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Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών  για παιδιά και εφήβους

Με την αφαίρεση 2 δόσεων μηνιγγ. C κάτω του έτους, μειώνεται η συμφόρηση εμβολιασμών στα βρέφη
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Συστάσεις εμβολιασμού ενηλίκων ΗΠΑ



Χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών για ενήλικες 

Συστήνονται για όλα τα άτομα με την ανάλογη ηλικία που δεν έχουν ένδειξη ανοσίας 

Συστήνονται σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (βλέπε . ομάδες αυξημένου κινδύνου 

Δεν συστήνονται 

Ηλικία ►

Εμβόλιο▼

19-26 ετών 27-49 ετών 50-59 ετών 60-64 ετών ≥ 65 ετών 

Γρίπης 1 δόση 
ετησίως 

1 δόση ετησίως 

Τετάνου, Διφθερίτιδας, ακυτταρικό
Κοκκύτη (Td, Tdap) 

Αντικατάσταση μιας δόσης Td με Tdap και στη συνέχεια 1 δόση Td ανά 
10ετία 

Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς (ΜΜR) 1 ή 2 δόσεις

Ανεμευλογιάς (VAR) 2 δόσεις 

Έρπητα Ζωστήρα 1 δόση

Ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) 3 δόσεις για 
γυναίκες 

Πνευμονιόκοκκου συζευγμένο (PCV13) 1 δόση 1 δόση 

Πνευμονιόκοκκου πολυσακχαριδικό
(PPSV23)

1 ή 2 δόσεις 1 δόση

Μηνιγγιτιδόκοκκου συζευγμένο (MCV4) 1 ή περισσότερες δόσεις 

Ηπατίτιδας Α (HepA) 2 δόσεις 

Ηπατίτιδας Β (HepB) 3 δόσεις 

Αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου b (Hib) 1 ή 3 δόσεις 





Ηπατίτιδα Β, Ελάχιστη ηλικία: 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. Πριν την ηλικία των 6 εβδομάδων 
πρέπει να χορηγείται Μονοδύναμο HepB εμβόλιο

• 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 το σχήμα 2 δόσεων 

με ενηλίκου τύπου εμβόλιο και 4 μήνες μεσοδιάστημα
• Όσοι έχουν εμβολιαστεί ανεπαρκώς, ολοκληρώνουν τον εμβολιασμό



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 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



Εμβόλιο Hib συζευγμένο: Ελάχιστη ηλικία 6
εβδομάδες

• 2-3 δόσεις και επαναληπτική στους 12-15 μήνες
Catch-up
Παιδιά 12 – 59 μηνών
• 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων
• Παιδιά υπό χημειοθεραπεία ή με HIV λοίμωξη που έλαβαν μία δόση πριν 

τους 12 μήνες λαμβάνουν άλλες δύο με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων
• Παιδιά 6 – 12 μήνες μετά μεταμόσχευση μυελού επανεμβολιάζονται με 3 

δόσεις σε μεσοδιαστήματα ≥ 4 εβδοµάδων
• Παιδιά με υποκείμενη σπληνεκτομή λαμβάνουν 1 δόση εμβολίου 

περιέχοντος Hib, κατά προτίμηση 14 ημέρες πριν την σπληνεκτομή



Εμβολιασμοί με  PCV13 και PPSV23 (I)

Κανόνας: Πάντα χορηγείται πρώτα το PCV13!
• Παιδιά 6 – 18 ετών με υποκείμενο νόσημα που επιβάλει προστασία από 

πνευμονιοκοκκική λοίμωξη (ασπληνία, διαρροή ΕΝΥ, ανοσοκαταστολή κ.ά)
• Πριν ανεμβολίαστο: 1 δόση PCV13 τώρα + 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 (II)

• 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



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



Αντιγριπικός εμβολιασμός
Ελάχιστη ηλικία: 6 μηνών για αδρανοποιημένα, 

18 μηνών για ανασυνδυασμένα

• Για 1η φορά εμβολιαζόμενο ηλικίας έως 8 ετών: 2 δόσεις με 
μεσοδιάστημα ≥4 εβδομάδων

• Εάν έχει κάνει στο παρελθόν 2 δόσεις: 1 δόση



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



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



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



Μηνιγγίτιδας ACWY-CREAM ή TT: Ελάχιστη 
ηλικία 6 μήνες

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

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

Χώρα Επίπτωση 
(ανά 100.000)

ΗΠΑ 0.18

Ελλάδα 0.59



Στις Ηνωμένες Πολιτείες
Ετήσια περιστατικά

http://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2014-10/mening-02-MacNeil.pdf

Χώρα Επίπτωση (ανά 
100.000)

ΗΠΑ 0.18

Ελλάδα 0.59



ΗΠΑ. Ελάχιστη ηλικία
ΜenACWY-CREAM ή TT και MenB-4C: 6 μήνες 

MenΒ-FHbp: 10 έτη
Άτομα υψηλού κινδύνου: 2, 4, 6, 12 –18 μηνών MenACWY, MenB-4C

• Ανατομική ή λειτουργική ασπληνία (και δρεπανοκυτταρική) 
• HIV λοίμωξη
• Επιμένουσα ανεπάρκεια του συμπληρώματος (περιλαμβάνονται 

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

Επιδημία: MenACWY 1 δόση, MenB-4C: 2 δόσεις 0, 1 μήνα ή                               
MenB-FHbp: 3 δόσεις 0, 1-2 και 6 μήνες

Βιοπαθολόγοι: Όπως παραπάνω (αλλά MenACWY ανά 5 έτη)



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 μεσολαβήσουν 6 μήνες, 
χορηγείται και 3η δόση μετά από 4 εβδομάδες



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



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, 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



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



Εμβόλιο κατά των αδενοϊών
Προβλήματα του εμβολιασμού

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 Άνθρακος 

• 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)
• Έρπης ζωστήρ: επώδυνο έως πολύ επώδυνο δερματικό εξάνθημα 
• 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)
• 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
• Ο έρπης ζωστήρ συχνότερος μετά τα 50 έτη, 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



Shingrix: Recombinant + adjuvant

• Zostavax: 51% μείωση έρπητα ζωστήρα, 
67% μείωση του πόνου

• Shingrix: αποτελεσματικό 98% για ένα έτος 
85% για 3 έτη 

Glycoprotein E (αντιγόνο)
AS01B (ανοσοενισχυτικό)



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/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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