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Θέματα που θα συζητηθούν
• Γενικές αρχές εμβολιασμών

• Θέματα που έχουν απασχολήσει 
την κοινή γνώμη σχετικά με τους 
εμβολιασμούς

• Τα παιδιατρικά εμβόλια

• Πρόγραμμα εμβολιασμών



Τα εμβόλια έχουν αλλάξει την 
ιστορία των λοιμωδών νοσημάτων
Η εφαρμογή των εμβολίων συνέβαλε σε:
• εκρίζωση της ευλογιάς (1980)
• μείωση της νοσηρότητας κατά 92% και της

θνησιμότητας κατά 99% από διφθερίτιδα,
κοκκύτη, τέτανο και παρωτίτιδα

• μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας
κατά 80% από ηπατίτιδα Α & Β, αιμόφιλο της
γρίπης τύπου b (Hib) και ανεμευλογιά

• Μεγάλη μείωση περιπτώσεων διεισδυτικής
λοίμωξης από πνευμονιόκοκκο και αριθμού
θανάτων από διεισδυτική πνευμονιοκοκκική
νόσο

• εξάλειψη μετάδοσης ιών πολιομυελίτιδας,
ιλαράς και ερυθράς στις Η.Π.Α.





Τα εμβόλια είναι σκευάσματα που 
περιέχουν:

• Αντιγόνο:
• Ολόκληρος ο λοιμογόνος παράγοντας, νεκρός ή ζωντανός

εξασθενημένος (ολοκυτταρικό)
• Τμήμα της μεμβράνης ή της κάψας του λοιμογόνου

παράγοντα (ακυτταρικό, τμηματικό-split)
• Κεκαθαρμένη μη τοξική τοξίνη-τοξοειδές
• Ολιγοσακχαριδικά ή πολυσακχαριδικά ή

λιποπολυσακχαριδικά συστατικά της μεμβράνης / κάψας
του λοιμογόνου παράγοντα

• Ανοσοενισχυτικές ουσίες - έκδοχα
• Πρωτεΐνες - μεταφορείς με τις οποίες συνδέονται χημικά

(σύζευξη) ορισμένα ασθενή αντιγόνα ώστε να γίνουν
ισχυρά ανοσογόνα

• Σταθεροποιητικές ουσίες
• Συντηρητικά
• Αντιβιοτικά
• Προσμίξεις υλικού καλλιέργειας κυττάρων, ιστών κ.λπ.



Ενεργητική ανοσοποίηση-Ι
• Το βασικότερο συστατικό του σκευάσματος ενός

εμβολίου είναι το αντιγόνο που είναι ικανό να
επάγει ειδική ανοσολογική απάντηση στον
συγκεκριμένο λοιμογόνο παράγοντα κατά του
οποίου διενεργείται ο εμβολιασμός. Η
ανοσολογική απάντηση είναι κατά κανόνα
μικτού τύπου- χυμικού και κυτταρικού- και
προκαλεί ειδική ανοσολογική μνήμη

• Με την πρόκληση ειδικής ανοσολογικής
απάντησης εξασφαλίζεται η ανοσία του ατόμου,
ώστε να είναι απρόσβλητο (άνοσο) στον
συγκεκριμένο λοιμογόνο παράγοντα κατά του
οποίου εμβολιάσθηκε



Ενεργητική ανοσοποίηση-ΙΙ
• Πρωτογενής ανοσολογική απάντηση

1- 4 εβδομάδες μετά την πρώτη είσοδο του αντιγόνου του
εμβολίου στον οργανισμό IgM

• Δευτερογενής ανοσολογική απάντηση
Aμέσως-χωρίς λανθάνουσα περίοδο- κατά την δεύτερη
είσοδο του ίδιου αντιγόνου-εμβολίου στον οργανισμό IgG.

(Άμεση δράση των μνημονικών Τ και Β κυττάρων)

• Κάθε επόμενος εμβολιασμός με το ίδιο εμβόλιο
προκαλεί ανοσολογική απάντηση- τριτογενή- που είναι
παρόμοια με τη δευτερογενή. Ο προστατευτικός τίτλος
διατηρείται μακροχρόνια ή δια βίου



Γενικές αρχές εμβολιασμών
• Συντήρηση εμβολίων
• Ηλικία εμβολιασμού
• Θέση, τεχνική και οδός χορήγησης
• Δοσολογία
• Καθυστέρηση ή παράλειψη εμβολίου
• Εναλλαγή ιδιοσκευασμάτων
• Ταυτόχρονη χορήγηση / συνδυασμοί εμβολίων
• Μεσοδιαστήματα χορήγησης εμβολίων
• Φυματινοαντίδραση Mantoux και εμβολιασμοί
• Εμβολιασμοί σε ειδικές περιπτώσεις
• Ανεπιθύμητες ενέργειες και αντενδείξεις



Συνθήκες συντήρησης των 
εμβολίων

• Συνιστώμενη θερμοκρασία: 2-8ο C
• Δεν πρέπει να φυλάσσονται στην

κατάψυξη
• Αντιγονική σταθερότητα: 18 μήνες - 2

χρόνια
• Άμεση χρήση μετά επανασύσταση
• Προσοχή σε νεφελώδη ή κοκκώδη όψη
• Προσοχή σε μεταβολή χρώματος



Παράγοντες που καθορίζουν την 
ηλικία εμβολιασμού

• Ηλικία εμφάνισης νόσου και επιπλοκών της
• Ηλικία με την καλύτερη ανοσολογική

απάντηση στο εμβόλιο
• Παρουσία μητρικών αντισωμάτων τα οποία

παρεμβαίνουν στην ανοσολογική απάντηση
• Πρώιμη προστασία έναντι σοβαρών

λοιμώξεων
• Ασφάλεια εμβολιασμού



Οδός χορήγησης εμβολίων
 Όλα χορηγούνται βαθιά ενδομυϊκά (ΙΜ) εκτός

από
M-M-R-V που χορηγούνται υποδορίως (SC) (…αλλά

και ενδομυϊκώς)
BCG που χορηγείται ενδοδερμικώς (ID)
τα εμβόλια του ιού Rota που χορηγούνται από του

στόματος (PO)
το αντιγριπικό με ζωντανούς εξασθενημένους ιούς

(LAIV-Η.Π.Α.) το οποίο χορηγείται ενδορρινικώς
(ΙΝ)

 Προτιμότερες θέσεις για διενέργεια εμβολίων:
Στα βρέφη άνω έξω πλάγια επιφάνεια μηρού
Στα μεγαλύτερα παιδιά ο δελτοειδής μυς



Διαστάσεις βελόνας
• Αναλόγως οδού χορήγησης και θέσης εμβολιασμού.

• Για ενδομυϊκή χορήγηση

 BρέφηΜήκος: 2,6 cm, εύρος: 22-23 gauge

 Nήπια / Mεγαλύτερα παιδιάΜήκος: 2,5-3,2 cm,
εύρος: 20-22 gauge

 Για υποδόρια ή ενδοδερμική χορήγηση
Μήκος: 1,5-2 cm, εύρος: 25 gauge

 Προκειμένου για τους ενδομυϊκούς εμβολιασμούς, η
βελόνα πρέπει να εισάγεται λοξά, σχηματίζοντας με
τον άξονα του μηρού ή του δελτοειδούς γωνία 45ο.



Εναλλαγή ιδιοσκευασμάτων του 
ίδιου εμβολίου

• Γενικά αποδεκτή με λίγες εξαιρέσεις
• Εξαίρεση αποτελούν
Ο εμβολιασμός των εφήβων κατά της ηπατίτιδας

Β με 2 μόνο δόσεις, που μπορεί να γίνει μόνο με
το Recombivax HB στις Η.Π.Α. (HBvaxPRO στην
Ελλάδα) και όχι με το Engerix το οποίο χορηγείται
πάντοτε σε 3 δόσεις

Ο εμβολιασμός κατά του ιού Rota (Rotateq και
Rotarix) δεν πρέπει να εναλλάσσονται



Μικρότερη ηλικία έναρξης χορήγησης εμβολίων

ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

Ηπατίτιδας Β Γέννηση
DTaP-IPV 6 εβδομάδων

Hib 6 εβδομάδων
13 δύναμο πνευμονιοκόκκου 6 εβδομάδων

Μηνιγγιτιδοκόκκου C 6 εβδομάδων

MMR / Var 12 μηνών

Ηπατίτιδας Α 12 μηνών

Ιού Rota 6 εβδομάδων

MCV4 2 μηνών

HPV 9 ετών

Γρίπης TIV: 6 μηνών, LAIV: 2 ετών



Μεσοδιαστήματα χορήγησης 
εμβολίων- Ι

• Εάν εμβόλια τα οποία περιέχουν ζωντανούς
εξασθενημένους μικροοργανισμούς δεν
χορηγηθούν ταυτόχρονα, πρέπει να
μεσολαβήσει μεταξύ τους διάστημα ιδανικά
2 μηνών και πάντως όχι μικρότερο των 4
εβδομάδων

• Η διενέργεια του εμβολίου έως και 4 ημέρες
πριν από την ολοκλήρωση του μικρότερου,
κάθε φορά, μεσοδιαστήματος δεν ακυρώνει
την ισχύ του εμβολιασμού. Κάθε περαιτέρω
παραβίαση του μικρότερου αποδεκτού
μεσοδιαστήματος συνεπάγεται την
ακύρωση και την αναγκαιότητα
επανάληψης του συγκεκριμένου εμβολίου



Μεσοδιαστήματα χορήγησης εμβολίων- ΙΙ
ΕΜΒΟΛΙΟ ΔΟΣΗ 12 ΔΟΣΗ 23 ΔΟΣΗ 34

Ηπατίτιδας Β 4 εβδομάδες 8 εβδομάδες

Ιού Rota 4 εβδομάδες 4 εβδομάδες

DTaP 4 εβδομάδες 4 εβδομάδες 6 μήνες

IPV 4 εβδομάδες 4 εβδομάδες 4 εβδομάδες

Hib 4 ή 8 εβδομάδες 4 ή 8 εβδομάδες 8 εβδομάδες

Πνευμονιοκόκκου 4 ή 8 εβδομάδες 4 ή 8 εβδομάδες 8 εβδομάδες

MMR 4 εβδομάδες

Ανεμευλογιάς 4 εβδομ.-3 μήνες

Ηπατίτιδας Α 6 μήνες

HPV 2 μήνες 4 μήνες

Γρίπης 4 εβδομάδες



Καθυστέρηση ή παράλειψη εμβολίου

• Η καθυστέρηση του εμβολιασμού δεν
συνεπάγεται την ακύρωση της ισχύος
των προηγούμενων δόσεων του εμβολίου

• Ο εμβολιασμός πρέπει να συνεχιστεί από
το σημείο στο οποίο είχε σταματήσει και
να ολοκληρωθεί κανονικά, ανεξάρτητα
από το διάστημα που έχει μεσολαβήσει



Ταυτόχρονη χορήγηση εμβολίων

• Η αποτελεσματικότητα των περισσότερων
εμβολίων είναι εξίσου καλή και η χορήγησή
τους απολύτως ασφαλής, είτε αυτά
χορηγούνται ταυτόχρονα , είτε το καθένα
χωριστά

• Η ταυτόχρονη χορήγηση μπορεί να γίνει
είτε με σκεύασμα το οποίο περιέχει δύο ή
περισσότερα εμβόλια σε συνδυασμό (πχ.
MMR), είτε με την ταυτόχρονη χορήγηση
εμβολίων τα οποία ενίενται με διαφορετική
σύριγγα και σε διαφορετική θέση



Συνιστώμενο ελάχιστο μεσοδιάστημα 
μεταξύ εμβολίων και ανοσοσφαιρινών

Σειρά χορήγησης Ελάχιστο 
μεσοδιάστημα

Ανοσοσφαιρίνη Νεκρός μικροοργανισμός ή 
ανατοξίνη

Οποιοδήποτε

Ανοσοσφαιρίνη Ζωντανός μικροοργανισμός
3-11 μήνες (ανάλογα με τη 
δόση της ανοσοσφαιρίνης)

Νεκρός μικροοργανισμός
ή  ανατοξίνη

Ανοσοσφαιρίνη Οποιοδήποτε

Ζωντανός 
μικροοργανισμός

Ανοσοσφαιρίνη 2 εβδομάδες



Προτεινόμενα μεσοδιαστήματα μεταξύ 
χορήγησης γ-σφαιρίνης και εμβολίων έναντι 

ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς & ανεμευλογιάς
(MMR-V) -Ι

Ένδειξη Οδός Δοσολογία Μεσοδιάστημα
(μήνες)

Τέτανος ΙΜ 250 U 3

Ηπατίτιδα Α 
(προφύλαξη, IG)

IM    0,02-0,06 ml/kg 3

Ηπατίτιδα Β
(προφύλαξη,HBIG)

IM 0,06 ml/kg 3

Λύσσα 
(προφύλαξη, RIG)

IM 20 IU/kg 4

Ιλαρά 
(προφύλαξη, IG)

IM 0,25 ml/kg 5



Προτεινόμενα μεσοδιαστήματα μεταξύ 
χορήγησης γ-σφαιρίνης και MMR-V (II)

Ένδειξη Οδός Δοσολογία Μεσοδιάστημα
(μήνες)

Ανεμευλογιά (προφύλαξη,
VZIG)

IM 125 U/10 kg 5

Προφύλαξη από RSV
(palivizumab-Synagis)

IM       15 mg/kg 0

CMV IG IV 3 mL/kg 
(150 mg IgG/kg)

6

Υποκατάσταση/ θεραπεία
ανοσοανεπαρκειών

IV 300-400 mg/kg 8

ITP IV 400 mg/kg 8

ITP IV 1 g/kg 10

ITP ή νόσος Kawasaki IV   2 g/kg 11



Προτεινόμενα μεσοδιαστήματα μεταξύ μετάγγισης 
αίματος / πλάσματος και εμβολίων έναντι 

ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς & ανεμευλογιάς

Μετάγγιση
αίματος

Οδός Δοσολογία Μεσοδιάστημα                             
(μήνες)

Πλυμένα 
ερυθρά

IV 10 ml/kg 0

Συμπυκνωμένα
ερυθρά

IV 10 ml/kg 5

Ολικό αίμα IV 10 ml/kg 6

Πλάσμα IV 10 ml/kg 7

Αιμοπετάλια IV 10 ml/kg 7



Φυματινοαντίδραση Mantoux και 
εμβολιασμοί

• Πρόσκαιρη αρνητικοποίηση Mantoux (για 4-6
εβδομάδες) από εμβόλιο ιλαράς

• Δυνατή η ταυτόχρονη διενέργεια Mantoux με
οποιοδήποτε εμβόλιο

• Προτείνεται η διενέργεια Mantoux 4-6
εβδομάδες μετά από εμβολιασμό έναντι
ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς, ανεμευλογιάς,
κίτρινου πυρετού, εάν δεν έχει γίνει
ταυτόχρονα με τον εμβολιασμό



Εμβολιασμοί σε ειδικές 
περιπτώσεις

• Προωρότητα
• Κύηση
• Θηλασμός
• Αλλεργία
• Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό σπασμών
• Ανοσολογική ανεπάρκεια
Πρωτοπαθής
Δευτεροπαθής     AIDS

Σπληνεκτομή
Χημειοθεραπεία
Ακτινοθεραπεία
Κορτικοστερινοειδή



Προωρότητα και εμβολιασμοί

Τα πρόωρα , συμπεριλαμβανομένων
και όσων έχουν μικρό βάρος
γέννησης, πρέπει να εμβολιάζονται
όπως και τα υπόλοιπα βρέφη, τόσο
όσον αφορά στην ημερομηνία
έναρξης και το χρονοδιάγραμμα
των εμβολιασμών, όσο και ως προς
τη χορηγούμενη δόση.



Εμβόλια και κύηση
Ασφαλή Αμφίβολης 

ασφάλειας
Διφθερίτιδας-

τετάνου-κοκκύτη
(συνιστάται)

Ιλαράς, παρωτίτιδας, 
ερυθράς

Ανεμευλογιάς
Πολιομυελίτιδας 

(αδρανοποιημένοι ιοί)
Πολιομυελίτιδας 

(εξασθενημένοι ιοί)
Γρίπης (συνιστάται) HPV

Ηπατίτιδας Α και Β Μηνιγγιτιδοκόκκου



Εμβόλια και μητρικός θηλασμός

Ελεύθερος ο εμβολιασμός μητέρας και
βρέφους χωρίς περιορισμούς επειδή

Ιοί των εμβολίων ΔΕΝ προκαλούν
νόσηση στο βρέφος

IgA αντισώματα ΔΕΝ παρεμβαίνουν
στη διαδικασία της ορομετατροπής



Εμβολιασμός αλλεργικού παιδιού

• Αποφυγή εμβολιασμού στην οξεία φάση αλλεργίας
• Προσοχή στο περιεχόμενο αντιβιοτικό του

εμβολίου
• Αναζήτηση πιθανής συστηματικής αλλεργίας στο

αυγό:
 Έως πρόσφατα θεωρείτο αντένδειξη για MMR και

αντιγριπικό.
ΣΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ MMR ΚΑΙ

ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΒΕΒΑΙΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ
ΣΤΟ ΑΥΓΟ.

• Εκτίμηση της ευαισθησίας του εμβολιαζομένου με
αραιό διάλυμα εμβολίου



Νοσήματα κεντρικού νευρικού 
συστήματος και εμβολιασμοί

Σε παιδιά με
οικογενειακό ιστορικό επιληψίας ή / και
ατομικό ιστορικό σπασμών ή άλλης μη

εξελισσόμενης νευρολογικής νόσου
Δ Ε Ν

αντενδείκνυται ο εμβολιασμός έναντι
του κοκκύτη ή της ιλαράς



Εμβολιασμός παιδιών με 
ανοσολογική ανεπάρκεια-Ι

Αντενδείκνυται ο εμβολιασμός των
ανοσοκατεσταλμένων ατόμων με
εμβόλια τα οποία περιέχουν ζωντανούς
εξασθενημένους μικροοργανισμούς
(MMR-V, BCG, Rota), παρότι σε αρκετούς
από αυτούς η χορήγησή τους είναι
σχετικά ασφαλής και το όφελος από την
ανοσοποίηση, ιδιαίτερα έναντι της ιλαράς
και της ανεμευλογιάς, μεγαλύτερο από
τους κινδύνους επιπλοκών που
διατρέχουν με τον εμβολιασμό.



Εμβολιασμός παιδιών με 
ανοσολογική ανεπάρκεια-ΙΙ

• Διαταραχές των Β λεμφοκυττάρων/
συμπληρώματος / φαγοκυττάρωσης

 Ασφαλής χορήγηση MMR-V

• Διαταραχές των Τ-λεμφοκυττάρων

 Πλήρης αντένδειξη για MMR-V και όλα
εν γένει τα εμβόλια με ζωντανούς
εξασθενημένους μικροοργανισμούς

 Τα υπόλοιπα εμβόλια δύνανται να χορηγηθούν με
ασφάλεια, η δράση τους όμως εξαρτάται από τη
βαρύτητα της υποκείμενης ανοσοανεπάρκειας



Εμβολιασμός παιδιών με 
ανοσολογική ανεπάρκεια-ΙΙΙ

• Λευχαιμία σε ύφεση και εκτός θεραπείας για 3
μήνεςMMR

• Λέμφωμα Hodgkin Συνιστώνται PCV-13 και Hib,
κατά προτίμηση 10-14 ημέρες πριν την έναρξη ή 3
μήνες μετά από τη λήξη της θεραπείας

• Μεταμόσχευση μυελού των οστών
 MMR-V, PCV-13 & γρίπη Μετά παρέλευση 2 ετών

από τη μεταμόσχευση
 Εμβολιασμός κατά της πολιομυελίτιδας με IPV
• Ασπληνία (ανατομική / λειτουργική)
Επιβάλλονται:

 Εμβολιασμός έναντι πνευμονιοκόκκου (PCV-13 < 2
ετών + PPV > 2 ετών), μηνιγγιτιδοκόκκου (MCV 4,
δύο δόσεις) και Hib

 Χημειοπροφύλαξη έναντι πνευμονιοκόκκου



Εμβολιασμός παιδιών με ΑIDS
 Aσφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια :

• DTaP-IPV
• Hib
• Πνευμονιοκόκκου
• Μηνιγγιτιδοκόκκου
• Ηπατίτιδας Α / Β
• Γρίπης ( αδρανοποιημένο)Επιβάλλεται η ετήσια χορήγησή του > 6 μηνών

 Ασφαλή και αποτελεσματικά μόνο σε ασυμπτωματικούς :

• MMR
• Ανεμευλογιάς (γίνεται μόνο εάν αριθμός CD4+ λεμφοκυττάρων>15%

προβλεπόμενου για την ηλικία αριθμού)
• Rota

 Όχι :

• BCG
• OPV
• Γρίπης με ζώντες εξασθενημένους ιούς (ενδορρινικώς χορηγούμενο-LAIV)



Εμβολιασμός παιδιών που λαμβάνουν 
κορτικοστερινοειδή με εμβόλια που περιέχουν 

ζωντανούς εξασθενημένους μικροοργανισμούς

• ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

 Πρεδνιζόνη ≤ 2 mg / kg ΒΣ / 24ωρο (ολική ημερήσια
δόση ≤ 20 mg σε παιδιά με βάρος >10 kg) διάρκειας
≥2 εβδομάδων

 Παρήμερη θεραπεία για διάστημα > 2 εβδομάδων
 Συνήθης τοπική θεραπεία (εισπνοές, δερματικές

επαλείψεις, ενδοαρθρικές εγχύσεις)

• ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

 Πρεδνιζόνη > 2 mg / kg ΒΣ / 24ωρο (ολική ημερήσια
δόση > 20 mg)

 Τοπική θεραπεία με μεγάλες δόσεις (πχ. βουδεσονίδη
>800 μg / 24ωρο )



Αντενδείξεις εμβολιασμών-Ι
• ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ :
• Συστηματική αλλεργική αντίδραση (αναφυλαξία) σε

προηγούμενη δόση ή συστατικό του εμβολίου
• Νόσος μέτριας ή μεγάλης βαρύτητας

• DTaP / DTP :
• Εγκεφαλοπάθεια εντός 7 ημερών
• Θ>40,5ΟC εντός 48 ωρών
• Σπασμοί εντός 3 ημερών
• Επίμονο κλάμα διάρκειας >3 ωρών εντός 48 ωρών
• Shock εντός 48 ωρών

• ΓΡΙΠΗΣ:
• Αμέσου τύπου σοβαρή αλλεργική αντίδραση στο αυγό
• Η ΚΥΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ
• Αντιθέτως επιβάλλεται ο εμβολιασμός της εγκύου



Αντενδείξεις εμβολιασμών-ΙΙ
 ΙPV: Αλλεργία σε νεομυκίνη, πολυμιξίνη Β ή στρεπτομυκίνη
 OPV:
• Ανοσοκαταστολή (και σε άτομο του περιβάλλοντος)
• Κύηση

Το OPV έχει πλέον σταματήσει να χορηγείται…
 MMR:
• Σοβαρή αλλεργία (αναφυλαξία, όχι απλή κνίδωση) στο αυγό 

ή στη νεομυκίνη
• Κύηση
• Ανοσοκαταστολή
• γ-σφαιρίνη τους τελευταίους 3-11 μήνες
 Ανεμευλογιάς:
• Αλλεργία σε ζελατίνη ή νεομυκίνη
• Κύηση
• Ανοσοκαταστολή
• γ-σφαιρίνη τους τελευταίους 3-11 μήνες
• Λήψη ασπιρίνης; ( σύνδρομο Reye)



Καταστάσεις που ΔΕΝ αποτελούν 
αντενδείξεις εμβολιασμού

• Ήπια νόσος, χαμηλός/μέτριος πυρετός ή / και ήπια διάρροια
• Χορήγηση αντιβιοτικών
• Πρόσφατη έκθεση σε λοιμώδες νόσημα
• Τοπική αντίδραση σε προηγούμενη δόση του εμβολίου
• Πυρετός <40,5οC μετά από προηγούμενη δόση του εμβολίου
• Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό ατοπίας
• Προωρότητα
• Θηλασμός
• Κύηση μητέρας εμβολιαζομένου
• Οικογενειακό ιστορικό επιληψίας (εμβόλια κατά κοκκύτη ή

ιλαράς)
• Ανοσοκαταστολή σε άτομο οικογενειακού περιβάλλοντος
• Οικογενειακό ιστορικό SIDS
• Δυστροφία



Θέματα που έχουν απασχολήσει την κοινή 
γνώμη σχετικά με τους εμβολιασμούς

• Ανεπιθύμητες ενέργειες εμβολίων κοκκύτη
και ιλαράς

• Ασφάλεια πολυδύναμων εμβολίων
• «Αποδυναμώνουν» τα εμβόλια το

ανοσοποιητικό σύστημα;
• MMR και αυτισμός
• Εμβόλιο ηπατίτιδας Β και απομυελινωτική νόσος
• Εμβόλια γρίπης, MMR, MCV4 και Guillain

Barre
• Εμβόλια και σακχαρώδης διαβήτης
• Sabin & πολιομυελίτιδα οφειλόμενη στο

εμβόλιο



Συχνότητα επιπλοκών από νοσήματα και 
ανεπιθύμητων ενεργειών αντίστοιχων 

εμβολίων
Επιπλοκές από νόσηση Σοβαρές ανεπιθύμητες 

ενέργειες από εμβόλια
ΙΛΑΡΑ Πνευμονία : 1/20

Εγκεφαλίτιδα: 1/2.000
Θάνατος : 1/3.000

ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΕγκεφαλίτιδα: 1/300
ΕΡΥΘΡΑ Συγγενής ερυθρά :1/4 
(1ο τρίμηνο κύησης)

MMR Εγκεφαλίτιδα ή σοβαρή 
αλλεργική αντίδραση : 1/1.000.00

Άνοση (ιδιοπαθής) θρομβοπενική
πορφύρα : 1/25.000-50.000

ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ Θάνατος : 1/20
ΤΕΤΑΝΟΣ  Θάνατος : 3/100
ΚΟΚΚΥΤΗΣ  Πνευμονία : 1/8
Εγκεφαλίτιδα :1 / 20

Θάνατος :1/200

DTPΠαρατεταμένο κλάμα : 1%
Σπασμοί, κώμα : 1/1.750
Οξεία εγκεφαλοπάθεια: 0-10,5/

1.000.000
Θάνατος δεν έχει αναφερθεί



Πλεονεκτήματα των πολυδύναμων 
εμβολίων

• Μείωση αριθμού ενέσεων
• Μείωση κόστους
• Καλύτερη συμμόρφωση
• Καλύτερη εμβολιαστική κάλυψη
• Μικρότερη αντιγονική επιβάρυνση
• Καλύτερη συντήρηση και μικρότερη

σπατάλη εμβολίων



Πολυδύναμα εμβόλια: Κλινική σημασία 
του μειωμένου τίτλου αντι-Hib PRP

• Παράγεται ανοσολογική μνήμη παρά
τους χαμηλούς τίτλους

• Η λειτουργικότητα των αντισωμάτων δεν
επηρεάζεται

• Προστατευτικός τίτλος αντισωμάτων δεν
είναι ακριβώς γνωστός

• Δεν είναι γνωστή η ανοσία του
βλεννογόνου, ούτε εάν και πόσο
επηρεάζεται η μικροβιοφορία



Καταστέλλουν τα εμβόλια το 
ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να μην 

μπορεί να αντιδράσει σε άλλα αντιγόνα;
Ο Χ Ι  

 Τα βρέφη θεωρητικώς δύνανται να απαντήσουν
ταυτοχρόνως σε 10.000 διαφορετικά αντιγόνα. Η
ταυτόχρονη χορήγηση 11 εμβολίων χρησιμοποιεί
μόνο το 0,1% του ανοσοποιητικού συστήματος

 Τα βρέφη έχουν την ικανότητα να απαντούν σε
μεγάλο αριθμό αντιγόνων και παράγουν 109-1011

διαφορετικά αντισώματα



Αποδυναμώνουν τα εμβόλια το ανοσοποιητικό 
σύστημα με συνέπεια την πρόκληση λοιμώξεων;

O Χ Ι

 Προκαλούν προσωρινή «καταπίεση» των δερματικών
αντιδράσεων επιβραδυνόμενου τύπου, χωρίς αυτό να
συσχετίζεται με την εκδήλωση λοιμώξεων

 Επηρεάζουν τη λειτουργία των λεμφοκυττάρων in vitro,
χωρίς όμως αυτό να οδηγεί σε πρόκληση λοιμώξεων

 Αντίθετα, σε βρέφη <3 μηνών που εμβολιάσθηκαν
έναντι DTP, Hib & polio, κατεγράφησαν λιγότερες
λοιμώξεις από τους μάρτυρες

 Τέλος, ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις αποτελούν
προδιαθεσικό παράγοντα ανάπτυξης και άλλων
λοιμώξεων από διαφορετικά παθογόνα, πχ. ασθενείς με
πνευμονιοκοκκική πνευμονία είναι πολύ πιθανότερο να
νοσήσουν και από γρίπη και αντιστρόφως



Αριθμός αντιγόνων (πρωτεΐνες /πολυσακχαρίτες) που 
χορηγούντο  με τα εμβόλια προ του 2000
Έτος Εμβόλιο Αριθμός αντιγόνων
1900
1960

1980

Ευλογιάς
Ευλογιάς

Διφθερίτιδας
Τετάνου

Κοκκύτη (ολοκυτ.)
Πολιομυελίτιδας

Διφθερίτιδας
Τετάνου

Κοκκύτη (ολοκυτ.)
Πολιομυελίτιδας

Ιλαράς
Παρωτίτιδας

Ερυθράς

200
200
1
1

~3.000
15

3.217
1
1

~3.000
15
10
9
5

3.217



Αριθμός αντιγόνων (πρωτεΐνες / πολυσακχαρίτες) που 
χορηγούνται με τα σημερινά εμβόλια

Εμβόλιο Αριθμός αντιγόνων
Διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη
(ακυτταρικό), πολιομυελίτιδας, 
haemophilus influenzae type b 

(hib)

1+1+(2-5)+15+2=21-24

Rota 1-5
MMRV 92

13 δύναμο πνευμονιοκόκκου 13
Μηνιγγιτιδοκόκκου (MCV 4) 4

Ηπατίτιδας Α+Β 2
Σύνολο 133-140



Εμβόλια και ανεπιθύμητες ενέργειες 
από το νευρικό σύστημα

ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

Κοκκύτη Εγκεφαλοπάθεια Πιθανή

Πολιομυελίτιδας με 
ζώντες ιούς (OPV)

Νόσος από το εμβόλιο ΝΑΙ1/2.400.000 
δόσεις εμβολίου

 OPV
 MMR
 Γρίπης

Σύνδρομο Guillain-Barre ΟΧΙ

MMR Άσηπτη μηνιγγίτιδα

ΝΑΙ, 1/10.000-15.000 δόσεις 
εμβολίου με το στέλεχος Urabe 
του ιού της παρωτίτιδας. Πολύ 
σπάνια με τα σημερινά στελέχη

MMR Αυτισμός ΟΧΙ

Ηπατίτιδας Β Σκλήρυνση κατά πλάκας Πιθανότατα ΟΧΙ



Εμβόλια και 
σακχαρώδης διαβήτης τύπου I

• ΔΕΝ τεκμηριώθηκε προστατευτική δράση του BCG, 
ανεξαρτήτως ηλικίας χορηγήσεώς του

• ΔΕΝ τεκμηριώθηκε προστατευτική δράση εμβολίου 
κατά ηπατίτιδας Β, όταν η πρώτη δόση χορηγηθεί 
κατά τη γέννηση

• Καμία συσχέτιση εμβολίων Hib, MMR, ακυτταρικού
κοκκύτη και ανεμευλογιάς με αύξηση συχνότητας 
ΣΔ τύπου Ι

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ, ΜΕ 

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΔ1



Εμβόλιο διφθερίτιδας, τετάνου, 
ακυτταρικό κοκκύτη (DTaP)

Σύσταση
PT:2,5 mcg    D:7-25 lf

T:10 lf   PT:25 mcg
FHA:25 mcg  PRN:8 mcg

Οδός χορήγησης IM
Σχήμα εμβολιασμού 2,4,6,15-18 μηνών & 4-6 ετών

Αποτελεσματικότητα 100% για διφθερίτιδα & τέτανο
80% για κοκκύτη μετά την 3η δόση, 
προοδευτικά φθίνουσα κατά 50% 
μετά από 5 χρόνια και κατά 90% 

μετά από 12 χρόνια

Ιδιοσκευάσματα στην 
Ελλάδα

Infanrix-Hexa (Hexyon)
Infanrix-IPV-Hib (Pentavac), 

Infanrix-Tetra (Tetravac),



Εμβόλιο DTaP : Ελάχιστη 
ηλικία 6 εβδομάδες

• 5 δόσεις: 2, 4, 6, 15-18 μηνών και 4-6 ετών
• Αν η 4η δόση έγινε ≥ 4 εβδομάδες από 3η

δόση σε ηλικία ≥ 12 μηνών, δεν 
επαναλαμβάνεται

• 5η δόση όχι απαραίτητη αν η 4η έγινε σε 
ηλικία ≥ 4 ετών



Σύσταση του διπλού εμβολίου διφθερίτιδας, τετάνου 
τύπου ενηλίκου και των νέων συνδυασμένων εμβολίων 
διφθερίτιδας, τετάνου, ακυτταρικού κοκκύτη για τον 

εμβολιασμό εφήβων και ενηλίκων

Αντιγόνο DT 
VAX 
adult

Boostrix
Repevax

Adacel (Η.Π.Α.)

PT (mcg) 8 8 2,5

FHA (mcg) - 8 5

PRN (mcg) - 2,5 3

FIM (mcg) - 0 5

D (lf) 2 2,5 2

T (lf) 10 5 5



Tdap ενηλίκου τύπου:
Ελάχιστη ηλικία 10 ετών 

• 1 δόση: 11 – 12 ετών
• Έγκυοι: 1 δόση σε κάθε εγκυμοσύνη στις 

27 – 36 εβδομάδες κύησης, άσχετα με το 
πότε έγινε η τελευταία δόση Td ή Tdap

• Ανά 10ετία: 1 δόση Td



Εμβόλια πολιομυελίτιδας
(OPV)

Ζωντανοί εξασθενημένοι ιοί
3 ορότυποι (1,2,3)

SABIN

•Πόσιμο
•Αποτελεσματικό (97-100%)

•Εκκριτική (φαρυγγική & εντερική) 
ανοσίαδιασπορά στο 
περιβάλλονακούσιος

επανεμβολιασμός άλλων ατόμων
•ΔΕΝ χρησιμοποιείται πλέον λόγω

(μικρού) κινδύνου πρόκλησης 
παραλυτικής πολιομυελίτιδας από τον 

ιό του εμβολίου

Ε-IPV 
Αδρανοποιημένοι ιοί

Infanrix-Hexa
Infanrix-IPV-Hib (Pentavac)

Infanrix-Tetra (Tetravac)
Boostrix-polio (Repevax)

•Ασφαλές 
•Αποτελεσματικό

•Ενέσιμο, περιέχεται  στα πολυδύναμα 
εμβόλια

•4 δόσεις 2,4,6-18 μην. & 4-6 ετών και 
αναμνηστικές 11-12 ετών και 
ακολούθως κάθε 10 χρόνια

•Έχει πλέον αντικαταστήσει πλήρως 
το OPV.



Αδρανοποιημένο πολιομυελίτιδας (IPV) 
Ελάχιστη ηλικία: 6 εβδομάδες

• 2, 4, 6 – 18 μηνών και 4 – 6 ετών
• Η τελευταία δόση στα ≥4 έτη και τουλάχιστον 6 μήνες 

από προηγούμενη
Catch–up
• Η ελάχιστη ηλικία και τα μεσοδιαστήματα είναι αυστηρά 

μέχρι τον 6ο μήνα εφόσον ταξιδεύει σε ενδημική περιοχή
• Αν χορηγήθηκαν 4 ή περισσότερες δόσεις πριν τα 4 έτη 

πρέπει να γίνει άλλη μία στα 4 – 8 έτη
• Αν η 3η δόση έγινε μετά τα 4 έτη και ≥6 μήνες από τη 2η, 

δεν χρειάζεται 4η δόση
• Αν OPV και IPV έχουν χρησιμοποιηθεί, συνολικά 4 δόσεις 

πρέπει να έχουν χορηγηθεί
• Αν όλες ήταν με OPV πριν τα 4 έτη, μετά τα 4 χορηγείται 

μια δόση IPV



Εμβόλιο Haemophilus influenzae type B
(Hib)

Σύνθεση
Πολυ-ή-ολιγοσακχαρίδη της κάψας του Hib
συνδεδεμένη με πρωτεΐνη (τοξοειδές τετάνου 

ή διφθερίτιδας, CRM 197 ή OMP)

Δοσολογία / Οδός χορήγησης 0,5 ml / IM

Αποτελεσματικότητα Εξαιρετική

Ανεπιθύμητες ενέργειες Ηπιότατες, μόνο τοπικές, <24 ώρες

Σχήμα εμβολιασμού CRM197 ή PRP-T 2,4,6 & 12-15 μηνών
PRP-OMP 2,4 & 12-15 μηνών

Ιδιοσκευάσματα στην Ελλάδα Act-Hib, Hiberix (τοξοειδές τετάνου)
Infanrix-Hexa (Hexyon)

Infanrix-IPV-Hib (Pentavac) 



Εμβόλιο Hib συζευγμένο: Ελάχιστη 
ηλικία 6 εβδομάδες



Εμβόλια πνευμονιοκόκκου-1
13-δύναμο συζευγμένο (PCV 13)

Ορότυποι: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 
18C, 19A, 19F, 23F

Ευθύνονται για
88% περιπτώσεων βακτηριαιμίας
82% περιπτώσεων μηνιγγίτιδας
70% περιπτώσεων ΟΜΩ από 

πνευμονιόκοκκο σε παιδιά < 6 ετών

[PREV(E)NAR-13]  
(DIPTHERIA CRM197 protein)

•Σε όλα τα βρέφη και νήπια <2 ετών & σε παιδιά 2-5 
ετών υψηλού κινδύνου
•Δοσολογία: 0,5 ml

•Οδός χορήγησης :ΙΜ
• Σχήμα εμβολιασμού 2,4.6 & 12-15 μηνών 

• Ανεπιθύμητες ενέργειες: Πυρετός <48 ώρες και 
ήπια τοπικά φαινόμενα

• Όλα τα παιδιά >2  <5 ετών που εμβολιάσθηκαν με 
το 7-δύναμο, πρέπει να υποβληθούν σε μία πρόσθετη 

δόση με το 13-δύναμο.

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

-



Εμβόλια πνευμονιοκόκκου-2
SYNFLORIX

10-δύναμο συζευγμένο πολυσακχαριδικό
πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (προσροφημένο) (PCV 10)

Ορότυποι: 19F ,18C, 1, 23F, 14, 9V, 7F, 5, 4, 6B

Pneumococcus purified polysaccharides antigen and
Haemophilus influenzae, conjugated

Πέραν της ευρείας κάλυψης κατά της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου, 
προστατεύει και από την οξεία μέση πυώδη ωτίτιδα

http://www.galinos.gr/web/drugs/main/substances/pneumococcus-serotype-19f#content
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/substances/pneumococcus-serotype-18c#content
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/substances/pneumococcus-serotype-1#content
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/substances/pneumococcus-serotype-23f#content
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/substances/pneumococcus-serotype-14#content
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/substances/pneumococcus-serotype-9v#content
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/substances/pneumococcus-serotype-7f#content
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/substances/pneumococcus-serotype-5#content
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/substances/pneumococcus-serotype-4#content
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/substances/pneumococcus-serotype-6b#content


Εμβόλια πνευμονιοκόκκου-3

23 δύναμο πολυσακχαριδικό PPV23
(PNEUMO-23)
• ΟΧΙ < 2 ετών

• Το νωρίτερο 2 μήνες μετά την τελευταία δόση του 
PCV13 σε παιδιά >2 ετών με

ανατομική ή λειτουργική ασπληνία
ανοσοκαταστολή /HIV λοίμωξη

χρόνια νόσο ( ΧΝΑ, νεφρωσικό σύνδρομο κ.λπ.)
κοχλιακό εμφύτευμα



Εμβολιασμοί με  PCV13 και PPSV23

• Κανόνας: Πάντα χορηγείται πρώτο το PCV13!
• Παιδιά 6 – 18 ετών με υποκείμενο νόσημα που 

επιβάλει την προστασία από 
πνευμονιοκοκκική λοίμωξη (ασπληνία, 
διαρροή ΕΝΥ, ανοσοκαταστολή κ.ά)
– Πριν ανεμβολίαστο: 1 δόση PCV13 τώρα και 1 

δόση PPSV23 μετά 8 εβδομάδες
– Είχε λάβει PCV13 : 1 δόση PPSSV23 ≥ 8 εβδομάδες 

από τελευταία δόση PCV13
– Είχε χορηγηθεί PPSSV23 μόνο: 1 δόση PCV13 ≥ 8 

εβδομάδες μετά



Εμβολιασμοί με  PCV13 και PPSV23
• Παιδιά 6 – 18 ετών με χρόνια συγγενή 

καρδιοπάθεια (ιδιαίτερα κυανωτική), χρόνια 
πνευμονοπάθεια (και το άσθμα υπό χρόνια 
χορήγηση κορτικοειδών), διαβήτη, αλκοολισμό, 
χρόνια ηπατοπάθεια:

Εάν εμβολιάσθηκαν με PCV13 λαμβάνουν μια 
δόση PPSSV23 ≥ 8 εβδομάδες αργότερα

Το PPSSV23 επαναλαμβάνεται μετά από 5 έτη 
μόνο σε παιδιά με: δρεπανοκυτταρική ή ανάλογη 
συγγενή αναιμία, ασπληνία, νεφρωσικό 
σύνδρομο, νοσήματα που σχετίζονται με 
χορήγηση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων ή 
ακτινοθεραπείας



Εμβόλια μηνιγγιτιδοκόκκου
Οροομάδας C συζευγμένο με 

πρωτεΐνη (διφθεριτική τοξίνη μη 
παθογόνου στελέχους ή τετανική 

ανατοξίνη)
Meningitec, Neisvac-C, Menjugate

Σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως
>12 μηνών 1 δόση 

0,5 ml, IM, ήπιες ανεπιθύμητες 
ενέργειες

Τετραδύναμο MCV4 (Α / C/ Y/ W-
135) συζευγμένο με πρωτεΐνη 

Menactra (Η.Π.Α.)
Menveo , Nimenrix (Ελλάδα)

Menveo:
Σε όλους τους εφήβους 11-18 ετών
Σε παιδιά υψηλού κινδύνου 2-11 ετών
Άτομα υψηλού κινδύνου που είχαν 

εμβολιασθεί με MSPV2/4, 5 χρόνια μετά

Nimenrix:
Από ηλικίας 1 έτους

0,5 ml  IM
 ΝΑ ΜΗN ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ 

ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ 
GUILLAIN-BARRE



Εμβόλια Μηνιγγίτιδας ACWY-
CREAM (Menveo) ή TT (Nimenrix):

Ελάχιστη ηλικία 6 μήνες

• ΗΠΑ 1η δόση: 11-12 ετών
2η δόση: 16 ετών

• Ελλάδα 1η δόση: 12 μηνών
2η δόση: 11-12 ετών



Εμβόλια Μηνιγγίτιδας ACWY-CREAM ή TT, 
MenB-4C Ελάχιστη ηλικία: 6 μήνες

MenΒ-FHbp: 10 έτη
• Άτομα υψηλού κινδύνου: 2, 4, 6, 12 –18 μηνών
 Ανατομική ή λειτουργική ασπληνία 

(περιλαμβανομένης της δρεπανοκυτταρικής) 
 HIV λοίμωξη
 Επιμένουσα ανεπάρκεια του συμπληρώματος

(περιλαμβάνονται συγγενής ή χρόνια ανεπάρκεια C3, 
C5–9, προπερδίνης, παράγοντα D, παράγοντα H ή υπό 
αγωγή με eculizumab [Soliris])

Μικροβιολόγοι ή ΕπιδημίαMenACWY: 1 δόση 
(μικρ/γοι ανά 5 έτη), MenB-4C: 2 δόσεις με 1 μήνα 
μεσοδιάστημα ή MenB-FHbp:3 δόσεις 0, 1-2  και 6 μήνες



MenB-4C- MenΒ-FHbp:
Συστάσεις ΗΠΑ

• Νέοι χωρίς πρόβλημα: 16 – 23 ετών 2 
δόσεις:
 Bexsero : 0, ≥1μήνα
 Trumenba: 0, 6 μήνες
Αν το Trumenba χορηγήθηκε πριν τους 6 
μήνες, χορηγείται και 3η δόση   μετά από 
4 εβδομάδες



Εμβόλια ηπατίτιδας A

Havrix 720 IU
(1440 IU >19 ετών)

Vaqta 25 IU
(50 IU >19 ετών)

• Ιός ηπατίτιδας Α που καλλιεργήθηκε 
σε διπλοειδή κύτταρα, 

αδρανοποιήθηκε με φορμαλίνη και 
προσροφήθηκε σε υδροξείδιο του 

αλουμινίου
•Σε όλα τα παιδιά > 12 μηνών 

• 2 δόσεις με διαφορά 6-18 μηνών
•0,5 ml  IM

•Αποτελεσματικό και ασφαλές
•Ήπιες τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες



Εμβόλιο ηπατίτιδας Α: Ελάχιστη 
ηλικία 12 μηνών

• 1η δόση: 12 – 23 μηνών
• 2η δόση: 6 – 18 μήνες μετά την 1η

Catch–up
Σε όλες τις ηλικίες με μεσοδιάστημα 6 
μηνών



Εμβόλια ηπατίτιδας B
• Engerix 10 mcg (20 mcg >11 ετών)
• HBvaxPro 5 mcg (10 mcg >20 ετών)
• Ανασυνδυασμένο DNA
• 0,5 ml, IM, 3 δόσεις 0 ,1, 6 μήνες
• Αποτελεσματικό και ασφαλές
• Ήπιες, συνήθως τοπικές ανεπιθύμητες

ενέργειες
• Καμία αντένδειξη



Ηπατίτιδα Β, Ελάχιστη ηλικία 
εμβολιασμού: Γέννηση

• Εμβολιασμός όλων των νεογεννήτων εντός 24 
ωρών από γέννηση

• Βρέφη μητέρων HBsAg θετικών: Εμβολιασμός + 
HBIG εντός 12 ωρών από γέννηση
– Έλεγχος HBsAg και αντι-HBs αντισωμάτων σε ηλικία 

9 – 12 μηνών 
• Βρέφη μητέρων αγνώστου HBsAg: Εμβολιασμός 

εντός 12 ωρών άσχετα με βάρος γέννησης. Στα 
<2000 g βρέφη χορήγηση και HBIG
– Έλεγχος μητέρας κι αν HBsAg θετικό  Χορήγηση 

HBIG αμέσως και στα >2000 g (πριν περάσουν 7 
ημέρες) 



Δόσεις εμβολίου ηπατίτιδας Β 
μετά 1η δόση

• 2η δόση 1-2 μήνες μετά την 1η. Μονοδύναμο HepB
εμβόλιο πρέπει να χορηγείται πριν την ηλικία των 6 
εβδομάδων

• Βρέφος που δεν εμβολιάσθηκε κατά τη γέννηση, θα 
εμβολιαστεί με τα πολυδύναμα εμβόλια (3 δόσεις)

• Η 2η δόση απέχει 1-2 μήνες από 1η (ελάχιστο 4 
εβδομάδες)

• Η 3η δόση τουλάχιστον 8 εβδομάδες από 2η και 
τουλάχιστον 16 εβδομάδες από 1η

• Η 3η ή 4η τελική δόση δεν χορηγείται πριν τις 24 
εβδομάδες ζωής

• 4η δόση χορηγείται όταν οι μετά το μαιευτήριο δόσεις 
ήταν με πολυδύναμο εμβόλιο 



Catch-up ηπατίτιδας Β

• Ανεμβολίαστοι οφείλουν να 
υποβληθούν σε εμβολιασμό, 3 δόσεις

• Παιδιά 11 με 15 ετών μπορούν να 
ακολουθήσουν σχήμα 2 δόσεων με 
εμβόλιο ενηλίκου τύπου και 
μεσοδιάστημα 4 μηνών

• Όσοι έχουν εμβολιαστεί ανεπαρκώς, 
ολοκληρώνουν τον εμβολιασμό



Εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς- MMR
• Εξασθενημένοι ιοί ιλαράς (στελέχη Moraten & Schwartz) &

παρωτίτιδας (στελέχη Jeryl Lynn ή Urabe AM-9) που έχουν
καλλιεργηθεί σε κύτταρα εμβρύου όρνιθας και εξασθενημένο
στέλεχος RA 27/3 του ιού της ερυθράς που καλλιεργείται σε
ανθρώπινα διπλοειδή κύτταρα.

• Δοσολογία: 0,5 ml
• Οδός χορήγησης: SC (υποδορίως) και ΙΜ (ενδομυικώς)
• Αντενδείξεις: Κύηση, ανοσοανεπάρκεια, αλλεργία σε νεομυκίνη,

γ-σφαιρίνη <3-11 μήνες
• Ικανοποιητική αντισωματική απάντηση: 90-100%
• ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΑΥΓΟ (ΕΚΤΟΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ)

ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ!
• Ανεπιθύμητες ενέργειες:
 Πυρετός (5-15%) +- εξάνθημα(5%) μετά από 5-12 ημέρες
 Πυρετικοί σπασμοί / Θρομβοκυττοπενία / Λεμφαδενοπάθεια /

Αρθρίτιδα / Παρωτιδική διόγκωση
 Εγκεφαλίτιδα (<1/1.000.000 )
 ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΥΤΙΣΜΟ
• Ιδιοσκευάσματα στην Ελλάδα: Priorix & MMRvaxPro



MMR: Ελάχιστη ηλικία 12 μηνών

• 1η δόση 12 – 15 μηνών
• 2η δόση 4 – 6 ετών. Δυνατότητα 

χορήγησης από 4 εβδομάδες μετά την 1η

δόση
• Ταξίδι σε ενδημική περιοχή: 1η δόση 6 -

11 μηνών κι αυτή δεν μετράει. 
Ακολουθεί το άνω σχήμα

Catch–up
Όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας οφείλουν 
να έχουν εμβολιαστεί με 2 δόσεις



Εμβόλιο ανεμευλογιάς
• Ζωντανοί εξασθενημένοι ιοί ανεμευλογιάς (στέλεχος Oka)
• Δοσολογία: 0,5 ml
• Οδός χορήγησης: SC ( υποδορίως )
• Χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού
• Αποτελεσματικότητα: 12 μηνών-12 ετών 95% μετά την 1η δόση

>13 ετών 78-82% μετά την 1η δόση, 99% μετά τη 2η δόση
• Ανεπιθύμητες ενέργειες: Ήπιες τοπικές (20%), 2-5 

εξανθηματικές βλάβες 5-26 ημέρες μετά, πυρετός >38ο C (10-15%) 
1-42 ημέρες μετά, πολύ σπανιότερα: θρομβοκυττοπενία, 
πολύμορφο ερύθημα, αναφυλαξία, εγκεφαλίτιδα, αταξία, 
δευτερογενής βακτηριακή λοίμωξη

• Αντενδείξεις: Κύηση, ανοσοανεπάρκεια, αλλεργία σε νεομυκίνη
/ζελατίνη,  γ-σφαιρίνη < 3-11 μήνες

ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ( σύνδρομο Reye)

• Ιδιοσκευάσματα στην Ελλάδα: Varivax, Varilrix



Εμβόλιο ανεμευλογιάς:
Ελάχιστη ηλικία 12 μήνες

• 1η δόση 12 – 15 μηνών
• 2η δόση 4 – 6 ετών. 

Δυνατότητα χορήγησης από 3 μήνες 
μετά την 1η δόση. Χορήγηση 4 εβδομάδες 
μετά την 1η, θεωρείται αποδεκτή

Catch–up
Όλα τα παιδιά 7 – 18 ετών πρέπει να 
έχουν υποβληθεί σε 2 δόσεις



Τετραδύναμο εμβόλιο ιλαράς, 
παρωτίτιδας, ερυθράς, ανεμευλογιάς

Priorix Tetra / ProQuad

• Ασφαλές και αποτελεσματικό
• Χορηγείται και στην πρώτη δόση (12-15 

μηνών) χωρίς να αυξάνει την πιθανότητα 
εκδήλωσης πυρετικών σπασμών



Εμβόλιο ιού Rota
• ROTARIX: Εξασθενημένο στέλεχος RIX4414

ανθρώπειου ιού Rota τύπου GIP (1 ml η δόση)–2 δόσεις
• ROTATEQ: 5 στελέχη, το καθένα αποτελούμενο από

τον WC3 ιό Rota με πρωτεϊνη επιφανείας που
αντιστοιχεί στον ανθρώπειο ιό Rota τύπου
G1,G2,G3,G4 & P (2 ml η δόση) -3 δόσεις

• Αποτελεσματικότητα: 90-100% τον 1ο χρόνο
• Οδός χορήγησης: PO
• Κύρια αντένδειξη: Αλλεργική αντίδραση σε

προηγούμενη δόση
• ΟΧΙ σε πολύ πρόωρα, σε παιδιά με HIV λοίμωξη ή

ανατομική ανωμαλία του γαστρεντερικού ή ιστορικό
εγκολεασμού/ΟΧΙ ταυτόχρονα με OPV (το οποίο ούτως
ή άλλως δεν χορηγείται πλέον)

• ΔΕΝ πρέπει να επαναχορηγείται μετά έμετο ή
αναγωγή ή απόρριψή του από το βρέφος.

• 42 ημέρες μετά από μετάγγιση αίματος ή χορήγηση
παραγώγου αίματος



Εμβόλια Rota-ιού : Ελάχιστη ηλικία 
έναρξης 6 εβδομάδες (RV1, RV5)

• Rotarix: 2 δόσεις τον 2ο και 4ο μήνα
• Rota Teq: 3 δόσεις τον 2ο, 4ο και 6ο μήνα
• Αν μια δόση έχει γίνει με άγνωστο το εμβόλιο, 

χορηγούνται άλλες δύο, συνολικά 3 δόσεις 
Catch-up
• Μέγιστη ηλικία χορήγησης οι 14 εβδομάδες και 

6 ημέρες
• Δεν γίνεται ο εμβολιασμός αν το βρέφος είναι 

15 εβδομάδων +
• Τελευταία δόση έως την ηλικία των 8 μηνών+



Εμβόλιο έναντι του ιού των 
ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)

• HPV λοίμωξη: Η συχνότερη σεξουαλικώς
μεταδιδόμενη λοίμωξη στις Η.Π.Α. (26,8% γυναικών
ηλικίας 14-59 ετών)

• Ορότυποι 16 & 18 υπεύθυνοι για 70% περιπτώσεων Ca
τραχήλου μήτρας

• GARDASIL-9: 9-δύναμο (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)
ανασυνδυασμένο & CERVARIX: Διδύναμο (16,18)

• Ηλικιακό εύρος εμβολιασμού: 9-26 (45) ετών
• Χορήγηση και στα αγόρια
• Ασφαλές και αποτελεσματικό, με σπανιότατες και

ηπιότατες, συνήθως μόνο τοπικές ανεπιθύμητες
ενέργειες

• Αντενδείκνυται σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο
από τα συστατικά του και σε εγκύους

• Τροποποιήσεις σε σχήμα προληπτικού ελέγχου για
καρκίνο τραχήλου μήτρας (Pap-test κ.λπ.)



Εμβόλιο HPV: Ελάχιστη ηλικία 9 έτη

• 2 δόσεις : 0, 6-12 μήνες ΗΠΑ : 11 – 12 ετών
Ελλάδα: 11 – 15 ετών

• Μετά τα 15 έτη γίνονται 3 δόσεις: 0, 1-2, 6 μήνες
• Δόση που έγινε πριν την ώρα της δεν μετράει και 

επαναλαμβάνεται όταν πρέπει
• Σεξουαλική επίθεση ή βιασμός :1η δόση 9 έτη
• Σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα: 3 δόσεις άσχετα με 

ηλικία έναρξης
• Επί εγκυμοσύνης αναβάλλεται, αλλά μετά 

συνεχίζεται. 
• Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυμοσύνης κατά τον 

εμβολιασμό 



HPV

ΗΠΑ 

• Κορίτσια: Σύσταση εμβολιασμού έως το 
26o έτος

• Αγόρια: Σύσταση εμβολιασμού έως το 
21o έτος



Εμβόλιο γρίπης

Τετραδύναμο με 4 
αδρανοποιημένα στελέχη 

υποτύπων του ιού της γρίπης
(2Α+2Β), τμήματά τους ή 
κεκαθαρμένα αντιγόνα της 

επιφάνειάς τους.

VAXIGRIP-TETRA
FLUARIX-TETRA

<=35 μηνών  0,25 >35 μηνών 0,5 ml
•Οδός χορήγησης : IM

•Μικρότερη ηλικία χορήγησης : 6 μηνών
•Παιδιά < 9 ετών τα οποία εμβολιάζονται για 

πρώτη φορά ή είχαν εμβολιασθεί τον 
προηγούμενο χρόνο με μία δόση
2 δόσεις σε απόσταση 4 εβδομάδων

Ακολούθως 1 δόση ετησίως
Παιδιά >9 ετών 1 δόση ετησίως

•Κατά προτίμηση Σεπτέμβριο-Νοέμβριο
•Ανεπιθύμητες ενέργειες : Πυρετός, 
δυσθυμία, μυαλγίες, τοπικά φαινόμενα

•Αποτελεσματικότητα : 60-80%
•ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ!



Ενδείξεις αντιγριπικού εμβολιασμού
• Όλα τα άτομα > 6 μηνών και όλοι όσοι ζουν με παιδιά 

ηλικίας 0-59 μηνών ή με άτομα υψηλού κινδύνου

• Παιδιά και εν γένει άτομα με:
 Χρόνια αναπνευστική νόσο (βρογχικό άσθμα, ινοκυστική

νόσο, βρογχοπνευμονική δυσπλασία) ή τραχειοστομία
 Σοβαρή καρδιαγγειακή / νευρομυϊκή / νεφρική νόσο
 Χρόνιο μεταβολικό νόσημα (πχ. σακχαρώδη διαβήτη)
 Αιμοσφαιρινοπάθεια
 Ανοσοκαταστολή (πρωτοπαθής, κορτικοστερινοειδή, 

HIV κ.ά.)
 Νόσημα που απαιτεί τη χρόνια λήψη ασπιρίνης 

• Άτομα ηλικίας > 50 ετών
• Έγκυες
• Εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας



Εμβόλιο φυματίωσης BCG
(Bacille Calmette-Guerin)

• Εξασθενημένα μυκοβακτηρίδια φυματίωσης βόειου τύπου
• Υγρή (νωπό εμβόλιο) ή λυόφιλη (ξηρό εμβόλιο) μορφή

•Χορηγείται ενδοδερμικώς
• Δοσολογία: 0,1 ml

• 2-4 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμόΡοδόχρους βλατίδα ~10mm.
Εξέλκωση Ουλή σε ~ 3 μήνες

•Η Mantoux θετικοποιείται 6-8 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό.
•Ανεπιθύμητες ενέργειες:

ΤοπικέςΛεμφαδενίτιδα, υποδόριο απόστημα, μεγάλη εξέλκωση, 
χηλοειδή

Συστηματικές  Οστεομυελίτιδα, γενικευμένη φυματίωση σε 
ανοσοκατεσταλμένα παιδιά

•Αντενδείξεις : Πρόωρα <32 εβδομάδων, παιδιά ανοσοκατεσταλμένα, όσα 
λαμβάνουν κορτικοστερινοειδή ή κυτταροστατικά, έγκυες

•ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΗ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΑΠΟΦΥΓΗ 
ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΟΥΣ TBC & TBC ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ

•ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ: ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



Πολυδύναμα εμβόλια που 
χρησιμοποιούνται σήμερα 

στην Ελλάδα

• DTPa-IPV-HBV+Hib ( Infanrix-Hexa / Hexyon)
• DTPa-IPV+Hib (Infanrix-IPV-Hib / Pentavac )
• DTPa-IPV (Infanrix-Tetra / Tetravac )
• MMR+Varicella ( Priorix- Tetra / ProQuad)
---------------------------------------------------------------
• HBV+HAV ( Twinrix )

(Δεν κυκλοφορεί ακόμη στην Ελλάδα)



Λιγότερο γνωστά και σπάνια 
χρησιμοποιούμενα εμβόλια



Εμβόλιο κατά των αδενοϊών

• Περιέχει ζώντες αδενοϊούς -τύπο 4 και τύπο 
7- και προλαμβάνει όλα τα νοσήματα από 
τους 2 τύπους

• Φέρεται σε μορφή δύο δισκίων για κατάποση, 
όχι μάσηση

• Μπορεί να συγχορηγηθεί με άλλα
• Είναι εγκεκριμένο στις ΗΠΑ για χρήση στο 

προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων από τα 
17 έως τα 50 έτη, ιδιαίτερα των φαντάρων



Προβλήματα του εμβολιασμού κατά των αδενοϊών

Μέτρια προβλήματα αναφερόμενα τις πρώτες 2 εβδομάδες:
• Κεφαλαλγία, σημεία λοίμωξης του ΑΑΣ (~ 1 προς 3 άτομα)
• Μπούκωμα, πονόλαιμος, πόνος αρθρώσεων (~1 προς 6 

άτομα)
• Κοιλιακό άλγος, βήχας, ναυτία (~1 προς 7 άτομα)
• Διάρροια (~1 προς 10 άτομα)
• Πυρετός (~1 προς 100 άτομα)
Σοβαρά προβλήματα

Συχνότητα 1:100 άτομα εντός 6 μηνών από εμβολιασμό:
• Αίμα στα ούρα ή κόπρανα
• Πνευμονία
• Φλεγμονή στομάχου ή εντέρου
• Δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτά οφείλονται στον εμβολιασμό 

ή συνέβησαν τυχαία μετά από αυτόν



Εμβόλιο Άνθρακα 
• Διατίθεται από το 1970 και προστατεύει καλά
• Συνιστάται σε καθορισμένες ομάδες ατόμων που 

είναι δυνατόν να έλθουν σε επαφή με τον βάκιλο, 
ηλικίας από τα 18 έως τα 65:

• Εργαζόμενοι σε ορισμένα εργαστήρια
• Άτομα που χειρίζονται ζώα και προϊόντα ζώων
• Στρατιωτικοί
• Χορήγηση 5 δόσεων του εμβολίου ενδομυικά: 1η

δόση όταν ο κίνδυνος έκθεσης διαπιστωθεί, 2η μετά 
4 εβδομάδες και 6, 12 και 18 μήνες μετά την 1η.

• Ετήσια αναμνηστική δόση συνιστάται για 
διατήρηση της προστασίας



Εμβόλιο έρπητα ζωστήρα (Zostavax)
• Ο έρπης ζωστήρ είναι ένα επώδυνο έως πολύ επώδυνο δερματικό 

εξάνθημα 
• Εμφανίζεται ετερόπλευρα και διαρκεί 2-4 εβδομάδες
• Μπορεί να συνοδεύεται από πυρετό, κεφαλαλγία, ρίγη και 

στομαχικές ενοχλήσεις
• Σπάνια οδηγεί σε πνευμονία, διαταραχές ακοής, τύφλωση, 

εγκεφαλίτιδα ή θάνατο
• 1 στα 5 άτομα μπορεί να πονάει και μετά την υποχώρηση του 

εξανθήματος (μεθερπητική νευραλγία)
• Μόνο αν έχει περάσει ανεμευλογιά κάποιος μπορεί να 

παρουσιάσει έρπητα ζωστήρα 
• Ο ιός παραμένει στο σώμα για πάντα
• Η νόσος δεν μεταδίδεται ως έρπης ζωστήρ αλλά ως ανεμευλογιά

(σπάνια)
• Ο έρπης ζωστήρ είναι συχνότερος μετά τα 50 έτη και σε άτομα με 

υποκείμενη νόσο ή λήψη φαρμάκων που διαταράσσουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα 

• > 1 εκατομμύριο άτομα παρουσιάζουν τη νόσο ετησίως στις ΗΠΑ



Εμβόλιο έρπητα ζωστήρα (Zostavax)

• Από το 2006 - Μείωσε τη συχνότητα κατά 
50%

• 1 δόση συνιστάται στα άτομα >60 ετών
Προβλήματα:

• Ερυθρότητα, πόνος, οίδημα, κνησμός στο 
σημείο ένεσης (1 στα 3)

• Κεφαλαλγία (1 στα 70)
• Σπάνια: αλλεργική αντίδραση
• Προστασία παρέχεται για 5 έτη



CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices 
recommends SHINGRIX as the preferred vaccine for the 

prevention of shingles for adults aged 50 and up
• Herpes Zoster subunit vaccine (Shingrix) is recommended for the 

prevention of herpes zoster and related complications for 
immunocompetent adults aged 50 years and older.

• Herpes Zoster subunit vaccine (Shingrix) is recommended for the 
prevention of herpes zoster and related complications for 
immunocompetent adults who previously received Zoster Vaccine 
Live (Zostavax).

• Herpes Zoster subunit vaccine (Shingrix) is preferred over Zoster 
Vaccine Live (Zostavax) for the prevention of herpes zoster and 
related complications.

• Shingrix demonstrated efficacy against shingles greater than 90% 
across all age groups, as well as sustained efficacy over a follow-up 
period of 4 years. By preventing shingles, Shingrix also reduced the 
overall incidence of postherpetic neuralgia (PHN), a form of chronic 
nerve pain lasting from at least three months up to several years and 
the most common complication associated with shingles.1



Εμβόλιο τυφοειδούς πυρετού
• Ταξιδιώτες ενδημικών περιοχών, άτομα σε επαφή με 

φορέα, εργαστηριακοί
• Ο εμβολιασμός δεν είναι προστατευτικός 100%
Αδρανοποιημένο βακτήριο (ενέσιμο)
• Μία δόση παρέχει προστασία. Χορηγείται 2 εβδομάδες 

πριν το ταξίδι
• Αναμνηστική δόση κάθε 2 έτη
Ζωντανό εμβόλιο (από το στόμα)
• 4 δόσεις: 1 κάψουλα ανά δεύτερη ημέρα για μια 

εβδομάδα (ημέρα 1η, 3η, 5η, 7η). Η τελευταία δόση 1 
εβδομάδα πριν το ταξίδι

• Κάθε δόση χορηγείται μια ώρα πριν γεύμα με κρύο 
ρόφημα. 

• Αναμνηστική δόση χορηγείται κάθε 5 έτη



The WHO lists 25 diseases for which 
vaccines are available:

• Measles
• Rubella
• Cholera
• Meningococcal disease
• Influenza
• Diphtheria
• Mumps
• Tetanus
• Hepatitis A
• Pertussis
• Tuberculosis
• Hepatitis B
• Pneumoccocal disease

• Typhoid fever
• Hepatitis E
• Poliomyelitis
• Tick-borne encephalitis
• Haemophilus influenzae

type b
• Rabies
• Varicella and herpes 

zoster (shingles)
• Human papilloma-virus
• Rotavirus gastroenteritis
• Yellow fever
• Japanese encephalitis
• Malaria
• Dengue fever

https://en.wikipedia.org/wiki/WHO
https://en.wikipedia.org/wiki/Measles
https://en.wikipedia.org/wiki/Rubella
https://en.wikipedia.org/wiki/Cholera
https://en.wikipedia.org/wiki/Meningococcal_disease
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza
https://en.wikipedia.org/wiki/Diphtheria
https://en.wikipedia.org/wiki/Mumps
https://en.wikipedia.org/wiki/Tetanus
https://en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_A
https://en.wikipedia.org/wiki/Pertussis
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumococcal_infection
https://en.wikipedia.org/wiki/Typhoid_fever
https://en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_E
https://en.wikipedia.org/wiki/Poliomyelitis
https://en.wikipedia.org/wiki/Tick-borne_encephalitis
https://en.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae_type_b
https://en.wikipedia.org/wiki/Rabies
https://en.wikipedia.org/wiki/Varicella
https://en.wikipedia.org/wiki/Shingles
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_papillomavirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotavirus_gastroenteritis
https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_fever
https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_encephalitis
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaria
https://en.wikipedia.org/wiki/Dengue_fever


Vaccine-preventable diseases, not 
included on the WHO-list

• There are also some vaccine-preventable 
diseases, which are not on the WHO-list, 
probably either since the vaccine is not very 
good according to present standards, or the 
disease is not any longer a threat.

• Anthrax
• Plague
• Q fever (Coxiella burnetii)
• Smallpox

https://en.wikipedia.org/wiki/Anthrax
https://en.wikipedia.org/wiki/Plague_(disease)
https://en.wikipedia.org/wiki/Q_fever
https://en.wikipedia.org/wiki/Coxiella_burnetii
https://en.wikipedia.org/wiki/Smallpox
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Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών  
για παιδιά και εφήβους

Με την αφαίρεση 2 δόσεων μηνιγγιτιδοκόκκου C κάτω του 
έτους, μειώνεται η συμφόρηση εμβολιασμών στα βρέφη

x x
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Πρόγραμμα εμβολιασμού ενηλίκων ανά 
ηλικιακή ομάδα, ΗΠΑ 2018



Συμπερασματικά
• Τα εμβόλια
Σώζουν ζωές
Είναι ασφαλή και αποτελεσματικά
Η συνεπής διενέργειά τους αποτελεί καθήκον 

γονέων και παιδιάτρων
• To εσχάτως παρατηρούμενο φαινόμενο,  γονείς –

συχνά με την παρότρυνση και ιατρών της 
λεγόμενης «Εναλλακτικής Ιατρικής» -, να 
αρνούνται να υποβάλλουν τα παιδιά τους στους 
αναγκαίους εμβολιασμούς,  στερείται πλήρως 
επιστημονικής τεκμηριώσεως και αποτελεί  μία 
πολύ σοβαρή απειλή για την Δημόσια Υγεία
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