αλαπλεπζηηθέο ηνπ εθθξίζεηο (ζηελνί θίινη, εξσηηθνί 
ζχληξνθνη, ηαηξνί & λνζειεπηέο πνπ θαηά ηελ πξνζαγσγή 
ηνπ θξνχζκαηνο εθηέζεθαλ ζηηο αλαπλεπζηηθέο ηνπ εθθξίζεηο 
πρ ΚΑΡΠΑ, δηαζσιήλσζε)

 Οη επηβάηεο πνπ θάζνληαλ δίπια ζην θξνχζκα θαηά ηε 
δηάξθεηα αεξνπνξηθήο πηήζεο >8 σξψλ

 Σν ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζε παηδηθφ 
ζηαζκφ ή λεπηαγσγείν πνπ θνηηνχζε ην θξνχζκα.

 ηηο αλψηεξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, κφλν νη ζηελνί θίινη 
ηνπ θξνχζκαηνο θαη ηα παηδηά πνπ θάζνληαη ζην ίδην ζξαλίν



 ε κεληγγίηηδα απφ πλεπκνληφθνθθν δελ ελδείθλπηαη 

ρνξήγεζε ρεκεηνπξνθχιαμεο ζηα άηνκα πνπ 

ήξζαλε ζε επαθή κε ην θξνχζκα, 

 Ο αληηπλεπκνληθφο εκβνιηαζκφο έρεη απνδεηρηεί 

απνηειεζκαηηθφ κέζν ζηελ πξφιεςε δηεηζδπηηθήο 

πλεπκνληνθνθθηθήο λφζνπ



 ε κεληγγίηηδα απφ αηκφθηιν ηεο ηλθινπέληδαο, 
ρεκεηνπξνθχιαμε πξέπεη λα πάξνπλ ηα παηδηά <4 εηψλ 
πνπ δελ είλαη πιήξσο εκβνιηαζκέλα θαη νη ελήιηθεο ηνπ 
άκεζνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ήξζαλ ζε 
ζηελή επαθή κε ην θξνχζκα. 

 Αλ ππάξρεη κεκνλσκέλν θξνχζκα ζε παηδηθφ ζηαζκφ ε 
ρνξήγεζε ρεκεηνπξνθχιαμεο είλαη ακθηιεγφκελε. 

 Φάξκαθν επηινγήο απνηειεί ε ξηθακπηθίλε ζε κηα 
εκεξήζηα δφζε γηα 4 εκέξεο. 

 Ο εκβνιηαζκφο απνηειεί απνηειεζκαηηθφ κέζν 
πξφιεςεο ηεο λφζνπ .



χκθσλα κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ 

ηεο ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγήο ππνρξεσηηθνχ εκβνιηαζκνχ, 

έρεη θαηαγξαθεί ζεκαληηθή κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ 

κεληγγίηηδαο απφ αηκφθηιν ηεο ηλθινπέληδαο, ελψ 

αλακέλεηαη αληίζηνηρε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ 

κεληγγίηηδαο απφ πλεπκνληφθνθθν :

 Σν ζπδεπγκέλν εκβφιην θαηά ηνπ αηκφθηινπ ηεο 

ηλθινπέληδαο εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα καο απφ ην 1994 

 Σν ζπδεπγκέλν εκβφιην γηα ηνλ πλεπκνληφθνθθν εηζήρζε 

ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ ην 2006



 Σν 2006 εηζήρζε ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ ην 

ζπδεπγκέλν εκβφιην γηα ηνλ κεληγγηηηδφθνθθν νξννκάδαο

C, ην νπνίν ιίγν αξγφηεξα αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

ηεηξαδχλακν ζπδεπγκέλν κεληγγηηηδνθνθθηθφ εκβφιην πνπ 

πεξηέρεη ηηο νξννκάδεο A,C,Y θαη W135 (Menveo)

 Πνιχ πξφζθαηα, κε ηελ εθαξκνγή κηαο επαλαζηαηηθήο 

κεζφδνπ ηεο βηνηερλνινγίαο (reverse vaccinology) 

παξαζθεπάζηεθε έλα εκβφιην γηα ηελ νξννκάδα Β ηνπ 

κεληγηηηδφθνθθνπ (Bexsero). Σν εκβφιην απηφ έρεη άδεηα 

θπθινθνξίαο απφ ηνλ ΔΟΦ, αιιά δελ πεξηιακβάλεηαη 

αθφκε ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ. 



 Πήξε έγθξηζε απφ ην European Medicines Agency ζηηο 
14/01/2013

 Βάζεη ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ζε άιιεο ρψξεο, είλαη αλνζνγφλν θαη αζθαιέο.

 Σν πξνηεηλφκελν ζρήκα ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ 
ειηθία : 2-6 κελψλ ρξεηάδνληαη 4 δφζεηο, 6 κελψλ έσο 2 
ρξφλσλ γίλνληαη 3 δφζεηο, ελψ πάλσ απφ 2 εηψλ 
απαηηνχληαη 2 δφζεηο

 Σν εκβφιην ζηνηρίδεη 104,39 € (Πεγή: www.galinos.gr)





 Η πην ζπρλή κνξθή κεληγγίηηδαο είλαη ε ηνγελήο πνπ έρεη θαινήζε 
θιηληθή εηθφλα & απηφκαηε αλάξξσζε εληφο νιίγσλ εκεξψλ

 Η έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ειαηηψλνπλ ην πνζνζηφ 
ζλεηφηεηαο ηεο κεληγηηηδνθνθθηθήο κεληγγίηηδαο θάησ απφ 10%

 Γηα ηηο πην επηθίλδπλεο κνξθέο βαθηεξηαθήο κεληγγίηηδαο 
(κεληγγηηηδφθνθθνο, πλεπκνληφθνθθνο, αηκφθηινο ηεο ηλθινπέληδαο) 
ππάξρνπλ δηαζέζηκα εκβφιηα πνπ πξνθπιάζζνπλ ηνπο 
εκβνιηαζζέληεο, αιιά θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο 
ζπιινγηθήο αλνζίαο ζηελ θνηλφηεηα (herb immunity)

 Γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ε ρξήζε κάζθαο θαη γαληηψλ, θαζψο 
θαη ε ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πγηεηλήο απνηεινχλ επαξθή 
κέηξα πξνθχιαμεο. ε πεξίπησζε επηθίλδπλεο έθζεζεο ζηηο 
αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο αζζελή κε κεληγγίηηδα απφ 
κεληγγηηηδφθνθθν, εθαξκφδεηαη ρεκεηνζεξαπεία κε ζηπξνθινμαζίλε
ζε κηα εθάπαμ δφζε ησλ 500 mg απφ ην ζηφκα, ζε δηάζηεκα 1-10 
εκεξψλ κεηά ηελ έθζεζε






