
MMR Αρ. 7 
Πληροφορίες 
σχετικά με τον προστατευτικό εμβολιασμό κατά της ιλαράς, της 
παρωτίτιδας και της ερυθράς 
(Κατάσταση τον Οκτώβριο 2021) 
 
Η ιλαρά, η παρωτίτιδα και η ερυθρά είναι ευρέως διαδεδομένες ασθένειες που 
προκαλούνται από λοίμωξη με ιούς (ιός της ιλαράς, της παρωτίτιδας ή της ερυθράς) 
και εκδηλώνονται κυρίως σε παιδιά, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και σε ενήλικες. Το 
συνδυασμένο εμβόλιο MMR προσφέρει ταυτόχρονη προστασία κατά της ιλαράς, της 
παρωτίτιδας και της ερυθράς. Δεν υπάρχει κανένα φάρμακο που μπορεί να 
θεραπεύσει την ιλαρά, την παρωτίτιδα ή την ερυθρά. Μόνο ο έγκαιρος και συνεπής 
εμβολιασμός MMR μπορεί να προστατεύσει από αυτές τις ασθένειες! 
 
Η ιλαρά είναι μια συχνά πολύ σοβαρή ασθένεια που μεταδίδεται εύκολα από άτομο 
σε άτομο. Διαρκεί περίπου 2 εβδομάδες και συνοδεύεται από υψηλό πυρετό, βήχα, 
επιπεφυκίτιδα και ένα τυπικό εξάνθημα. Μεταξύ των συχνών επιπλοκών είναι η 
πνευμονία και οι λοιμώξεις του μέσου ωτός. Η φλεγμονή του εγκεφάλου 
(εγκεφαλίτιδα) αναπτύσσεται περίπου σε 1 στους 1.000 έως 2.000 ασθενείς, και 
ενδέχεται να αποβεί θανατηφόρα σε ποσοστό περίπου 30 τοις εκατό ή να οδηγήσει 
σε διανοητική και σωματική αναπηρία. Τα παιδιά κάτω των 5 ετών και οι ενήλικες, 
αλλά και οι έφηβοι, κινδυνεύουν ιδιαίτερα από την ιλαρά - εμφανίζουν συχνότερα 
επιπλοκές. Εάν η ιλαρά εμφανιστεί στην πρώιμη παιδική ηλικία, υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος της σπάνιας αλλά πάντα θανατηφόρας εγκεφαλικής νόσου υποξείας 
σκληρυντικής πανεγκεφαλίτιδας (ΥΣΠΕ). 
 
Η παρωτίτιδα είναι μια ιογενής ασθένεια που συνοδεύεται από πυρετό, 
πονοκεφάλους και οίδημα των σιελογόνων αδένων (παρωτίδων). Περίπου σε κάθε 
δέκατο κρούσμα παρωτίτιδας αναπτύσσεται επιπλέον φλεγμονή των μηνίγγων 
(μηνιγγίτιδα) και περιστασιακά του εγκεφάλου (εγκεφαλίτιδα). Μια σπάνια αλλά 
τυπική επιπλοκή είναι η απώλεια της ακοής. Ένας στους 4 εφήβους ή ενήλικες 
εμφανίζει οίδημα και φλεγμονή των όρχεων, η οποία επίσης σπάνια μπορεί να 
οδηγήσει σε υπογονιμότητα. 
 
Η ερυθρά είναι μια ως επί το πλείστον ήπια ιογενής νόσος που συνοδεύεται από 
πυρετό, εξάνθημα και διόγκωση των λεμφαδένων. Δεν είναι σπάνια η περίπτωση να 
εξελιχθεί χωρίς κλινικά συμπτώματα - τα άτομα αυτά μπορούν επίσης να μολύνουν 
το περιβάλλον τους. Όμως, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η ερυθρά μπορεί να 
μεταδοθεί στο αγέννητο παιδί, όπου μπορεί να προκαλέσει αποβολές και 
θνησιγένειες ή σοβαρές δυσπλασίες των ματιών, των αυτιών, της καρδιάς ή του 
εγκεφάλου. 
 
 
Εμβόλιο  
Τα εμβόλια της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς (MMR) αποτελούνται από 
εξασθενημένους, ζωντανούς ιούς του εμβολίου, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται μετά 
τον εμβολιασμό. Το εμβόλιο χορηγείται υποδόρια ή σε μυς και μπορεί συνήθως να 
χορηγηθεί ταυτόχρονα με άλλα εμβόλια χωρίς να επηρεάζεται η ανεκτικότητα ή η 
αποτελεσματικότητά του. Ο ιατρός σας μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τις 
εξαιρέσεις από αυτόν τον κανόνα και την έναρξη της εμβολιαστικής προστασίας. Οι 



τρέχουσες γνώσεις δείχνουν ότι δεν απαιτούνται ενισχυτικά εμβόλια μετά τη 
διενέργεια του εμβολιασμού MMR δύο φορές. 
 
 
Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν και πότε; 
Ο εμβολιασμός κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς συνιστάται από τη 
Μόνιμη Επιτροπή Εμβολιασμών (STIKO) για παιδιά ηλικίας 11 μηνών. Για αξιόπιστη 
εμβολιαστική προστασία, τα παιδιά επανεμβολιάζονται στους 15 μήνες (αφού 
περάσουν τουλάχιστον 4 εβδομάδες από τον πρώτο εμβολιασμό). 
Το εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί από την ηλικία των 9 μηνών, π.χ. πριν από την 
εισαγωγή σε κέντρο παιδικής φροντίδας. Εάν ο εμβολιασμός γίνει πριν από την 
ηλικία των 11 μηνών, τότε ο δεύτερος εμβολιασμός θα πρέπει να γίνει λίγο μετά τα 
πρώτα γενέθλια. Ο ιατρός σας μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά. 
Η STIKO συνιστά επίσης σε όλους τους ενήλικες που έχουν γεννηθεί μετά το 1970 με 
άγνωστη κατάσταση εμβολιασμού, χωρίς εμβολιασμό ή με έναν μόνο εμβολιασμό 
κατά την παιδική ηλικία, να κάνουν έναν εμβολιασμό κατά της ιλαράς (MMR). Οι 
εργαζόμενοι σε ορισμένους τομείς απασχόλησης θα πρέπει να κάνουν διπλό 
εμβολιασμό - αυτό περιλαμβάνει επίσης τους σπουδαστές και το προσωπικό σε 
κολέγια, επαγγελματικές σχολές και πανεπιστήμια. 
 
Ο νόμος για την προστασία από την ιλαρά απαιτεί απόδειξη διπλού εμβολιασμού 
κατά της ιλαράς (με εμβόλια MMR ή MMRV) για παιδιά και εφήβους σε κοινοτικές 
εγκαταστάσεις, καθώς και για άτομα σε ορισμένους τομείς απασχόλησης που έχουν 
γεννηθεί μετά το 1970 (π.χ. σε εγκαταστάσεις ιατρικής και περίθαλψης και σε 
κοινοτικές εγκαταστάσεις για παιδιά και εφήβους).  
 
Σημειώσεις: 1. Τα ανεμβολίαστα άτομα ηλικίας άνω των 9 μηνών ή τα άτομα που 
δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής ή έχουν λάβει μόνο μία δόση του εμβολίου MMR 
ή των οποίων η κατάσταση εμβολιασμού δεν είναι σαφής, θα πρέπει να κάνουν έναν 
εμβολιασμό MMR -αν είναι δυνατόν- εντός 3 ημερών από την επαφή με άτομο που 
πάσχει από ιλαρά, παρωτίτιδα ή ερυθρά. 2. Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα 
πρέπει να έχουν 2 τεκμηριωμένους εμβολιασμούς κατά της ερυθράς, οπότε ο 
προσδιορισμός του τίτλου μπορεί να παραλειφθεί. 3. Η χορήγηση του 
προστατευτικού εμβολίου κατά της ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς σε άτομα που 
έχουν ήδη ανοσία σε μία ή περισσότερες από αυτές τις ασθένειες είναι ακίνδυνη. 
 
 
Ποιοι δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο; 
Όσοι πάσχουν από οξεία ασθένεια με πυρετό άνω των 38,5 °C, δεν πρέπει να 
εμβολιάζονται μέχρι να αναρρώσουν. Τα άτομα με ανοσοανεπάρκεια -είτε είναι 
συγγενής, είτε επίκτητη, είτε έχει προκληθεί από φάρμακα- δεν πρέπει γενικά να 
εμβολιάζονται. Είναι δυνατόν να υπάρχουν εξαιρέσεις υπό ορισμένες συνθήκες. 
Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν τη συμβουλή των θεραπόντων ιατρών 
σχετικά με το αν, με αυτή την ανοσοανεπάρκεια, και αφού σταθμίσουν κατάλληλα 
τους κινδύνους και τα οφέλη, θα μπορούσαν τελικά να κάνουν τον εμβολιασμό MMR. 
Εάν τα συμπτώματα εμφανίστηκαν μετά από προηγούμενο εμβολιασμό MMR ή εάν 
υπάρχει σοβαρή υπερευαισθησία στα συστατικά του εμβολίου, τότε ο ιατρός που σας 
εμβολιάζει θα σας συμβουλεύσει. Τα άτομα με σοβαρή αλλεργία στο λεύκωμα 
όρνιθας-ασπράδι αυγού (αναφυλαξία μετά την κατανάλωση ασπραδιών αυγού) 
μπορούν γενικά να εμβολιαστούν. Εάν είναι απαραίτητο, ο εμβολιασμός πρέπει να 
γίνεται με τις κατάλληλες προφυλάξεις.  



 
Ο εμβολιασμός MMR δεν πρέπει να γίνεται σε άτομα που έχουν λάβει 
ανοσοσφαιρίνες εντός των τελευταίων μηνών (διάστημα 3 έως 8 μηνών ανάλογα με 
τη δοσολογία του χρησιμοποιούμενου παρασκευάσματος ανοσοσφαιρίνης) ή σε 
λήπτες αίματος μετάγγισης στο ίδιο χρονικό διάστημα (το εμβόλιο μπορεί να 
παραμείνει ανενεργό λόγω προστατευτικών ουσιών - αντισωμάτων - στο αίμα του 
δότη έναντι των αναφερόμενων ιών). Το εμβόλιο MMR δεν πρέπει να χορηγείται σε 
έγκυες γυναίκες, καθώς υπάρχει θεωρητικός κίνδυνος για το μωρό στη μήτρα από 
τους ιούς του εμβολίου. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να αποφεύγεται η εγκυμοσύνη 
για περίοδο 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό. Ωστόσο, ο εμβολιασμός που έγινε κατά 
λάθος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν αποτελεί λόγο διακοπής της 
εγκυμοσύνης.  
 
Συμπεριφορά πριν και μετά τον εμβολιασμό  
Ο εμβολιάζων ιατρός πρέπει να ενημερώνεται πριν από τον εμβολιασμό εάν τα 
άτομα είναι επιρρεπή σε κυκλοφορικές αντιδράσεις ή είναι γνωστό ότι έχουν άμεσες 
αλλεργικές αντιδράσεις. Το άτομο που εμβολιάζεται δεν χρειάζεται να λάβει ιδιαίτερες 
προφυλάξεις, αν και θα πρέπει να αποφεύγεται η ασυνήθιστη σωματική άσκηση για 1 
έως 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό.  
Οι ιοί του εμβολίου δεν μεταδίδονται στις επαφές ή δεν προκαλούν ασθένεια. 
Επομένως, ο εμβολιασμός ενός παιδιού είναι ακίνδυνος, ακόμη και αν στο 
περιβάλλον του ζει μια έγκυος γυναίκα.  
 
 
Πιθανές τοπικές και γενικευμένες αλλεργικές αντιδράσεις μετά τον εμβολιασμό  
Μετά τον εμβολιασμό MMR, μπορεί να εμφανιστεί πόνος, οίδημα και ερυθρότητα στο 
σημείο του εμβολιασμού σε περίπου 10 τοις εκατό των εμβολιασμένων ατόμων. 
Πρόκειται για έκφραση της φυσιολογικής αντίδρασης του οργανισμού στο εμβόλιο και 
αναπτύσσεται εντός 1 έως 3 ημερών μετά τον εμβολιασμό, ενώ σπάνια διαρκεί 
περισσότερο. Περιστασιακά (0,1 έως 1 τοις εκατό) οι κοντινοί λεμφαδένες θα 
διογκωθούν. Συχνά (1 έως 10 τοις εκατό), μπορεί επίσης να εμφανιστούν γενικά 
συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, κόπωση, κακουχία ή γαστρεντερικά συμπτώματα. 
Συχνά μπορεί να εμφανιστούν ήπια συμπτώματα ιλαράς, παρωτίτιδας ή ερυθράς - 
κυρίως 5 έως 12 ημέρες μετά τον εμβολιασμό - η μη μολυσματική, λεγόμενη ασθένεια 
του εμβολίου. Σε αυτή την κατάσταση, το 5 έως 15 τοις εκατό των εμβολιασμένων 
ατόμων εμφανίζουν πυρετό, ο οποίος συχνά (περίπου 2 τοις εκατό) συνδέεται με ένα 
ασθενές εξάνθημα που μοιάζει με ιλαρά. Περιστασιακά ο παρωτιδικός αδένας μπορεί 
να διογκωθεί ελαφρά. Έχουν παρατηρηθεί παροδικοί πόνοι στις αρθρώσεις σε 
εφήβους και ενήλικες, αλλά πολύ σπάνια σε παιδιά. Πολύ σπάνια, οι όρχεις μπορεί 
να διογκωθούν ήπια και παροδικά ή το πάγκρεας μπορεί να αντιδράσει ήπια και 
παροδικά (αύξηση των επιπέδων των ενζύμων). Όλες αυτές οι εκδηλώσεις είναι 
συνήθως παροδικές και υποχωρούν γρήγορα και χωρίς συνέπειες. 
 
 
Είναι πιθανό να προκληθούν επιπλοκές από το εμβόλιο; 
Οι επιπλοκές που προκαλούνται από τον εμβολιασμό είναι συνέπειες που ξεπερνούν 
την κανονική έκταση των αντιδράσεων του εμβολίου και οι οποίες βλάπτουν αισθητά 
την υγεία του εμβολιασμένου ατόμου. Εάν ένα βρέφος ή νήπιο αντιδράσει στο 
εμβόλιο MMR αναπτύσσοντας πυρετό, αυτό μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να 
οδηγήσει σε πυρετικό σπασμό. Αυτό συνήθως δεν έχει συνέπειες. Οι αλλεργικές 
αντιδράσεις είναι πολύ σπάνιες. Τις περισσότερες φορές στρέφονται κατά των 



πρόσθετων ουσιών του εμβολίου, όπως η ζελατίνη ή τα αντιβιοτικά (τα οποία είναι 
ιχνοστοιχεία). Αναφυλακτικό σοκ έχει αναφερθεί μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις. 
Ομοίως, η αιμορραγία του δέρματος ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των 
αιμοπεταλίων του αίματος μετά τον εμβολιασμό έχει εμφανιστεί μόνο σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις. Κατά κανόνα, υποχωρούν γρήγορα και χωρίς συνέπειες, ενώ σοβαρές 
εκβάσεις εμφανίζονται μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Πολύ σπάνια, μπορεί να 
παρατηρηθεί μεγαλύτερης διάρκειας φλεγμονή των αρθρώσεων σε εφήβους και 
ενήλικες. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο εξασθενημένος ιός της παρωτίτιδας που 
χρησιμοποιείται σε αυτό το εμβόλιο μπορεί να προκαλέσει μηνιγγίτιδα. Η ιατρική 
βιβλιογραφία σπάνια αναφέρει άλλες ασθένειες του νευρικού συστήματος (π.χ. 
επιληπτικές κρίσεις, μη φυσιολογικές αισθήσεις, παροδική παράλυση) ή φλεγμονές 
των αιμοφόρων αγγείων σε διαχρονική σχέση με το εμβόλιο.  
  
Σημείωση: Η αλλεργία στην αλβουμίνη όρνιθας (ασπράδι αυγού) δεν αποτελεί 
αντένδειξη για τον εμβολιασμό MMR, καθώς οι ιοί της ιλαράς και της παρωτίτιδας 
πολλαπλασιάζονται όχι στο ασπράδι αλλά στα εμβρυϊκά κύτταρα της κότας (βλ. 
επίσης «Ποιοι δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο;»). 
 
 
Συμβουλές σχετικά με πιθανές παρενέργειες από τον εμβολιάζοντα ιατρό 
Εκτός από αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο, ο ιατρός που σας εμβολιάζει θα παράσχει 
συμβουλευτική συνάντηση. Εάν μετά από έναν εμβολιασμό εμφανιστούν 
συμπτώματα που υπερβαίνουν τις παροδικές τοπικές και γενικές αντιδράσεις που 
περιγράφονται παραπάνω, ο εμβολιάζων ιατρός θα είναι φυσικά διαθέσιμος για 
περαιτέρω συμβουλές. 

 

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εμβολιάζοντα ιατρό  

 
 
 
Εκδότης και ©: Deutsches Grünes Kreuz e. V., Marburg 
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Biegenstraße 6, D - 35037 Marburg 
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Προστατευτικός εμβολιασμό κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς  

Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

Όνομα  

Name  

Πριν από τον εμβολιασμό, παρακαλούμε όπως παράσχετε τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία: 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

1. Έχει το άτομο που πρόκειται να εμβολιαστεί διαταραχή ανοσολογικής ανεπάρκειας (επίκτητη, 
κληρονομική ή προκληθείσα από φαρμακευτική αγωγή); 

Ναι      Όχι  

1. Besteht bei der zu impfenden Person eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

ja      nein 

2. Το άτομο που πρόκειται να εμβολιαστεί έχει λάβει ανοσοσφαιρίνη (γ-σφαιρίνη) ή μετάγγιση αίματος 
τους τελευταίους 3 (έως 8) μήνες; 

Ναι      Όχι  

2. Hat die zu impfende Person in den vergangenen 3 (bis 8) Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

ja       nein 

3. Το άτομο που πρόκειται να εμβολιαστεί έχει λάβει προστατευτικό εμβόλιο κατά τις τελευταίες 4 
εβδομάδες ή έχει προγραμματίσει τις επόμενες 4 εβδομάδες εμβόλιο κατά άλλων ασθενειών; 

Ναι      Όχι  

αν ναι, ποιο και πότε 

3. Wurde bei der zu impfenden Person in den vergangenen 4 Wochen eine Schutzimpfung durchgeführt oder ist in den 
kommenden 4 Wochen eine Schutzimpfung gegen andere Erkrankungen geplant? 

ja       nein 

wenn ja, welche und wann 

4. Για γυναίκες σε ηλικία τεκνοποίησης: Είστε έγκυος αυτή τη στιγμή; 

Ναι      Όχι  

4. Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

ja       nein 

Εάν θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τον προστατευτικό εμβολιασμό κατά της ιλαράς, της 
παρωτίτιδας και της ερυθράς, ρωτήστε τον εμβολιάζοντα ιατρό! 

Παρακαλείστε να φέρετε το βιβλιάριο εμβολιασμού σας στο ραντεβού εμβολιασμού! 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln wissen wollen, fragen Sie die Impfärztin / den 
Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 



Επιβεβαίωση της συγκατάθεσης  

για την πραγματοποίηση προστατευτικού εμβολιασμού κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και 
της ερυθράς 

(Διατίθενται επίσης έντυπα με καρμπόν, προκειμένου να δοθεί αντίγραφο στο εμβολιαζόμενο άτομο ή 
στον νόμιμο εκπρόσωπό του, με ένα αντίγραφο σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δικαιώματα των 
ασθενών) 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter 
gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

Όνομα του ατόμου που πρόκειται να εμβολιαστεί 

Name der zu impfenden Person 

γεννήθηκε στις 

geb. am 

 

Έχω λάβει γνώση του περιεχομένου του ενημερωτικού φυλλαδίου και έχω επίσης ενημερωθεί εκτενώς 
για τον εμβολιασμό από τον ιατρό μου. 

Δεν έχω άλλες ερωτήσεις. 

Συναινώ για την πραγματοποίηση προστατευτικού εμβολιασμού κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και 
της ερυθράς. 

Αρνούμαι τον εμβολιασμό. Έχω ενημερωθεί σχετικά με τις πιθανές συνέπειες αυτής της άρνησης.  

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

Παρατηρήσεις: 

Vermerke: 

Τόπος, ημερομηνία: 

Ort, Datum: 

Υπογραφή του ατόμου που θα εμβολιαστεί Υπογραφή του ιατρού ή του νόμιμου εκπροσώπου του 
Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. des gesetzlichen Vertreters   

 


