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Μηνιγγίτιδα και Σηψαιµία
Η µηνιγγίτιδα και η σηψαιµία είναι σοβαρές ασθένειες. Παρότι ο καθένας µπορεί να προσβληθεί, σε οποιαδήποτε
ηλικία, µεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν τα µωρά, τα παιδιά και τα νεαρά ενήλικα άτοµα.
Η µηνιγγίτιδα και η σηψαιµία δεν είναι κοινές ασθένειες, ωστόσο, µπορούν να αποβούν θανατηφόρες σε λίγες µόνον
ώρες. Μολονότι οι περισσότεροι ασθενείς διαφεύγουν τον κίνδυνο εάν η διάγνωση πραγµατοποιηθεί εγκαίρως,
µερικοί από αυτούς απολήγουν σε µόνιµες αναπηρίες ή χρειάζονται µεγάλο χρονικό διάστηµα για να αναρρώσουν πλήρως.
Ένας πολύ σηµαντικός τρόπος να προστατέψετε τα µέλη της οικογένειάς σας είναι να φροντίσετε να εµβολιαστούν.
Ωστόσο, επειδή για ορισµένους τύπους µηνιγγίτιδας δεν υπάρχει δυνατότητα πρόληψης, είναι απαραίτητο να
γνωρίζετε τις συγκεκριµένες ασθένειες και τα συµπτώµατά τους. Οποιοδήποτε άτοµο έχει προσβληθεί από
µηνιγγίτιδα ή σηψαιµία χρειάζεται άµεση ιατρική βοήθεια.
Τι είναι η µηνιγγίτιδα;
Η µηνιγγίτιδα αποτελεί οίδηµα των µεµβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο. Οι πιο σοβαρές µορφές µηνιγγίτιδας
προκαλούνται από βακτήρια.
Τι είναι η σηψαιµία;
Σηψαιµία είναι η δηλητηρίαση του αίµατος. Προκαλείται από τα ίδια βακτήρια που προκαλούν τη µηνιγγίτιδα.
Κάποιος µπορεί να προσβληθεί συγχρόνως από µηνιγγίτιδα και σηψαιµία.
Πώς µπορώ να προστατέψω τον εαυτό µου και την οικογένειά µου;
•

Ο καλύτερος τρόπος να προστατέψετε τα παιδιά σας είναι να φροντίσετε να εµβολιαστούν κατά της µηνιγγίτιδας και της
σηψαιµίας. Τα εµβόλια που λαµβάνουν όλα τα βρέφη στο πλαίσιο του προγράµµατος εµβολιασµών των παιδιών
παρέχουν προστασία από διάφορους τύπους µηνιγγίτιδας και σηψαιµίας, όπως είναι ο µηνιγγιτιδόκοκκος C, ο
αιµόφιλος (Hib) και ο πνευµονιόκοκκος, καθώς και η µηνιγγίτιδα που προκαλείται από τον ιό της παρωτίτιδας.

•

Όλοι οι ενήλικες άνω των 65 ετών µπορούν να εµβολιαστούν κατά της πνευµονιοκοκκικής µηνιγγίτιδας.
Άνθρωποι όλων των ηλικιών µε προβλήµατα υγείας τα οποία τους θέτουν σε µεγαλύτερο κίνδυνο από την
πνευµονιοκοκκική ασθένεια, µπορούν και πάλι να εµβολιαστούν κατά αυτής.

•

Το εµβόλιο κατά της φυµατίωσης (το εµβόλιο BCG όπως ονοµάζεται) παρέχει ειδική προστασία στα παιδιά κατά της
φυµατιώδους µηνιγγίτιδας. Στην Ιρλανδία όλα τα βρέφη κάνουν το εµβόλιο BCG αµέσως µετά τη γέννησή τους, ενώ στο
Ηνωµένο Βασίλειο το εµβόλιο αυτό παρέχεται σε όλα τα βρέφη, στα µη εµβολιασµένα παιδιά και τους ενηλίκους που
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο προσβολής από φυµατίωση. Αυτό µπορεί να οφείλεται στον τωρινό ή προηγούµενο τόπο
διαµονής τους, στον τόπο εργασίας τους ή στο γεγονός ότι οι γονείς ή οι παππούδες τους προέρχονται από χώρα µε υψηλά
ποσοστά φυµατίωσης.

•

Όσοι κάνουν διεθνή ταξίδια θα πρέπει να κάνουν ένα ειδικό «τετραδύναµο» εµβόλιο. Το εµβόλιο αυτό παρέχει προστασία
κατά της µηνιγγίτιδας και της σηψαιµίας που προκαλούνται από τέσσερα διαφορετικά στελέχη: τον µηνιγγιτιδόκοκκο A,
C, Y και W135. Προϋπόθεση για την παροχή βίζας σε προσκυνητές και εποχιακούς εργαζοµένους που σκοπεύουν να
επισκεφτούν τη Σαουδική Αραβία αποτελεί πλέον η προσκόµιση έγκυρου πιστοποιητικού που θα βεβαιώνει ότι έχουν
εµβολιαστεί µε το «τετραδύναµο» εµβόλιο κατά του µηνιγγιτιδόκοκκου ACWY εντός των 3 τελευταίων ετών. Πρέπει να
κάνετε το εµβόλιο και να λάβετε το πιστοποιητικό από το γιατρό σας ή από ιατρείο ταξιδιωτικής ιατρικής τουλάχιστον τρεις
εβδοµάδες πριν από την αναχώρησή σας για τη Σαουηδική Αραβία. Εάν ταξιδεύετε µε παιδιά κάτω των 2 ετών, πρέπει να
φροντίσετε να έχετε εµβολιαστεί τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από την αναχώρησή σας καθώς στα παιδιά ο εµβολιασµός
πραγµατοποιείται σε δύο δόσεις µεταξύ των οποίων µεσολαβούν τρεις µήνες.

•

Το τετραδύναµο εµβόλιο πρέπει να κάνουν και όσοι σκοπεύουν να ταξιδέψουν στην Αφρική. Μπορείτε να
ενηµερωθείτε για τις χώρες όπου υπάρχουν κρούσµατα των ασθενειών αυτών από τον ιατρό σας ή κάποιο
ιατρείο ταξιδιωτικής ιατρικής και να εµβολιαστείτε εφόσον είναι απαραίτητο.

Θυµηθείτε ότι υπάρχουν διάφορες µορφές µηνιγγίτιδας και σηψαιµίας για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα πρόληψης. Τα
περισσότερα κρούσµατα µηνιγγίτιδας στο Ηνωµένο Βασίλειο οφείλονται στα βακτήρια του µηνιγγιτιδόκοκκου Β και δεν
υφίσταται κάποιο εµβόλιο για την πρόληψή του. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζει κανείς τα
συµπτώµατα της µηνιγγίτιδας και της σηψαιµίας προκειµένου να προστατευτεί ο ίδιος και να προστατέψει την οικογένειά του.
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Ποια είναι τα συµπτώµατα της µηνιγγίτιδας και της σηψαιµίας;
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Στα βρέφη παρατηρούνται ειδικά συµπτώµατα;
Ναι. Στα βρέφη διαπιστώνονται επίσης τα εξής συµπτώµατα:
•
•
•
•

Το µαλακό σηµείο στο κεφάλι του βρέφους είναι δύσκαµπτο ή εξογκωµένο
Αρνείται να τραφεί
Ευερεθιστότητα όταν το παίρνετε αγκαλιά, έντονο κλάµα ή βογκητό
Άκαµπτο σώµα µε σπασµωδικές κινήσεις ή, σε άλλες περιπτώσεις, αδρανές και άτονο

Τα βρέφη µπορούν να νοσήσουν πολύ γρήγορα, γι’ αυτό θα πρέπει να τα εξετάζετε συχνά.
Όλοι όσοι προσβάλλονται από µηνιγγίτιδα και σηψαιµία παρουσιάζουν όλα αυτά τα συµπτώµατα;
Όχι. ∆εν παρουσιάζουν όλοι όλα τα συµπτώµατα, τα οποία µπορούν να εµφανιστούν µε οποιαδήποτε σειρά. Εάν
παρουσιαστεί κάποιο εξάνθηµα, πρέπει να εφαρµόσετε το Τεστ του Κυλινδρικού Ποτηριού. Πιέστε ένα κυλινδρικό
ποτήρι πάνω στο εξάνθηµα. Εάν το εξάνθηµα δεν υποχωρήσει και παραµείνει ορατό µέσα από το ποτήρι, θα πρέπει
να ζητήσετε αµέσως ιατρική βοήθεια.

Τα εξανθήµατα ενδεχοµένως να µην είναι τόσο εµφανή σε σκούρα δέρµατα. Θα πρέπει συνεπώς να ελέγξετε όλο το
σώµα για στίγµατα, ιδίως στις πιο ανοιχτόχρωµες περιοχές όπως οι παλάµες ή οι πατούσες. Εξετάστε ακόµη το
δέρµα στο στοµάχι, το εσωτερικό των βλεφάρων και τον ουρανίσκο.

Θυµηθείτε ότι ένα άτοµο που είναι πολύ άρρωστο χρειάζεται ιατρική βοήθεια ακόµη και εάν παρουσιάζει µερικά µόνο
στίγµατα, ένα εξάνθηµα που υποχωρεί ή καθόλου εξανθήµατα.
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Τι πρέπει να κάνω εάν νοµίζω ότι κάποιος έχει προσβληθεί από µηνιγγίτιδα ή σηψαιµία;
Κάποιος που έχει προσβληθεί από µηνιγγίτιδα ή σηψαιµία µπορεί να νοσήσει σοβαρά σε πολύ σύντοµο χρονικό
διάστηµα. Όταν κάποιος αρρωστήσει, να τον εξετάζετε σε τακτά διαστήµατα για να διαπιστώσετε εάν εµφανίζει τα
συµπτώµατα. Εάν νοµίζετε ότι είναι πιθανό να έχει προσβληθεί από µηνιγγίτιδα ή σηψαιµία, καλέστε αµέσως ιατρική
βοήθεια.
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