
Νέο πρόγραμμα εμβολιασμού 
παιδιών & εφήβων 2019

Ιωάννα Παυλοπούλου

Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ



Δήλωση διαφάνειας

Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για την παρούσα ομιλία



H. Bingham, 1911

Machu Picchu: Το χειμερινό ανάκτορο των Ίνκας

I. Pavlopoulou, 08/2019



Ο τελευταίος βασιλιάς των Ίνκας ικετεύει 
για τη ζωή του

King Atahualpa                            Francisco Pizzaro



Πως 200 Ισπανοί εξουδετέρωσαν 10.000.000 
Ίνκας και κατέκτησαν το βασίλειό τους

 Ευλογιά

 Ιλαρά

 Γρίπη

 Σύφιλη



Η εξέλιξη του προγράμματος 
εμβολιασμών

CDC/ Donald Smith, 1971





Αρχές και διαδικασία έγκρισης νέων 
εμβολίων ή εμβολιαστικών σχημάτων

 Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών: Ειδική συνεδρίαση μία φορά 
ετησίως ή έκτακτα σχετικά με την εισαγωγή στο ΕΠΕ νέων 
εμβολίων ή εμβολιαστικών σχημάτων προς εξέταση

 Ορισμός ομάδας εργασίας που ετοιμάζει εμπεριστατωμένη 
γραπτή ανασκόπηση για το θέμα με βάση τους κανόνες της 
«ιατρικής βάσει τεκμηρίωσης»

 Η γραπτή ανασκόπηση δίνεται στα μέλη της ΕΠΕ για μελέτη & 
έγκριση σε δεύτερη φάση- Δημοσιοποίηση σκεπτικού 
τεκμηρίωσης

 Κατάθεση δήλωσης διαφάνειας από τους εμπλεκομένους σε 
τυποποιημένο έντυπο

 Σε έκτακτα συμβάντα, προσαρμογή των διαδικασιών



Επικαιροποιημένο ΕΠΕ
 Μορφολογική αναμόρφωση (σύνδεσμοι/links που οδηγούν 
στο αντίστοιχο κείμενο)

 Νέες συστάσεις- τροποποιήσεις- επεξηγήσεις

 Σε ειδικό ιστοχώρο του Υπουργείου Υγείας από 07/2019
(εμβολιασμοί): https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-
ygieinhs/emboliasmoi

- Ελεύθερα διαθέσιμο μαζί με πληροφορίες για τους 
εμβολιασμούς. Λειτουργία, διαφάνεια & λεπτομερής 
αιτιολόγηση τυχόν τροποποιήσεων του προγράμματος 
εμβολιασμών από την εθνική επιτροπή εμβολιασμών 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi
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Συζευγμένο εμβόλιο πνευμονιοκόκκου PCV



Σκεπτικό τροποποίησης εμβολιαστικού 
σχήματος με PCV

 Το σχήμα 2+1 
περιλαμβάνεται στα SPC των PCV13 & PCV10 ως 

εναλλακτικό του 3+1 όταν ο εμβολιασμός 
πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός τακτικού, χωρίς 
αποκλίσεις ή καθυστερήσεις, εμβολιαστικού 
προγράμματος

 είναι αυτό που εφαρμόζεται πλέον στις ευρωπαϊκές 
χώρες και συνδέεται με σημαντική μείωση της 
πνευμονιοκοκκικής νόσου διεθνώς (28/29 χώρες)

 Ευκολότερο στην εφαρμογή, καλύτερη 
αποδοχή, αύξηση συμμόρφωσης



Αποτυχίες εμβολιασμού (n) με PCV7 και PCV13 ανάλογα με 
την ηλικία & τον ορότυπο: Ην. Βασίλειο, 2006-2014 

Σχήμα 2+1

Oligbu, et al. CID 2017;65(7):1191–8



Εμβολιασμός με PCV: Σχήμα 
2+1

 Απαραίτητη
 Η έγκαιρη χορήγηση της αναμνηστικής 
δόσης στους 12 μήνες προκειμένου να 
αμβλυνθεί η μείωση της ορολογικής 
προστασίας μετά τη 2η δόση

 Η συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση (και 
οροτύπων) για την έγκαιρη αναγνώριση 
ενδεχόμενης αύξησης της νοσηρότητας 
από πνευμονιοκοκκική νόσο 

Koutouzis, et al. Vaccine 2018; Levy, et al. CID 2019



Εμβόλιο MMR & ανεμευλογιάς



Σκεπτικό τροποποίησης εμβολιασμού με 
MMR & ανεμευλογιάς

 Άρση έκτακτων συστάσεων (9/2017) λόγω λήξης της επιδημικής
έξαρσης ιλαράς τον 10/2018

 Χαμηλότερη του επιθυμητού εμβολιαστική κάλυψη με τη 2η δόση MMR
σε παιδιά Α’ δημοτικού (< 85% στις μη ειδικές ομάδες, Εθνική Μελέτη
Εμβολιασμού, 2012)

 Περιοδικές επιδημικές εξάρσεις (1999, 2005/6, 2010/11, 2017/18) με
κρούσματα σε ανεμβολίαστους και ατελώς εμβολιασμένους, μεταξύ των
οποίων και παιδιά

 Η αύξηση του ποσοστού προστατευτικών αντισωμάτων έναντι ιλαράς
σε 99% όσων εμβολιάζονται με 2η δόση MMR (αντιμετώπιση
δευτερογενούς αποτυχίας)

 Η εφαρμογή της 2ης δόσης MMR σε νηπιακή ή προσχολική ηλικία σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως, Γερμανία (15–23 μήνες), Ισπανία (3–
4 έτη), Ην. Βασίλειο (3–4 έτη), κ.ά.

 Αποδέσμευση του εμβολιασμού MMR από την υποχρεωτική σχολική
φοίτηση

 Εναρμόνιση εμβολιασμού για ανεμευλογιά- Συγχορήγηση με MMR



Εμβόλια ηπατίτιδας Α & HPV



Ομάδες αυξημένου κινδύνου για HPV 
εμβολιασμό (αγόρια & κορίτσια 11-26 ετών)

 Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής ανοσοκαταστολή με επηρεασμένη 
κυτταρική ή χυμική ανοσία, όπως ανεπάρκειες Β και Τ-κυττάρων.*

 Λοίμωξη HIV

 Κακοήθη νεοπλάσματα

 Μεταμόσχευση

 Αυτοάνοσα νοσήματα

 Λήψη ανοσοκατασταλτικής αγωγής

* Στις ειδικές ενδείξεις δεν περιλαμβάνονται καταστάσεις όπως 
ασπληνία, άσθμα, χρόνια κοκκιωματώδης νόσος, χρόνια πνευμονική, 
νεφρική ή ηπατική νόσος, σακχαρώδης διαβήτης, διαταραχές 
συμπληρώματος, καρδιοπάθεια, ανατομικά ελλείμματα ΚΝΣ



Λοιπές τροποποιήσεις, 
συστάσεις, διευκρινήσεις



Ομάδες αυξημένου 
κινδύνου για 

εμβολιασμό με Hib





Εμβόλια DTaP-IPV & Tdap-IPV

Παραμένει το πρόβλημα της μη διαθεσιμότητας του Td που θα 

αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση



Λοιπές τροποποιήσεις, επεξηγήσεις, 
συστάσεις

 Εμβόλιο μηνιγγιτιδοκόκκου οροομάδας Β
 Για συγκεκριμένες ομάδες αυξημένου κινδύνου 
 Eκτός από το πρωτεϊνικό εμβόλιο 4C- MenB που  

έχει άδεια χορήγησης από την ηλικία των 2 μηνών, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το πρωτεϊνικό 
εμβόλιο MenB- fHbp, προς το παρόν από την ηλικία 
των 10 ετών

 Ο αντιφυματικός εμβολιασμός συστήνεται μόνο σε 
νεογνά, βρέφη και παιδιά <5 ετών που ανήκουν σε 
ομάδες αυξημένου κινδύνου. Η φυματινοαντίδραση
δεν διενεργείται ως ρουτίνα σε καμία ηλικία, παρά 
μόνο στις προαναφερθείσες ομάδες ή κατά την κρίση 
του γιατρού



Βρέφη & παιδιά αυξημένου κινδύνου 
για φυματική μόλυνση/φυματίωση



Αντιγριπικός εμβολιασμός σε βρέφη & 
παιδιά αυξημένου κινδύνου

Φέτος, τα διαθέσιμα αντιγριπικά εμβόλια θα είναι τετραδύναμα
Σύσταση αντιγριπικού εμβολίου 2019/20

• A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus (updated)
• A/Kansas/14/2017 (H3N2)-like virus (updated)
• B/Colorado/06/2017-like (Victoria lineage) virus
• B/Phuket/3073/2013-like (Yamagata lineage) virus



Ομάδες 
αυξημένου 
κινδύνου 

για 
αντιγριπικό 
εμβολιασμό



Όταν οι εμβολιασμένοι γονείς αρνούνται να εμβολιάσουν

τα παιδιά τους

Ευχαριστώ!


