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Αθανάσιος Γ. Μίχος
Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής- Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ

Τί νεότερο για τα εμβόλια 
παιδικής και εφηβικής ηλικίας

Τί νεότερο για τα εμβόλια 
παιδικής και εφηβικής ηλικίας

• Εμβόλια μηνιγγιτιδοκόκκου οροομάδας Β
• Εμβόλια παρωτίτιδας
• Εμβόλια κοκκύτη
• Eμβόλια HPV

Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Κατανομή οροομάδων μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου  
1993-2016
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Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Επίπτωση μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου σε σχέση με 
την ηλικία (2003-2016)
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Θνητότητα N. meningitidis

• Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας, 

Επιδημιολογία ΜΝ στην Ελλάδα 2017                                 
(στοιχεία ΚΕΕΛΠΝΟ)

42 περιστατικά
• <4 ετών: 14
• 5-25 ετών: 11

2 θάνατοι 
• 1Β (2 ετών)
• 1W (18 ετών)

B 
62%

C 
2%

Y 
5%

W 
5%

NG 
5%

UNK 
21%
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Αριθμός κρουσμάτων μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου
Ιανουάριος- Σεπτέμβριος 2016-2018

ΕΚΑΜ 2018

Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Στοιχεία 2018 (Ιαν-Σεπτ)

24 κρούσματα ΜΝ
Θνητότητα 16.7% (αυξημένη)
4 θάνατοι 
• (3 από οροομάδα C σε ενήλικες>25 ετών,                                                    

1 από οροομάδα Β σε νήπιο 1-4 ετών)

Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Κρούσματα μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου οροομάδας Β 
ανά ηλικιακή ομάδα 
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Εμβόλια μηνιγγιτιδοκόκκου

Οροομάδας Β
 Bexsero (GSK)

 Trumenba (Pfizer)

Lipooligosaccharide

Pilus

Phospholipid

Cytoplasmic
membrane 

proteins

Σύγκριση εμβολίων μηνιγγιτιδοκόκκου Β

4CMen B MenB-FHbp
Εμπορικό όνομα Bexsero™ Trumenba™
Αριθμός πρωτεϊνών 4 2 

Μέθοδος 
παραγωγής

Παράγονται σε κύτταρα E.coli
και προσροφώνται σε AlPO4
(0,5 mg αργιλίου ανά δόση)

Παράγονται σε κύτταρα E.coli
και προσροφώνται σε AlPO4 
(0,25 mg αργιλίου ανά δόση)

Ενδείξεις σύμφωνα 
με την ηλικία

Άτομα ≥6 εβδομάδων Άτομα  >10 ετών

Δόσεις σε εφήβους 0,1 μήνες 0,6 μήνες ή
0,1,6 μήνες

Ανακαλύπτοντας πιθανά αντιγόνα για εμβόλια μηνιγγιτιδοκόκκου Β 

Bexsero

FHbp, NadA, NHBA, PorA

Trumenba

FHbp
(factor H binding protein)
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Εμβόλιo για μηνιγγιτιδόκοκκο  οροομάδας Β (Bexsero™)

Πρωτεϊνικό εμβόλιο (4 πρωτεΐνες)

Η fhbp (factor H binding protein) μειώνει την ενεργοποίηση του εναλλακτικού μονοπατιού του 

συμπληρώματος

Η NadA (neisserial adhesin A) προάγει τον αποικισμό των ανθρώπινων επιθηλιακών κυττάρων

 Η NHBA (neisserial heparin-binding antigen) βοηθάει τη βακτηριακή προσκόλληση στους ιστούς 

και αυξάνει την αντίσταση στη βακτηριοκτόνο δράση του ανθρώπινο ορού

Το κυστίδιο εξωτερικής μεμβράνης (porin A)  πρωτεΐνη της μεμβράνης, ανοσογόνος

Η εμπειρία της χρήσης του Bexsero®

 5 χρόνια εμπειρίας

 20 εκατ. δόσεις έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως
 600.000 δόσεις έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα

 Έχει χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό επιδημικών εξάρσεων σε 
κολλέγια στις ΗΠΑ

 Σε 6 εθνικά προγράμματα εμβολιασμών
 United Kingdom, Ireland, Italy, USA, Andorra, Lithuania

2015/16

2016/17

4CMenB introduced into UK routine infant 
immunisation schedule (Sep 2015)2
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Εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο με το εμβόλιο Bexsero
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Εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο με το εμβόλιο Bexsero

 Έχουν εμβολιαστεί περίπου 1 εκ βρέφη
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Αποτελεσματικότητα εμβολίου

74 cases

37 cases
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Σημαντική μείωση περιστατικών

Lancet  2016 Dec 3;388(10061):2775-2782. 

Δόσεις Bexsero στην βρεφική ηλικία
2+1

Vaccine July 2017

JID, March 2017

Παράγοντας Η (fH): Γλυκοπρωτεΐνη του πλάσματος του ανθρώπου που 
αναστέλλει την ενεργοποίηση του συμπληρώματος
Γενετικοί πολυμορφισμοί
 Complement factor H (CFH) (rs065489) (p.936D<E), P= 2.2 x 10-11

Nature Genetics, 2010

Γενετική ευαισθησία για μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο
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Μηχανισμός δράσης της πρωτεΐνης fHbp 

fHbp, πρωτεΐνη επιφανείας 
για την δέσμευση του 

παράγοντα Η

O μηνιγγιτιδόκοκκος «κρύβεται» 
και αποφεύγει τη δράση του 

συμπληρώματος 

Complement

Factor H

N. meningitidis surface

Κυτταρική λύση 
(εναλλακτική οδός ενεργοποίησης)

Τα 
αντισώματα 
δεσμεύονται 

στην fHbp

Εμβολιασμός 
με MenB-fHbp

Παραγωγή αντισωμάτων έναντι 
των παραλλαγών της fHbp

Χωρίς 
εμβολιασμό fHbp

Φαγοκυττάρωση 
(κλασική οδός ενεργοποίησης)

Η ενεργοποίηση του συμπληρώματος 
οδηγεί σε καταστροφή του μικροβίου 

fHbp=factor H binding protein.
1. Schneider MC, et al. J Immunol. 2006;176:7566-7575. 2. Tan LKK, et al. N Engl J Med. 2010;362:1511-1520. 3. Trumenba SmPC, 12/ 2017. 4.
Madico G, et al. J Immunol. 2006;177:501-510. 

Madico et al. J Immunol. , Schneider et al. J Immunol. 2006 ,Mascioni et al. Biochim Biophys Acta. 2010 Feb;1798(2):87-93.  

Subfamily B 
(Variant 1)

~71%

Subfamily A 
(Variants 2 & 3)

~29%

• Η fHbp διαχωρίζεται σε 2             
υπο-οικογένειες 

• Γενετικά και ανοσολογικά 
διακριτές

FHbp:  Πρωτεΐνη του μηνιγγιτιδοκόκκου Β που δεσμεύει τον 
ανθρώπινο παράγοντα H

Η έκφραση των υποοικογενειών της fHbp 
διαφέρει ανά χώρα και ηλικία

* Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με την ηλικιακή ομάδα<1 έτους P < 0.05). **Πολύ υψηλά στατιστικά σημαντική διαφορά (P < 0.0001).

Hoiseth SK, et al. The Pediatric Infectious Disease Journal. 2013; 32: 1096-1101
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Εμβόλιο Trumemba (MenB-fHbp): Εμπειρία από τη χρήση

 Αδειοδότηση
 ΗΠΑ: 2014
 Ευρώπη: 2017

 ΗΠΑ: Χρησιμοποιήθηκε για έλεγχο επιδημιών σε 
κολλέγια στις ΗΠΑ

 Χορήγηση 2.000.000 δόσεων παγκοσμίως 

1.Data on file. Pfizer Inc, New York, NY. 2. National Meningitis Association. Meningococcal Disease on U.S. College Campuses. http://www.nmaus.org/wp-content/uploads/2017/01/College-Cases-Map.pdf Accessed 1 Nov 2017. 3. Biswas HH et al. MMWR Morb Mortal Wkly. 
2016;65(20):520-521.  4. Soeters et al. Emerg Infect Dis 2017; 23: 867-869.  5. MacNeil J et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015;64(41):1171-1176

Eμβόλιο για μηνιγγιτιδόκοκκο ομάδας Β

 N. meningitidis type Β: Σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρος νόσος

 Τα εμβόλια μηνιγγιτιδοκόκκου Β προσφέρουν δυνατότητα πρόληψης 
της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου

 Κόστος;
 ‘Eνταξη σε εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού;
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Τί νεότερο για τα εμβόλια 
HPV

Εμβόλια μηνιγγιτιδοκόκκου οροομάδας Β

Εμβόλια παρωτίτιδας

Παρωτίτιδα και εμβόλιο MMR

  Αποτελεσματικότητα για παρωτίτιδα εμβολίου MMR:
 1 δόση:  78% (49-92%)
 2 δόσεις: 88% (66-95%)

www.cdc.gov

Παρωτίτιδα και εμβόλιο MMR Seagle et al, Vaccine 2018
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Παρωτίτιδα και εμβόλιο MMR

 Αποτελεσματικότητα MMR 3ης δόσης vs 2 δόσεις κατά τη διάρκεια επιδημίας:
78% (60.9%-87.8%)

 Κίνδυνος νόσησης 9 φορές μεγαλύτερος εάν η 2η δόση MMR χορηγήθηκε > 13 
χρόνια vs εντός 2 ετών

NEJM, Sept 2017

Παρωτίτιδα και εμβόλιο MMR  (MMWR, Jan 12 2018)

Σύσταση
 Σε άτομα που έχουν ήδη λάβει 2 δόσεις MMR και ανήκουν σε ομάδα 

ή πληθυσμό  που έχει αναγνωριστεί  από αρχές δημόσιας υγείας ως 
υψηλού κινδύνου για νόσηση από παρωτίτιδα κατά τη διάρκεια 
επιδημίας 

Συνιστάται χορήγηση 3ης δόσης MMR

Τί νεότερο για τα εμβόλια 
HPV

Εμβόλια μηνιγγιτιδοκόκκου οροομάδας Β
Εμβόλια παρωτίτιδας
Εμβόλια κοκκύτη
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Πολυδύναμα εμβόλια DTaP-IPV-Hib-HepB

 Ένα νέο 6δύναμο εμβόλιο, DTaP-IPV-Hib-HepB (Vaxelis®) 
αναμένεται να κυκλοφορήσει  στη χώρα μας

 Το Vaxelis® είναι ήδη εγκεκριμένο στην Ευρώπη και κυκλοφορεί 
προς το παρόν σε λίγες Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ιταλία, 
Βέλγιο, Σλοβενία) 

 Είναι το πρώτο 6δύναμο εμβόλιο που αξιολογείται από το FDA για 
να πάρει έγκριση στις ΗΠΑ

Το Vaxelis είναι παιδιατρικό 6-δύναμο εμβόλιο 
για την πρόληψη 6 σοβαρών λοιμωδών νόσων1

 διφθερίτιδας 

 τετάνου

 κοκκύτη

 ηπατίτιδας B



 πολιομυελίτιδας

 διεισδυτικών λοιμώξεων από 
Haemophilus influenzae τύπου b 
(Hib)1

1. VAXELIS® SmPC. European Medicines Agency (EMA). 10 February 2017. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003982/WC500202435.pdf (Last accessed April 2017)

Εμβόλιο Vaxelis®   (Dtap-IPV-Hib-HepB)

 Οι βασικές διαφορές στη σύσταση του εμβολίου Vaxelis® από τα 
άλλα 6δύναμα εμβόλια είναι ότι: 

 Περιέχει 5 διαφορετικά αντιγόνα κοκκύτη, έναντι 2-3 αντιγόνων των άλλων 
εμβολίων 

 O πολυσακχαρίτης του Hib γίνεται σύζευξη με την πρωτεΐνη του εξωτερικού 
συμπλέγματος της μεμβράνης του μηνιγγιτιδοκόκκου (outer membrane protein 
complex- OMPC)

Lee et al Exp Rev Vacc 2017, Syed Ped Drugs 2017
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Σύγκριση 6δύναμων εμβολίων
Dtap-IPV-Hib-HepB

Vaxelis® Infanrix hexa® Hexyon®
D (IU) ≥ 20 ≥ 30 ≥ 20
T (IU) ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40
PT (µg) 20 25 25
FHA (µg) 20 25 25
PRN (µg) 3 8 -
FIM2/3 5 - -
Polio 1 (D-antigen unit) 40 40 40
Polio 2 (D-antigen unit) 8 8 8
Polio 3 (D-antigen unit) 32 32 32

Hib (µg)
3 

(RPR-OMPC)
10 

(RPR-T)
12 

(RPR-T)

Hep B (µg) 10 10 10
Al3+ (mg) 0,32 0,82 0,6

Εμβόλια Tdap-IPV για εμβολιασμό εφήβων και ενηλίκων

 Επανακυκλοφόρησε το εμβόλιο Repevax® (Τdap-IPV)

 Αναμένεται να αποκατασταθεί και η κυκλοφορία του Boostrix® (Tdap)  
και του Boostrix-Polio® (Tdap-IPV)

Αποτελεσματικότητα εμβολίου κοκκύτη ανάλογα 
με τα έτη μετά εμβολιασμό

Swartz et al CMAJ, Nov 2016
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Τί νεότερο για τα εμβόλια 
HPV

Εμβόλια μηνιγγιτιδοκόκκου οροομάδας Β
Εμβόλια παρωτίτιδας
Εμβόλια κοκκύτη

Eμβόλια HPV

12 χρόνια HPV εμβόλια

Εμβόλια για ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)
Τί γνωρίζουμε 12 χρόνια μετά την κυκλοφορία τους (2006)

Μείωση >90% στα γεννητικά κονδυλώματα σε χώρες που εφάρμοσαν 
μαζικό εμβολιασμό (Chow 2015, Harini 2017)
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Μείωση >90% στα γεννητικά κονδυλώματα σε χώρες που εφάρμοσαν μαζικό 
εμβολιασμό (Chow 2015, Harini 2017)

Μείωση >90% στα γεννητικά κονδυλώματα σε χώρες που εφάρμοσαν μαζικό 
εμβολιασμό (Chow 2015, Harini 2017)

Σημαντική μείωση σε αναπνευστική θηλωμάτωση
(Novakovic JID 2018)

Εμβόλια για ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)
Τί γνωρίζουμε 12 χρόνια μετά την κυκλοφορία τους (2006)

Μείωση αναπνευστικής θηλωμάτωσης στην Αυστραλία

Novakovic JID  2018 Jan 4;217(2):208-212
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Μείωση >90% στα γεννητικά κονδυλώματα σε χώρες που εφάρμοσαν μαζικό 
εμβολιασμό   (Chow 2015, Harini 2017)

Σημαντική μείωση σε αναπνευστική θηλωμάτωση (Jovakovic JID 2018)

Αποτελεσματικότητα για CIN2/3, καρκίνου κόλπου αιδοίου από τους ιούς του 
εμβολίου από 97-100%      (Ηuh Lancet 2017, Kjaer CID 2017)

Εμβόλια για ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)
Τί γνωρίζουμε 12 χρόνια μετά την κυκλοφορία τους (2006)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4HPV: Κανένα κρούσμα CIN 2/3, 
καρκίνου αιδοίου/κόλπου από τύπους εμβολίου ως 12 έτη μετά την έναρξη εμβολιασμού

Kjaer SK, et al. CID 2017

Αποτελεσματικότητα εμβολίου HPV
9v vs 4v HPV για CIN2+

Lancet 11 Oct 2017

Aποτελεσματικότητα
97.1% (83.5.5-99.9%)
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Μείωση >90% στα γεννητικά κονδυλώματα σε χώρες που 
εφάρμοσαν μαζικό εμβολιασμό (Chow 2015, Harini 2017)

Σημαντική μείωση σε αναπνευστική θηλωμάτωση (Jovakovic
JID 2018)

Αποτελεσματικότητα για CIN2/3, καρκίνου κόλπου αιδοίου 
από τους ιούς του εμβολίου από 97-100% (Ηuh Lancet 2017, 
Kjaer CID 2017)

Μείωση του επιπολασμού των ιών HPV στο γενικό πληθυσμό

Εμβόλια για ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)
Τί γνωρίζουμε 12 χρόνια μετά την κυκλοφορία τους (2006)

Αυστραλία: Μεγάλη μείωση επιπολασμού των τύπων του 4v εμβολίου
Αξιολόγηση εμβολιαστικού προγράμματος - 9 έτη
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Prevalence of vaccine-targeted HPV types among 
women aged 25–35

VE=92%
p<0.001

VE=92%
p<0.001

VE=90%
P=0.001

Προσαρμογή από Dorothy A Machaleκ et al.,  J Infect Dis 2018 (Feb)

Dorothy A Machaleκ et al.,  J Infect Dis 2018 (Feb)

 Εμβολιαστική κάλυψη το 2015  53.3% (65.0% για 18-24 & 40.3% μεταξύ 25–35)

Σύγκριση επιπολασμού  ιών HPV (6,11,16,18) προ εμβολιασμού 
(2003-2006)  vs έναρξη 4δύναμου (2007-2010) vs (2011-2014)

71% ΜΕΙΩΣΗ

61% ΜΕΙΩΣΗ

Oliver et al.2017 , JID; 216: 594-603
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Εμβόλια για ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)
Τί γνωρίζουμε 12 χρόνια μετά την κυκλοφορία τους 

 Μείωση >90% στα γεννητικά κονδυλώματα σε χώρες που εφάρμοσαν 
μαζικό εμβολιασμό (Chow 2015, Harini 2017)

 Σημαντική μείωση σε αναπνευστική θηλωμάτωση (Jovakovic JID 2018)

 Αποτελεσματικότητα για CIN2/3, καρκίνου κόλπου αιδοίου από τους ιούς 
του εμβολίου από 97-100% (Ηuh Lancet 2017, Kjaer CID 2017)

Μείωση του επιπολασμού των ιών HPV στο γενικό πληθυσμό

Αποτελεσματικότητα σε συνδεόμενα με HPV νεοπλάσματα

Πρώτη μελέτη αποτελεσματικότητας εμβολίων HPV 
έναντι διηθητικού καρκίνου

Luostarinen T, et al. Int J Cancer, 2018 May 15;142(10):2186-2187

Αυστραλία: Εξάλειψη Ca τραχήλου της μήτρας έως το 2028
Hall et al_ Lancet Public Health 2018 - Early Online – 1 Oct 2018

Συνθήκες
 Διατήρηση εμβολιαστικής κάλυψης και χρήση 9v εμβολίου (♀ 82,0% /♂ 76,0% στην ηλικία των 12)
 Διατήρηση υψηλής συμμόρφωσης στο  Screening (HPV testing aπό 2017):   8̴0%

Mortality rate: 
 < 1/ 100.000 έως 2034 
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Αυστραλία: Αλλαγές στον προ-συμπτωματικό έλεγχο, 2017
Συνέπεια του πετυχημένου εμβολιαστικού προγράμματος

Εμβολιαστική κάλυψη (2016, 

♀ 78,6%,♂ 72,9%

Εμβολιαστική κάλυψη (2016, 
≤15ετών με πλήρες σχήμα)
♀ 78,6%,♂ 72,9%

Screening

Δεκ. 2017: Μετάβαση από κυτταρολογικό έλεγχο ανά 2 έτη 
στις ηλικίες από 18-69 ετών  σε HPV testing κάθε 5 έτη στις 
ηλικίες 25-69 ετών + 1 test εξόδου ανάμεσα στα 70-74 έτη, 

1.Hall Mt et al. _ Lancet Public Health 2018 - Early Online - Oct 1 2018
2.Cancer Council Australia Cervical Cancer Screening Guidelines Working Party._ Dec 4, 2017. 

http://wiki.cancer.org.au/australia/Guidelines:Cervical_ cancer/Screening (accessed April 6, 2018)

Εμβολιασμός και σε αγόρια
Που βρισκόμαστε σήμερα

Εθνικά προγράμματα εμβολιασμού σε 72 χώρες
Μόνο σε κορίτσια ή/και γυναίκες: 56 Χώρες,
Και στα δύο Φύλα: 16 χώρες

HPV DNA prevalence in males and females United States, 
2013-2014
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Νέες συστάσεις για εμβολιασμό αγοριών

• Γερμανία: Σύσταση για εμβολιασμό και αγοριών (5 Ιουν 2018)
• Αγγλία: Σύσταση για εμβολιασμό αγοριών (2019)

Σύγκριση επίπτωσης- θανάτων για νοσήματα που 
προλαμβάνονται με εμβολιασμό

Νόσημα Ασθενείς /έτος Θάνατοι/ έτος
Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος 1146 115-172
Τέτανος 29 4
Διφθερίτιδα <2 <1
Κοκκύτης 20.046 19
HPV 26.000 (νεοπλασίες) 6.210 (νεοπλασίες)

360.000 (γεννητικά 
κονδυλώματα)

Niccolai LM, et al. Pediatrics 2016

“Οι κίνδυνοι που φοβίζουν τους ανθρώπους και οι κίνδυνοι 
που σκοτώνουν τους ανθρώπους είναι διαφορετικοί”

Peter Sandman
Center for Biosecurity, CDC, 2004
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Τι νεότερο για τα εμβόλια παιδικής και 
εφηβικής ηλικίας- Συμπεράσματα

 Τα εμβόλια δίνουν δυνατότητα πρόληψης για 
σοβαρά νοσήματα

Ανάγκη ενημέρωσης των γονιών με σταθερή 
σύσταση τονίζοντας τα οφέλη

Ορθή εφαρμογή του Εθνικού προγράμματος 
εμβολιασμού
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚEΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΕΜΒΟΛΙΑ

Γαρυφαλλιά Πουλάκου
Λοιμωξιολόγος

Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας
Γ’Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

ΓΝΝΘΑ «ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Grants, τιμητικές αμοιβές: MSD, PFIZER, Αngelini

Γιατί εμβόλια σε ενήλικες?

◦ Αν και ορισμένα εμβόλια της παιδικής ηλικίας αφήνουν ισόβια ανοσία, 

έναντι κάποιων μικροβίων, η ανοσία εξασθενεί με την ηλικία και χρειάζεται 

αναμνηστική δόση (π.χ. τέτανος,  διφθερίτιδα, κοκκύτης)

◦ Οι ενήλικες, όταν υπερβούν τα 60 χρόνια, είναι πιο 

ευπαθείς σε ορισμένες λοιμώξεις, όπως η γρίπη και 

οι λοιμώξεις από πνευμονιόκοκκο

◦ Κάποια εμβόλια δεν υπήρχαν όταν οι σημερινοί ενήλικες ήταν παιδιά (π.χ. 

ανεμευλογιάς, πνευμονιοκόκκου)
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Γιατί εμβόλια σε ενήλικες?

◦ Αυξάνονται συνεχώς οι ευπαθείς ασθενείς 

(ομάδες υψηλού κινδύνου, δεν λειτουργεί η 

άμυνα: καρκίνος, λευχαιμία, φάρμακα, 

κορτιζόνη)

◦ Αυξάνεται η δεξαμενή των ανεμβολίαστων κατά 

την παιδική ηλικία (μετακινούμενοι πληθυσμοί, 

οικονομικοί μετανάστες, πρόσφυγες)

◦ Μείωση της «συλλογικής ανοσίας» και επανεμφάνιση ξεχασμένων νοσημάτων

Οι πλέον γνωστοί «Απαραίτητοι» Εμβολιασμοί 
στους Ενήλικες:

◦ Το Εμβόλιο έναντι της εποχικής γρίπης κάθε Νοέμβριο σε 
όλους μετά τα 60 χρόνια και σε όλους τους ασθενείς υψηλού 
κινδύνου για σοβαρή γρίπη ανεξαρτήτως ηλικίας

◦ Το Νέο Εμβόλιο του Πνευμονιοκόκκου (Prevenar13) σε όλους 
μετά τα 65 χρόνια και σε όλους τους ασθενείς υψηλού 
κινδύνου για σοβαρές λοιμώξεις από πνευμονιόκοκκο 
ανεξαρτήτως ηλικίας

ΓΡΙΠΗ
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Flu Awareness Week, 22 – 26 October 2018

◦ It is estimated that 30% of the burden of communicable diseases in Europe is due to influenza. 

◦ Up to 50 million people each year are estimated to have symptomatic influenza in EU/EEA 
countries and as a consequence between 15 000 – 70 000 are estimated to die from influenza 
associated causes 

◦ On a global level, 290 000-646 000 respiratory deaths are estimated to be related to influenza.

◦ In addition, the large number of mild to moderate infections result in work absences, losses to 
production and pressure on the health and social care services.

◦ Influenza is a disease with high social and economic costs, and vaccination is the best way to 
prevent the disease

Γιατί αντιγριπικός 
εμβολιασμός???

Πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ
Δεδομένα 2017-2018

Σύνολο εισαγωγών σε ΜΕΘ 107
Σύνολο θανάτων 41 (οι 4 ασθενείς δεν 
είχαν εισαχθεί σε ΜΕΘ)

41 ακόμη θάνατοι από γρίπη 

◦ Από το 39% των θανατηφόρων κρουσμάτων απομονώθηκε ιός γρίπης 
τύπου Α [92,9% ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09] και από το 61% ιός 
γρίπης τύπου Β

◦ Από το σύνολο των 41 ασθενών που απεβίωσαν, μόνο πέντε ήταν 
εμβολιασμένοι για τη γρίπη.

◦ Το 82,9% από τα κρούσματα με θανατηφόρο έκβαση ανήκαν σε κλινική 
ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συστήνεται εμβολιασμός!

Πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ
Δεδομένα 2017-2018
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Πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ

Αντιγονική παρέκκλιση (drift) και μεταβολή (shift)

• Στην παρέκκλιση το νέο είδος δεν είναι 
πολύ διαφορετικό

• Το εμβόλιο δυνατόν να παρέχει μερική 
«διασταυρούμενη ανοσία»

• Το παράδειγμα του «μεταλλαγμένου 
στελέχους H3N2 της περιόδου 2015-16

• Στη μεταβολή προκύπτει ένα νέο είδος ιού
• Συνήθως από ανασυνδυασμό με στέλεχος ιού 

από άλλο είδος (πχ χοίρο-πτηνά)
• Το υπάρχον εμβόλιο δεν είναι δραστικό
• Παράδειγμα το πανδημικό στέλεχος 

H1N1pndem2009

Ποιες είναι οι επιπλοκές της γρίπης
◦ Πνευμονία από τον ίδιο τον ιό της 

γρίπης ή από μικρόβια, κυρίως από 
πνευμονιόκοκκο, ή σταφυλόκοκκο

◦ Άλλες πιθανές επιπλοκές είναι η 
αφυδάτωση, οι κρίσεις άσθματος, η 
παρόξυνση της χρόνιας βρογχίτιδας, η 
επιδείνωση της καρδιακής 
ανεπάρκειας ή του διαβήτη 

◦ Τέλος η ιγμορίτιδα και η ωτίτιδα 
(κυρίως στα παιδιά)
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Οι επιπλοκές δυνατόν να 
είναι πολυσυστηματικές!

© World Health Organization 2018
© European Centre for Disease Prevention and Control 2018 

Influenza intensity, spread and dominant virus type/subtype
2018 week 45
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Weeks 45/2018 (5–11 November 2018)

Influenza activity was low throughout 
the European Region.

Influenza viruses were detected 
sporadically in specimens from persons 
with respiratory illness presenting to 
medical care.

Both influenza A and B type viruses 
were detected in low numbers.

Recommended composition of influenza virus vaccines for 
use in the 2018-2019 northern hemisphere influenza 
season

22 February 2018
It is recommended that quadrivalent vaccines for use in the 2018-2019 
northern hemisphere influenza season contain the following:

◦ an A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus;

◦ an A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-like virus; 

◦ a B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage); and

◦ a B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage).

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΤΕΤΡΑΔΥΝΑΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ

Εκτίμηση δεκαετίας στην 
Ευρώπη*

(Τετραδύναμα έναντι τριδύναμων εμβολίων)

Τα τετραδύναμα εμβόλια έναντι της εποχικής γρίπης παρέχουν 
ευρύτερη προστασία καθώς περιλαμβάνουν και τους δύο τύπους 

Β που κυκλοφορούν ταυτόχρονα
Η χρήση τετραδύναμων εμβολίων αντί τριδύναμων θα μπορούσε 

να έχει ως αποτέλεσμα περαιτέρω μείωση έως και:

* Estimation over a decade in 27 EU countries

1. Belshe RB. Vaccine. 2010;28S:D45-D53.
2. Ambrose CS, Levin MJ. Hum Vaccin Immunother. 2012;8(1):81-88.
3. Uhart et al. Hum Vaccin Immunother 2016:1–10.
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Σχεδόν τα μισά περιστατικά γρίπης συμβαίνουν στον 
εργαζόμενο πληθυσμό

Παρότι τα ποσοστά προσβολής 
είναι χαμηλότερα στους ενήλικες 
απ’ ότι στα παιδιά1, ο εργαζόμενος 
πληθυσμός (δηλαδή τα υγιή άτομα 15–64 

ετών) είναι η ομάδα με το 
μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών 
γρίπης.2

1. Monto AS, Sullivan KM. Acute respiratory illness in the community. Frequency of illness and the agents involved. Epidemiol Infect. 1993;110(1):145-60. p152-153-154
2. http://www.grog.org/documents/Impact_grippe-0109.pdf last access 25/06/10

Κατανομή περιστατικών γρίπης 
στη Γαλλία ανά ηλικία2

(μέσος αριθμός περιστατικών 2001/09)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ

Ιατρικό κόστος
• Αναπαριστά το 20-30% του συνολικού κόστους

Έμμεσο κόστος
• Προκαλείται από την απουσία από την εργασία και 

την απώλεια παραγωγικότητας
• 70 ως 80% του συνολικού κόστους

Συνολικό κόστος
• Σήμερα το ετήσιο κόστος στις ΗΠΑ υπολογίζεται σε 71-

167 δις δολάρια

• Ετησίως, η γρίπη είναι μία ακριβή νόσος για το άτομο, τα συστήματα υγείας και την κοινωνία

1.Schoenbaum SC. Am J Med 1987
2.WHO, WER, 2003.

Στοιχεία από ΗΠΑ
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Συστάσεις Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών 
για την εποχική γρίπη
• Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. 
• Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή 

χρόνια νοσήματα: 
• Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες 
• Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διαταραχή 
• Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας), μεταμόσχευση οργάνων 
• Δρεπανοκυτταρική αναιμία (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες). 
• Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα. 
• Χρόνια νεφροπάθεια. 
• Νευρολογικά-Νευρομυϊκά νοσήματα 
• Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα) για τον 

πιθανό ο κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη 
• Έγκυες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωίδες, θηλάζουσες 
• Ενήλικες με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) >40 kg/m2 ή Παιδιά με ΔΜΣ>95η ΕΘ 

• Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά <6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη

• Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές (σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, 
ειδικών σχολείων και τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.)

• Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι) 
• Επαγγελματίες όπως πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, κτηνίατροι, εκτροφείς, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε 

συστηματική επαφή με πουλερικά

Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη μέθοδος πρόληψης της 
γρίπης σε όλες τις ηλικίες

* Αποτελέσματα μετα-ανάλυσης, αφορούν την επακόλουθη περίοδο γρίπης 
** Η αποτελεσματικότητα μπορεί να είναι λίγο χαμηλότερη σε πολύ μικρά παιδιά
*** Η αποτελεσματικότητα σε ηλικιωμένους αυξημένου κινδύνου αναφέρεται παρόμοια με τους 

υγιείς ηλικιωμένους
Source: Nichol K. The efficacy, effectiveness and cost-effectiveness of inactivated 
influenza virus vaccines. Vaccine 2003;21:1769-75

70% ως 90%*

Αποτελεσματικότητα 
σε εργαστηριακά 

επιβεβαιωμένη γρίπη 
σε υγιείς ενήλικες

< 65 ετών

70% ως 90%*

Αποτελεσματικότητα 
σε εργαστηριακά 

επιβεβαιωμένη γρίπη 
σε υγιείς ενήλικες

< 65 ετών

50% ως

60%*

Αποτελεσματικότητα 
σε εργαστηριακά 

επιβεβαιωμένη γρίπη 
σε ηλικιωμένους 
διαμένοντες σε 

Ιδρύματα***

50% ως

60%*

Αποτελεσματικότητα 
σε εργαστηριακά 

επιβεβαιωμένη γρίπη 
σε ηλικιωμένους 
διαμένοντες σε 

Ιδρύματα***

60% ως 90%*

Αποτελεσματικότητα 
σε εργαστηριακά 

επιβεβαιωμένη γρίπη 
στα παιδιά**

60% ως 90%*

Αποτελεσματικότητα 
σε εργαστηριακά 

επιβεβαιωμένη γρίπη 
στα παιδιά**

Μείωση κατά 50% του κινδύνου εμφράγματος ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και κατά 40% των θανάτων 
από αυτά σε άτομα άνω των 60 ετών*

+Σε τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη με συμμετοχή 3227 ατόμων στον Καναδά, η αποτελεσματικότητα αφορά την επακόλουθη περίοδο γρίπης
(Udel, et al., Abstract, Canadian Cardiovascular Congress 2012) 

Effectiveness of Seasonal Flu Vaccines from the 2004-2018 Flu Seasons
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◦ We identified 364 hospitalizations for acute myocardial infarction that occurred within 1 year before 
and 1 year after a positive test result for influenza; of these, 20 (20.0 admissions per week) occurred 
during the risk interval

◦ The incidence ratio of an admission for acute myocardial infarction during the risk interval as 
compared with the control interval was 6.05 (95% confidence interval [CI], 3.86 to 9.50). 

◦ No increased incidence was observed after day 7. 

◦ Incidence ratios for acute myocardial infarction within 7 days after detection of influenza B, influenza 
A, respiratory syncytial virus, and other viruses were 10.11 (95% CI, 4.37 to 23.38), 5.17 (95% CI, 3.02 
to 8.84), 3.51 (95% CI, 1.11 to 11.12), and 2.77 (95% CI, 1.23 to 6.24), respectively.

Ο εμβολιασμός έναντι της γρίπης μειώνει τον κίνδυνο 
εκδήλωσης εμφράγματος του μυοκαρδίου

 Σε μετα-ανάλυση, όπου ελήφθησαν υπόψη τα ευρήματα 16 μελετών με ελεγχόμενα 
περιστατικά (case-control), διαπιστώθηκε:

Η πρόσφατη λοίμωξη από γρίπη, γριπώδη συνδρομή ή λοίμωξη του αναπνευστικού 
διπλασιάζει την πιθανότητα εκδήλωσης εμφράγματος του μυοκαρδίου (OR 2.01,
95% CI; 1.47-2.76).

Ο πρόσφατος εμβολιασμός έναντι της γρίπης μειώνει κατά 29% (95% CΙ; 9-44) 
τον κίνδυνο εκδήλωσης εμφράγματος του μυοκαρδίου

Ο εμβολιασμός έχει εξίσου ευεργετικά αποτελέσματα με καθιερωμένα 
προληπτικά μέτρα, όπως οι στατίνες (μείωση του κινδύνου κατά 36%), τα 
αντιϋπερτασικά φάρμακα (μείωση του κινδύνου κατά 15-18%) και η διακοπή 
του καπνίσματος (μείωση του κινδύνου κατά 26%.)

Barnes M, et al. Heart 2015

Ειδικά μετά από προσβολή από Η1Ν1:

• 4πλάσια πιθανότητα εισόδου στο νοσοκομείο
• Ταχεία εξέλιξη σε πνευμονία από τον ιό
• 10πλάσια πιθανότητα εισόδου στη ΜΕΘ
• Αυξημένος κίνδυνος θανάτου

Ανάγκη προστασίας του νεογνού που δεν μπορεί να λάβει αντιγριπικό 
εμβολιασμό πριν τον 6ο μήνα της ζωής

Όλοι ηλικίας >6μηνών: η απλή, σαφής και γενική οδηγία εμβολιασμού 
στις ΗΠΑ (CDC) 
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Αποτελεσματικότητα εμβολιασμού γρίπης σε έγκυες γυναίκες όσον αφορά στη 
νοσηρότητα των βρεφών τους (<6 μηνών) την επακόλουθη περίοδο γρίπης

RIF: Respiratory infectious disease, Λοίμωξη αναπνευστικού

Οι νοσηλείες λόγω γρίπης μειώθηκαν στα βρέφη κατά 91% (95% CI, 6298) 
Presented by Steinhoff in Maternal Immunization Symposium, Les Pensieres, October 2012. Banowitz I, et al. CID 2010

(95% CI, 585)

Δύο καίρια ερωτήματα για τον Αντιγριπικό 
Εμβολιασμό:

1. Πόσο διαρκεί η εμβολιαστική κάλυψη?

◦ Εξασθενεί μετά τους 6 μήνες

◦ Γι’ αυτό στη χώρα μας ο καλύτερος χρόνος εμβολιασμού είναι 
15-30 Νοεμβρίου, αφού αργεί να έρθει ο χειμώνας

2. Χρειάζεται επαναληπτική δόση?

◦ Όχι, δεν ωφελεί

◦ Δεν υπάρχει  διεθνής οδηγία

◦ Μελέτες δείχνουν ότι εμβόλιο με μεγαλύτερη δόση αντιγόνου 
είναι πιο αποτελεσματικό

Chit A, et al. Lancet Infect Dis. 2015 Sep 8. pii: S1473-3099(15)00249-2 

New antiviral FDA approved

◦ Baloxavir marboxil (trade name Xofluza®) is a new influenza 
single-dose antiviral drug approved October 24, 2018 by the Food 
and Drug Administration (FDA). 

◦ Baloxavir marboxil is approved for the treatment of acute 
uncomplicated flu in people 12 years old and older who have had 
flu symptoms for less than 48 hours. 



31

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ

Streptococcus  pneumoniae
Tο αίτιο της Πνευμονιοκοκκικής Νόσου 

◦ Gram θετικό βακτήριο

◦ Πολυσακχαριδική κάψουλα  
◦ “Λοιμογόνος παράγων” που 

καθορίζει τους ορότυπους 
◦ Aναστέλλει το συμπλήρωμα  
◦ Είναι έντονα αντιγονική

◦ >90 γνωστοί ορότυποι

Serotype 19F

CDC. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 11th ed. 2009;217-230, WHO. Acute Respiratory Infections (Update February 
2009). http://www.who.int/vaccine_research/diseases/ari/en/print.html. Accessed May 27, 2009, Hausdorff WP et al. Clin Infect Dis. 

2000;30:100- 21, PCV13 SmPC
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Επίπτωση και θνητότητα της 
πνευμονιοκοκκικής νόσου (ΗΠΑ)  

Centers for Disease Control and Prevention, 2010. Active Bacterial Core Surveillance (ABCs) Report, Emerging Infect
ions 
Program Network, Streptococcus pneumoniae, 2009.
Available at: http://www.cdc.gov/abcs/reports-findings/survreports/spneu09.pdf

Επίπτωση
Θνητότητα

CVD=καρδιαγγειακή νόσος ; ΔΠΝ= Διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσος.
1. Offit PA, et al. Pediatrics. 2002;109:124-129. 2. Garcia-Rodriguez JA, et al. J Antimicrob Chemother. 2002;50(S2):59-73. 

3. Caruso C, et al. Immun Ageing. 2009;6:10. 4. Kyaw MH, et al. J Infect Dis. 2005;192:377-386.

Ποιός παρουσιάζει κίνδυνο για ΔΠΝ: 
Νεότεροι και Ηλικιωμένοι 

◦ Παιδιά <2 ετών
◦ Ελάττωση προστατευτικών 

αντισωμάτων που ελήφθησαν 
από τη μητέρα κατά τη γέννηση1

◦ Ανώριμο ανοσοποιητικό σύστημα1

◦ Αυξημένο ποσοστό αποικισμού με 
S pneumoniae 2

◦ Ενήλικες ≥50 ετών
◦ Εξασθένηση του ανοσοποιητικού 

συστήματος σχετιζόμενη με την 
ηλικία (ανοσογήρανση)3

◦ Συννοσηρότητες που αυξάνουν 
τον κίνδυνο (πχ. CVD, διαβήτης)4

Παράγοντες κινδύνου 
ΔΠΝ

•Ηλικία
• Αναπνευστικές 

παθήσεις

• Διαβήτης

• Καρδιαγγειακή 
νόσος

• Άλλοι 
παράγοντες

95

Η Πνευμονιοκοκκική Πνευμονία 
βάζει σε κίνδυνο τους ασθενείς 
για σοβαρά καρδιακά επεισόδια 
(π.χ. έμφραγμα) στο 19,4%, 
ενώ επιδεινώνει συνυπάρχουσες παθήσεις

Αναπνευστική 
ανεπάρκεια
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Κυκλοφορούν δύο εμβόλια για τον 
Πνευμονιόκοκκο

Το Παλαιό 23δύναμο (Pneu-Immune)

Το Νέο 13δύναμο (Prevenar13)

Serotypes contained in PPSV23 and 
PCV13 vaccines

1. PNEUMOVAX 23 [prescribing information]. Whitehouse Station, NJ: Merck & Co., Inc.; 2015. 
2. Prevnar 13 [prescribing information]. New York, NY: Pfizer; 2014. 
Brands mentioned are the trademarks of their respective owners.

Serotypes common to both vaccines

Serotypes unique in PPSV23

Serotype unique in PCV13

PCV13

PPSV23

1

33F2

3 4 5

6A

6B 7F

8 9N

9V

10A11A12F

14

15B17F

18C19A19F

20 22F

23F

PPSV23 confers 11 additional serotypes
PCV13 contains one unique serotype

Serotypes included in PPSV and PCV

PCV7=7-δύναμο πνευμονιοκοκκικό συζευγμένο εμβόλιο. PCV10=10-δύναμο πνευμονιοκοκκικό συζευγμένο εμβόλιο. PCV13=13-δύναμο πνευμονιοκοκκικό συζευγμένο εμβόλιο. PPSV23=23-δύναμο πνευμονιοκοκκικό
πολυσακχαριδικό εμβόλιο.

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). MMWR Morb Mortal Wkly Report. 2010;59(Dec 10):1–22. 2. Synflorix [Product Monograph]. Mississauga, Ontario: GlaxoSmithKline; April 2016. 3. Prevnar 13 
[prescribing information]. New York, NY: Pfizer; 2016. 
4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Active Bacterial Core Surveillance Report, Emerging Infections Program Network, Streptococcus pneumoniae, Trends by Serotype Group, 1998–2015. 
cdc.gov/abcs/reports-findings/survreports/spneu-types.html. Accessed August 25, 2016. Brands mentioned are the trademarks of their respective owners.

Serotypes
4 6

B
9
V

14 18
C

19
F

23
F

1 5 7
F

3 6
A

19
A

33
F

22
F

2 8 9
N

10
A

11
A

12
F

15
B

17
F

20

Prevnar™, 
Prevenar™     

(PCV-7, 
Pfizer)1

Synflorix™
(PCV-10, 

GSK)2

Prevnar™ 13, 
Prevenar™ 
13, (PCV13, 

Pfizer)3

Pneumovax™ 
23 (PPSV23, 
Merck/MSD)

CDC database 2015, adults ≥65 years

35% of IPD , included only in PPSV234
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Decrease of overall IPD incidence from 59 cases per 100,000 in 1998 to 26 cases per 100,000 in 2015;  
Decrease of PCV13 IPD incidence from 44 cases per 100,000 in 1998 to 6 cases per 100,000 in 2015.
Decrease of PPSV23 IPD incidence from 51 cases per 100,000  in 1998 to 15 cases per 100,000 in 2015, but 
this decrease was due to reductions in IPD from serotypes common with PCV13 .

ABCs | Bacterial Surveillance | Trends by Serotype Group, 1998–2015 | CDC

Data from US database of pneumococcal disease 
>65 years old, 1998-2015

Capita: Κύρια και Δευτερεύοντα Τελικά 
Σημεία, Πληθυσμός κατά το πρωτόκολλο

101

Τελικό σημείο 
Αποτελεσματικότητας

Ομάδα Μελέτης VE (%) 95,2% CI P-value

Prevenar 13
(n=42.240)

Placebo
(n=42.256)

1°: Πρώτο επεισόδιο
επιβεβαιωμένης 
πνευμονιοκοκκικής
VT-CAP

49 90 45,6 (21,8-62,5) <0,001

2°: Πρώτο επεισόδιο 
επιβεβαιωμένης 
πνευμονιοκοκκικής 
NB/NI VT CAP

33 60 45,0 (14,2-65,3) 0,007

2°: Πρώτο επεισόδιο
VT-IPD 

7 28 75,0 (41,4-90,8) <0,001

VT = από τους ορότυπους του εμβολίου; CAP = πνευμονία από την κοινότητα; NB/NI = Μη βακτηριαιμική/Μη διεισδυτική;
IPD = Διεισδυτική Πνευμονιοκοκκική Νόσος; VE= Αποτελεσματικότητα Εμβολίου; CI= Διάστημα Εμπιστοσύνης

Bonten, MJM et al. Polysaccharide Conjugate Vaccine against Pneumococcal Pneumonia in Adults. N Engl J Med 2015; 372:1114-25 

Μελέτη CAPiTA-Post hoc ανάλυση της ανοσογονικότητας του 
PCV13 στα άτομα με συννοσηρότητες1

Στον πληθυσμό που εμβολιάστηκε, οι απαντήσεις λειτουργικών αντισωμάτων 
δε διέφεραν στα άτομα με συννοσηρότητες σε σχέση με τους υγιείς συμμετέχοντες.

Απαντήσεις λειτουργικών αντισωμάτων (OPA GMTs) στους 13 οροτύπους του εμβολίου 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό 
ανάλογα με τις συννοσηρότητες 

1. Webber C et al. Poster presented at ECCMID 2015.
102
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Ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρές 
πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις

103Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού ενηλίκων Ιαν. 2015, ΑΔΑ: Ω5Φ6Θ-46Π.

Χρονοδιάγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 
Έναντι του Πνευμονιοκόκκου

• Όλα τα άτομα που είναι μεγαλύτερα των 

65 ετών

• Όλοι οι ανοσοκατασταλμένοι και υψηλού 

κινδύνου ασθενείς ανεξαρτήτως ηλικίας

• Μια δόση εμβολίου

Το Νέο 
Εμβόλιο 

Prevenar13: 
(PCV13)

Χρονοδιάγραμμα Εμβολιασμών Έναντι του 
Πνευμονιοκόκκου

• Όλες οι ομάδες υψηλού κινδύνου 

ανεξαρτήτως ηλικίας

• Επαναλαμβάνεται μετά 5ετία για 1-2 δόσεις 

και μια ακόμα δόση >65 έτη, 

• Προσοχή στους στο χρονοδιάγραμμα με το 

PCV13

Το Παλαιό 
23δύναμο 
Εμβόλιο :
(PPSV23)
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Recommended timeline of pneumococcal 
vaccination per risk category

ΕΝΥ=εγκεφαλονωτιαίο υγρό. PCV13=13-δύναμο πνευμονιοκοκκικό πρωτεΐνης πολυσακχαρίτη συζευγμένο εμβόλιο. PPSV23=23-δύναμο πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό εμβόλιο.
1. Kim DK et al. Ann Intern Med. 2015;162:214–223. From Annals of Internal Medicine, Kim DK et al, Advisory Committee on Immunization Practices Recommended Immunization Schedule for 
Adults Aged 19 Years or Older: United States, 2015.*, Vol. 162, p.214–223, Copyright © 2015 American College of Physicians. All rights reserved. Reprinted with permission of American College 
of Physicians, Inc.
2. Kobayashi M et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015;64(34):944–947.

No comorbidity or 
risk factor except for 

age

No comorbidity or 
risk factor except for 

age

Chronic health 
conditions

Chronic health 
conditions

Immune deficits or 
anatomic or functional 

asplenia

Immune deficits or 
anatomic or functional 

asplenia

Adults 19–64 1

Adults ≥65 years2

≥1 year

PPSV23

PCV13

PPSV23
PCV13

PPSV23

PPSV23

CSF leak or 
cochlear 
implant

CSF leak or 
cochlear 
implant

PCV13

≥5years

≥8 weeks

≥8 weeks

≥5years

≥5years

≥1 year

ΙΛΑΡΑ



37

12 months cases around Europe
https://ecdc.europa.eu/en/measles/surveillance-and-disease-data/atlas

3η στην Ευρώπη 
σε αριθμό κρουσμάτων

Deaths from measles
Country Deaths

Greece 3

Italy 6

Romania 17

Bulgaria 1

France 2

Portugal 1

Spain 1

Germany 1

https://ecdc.europa.eu/en/measles/surveillance-and-disease-data/atlas

3η στην Ευρώπη 
σε αριθμό θανάτων
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Πρόσφατο επιδημιολογικό 
δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

◦ Κυρίως Νότιος Ελλάδα

◦ Μικρά παιδιά κυρίως Ρομά

◦ Νέοι ενήλικες 25-44 ετών, 

◦ Αρκετοί επαγγελματίες υγείας

◦ Χωρίς ανοσία στην ιλαρά (ανεμβολίαστοι ή ατελώς εμβολιασμένοι)

◦ 4 θάνατοι: ένα βρέφος 11 μηνών Ρομά ανεμβολίαστο με δυστροφία (σηψαιμία),  17 
χρονος Ρομά αναμβολίαστος (εγκεφαλίτιδα),35 χρονη ατελώς εμβολιασμένη  (πνευμονία 
και οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια), 18 χρονος πλήρως εμβολιαμένος αλλά 
ανοσοκατεσταλμένος (πνευμονία και οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια)

Εμβόλιο Ιλαράς-Παρωτίτιδας-Ερυθράς (MMR)
◦ MMR II, (SP-MSD), Priorix (GSK)

◦ Προκειμένου για την ιλαρά:

◦ Γέννηση πριν το 1970 = ανοσία (???)

◦ Προηγούμενος εμβολιασμός με 2 δόσεις=ανοσία

◦ Όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 1970 και δεν έχουν τεκμηριωμένη νόσηση ή ανοσία με 2 δόσεις πρέπει να 
εμβολιαστούν με τουλάχιστο 2 δόσεις εμβολίου MMR (ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ)

◦ Κλινική διάγνωση: μη αξιόπιστη

◦ Ομάδα υψηλού κινδύνου: υγειονομικοί, φοιτητές 3-βάθμιας, διεθνείς ταξιδιώτες, μέλη 
οικογενειών με ανοσοκατεσταλμένους, HIV με CD4>200

◦ Μεσοδιάστημα 28 ημέρες μεταξύ δόσεων (επιδημία)

◦ Μπορούν να εμβολιαστούν ως και 72 ώρες από την έκθεση σε κρούσμα

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2018

Περί ερυθράς:
• Εμβολιασμός ΠΡΟ εγκυμοσύνης με μέτρηση 

αντισωμάτων σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικιας
• Συνιστάται πάροδος 1 μηνός μετά τον εμβολιασμό για 

εγκυμοσύνη
• Μη άνοσες έγκυοι: εμβολιασμός με την έξοδο από το 

μαιευτήριο
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Εμβόλια Μηνιγγιτιδοκόκκου

◦ Ορομάδας C συζευγμένο

◦ Meningitec (Nuron), NeisVac-C (Pfizer), Menjugate (GSK)

◦ Οροομάδων A, C, Y, W-135

◦ 4-δύναμο πολυσακχαριδικό: Menomune (Vianex, >2 ετών
δίδεται και άνω των 55ετών)

◦ 4-δύναμο συζευγμένο: Menactra (SP-MSD), Menveo (GSK), 
Nimenrix (Pfizer)

Ενδείξεις τετραδύναμου συζευγμένου 
εμβολίου έναντι μηνιγγιτιδοκόκκου

Ανοσοεπαρκείς
◦ 1 δόση εμβολίου και επανάληψη σε 

5 χρόνια εάν παραμένει ό κίνδυνος
◦ 1 Δόση σε ανεμβολίαστους 1ετείς σε 

φοιτητικές εστίες (???) στρατιώτες
◦ Tαξιδιώτες σε ενδημικές χώρες-

Προσκυνητές στη Μέκκα
◦ Eργαστηριακούς
◦ Άτομα που εκτίθενται εν μέσω 

επιδημιών

Ανοσιακά ελλείμματα

◦ 2 δόσεις εμβολίου με διαφορά 8 
εβδομάδων και επανάληψη μετά 5 
έτη

◦ Ανατομική ή λειτουργική ασπληνία

◦ Έλλειψη κλασμάτων 
συμπληρώματος

◦ HIV λοίμωξη

◦ Θεραπεία με μονοκλωνικό αντίσωμα 
Eculizumab

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2018

“Meningitis belt”
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Νέα εμβόλια μηνιγγιτιδοκόκκου

◦ Πρόσφατο εμβόλιο για την οροομάδα Β

◦ Bexsero™ της Novartis 

◦ Μείγμα 4 πρωτεϊνών σταθερών στα στελέχη του μηνιγγιτιδόκοκκου 
οροομάδας Β διεθνώς

◦ Έγκριση ΕΜΑ 2013

◦ 2 δόσεις με διαφορά τουλάχιστο 1 μήνα ή 3 δόσεις

◦ Reverse vaccinology/recombinant DNA technology

◦ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ στο νέο πρόγραμμα 

Εμβόλιο έναντι οροομάδας Β Trumenba™

◦ Άδεια κυκλοφορίας ΕΜΑ 2017, κυκλοφορία στη χώρα μας εντός του 2018

◦ 2ή 3 δόσεις, πιθανή αναμνηστικη δόση

◦ Ανασυνδυασμένη λιπιδιωμένη fHbp (πρωτεΐνη δέσμευσης παράγοντα Η)

◦ Παράγεται σε κύτταρα Escherichia. Coli με τεχνολογία ανασυνδυασμένου
DNA

◦ Προσροφημένη  σε φωσφορικό αργίλιο (0,25 χιλιοστόγραμμα αργιλίου ανά 
δόση) 

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ Β

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2018

Ομάδες υψηλού κινδύνου για τις οποίες το εμβόλιο 
αποζημιώνεται πλήρως:
• Ασπληνία, ανεπάρκεια συμπληρώματος, 
• Λήψη eculizumab
• Εργαστηριακοί
• Επιδημίες
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Εμβόλιο Ανεμευλογιάς
◦ Εξασθενημένος ιός – 2 δόσεις (0, 4-8 εβδ) υποδορίως 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (επίνοσα άτομα): Οι γεννηθέντες μετά το 1990 και δεν 
έχουν αποδεδειγμένη ανοσία πρέπει να εμβολιάζονται

◦ Ανεμβολίαστα άτομα

Ιδιαίτερα συνιστάται 

◦ Σε  πιθανότητα έκθεσης & μετάδοσης 
◦ Εκπαιδευτές, νηπιαγωγοί,  πληθυσμοί ιδρυμάτων, φοιτητές σε εστίες, στρατιώτες,  έφηβοι

◦ Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ή έγκυοι μετά τον τοκετό

◦ Συγγενείς-περιβάλλον ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
επίνοσων ανοσοκατεσταλμένων

◦ Διεθνείς ταξιδιώτες

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2018

Ενδείξεις ανοσίας ανεμευλογιάς

1) Hx εμβολιασμού 2 δόσεις μεσοδιάστημα 4 wks

2) Γέννηση προ 1980 

3) Hx ανεμευλογιάς από κλινική Dx ή επιβεβαίωση

4) Hx HZV από κλινική Dx ή επιβεβαίωση 

5) εργαστηριακή επιβεβαίωση ανοσίας
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2017

Έρπητας Ζωστήρας: ένας ιός με παγκόσμια κατανομή

Oxman MN et al. N Engl J Med (2005);                               
Johnson R, McElhaney J et al. Int J Infect Dis (2007) 
Guenther Expert Rev Dermatol (2006)

◦ Ο ιός VZV βρίσκεται στο 95% των ενηλίκων 

◦ 1 στα 4 άτομα θα αναπτύξουν Έρπητα Ζωστήρα (EZ) στη ζωή 
τους 

◦ Επώδυνη νόσος που μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιες και 
σοβαρές επιπλοκές 

◦ Η μεθερπητική νευραλγία επηρεάζει την ποιότητα ζωής

◦ Παρότι άτομα υπό  ανοσοκαταστολή βρίσκονται σε μεγαλύτερο 
κίνδυνο , περίπου 90% των ασθενών που νοσούν από Έρπητα 
Ζωστήρα είναι ανοσο-ικανά άτομα

Kempf W et al. Swiss Med Wkly (2007); 
Ragozzino MW et al. Medicine (1982); 
Helgason S et al. BMJ (2000); 
Chidiac C et al. Clin Infect Dis (2001) 



42

Καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης 
Έρπητα Ζωστήρα (ΕΖ)  

MMWR 2008

• Ανοσοκαταστολή

 Αιματολογικές Κακοήθειες, Συμπαγείς Όγκοι, HIV

• Φλεγμονώδη - Αυτοάνοσα νοσήματα

 Συστηματικός Ερυθηματώδης  Λύκος, Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Νόσος 

Crohn, Ελκώδης Κολίτιδα

 Σκλήρυνση κατά πλάκας

• Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα

• Stress

• Μετατραυματικές καταστάσεις

• Χρόνια Νοσήματα π.χ. Διαβήτης

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP/CDC)

Νεότερες ομάδες με μεγαλύτερο κίνδυνο 
εμφάνισης Έρπητα Ζωστήρα

Guignard AP et al. Infection. 2014;42:729–735.
Suaya JA et al. Open Forum Infect Dis. 2014;2 eCollection 2014
Hata. Infection. 2011.

• Ενήλικες Διαβητικοί ασθενείς παρουσιάζουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο εμφάνισης Έρπητα Ζωστήρα

• Επιπρόσθετο παράγοντα κινδύνου για την Εκδήλωση ΕΖ 
αποτελεί και η ΧΑΠ – Canadian Pain Society

• Ασθενείς σε αγωγή με στατίνες: υψηλού κινδύνου για 
εμφάνιση έρπητα ζωστήρα

CPS, Jul. 2014 2. Forbes et al. BMJ. 2014.
Joesoef et al. Mayo Clinic Proc. 2012
Antoniou et al, CID 2014
Chung et al, PlosOne 2014

……και καρδιαγγειακών νοσημάτων 

Wu Po-wan, et al, J Med Virol 2014

Table 2. Age-Adjusted Incidence Ratios for stroke 
in Risk Periods Following Zoster

Outcome and Risk
Period

No. Of 
Cases

IRa (95 CL)

Stroke (all types) 6584

Risk period after zoster

1-4 wk 90 1.63 (1.32-2.02)

5-12 wk 149 1.42  (1.21-1.68)

13-26 wk 215 1.23  (1.07-1.42)

27-52 wk 303 0.99 (.88-1.12)

Η εκδήλωση έρπητα ζωστήρα (ΕΖ) αυξάνει τον 
κίνδυνο Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου (ΑΕΕ)

• Σε επιδημιολογική μελέτη δείχθηκε 
αυξημένος κίνδυνος κατά 14% 
εκδήλωσης εμφράγματος του 
μυοκαρδίου και κατά 15% εκδήλωσης  
αρρυθμίας μέχρι και 5 έτη μετά την 
εκδήλωση ΕΖ

• Σε άτομα με χρόνια νοσήματα ο 
κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος
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Risk of Stroke After Herpes Zoster, by Zoster Site

• Ηerpes zoster ophthalmicus was associated with a stronger effect on stroke overall
• The most notable increase in risk occurred between 5–12 weeks [OR 3.38  (2.18-5.24)]

Langan SM. Clin Infect Dis. 2014;58:1497–1503.
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0.82
(0.49–1.36)

1.74
(0.77–3.91)

3.23
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(0.85–2.33)

0.87
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1.62
(1.30–2.02)

1.30
(1.09–1.55)(1.06–1.41)

1.22
1.00

(0.89–1.13)

Εμβόλιο έναντι ζωστήρα

◦ Εξασθενημένο στέλεχος VZV (Zostavax®)

◦ 1 δόση υποδορίως 

◦ Ενδείκνυται σε άτομα ≥ 60 ετών

◦ επεισοδίων έρπητα ζωστήρα

◦ μεθερπητικής νευραλγίας 

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2018

Ποιοι είναι οι ανοσοκατεσταλμένοι
στους οποίους αντενδείκνυται το εμβόλιο έναντι του 

έρπητα ζωστήρα Zostavax®;

Harpaz R, et al. MMWR 2008; 57(RR-5):1-30

Ασθενείς με πρωτοπαθείς ή επίκτητες  ανοσοανεπάρκειες

Λευχαιμία ή λέμφωμα

HIV με < 200 CD4 T-cells /μL

Σύνδρομα ανεπάρκειας της κυτταρικής ανοσίας

Θεραπεία με ανοσοτροποποιητικά
 πρέπει να εμβολιασθούν τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την 

έναρξη της αγωγής
 μπορεί να χορηγηθεί 1 μήνα μετά τη διακοπή της
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Harpaz R, et al. MMWR 2008; 57(RR-5):1-30

Σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία χαμηλών δόσεων
• Μεθοτρεξάτης (<0.4 mg/Kg/εβδομάδα)
• Αζαθειοπρίνης (<3.0 mg/Kg/ημέρα)
• 6-μερκαπτοπουρίνης (<1.5 mg/Kg/ημέρα) 

Βραχεία χορήγηση κορτικοστεροειδών (<14 ημέρες)

Τοπική έγχυση κορτικοστεροειδών στις αρθρώσεις / αρθρικούς θύλακες ή στους 
τένοντες

Χορήγηση του εμβολίου έναντι του ΕΖ σε 
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς

Το Zostavax® μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς:

Υπό αγωγή με τοπικά ή εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή ή χαμηλή δόση  
συστηματικώς δρώντων κορτικοστεροειδών (<20 mg πρεδνιζόνης ημερησίως)

Προσφέρει το εμβόλιο όφελος σε ασθενείς 
που έχουν εκδηλώσει ήδη ΕZ;

Ναι

Το CDC, η ACIP και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών της χώρας 
μας  συνιστούν τον εμβολιασμό των ενηλίκων, ανεξάρτητα από το 
αν αναφέρεται ή όχι στο ιστορικό τους προηγούμενο επεισόδιο 
ΕZ. 1,2

Σε μελέτη, το προηγούμενο επεισόδιο ΕΖ αυξάνει την πιθανότητα 
εκδήλωσης νέου επεισοδίου, συγκριτικά με μάρτυρες με αρνητικό 
ιστορικό: aOR=1.82 (1.12-2.95) 3

1. Harpaz R, et al. MMWR 2008; 57(RR-5):1-30
2. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας, Αριθ. Πρωτ. Γ1α/Γ.Π. 6055, 22-1-2015
3. Marin M, et al. Open Forum Infectious Diseases 2016

Μπορεί να χορηγηθεί το εμβόλιο σε άτομα με άγνωστο 
ιστορικό ανεμευλογιάς;  

                                        Ναι

◦ Δεν χρειάζεται έλεγχος ανοσίας πριν τον εμβολιασμό 

◦ Αν όμως είναι γνωστό ότι ο ασθενής είναι επίνοσος στον VZV, προτιμάται η 
χορήγηση 2 δόσεων (με μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων) του εμβολίου της 
ανεμευλογιάς, παρά του εμβολίου του ΕΖ ( το τελευταίο αναμένεται και 
αυτό να προστατέψει από επεισόδιο ανεμευλογιάς).  

Harpaz R, et al. MMWR 2008; 57(RR-5):1-30
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Συγχορήγηση  με εμβόλιο γρίπης και το 
23δύναμο εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου

Το εμβόλιο έναντι του ΕΖ μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με 
αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της γρίπης ως ξεχωριστή ένεση σε 
διαφορετικά σημεία του σώματος

Zostavax ΠΧΠ 2017

Το εμβόλιο έναντι του ΕΖ και το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό 
πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα, 
διότι η συγχορήγησή τους σε μια κλινική μελέτη κατέληξε σε 
μειωμένη ανοσογονικότητα του εμβολίου έναντι 
του ΕΖ
Απαιτείται μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων μεταξύ τους

Shingrix™: ένα νέο εμβόλιο έναντι του ζωστήρα 
πήρε άδεια κυκλοφορίας στην Αμερική
◦ CDC recommends that healthy adults 50 years and older get two doses of the shingles vaccine 

called Shingrix®, separated by 2 to 6 months, to prevent shingles and the complications from the 
disease

◦ Recombinant, antigen/Adjuvant System
◦ QS-21 Stimulon is an immune-potent adjuvant designed to help the body generate antibodies and T cells, 

◦ Δύο δόσεις Shingrix έχουν αποτελεσματικότητα > 90% στην πρόληψη ΕΖ και ΜΕΝ

◦ Η προστασία διατηρείται >85% για τουλάχιστο 4 έτη μετά τον εμβολιασμό

◦ ‘Q: Can Shingrix be administered to immunocompromised individuals?

◦ A: While Shingrix is not contraindicated in immunocompromised persons, it is not recommended 
by ACIP at this time. ACIP will begin reviewing evidence for Shingrix in immunocompromised 
people as soon as it becomes available and will modify vaccine policy as necessary’

https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/shingles/hcp/shingrix/faqs.html

Ηπατίτιδα Β

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2018

◦ Όλοι οι ενήλικες που είναι επίνοσοι και δεν έχουν εμβολιαστεί 
σε παιδική ηλικία

◦ Κατηγορίες υψηλού κινδύνου
◦ μη ασφαλές σεξ> 1 συντρόφους
◦ STDs, MSM, needle sharing, 
◦ HepB στο οικογενειακό περιβάλλον
◦ travel risk, (eg SE Asia)
◦ Επαγγελματίες υγείας
◦ Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
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Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β
◦ Αδρανοποιημένο εμβόλιο

◦ Ανεμβολίαστοι – ατελώς εμβολιασθέντες
◦ 3 δόσεις, 0, 1μ, & 6μ

◦ Εάν σε HD ή ανοσοκαταστολή
◦  δόση αντιγόνου, 40 mcg/ml
ή
◦ 4 δόσεις 

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2018

Photo Library CDC:ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα 
σε γυναίκα από την Καμπότζη

Εμβόλιο Ηπατίτιδας Α
Αδρανοποιημένο εμβόλιο

2 δόσεις σε χρόνο 0 και 6 ως 12 μήνες

Άτομα που επιθυμούν να εμβολιασθούν

MSM,  Χρήστες ναρκωτικών ουσιών. 

 Άτομα που ασχολούνται με πειραματόζωα και με επεξεργασία ή διακίνηση 
τροφίμων. 

 Ασθενείς με χρόνια ηπατική νόσο και άτομα που λαμβάνουν παράγοντες πήξης. 

 Ταξιδιώτες σε περιοχές με ενδημικότητα της νόσου. 

Ενήλικες <40 ετών ως προφύλαξη μετά από έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Α

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2018

Εμβόλιο Ηπατίτιδας Α

◦ Άτομα  που έχουν φροντίδα υιοθετημένου παιδιού προερχόμενου από 

χώρα με υψηλή ενδημικότητα

 κατά τις πρώτες 60 ημέρες από την άφιξη

 1η δόση ≥ 2 wks προ αφίξεως υιοθετημένου

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2018
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Παγκόσμια διασπορά Ηπατίτιδας Α
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Εμβόλιο Τετάνου-Διφθερίτιδας-
Κοκκύτη στους Ενήλικες

• Τετάνου/διφθερίτιδας → ανά 10ετία
• Τετάνου/διφθερίτιδας/κοκκύτη → 

Ενήλικες (μια φορά)
Προσοχή: Στις έγκυες ισχυρή 

σύσταση για εμβολιασμό 
στο μέσο της Εγκυμοσύνης και σε 

Κάθε Εγκυμοσύνη 
για προστασία του νεογνού από 

κοκκύτη

Κίνδυνος για τα 
νεογνά με την 
επανεμφάνιση 
κοκκύτη
Η ανοσία έναντι του 
κοκκύτη μειώνεται 
δραματικά με την 
ηλικία

Οι ηλικιωμένοι 
ξαναγίνονται 
επίνοσοι

Ανάγκη δημιουργίας 
προστατευτικού 
περιβάλλοντος σε 
νεογνά!

Το αντιεμβολιαστικό κίνημα στηρίχτηκε σε 
μια επιστημονική παραπληροφόρηση !!!
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Η Διστακτικότητα και η Αρνηση 
στον Εμβολιασμό:

Μια Συνεχώς Αυξανόμενη Πρόκληση 
για τα Προγράμματα Εμβολιασμών

18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 | ΓΕΝΕΥΗ- Άνθρωποι που καθυστερούν ή αρνούνται τα 

εμβόλια για τους ίδιους ή τα παιδιά τους αποτελούν συνεχώς αυξανόμενη 

πρόκληση για τις χώρες που προσπαθούν να κλείσουν την έλλειψη 

εμβολιασμού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1 στα 5 παιδιά 

παγκοσμίως δεν εμβολιάζονται με τα σωτήρια εμβόλια, ενώ υπολογίζεται ότι 

1.5 εκατομμύριο παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο 

από ασθένειες που θα μπορούσαν να έχουν

προληφθεί από τα ήδη υπάρχοντα εμβόλια, 

λόγω φτώχειας…

1/2

Εγκύκλιος Υπ. Υγείας,: Αρ. Πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.66202, 5/9/2018

Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμού 

2/2

Εγκύκλιος Υπ. Υγείας,: Αρ. Πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.66202, 5/9/2018

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού 
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ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΣΤΟΝ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ!

ΠΡΟΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ! 
ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
gpoulakou@gmail.com









Ευγενική Χορηγία των Εταιρειών


