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Η παγκοσμιοποίηση, και κυρίως η μετανάστευση και τα συχνά
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08.45-09.00 Εισαγωγή-Χαιρετισμοί

09.00-09.40 Σύγχρονα παγκόσμια φαινόμενα και λοιμώξεις – 
 υπάρχει συσχέτιση;

 Προεδρείο:Ε.Ροηλίδης

  Κλιματολογικές αλλαγές και λοιμώξεις 

 Α.Χαρβάλου

  Κοινωνικοί παράγοντες, σύγχρονη διατροφή και λοιμώξεις 

 Α.Καφάτος

09.45-10.45  Λοιμώδη νοσήματα: εξάρσεις παλαιών και νέων - I

  Προεδρείο:I.Καβαλιώτης

 Εισαγόμενα νοσήματα και ταξιδιωτική ιατρική 

 Ε.Μαλτέζου

  Έξαρση παλαιών λοιμώξεων

 Ε.Μιχαηλίδου

 Νέα παθογόνα

 Μ.Τσολιά

10.45-11.15  Διάλειμμα – καφές

11.15-12.20  Λοιμώδη νοσήματα: εξάρσεις παλαιών και νέων - ΙΙ

 Προεδρείο:Δ.Καφετζής

  Λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου

 Α.Παπά

 Tick-born εγκεφαλίτιδα και εμβόλια 

 F.Heinz

  Λεπτοσπείρωση – Ν. Lyme

 Α.Μίχος
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12.20-13.05  Πολυανθεκτικά μικρόβια: παγκόσμιος κίνδυνος στον 21ο αιώνα

 Προεδρείο:Ε.Ροηλίδης

 Gram θετικά

 Γ.Συρογιαννόπουλος

 Gram αρνητικά

 Σ.Μυγιάκης

 13.05-13.25  Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 Προεδρείο:Δ.Καφετζής

 2011 Update στις λοιμώξεις

 Χ.Ανταχόπουλος

13.25-13.35  Διάλειμμα

13.35- 14.15 Σύγχρονα προβλήματα και εμβόλια

 Προεδρείο:Α.Κωνσταντόπουλος

 Κόστος για ποιο όφελος

 Ι.Κυριόπουλος

 Εμβόλια – η προσφορά τους και το αντιεμβολιαστικό κίνημα

 Ι.Καβαλιώτης

14.15-14.45  Φροντιστήριο

  Συζήτηση ενδιαφερόντων περιστατικών

 Συντονιστής:Ι.Καβαλιώτης,Ε.Ροηλίδης

  Πνευμονία από XDR ΤΒ

 Α.Κατράγκου

  Λοίμωξη από τον ιό του Δ. Νείλου

 Ε.Παπαδημητρίου

14.45  Συμπεράσματα – Λήξη Σεμιναρίου



ΟΜΙΛΗΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ


F. X. Heinz, Professor,PhD,InstituteofVirology,Vienna,Austria

Ανταχόπουλος Χ., ΛέκτοραςΠαιδιατρικήςΛοιμωξιολογίας,Γ΄ΠαιδιατρικήςΚλινικής
Α.Π.Θ.,Γ.Ν.Θ.«Ιπποκράτειο»,Θεσσαλονίκη

Καβαλιώτης Ι., Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής
Ν.Ε.Π.Θ.(Λοιμωδών),Θεσσαλονίκη

Κατράγκου Α., Παιδίατρος,ΕξειδικευόμενηΛοιμωξιολογίαςΓ΄ΠαιδιατρικήςΚλινικής
Α.Π.Θ.,Γ.Ν.Θ.«Ιπποκράτειο»,Θεσσαλονίκη

Καφάτος Α., Παιδίατρος,ΟμότιμοςΚαθηγητήςΠροληπτικήςΙατρικής&Διατροφής,
ΙατρικήΣχολήΠανεπιστημίουΚρήτης,Ηράκλειο

Καφετζής Δ., Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών

Κυριόπουλος Ι., Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Κοσμήτωρ Εθνικής Σχολής
ΔημόσιαςΥγείας,Αθήνα

Κωνσταντόπουλος Α., Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών,
ΠρόεδροςΠαγκόσμιαςΠαιδιατρικήςΕταιρείας,Αθήνα

Μαλτέζου Ε., Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Υπεύθυνη του Τμήματος Παρεμβάσεων
σεΧώρουςΠαροχήςΥπηρεσιώνΥγείας,ΚέντροΕλέγχουκαιΠρόληψηςΝοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ),Αθήνα

Μιχαηλίδου Ε., Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Παιδιατρική Κλινική Ν.Ε.Π.Θ. (Λοιμωδών),
Θεσσαλονίκη

Μίχος Α., ΛέκτοραςΠαιδιατρικής,Α΄ΠαιδιατρικήΚλινικήΠανεπιστημίουΑθηνών,
ΝοσοκομείοΠαίδων«ΑγίαΣοφία»,Αθήνα

Μυγιάκης Σ., ΛέκτοραςΠαθολογίαςΛοιμωξιολογίαςΑ.Π.Θ.,Γ΄ΠαθολογικήΚλινική
Α.Π.Θ.,Γ.Ν.Θ.«Γ.Παπαγεωργίου»,Θεσσαλονίκη

Παπά Α., ΑναπληρώτριαΚαθηγήτριαΜικροβιολογίας,Α΄ΕργαστήριοΜικροβιολογίας,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Υπεύθυνη Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Αρμποϊών και
Αιμορραγικώνπυρετών,Θεσσαλονίκη

Παπαδημητρίου Ε., Παιδίατρος, Επιμελήτρια ΕΣΥ, Παιδιατρική Κλινική Ν.Ε.Π.Θ.
(Λοιμωδών),Θεσσαλονίκη

Ροηλίδης Ε., ΚαθηγητήςΠαιδιατρικήςΛοιμωξιολογίαςΑ.Π.Θ.,Γ΄ΠαιδιατρικήΚλινική
Α.Π.Θ.,Γ.Ν.Θ.«Ιπποκράτειο»,Θεσσαλονίκη

Συρογιαννόπουλος Γ., Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Διευθυντής
ΠαιδιατρικήςΚλινικήςΠανεπιστημίουΘεσσαλίας,Λάρισα

Τσολιά Μ., Αναπλ.ΚαθηγήτριαΠαιδιατρικήςΛοιμωξιολογίαςΕ.Κ.Π.Α.,Β΄Παιδιατρική
ΚλινικήΓ.Ν.Α.«Α.Κυριακού»,Αθήνα

Χαρβάλου Α., Βιοπαθολόγος, ΚαθηγήτριαΤΕΙΑθηνών,ΔιευθύντριαΜικροβιολογικού
ΕργαστηρίουΝοσοκομείουΙΑΣΩ,Αθήνα



Ευρύτερη οροτυπική κάλυψη 
από οποιοδήποτε συζευγµένο 
πνευµονιοκκοκικό εµβόλιο1,2

ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PREVENAR 13
Πνευμονιοκοκκικός πολυσακχαριδικός ορότυπος 11, 31, 41, 51, 6A1, 6B1, 7F1, 9V1, 141, 18C1, 19A1, 19F1, 23F1 (1Συζευγμένος με την CRM197 πρωτεΐνη φορέα και προσροφημένος σε φωσφορικό αργίλιο)
ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 0,5 ML/PF.SYR ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ενεργητική ανοσοποίηση για την πρόληψη της διεισδυτικής νόσου, της πνευμονίας και της οξείας μέσης ωτίτιδας που προκαλούνται από το Streptococcus pneumoniae σε βρέφη και παιδιά ηλικίας από 6 εβδομάδων έως 5 ετών. 
Ενεργητική ανοσοποίηση για την πρόληψη της διεισδυτικής νόσου που προκαλείται από το Streptococcus pneumoniae, σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Η χρήση του Prevenar 13 πρέπει να καθορίζεται με βάση τις επίσημες συστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της 
διεισδυτικής νόσου στις διάφορες ηλικιακές ομάδες, όπως και τη διακύμανση στην επιδημιολογία των οροτύπων στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα ή στη διφθεριτική ανατοξίνη. Όπως και με τα άλλα 
εμβόλια, η χορήγηση του Prevenar 13 θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που υποφέρουν από οξεία, σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία μίας ελάσσονος λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αναβολή του εμβολιασμού. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Το Prevenar 13 δεν πρέπει να χορηγείται ενδαγγειακά. Όπως με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμη η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη κατά τη σπάνια περίπτωση ενός αναφυλακτικού επεισοδίου μετά από τη χορήγηση 
του εμβολίου. Αυτό το εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται ως μία ενδομυϊκή ένεση σε βρέφη ή παιδιά με θρομβοπενία ή άλλη διαταραχή της πήξης του αίματος που μπορεί να συνιστά αντένδειξη για ενδομυϊκή ένεση, όμως μπορεί να χορηγείται υποδορίως εάν το δυνητικό όφελος 
αντισταθμίζει ξεκάθαρα τον κίνδυνο της χορήγησης. Το Prevenar 13 θα προστατεύει μόνο από τους οροτύπους του Streptococcus pneumoniae που περιέχονται στο εμβόλιο, και δε θα προστατεύει από άλλους μικροοργανισμούς που προκαλούν διεισδυτική νόσο, πνευμονία, ή μέση ωτίτιδα. 
Όπως με κάθε εμβόλιο, το Prevenar 13 ενδέχεται να μην προστατεύει από την πνευμονιοκοκκική νόσο όλα τα άτομα στα οποία χορηγείται. Άτομα με διαταραχή στην ανοσολογική απόκριση, είτε οφειλόμενη σε χρήση ανοσοκατασταλτικής θεραπείας, γενετική ανωμαλία, λοίμωξη από HIV, 
ή άλλες αιτίες, μπορεί να έχουν μειωμένη αντισωματική απάντηση στην ενεργητική ανοσοποίηση. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ασφάλειας και ανοσογονικότητας για το Prevenar 13 σε άτομα ειδικών ανοσοκατεσταλμένων ομάδων (π.χ. με συγγενή ή επίκτητη δυσλειτουργία του 
σπληνός, με μόλυνση με τον ιό HIV, με κακοήθειες, με μεταμόσχευση αρχεγόνων αιμοποιητικών κυττάρων, με νεφρωσικό σύνδρομο) και ο εμβολιασμός θα πρέπει να αξιολογείται ανά ασθενή. Βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 εβδομάδων έως 5 ετών Σε κλινικές μελέτες, το Prevenar 13 
προκάλεσε μία ανοσολογική ανταπόκριση σε όλους τους 13 οροτύπους που περιλαμβάνονται στο εμβόλιο. Η ανοσολογική απόκριση για τον ορότυπο 3 μετά την αναμνηστική δόση δεν ήταν αυξημένη πάνω από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν μετά την αρχική σειρά εμβολιασμού σε βρέφη  
η κλινική συσχέτιση αυτής της παρατηρήσης σχετικά με την πρόκληση ανοσοποιητικής μνήμης έναντι του οροτύπου 3 είναι άγνωστη. Τα ποσοστά των συμμετεχόντων που ανταποκρίθηκαν με επαρκή επαγωγή λειτουργικών αντισωμάτων (τίτλοι OPA ≥ 1:8) στους ορότυπους 1, 3 και 5 
ήταν υψηλά. Ωστόσο, οι γεωμετρικοί μέσοι τίτλοι των λειτουργικών αντισωμάτων (OPA) ήταν χαμηλότεροι έναντι κάθε ενός από τους υπόλοιπους πρόσθετους ορότυπους του εμβολίου  η κλινική συσχέτιση αυτής της παρατήρησης σχετικά με την προστατευτική δραστικότητα είναι άγνωστη. 
Περιορισμένα στοιχεία έχουν δείξει ότι το Prevenar 7 δύναμο (σειρά αρχικής ανοσοποίησης τριών δόσεων) επάγει αποδεκτή ανοσολογική απάντηση σε βρέφη με δρεπανοκυτταρική νόσο με ένα προφίλ ασφάλειας παρόμοιο με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ομάδες μη υψηλού κινδύνου. 
Παιδιά νεότερα των 2 ετών πρέπει να λάβουν το κατάλληλο για την ηλικία τους σχήμα εμβολιασμού με Prevenar 13. Η χρήση του συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου δεν αντικαθιστά τη χρήση του 23 δύναμου πολυσακχαριδικού πνευμονιοκοκκικού εμβολίου σε παιδιά ηλικίας ≥ 
2 ετών με καταστάσεις που τα προδιαθέτουν σε αυξημένο κίνδυνο διεισδυτικής νόσου οφειλόμενης σε Streptococcus pneumoniae (όπως δρεπανοκυτταρική νόσο, ασπληνία, λοίμωξη με HIV, χρόνια νοσήματα ή ανοσοκαταστολή). Οποτεδήποτε συστήνεται, παιδιά σε κίνδυνο ηλικίας ≥ 
24 μηνών που έχουν ανοσοποιηθεί αρχικά με Prevenar 13, θα πρέπει να λαμβάνουν 23 δύναμο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο. Το διάστημα μεταξύ του 13 δύναμου συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου (Prevenar 13) και του 23 δύναμου πολυσακχαριδικού 
πνευμονιοκοκκικού εμβολίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 8 εβδομάδων. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που να αποδεικνύουν αν η χορήγηση του 23 δύναμου πνευμονιοκοκκικού πολυσακχαριδικού εμβολίου σε παιδιά που δεν είχαν ή είχαν ανοσοποιηθεί στο παρελθόν με 
Prevenar 13, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απάντηση σε επόμενες δόσεις του Prevenar 13. Κατά τη χορήγηση της αρχικής σειράς ανοσοσοποίησης σε ιδιαιτέρως πρόωρα βρέφη (διάρκεια κύησης ≤ 28 εβδομάδες), θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο πιθανός κίνδυνος άπνοιας και η 
ανάγκη παρακολούθησης της αναπνευστικής λειτουργίας για 48 72 ώρες, ιδιαίτερα για τα βρέφη με προηγούμενο ιστορικό αναπνευστικής ανωριμότητας. Δεδομένου ότι το όφελος του εμβολιασμού σε αυτή την ομάδα βρεφών είναι υψηλό, ο εμβολιασμός δε θα πρέπει να αναστέλλεται ή 
να καθυστερεί. Για οροτύπους του εμβολίου, η προστασία έναντι της μέσης ωτίτιδας αναμένεται να είναι μικρότερη από την προστασία έναντι της διεισδυτικής νόσου. Επειδή η μέση ωτίτιδα προκαλείται από πολλούς μικροοργανισμούς εκτός των πνευμονιοκοκκικών οροτύπων που 
περιέχονται στο εμβόλιο, η προστασία από κάθε μέση ωτίτιδα αναμένεται να είναι μικρή. Η αντιπυρετική θεραπεία πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις τοπικές κατευθυντήριες γραμμές θεραπείας για τα παιδιά με διαταραχές με σπασμούς  ή με ιστορικό πυρετικών σπασμών και για όλα 
τα παιδιά που παίρνουν Prevenar 13 ταυτόχρονα με εμβόλια που περιέχουν ολόκληρα κύτταρα κοκκύτη. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν σε κλινικές μελέτες ή από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου για όλες τις ομάδες ηλικιών, 
αναγράφονται σε αυτή την παράγραφο ανά κατηγορία οργανικού συστήματος σε φθίνουσα σειρά συχνότητας και σοβαρότητας. Η συχνότητα καθορίζεται ως εξής: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 
έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (≤1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 εβδομάδων έως 5 ετών Η ασφάλεια του εμβολίου αξιολογήθηκε σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες όπου 14.267 δόσεις χορηγήθηκαν 
σε 4.429 υγιή βρέφη από την ηλικία των 6 εβδομάδων στον πρώτο εμβολιασμό και ηλικίας 11 16 μηνών στην αναμνηστική δόση. Σε όλες τις μελέτες σε βρέφη, το Prevenar 13 συγχορηγήθηκε με καθιερωμένα παιδιατρικά εμβόλια. Επίσης αξιολογήθηκε η ασφάλεια σε 354 προηγουμένως 
μη εμβολιασμένα παιδιά (ηλικίας από 7 μηνών έως 5 χρονών). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν ήταν αντιδράσεις στη θέση ένεσης, πυρετός, ευερεθιστότητα, μειωμένη όρεξη, και αυξημένος και/ή μειωμένος ύπνος. Μία αύξηση των αντιδράσεων στη θέση 
ένεσης αναφέρθηκε σε παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης των 12 μηνών συγκρινόμενα με τα ποσοστά που παρατηρήθηκαν σε βρέφη κατά τη διάρκεια της αρχικής σειράς ανοσοποίησης με Prevenar 13. Ανεπιθύμητες αντιδράσεις από κλινικές μελέτες: Σε κλινικές μελέτες, το προφίλ ασφαλείας 
του Prevenar 13 ήταν παρόμοιο με αυτό του Prevenar. Οι ακόλουθες συχνότητες βασίζονται στις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αξιολογήθηκαν ως σχετιζόμενες με τον εμβολιασμό στις κλινικές μελέτες του Prevenar 13: Πολύ συχνές: Μειωμένη όρεξη, πυρεξία, ευερεθιστότητα, κάθε 
ερύθημα της θέσης ένεσης, σκλήρυνση/πρήξιμο ή πόνος/ευαισθησία, υπνηλία, μειωμένη ποιότητα ύπνου, ερύθημα της θέσης ένεσης ή σκλήρυνση/πρήξιμο 2,5 cm 7,0 cm (μετά την αναμνηστική δόση και σε μεγαλύτερα παιδιά [ηλικίας 2 5 ετών]). Συχνές: Πυρεξία > 39°C, δυσκολία 
στην κίνηση στη θέση ένεσης (λόγω πόνου), ερύθημα της θέση ςένεσης ή σκλήρυνση/πρήξιμο 2,5 cm 7,0 cm (μετά τη βρεφική σειρά ανοσοποίησης). Όχι συχνές: Έμετος, διάρροια, ερύθημα της θέσης ένεσης, σκλήρυνση/πρήξιμο > 7,0 cm, κλάμα. Σπάνιες: Αντιδράσεις υπερευαισθησίας 
συμπεριλαμβανομένου οιδήματος προσώπου, δύσπνοιας, βρογχόσπασμου, σπασμοί (συμπεριλαμβανομένων πυρετικών σπασμών), υποτονικό υποαντιδραστικό επεισόδιο, εξάνθημα, κνίδωση ή κνιδωτικό εξάνθημα. Ανεπιθύμητες αντιδράσεις του Prevenar που βασίζονται στην εμπειρία 
μετά την κυκλοφορία: Παρότι οι ακόλουθες ανεπιθύμητες αντιδράσεις του φαρμάκου δεν παρατηρήθηκαν στις κλινικές μελέτες του Prevenar 13 σε βρέφη και παιδιά,, θεωρούνται ως ανεπιθύμητες ενέργειες τόσο του Prevenar όσο και του Prevenar 13. Οι συχνότητες αυτές βασίζονται στα 
ποσοστά αυθόρμητων αναφορών για το Prevenar. Σπάνιες: Αναφυλακτική/αναφυλακτοειδής αντίδραση περιλαμβανομένης της καταπληξίας, αγγειοοίδημα, κνίδωση στο σημείο της ένεσης, δερματίτιδα στο σημείο της ένεσης, κνησμός της θέσης ένεσης, έξαψη. Πολύ σπάνιες: 
Λεμφαδενοπάθεια (εντοπίζεται στην περιοχή της θέσης ένεσης), πολύμορφο ερύθημα. Πρόσθετες πληροφορίες σε ειδικούς πληθυσμούς: Άπνοια σε ιδιαιτέρως πρόωρα βρέφη (διάρκεια κύησης ≤ 28 εβδομάδες). Ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω Η ασφάλεια εκτιμήθηκε σε 6 κλινικές 
μελέτες που συμπεριελάμβαναν 6.198 ενήλικες ηλικίας από 50 έως 95 ετών. Το Prevenar 13 χορηγήθηκε σε 5.667 ενήλικες; 2.616 (46,2 %) ηλικίας 50 έως 64 ετών, και 3.051 (53,8 %) ηλικίας 65 ετών και άνω. Από αυτούς που έλαβαν Prevenar 13 1.916 ενήλικες είχαν προηγουμένως 
εμβολιασθεί με το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο τουλάχιστον 3 χρόνια πριν τη μελέτη εμβολιασμού, και 3.751 ήταν ανεμβολίαστοι με το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο. Άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών ανέφεραν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες 
από τους νεότερους ενήλικες, ανεξάρτητα από προηγούμενη κατάσταση εμβολιασμού για πνευμονιόκοκκο. Συνολικά, οι κατηγορίες συχνότητας ήταν παρόμοιες για τις δύο ομάδες ηλικιών. Ανεπιθύμητες αντιδράσεις από κλινικές μελέτες Τοπικές αντιδράσεις και συστηματικά συμβάματα 
καταγράφηκαν καθημερινά για 14 ημέρες μετά από κάθες εμβολιασμό σε όλες τις κλινικές μελέτες. Οι ακόλουθες συχνότητες βασίζονται στις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αξιολογήθηκαν ως σχετιζόμενες με τον εμβολιασμό στις κλινικές μελέτες του Prevenar 13 σε ενήλικες: Πολύ 
συχνές: Μειωμένη όρεξη, κεφαλαγίες, διάρροια, εξάνθημα, ρίγη, κόπωση, ερύθημα της θέσης ένεσης, σκλήρυνση/πρήξιμο της θέσης ένεσης, άλγος της θέσης ένεσης/ευαισθησία, περιορισμός της κίνησης του βραχίονα, αρθραλγία, μυαλγία. Συχνές: Έμετος. Πυρεξία. Όχι συχνές: 
Ναυτία, αντίδραση υπερευαισθησίας περιλαμβανομένου οιδήματος προσώπου, δύσπνοιας, βρογχόσπασμου, λεμφαδενοπάθεια εντοπισμένη στην περιοχή της θέσης ένεσης. Συνολικά, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στις συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών όταν το 
Prevenar 13 χορηγήθηκε σε ενήλικες που είχαν προηγουμένως εμβολιασθεί με το πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο. Μεγαλύτερη συχνότητα σε ορισμένες αναμενόμενες συστηματικές αντιδράσεις παρατηρήθηκε όταν το Prevenar 13 χορηγήθηκε ταυτόχρονα με το τριδύναμο 
αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της γρίπης (TIV) συγκριτικά με τη χορήγηση TIV μόνο (κεφαλαλγία, ρίγη, εξάνθημα, μειωμένη όρεξη, αρθραλγία και μυαλγία) ή με τη χορήγηση Prevenar 13 μόνο (κεφαλαλγία, κόπωση, ρίγη, μειωμένη όρεξη και αρθραλγία). ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Wyeth Lederle Vaccines S.A., Rue Pleainlaan 17 Boulevard de la Plaine, 1050 Brussels- Bruxelles,, Βέλγιο. ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: Pfizer Hellas A.E., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ.: 2106785800. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 
EU/1/09/590/002 - 1 προγεμισμένη σύριγγα x 0,5 ml + χωριστή βελόνα). ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 09/12/2009. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 10-2011. ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: Λ.Τ.: 67,29 €, 
Ν.Τ.: 40,72  € ΜΕ ΑΠΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Το Prevenar 13 δεν προσφέρει 100% προστασία έναντι των οροτύπων που περιλαμβάνει ούτε προστατεύει έναντι οροτύπων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό.
1. Prevenar13, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Οκτώβριος 2011
2. Synflorix, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000973/WC500054346.pdf (last accessed 8 Nov 2011) 
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