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Σχόλια στο Νέο Εθνικό 
Πρόγραµµα Εµβολιασµών 2011

Χαράλαµπος Ανταχόπουλος
3η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ
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Τα 10 µεγαλύτερα επιτεύγµατα στη δηµόσια υγεία 
των βιοµηχανικών χωρών στον 20ο αιώνα

• Εµβολιασµός

• Χλωρίωση πόσιµου νερού

• Ασφάλεια µεταφορικών µέσων 

• Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

• Έλεγχος λοιµωδών νοσηµάτων

• Μείωση θανάτων από καρδιαγγειακά αίτια

• Μείωση θανάτων από εγκεφαλικά επεισόδια

• Μέτρα για ασφαλή εγκυµοσύνη, τοκετό, φροντίδα νεογνών

• Οικογενειακός προγραµµατισµός

• Αναγνώριση του καπνού ως βλαπτικού παράγοντα της υγείας

CDC. MMWR 1999,48:243
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«Ο εµβολιασµός είναι αναµφίβολα ένα από τα πιο αποδοτικά 
σε κόστος-όφελος επιτεύγµατα της υγείας στη σύγχρονη 

εποχή» (WHO)

Η θεραπεία της ιλαράς

κοστίζει €209-480 ανά περιστατικό,

ενώ ο εµβολιασµός

€0.17-0.97 ανά άτοµο

Tengs TO. Risk Anal. 1995,15:369

Σύγκριση των παρεµβάσεων σχετικά µε τη 
∆ηµόσια Υγεία

Κόστος ανά χρόνο ζωής 
που σώζεται

Νόµος υποχρεωτικής 
χρήσης ζωνών 

ασφαλείας

Εµβολιασµός έναντι της 
γρίπης όλων των 

πολιτών

Εµβολιασµός έναντι της 
πνευµονίας των 

ηλικιωµένων

Χλωρίωση του πόσιµου 
νερού

Συµβουλή για διακοπή 
καπνίσµατος των 

καπνιστών

Συστήµατα πρόσδεσης 
παιδιών στα αυτοκίνητα

69 $

140 $

2 200 $

3 100 $

9 800 $

73 000 $
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> 200 υποψήφια εµβόλια σε ανάπτυξη 

∆άγκειος πυρετός
Ελονοσία

Χρυσίζων σταφυλόκοκκος

Κλωστηρίδιο difficile
Κυτταροµεγαλοϊός

Νόσος από µηνιγγιτιδόκοκκο Β
Φυµατίωση (εκτός BCG)
Εντεροτοξινογόνο κολοβακτηρίδιο-
Escherichia coli
Ιός HIV
Ιός Ebola
Ιός SARS
…

Νικοτίνη

Κοκαΐνη

…

Αλλεργίες

Νόσος Alzheimer
Σκλήρυνση κατά πλάκας
…

1800 1840 1880 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Tomorrow

Καρκίνος τραχήλου της µήτρας, καρκίνος αιδοίου και κόλπου, Γενν κονδυλώµατα, Έρπητας ζωστήρας, 
Γαστρεντερίτιδα από ροταϊό

Πνευµονιοκοκκική νόσος (συζευγµένο εµβόλιο)
Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος (συζευγµένο εµβόλιο)

Ηπατίτιδα A
Ανεµευλογιά, κοκκύτης (ακυτταρικό εµβόλιο)

Αιµόφιλος ινφλουέντζας τύπου b 
Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα

Ηπατίτιδα B
Πνευµονιοκοκκική νόσος (πολυσακχαριδικό εµβόλιο)

Ερυθρά

Άνθρακαςx
Παρωτίτιδα

Ιλαρά

Πολιοµυελίτιδα (πόσιµο εµβόλιο)

Εγκεφαλίτιδα από κρότωνα, τύφος από 
Rickettsia

Κίτρινος πυρετός, Γρίπη

Κοκκύτης, Φυµατίωση, Τέτανος

∆ιφθερίτιδα

Πανώλη

Τυφοειδής 
πυρετός, χολέρα

Λύσσα

Smallpox

Πολιοµυελίτιδα (ενέσιµο εµβόλιο)

2010

Πανδηµική γρίπη 

(1) European Federation of Pharmaceutical Industries and Association,  Medecines for Mankind – Today’s research, 
Tomorrow’s Cure – Better Health Through Vaccination, 2004. (2) EVM brochure, April 2008; (3) IFPMA brochure 2008.

Τα εµβόλια προλαµβάνουν όλο και 
περισσότερα νοσήµατα
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Εθνικά προγράµµατα εµβολιασµών 

• Ανάπτυξη νέων εµβολίων

• Λοιµώδη νοσήµατα: µεταβολές στην επιδηµιολογία / εµφάνιση νέων 
νοσηµάτων

• Κοινωνικο – οικονοµικές µεταβολές σε εθνικό επίπεδο

→ Ανάγκη για περιοδική αναθεώρηση των εθνικών 
προγραµµάτων εµβολιασµών

6

Στόχοι της παρουσίασης 

• Επισήµανση διαφορών µεταξύ του νέου εθνικού προγράµµατος 
εµβολιασµών (2011) και του προηγούµενου (2008)

• Παρουσίαση καινούργιων βιβλιογραφικών δεδοµένων σχετικά µε 
εµβόλια που περιλαµβάνονται στο νέο εθνικό πρόγραµµα 
εµβολιασµών
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∆ιαφορές εθνικών προγραµµάτων 
εµβολιασµών 2008-2011

Εµβόλια

• Ηπατίτιδας Β

• Πνευµονιοκόκκου

• Μηνιγγιτιδοκόκκου

• Ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς & ανεµευλογιάς

• Φυµατίωσης

• Ροταϊού 

10

Εµβόλια ηπατίτιδας Β

2008
• Αν η 1η δόση χορηγηθεί στη γέννηση (µητέρα πιθανή ή γνωστή 
φορέας HBsAg) τότε ο βασικός εµβολιασµός περιλαµβάνει συνολικά 
4 δόσεις (γέννηση, 1ο, 2ο, ≥ 6ο µήνα)
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Εµβόλια ηπατίτιδας Β

2008
• Αν η 1η δόση χορηγηθεί στη γέννηση (µητέρα πιθανή ή γνωστή 
φορέας HBsAg) τότε ο βασικός εµβολιασµός περιλαµβάνει συνολικά 
4 δόσεις (γέννηση, 1ο, 2ο, ≥ 6ο µήνα)

2011
• Αν η 1η δόση χορηγηθεί στη γέννηση (µητέρα πιθανή ή γνωστή 
φορέας HBsAg) τότε ο βασικός εµβολιασµός περιλαµβάνει συνολικά
3 δόσεις (γέννηση, 1ο-2ο, ≥ 6ο µήνα)

• Εξαίρεση: νεογνά µε ΒΓ ≤ 2000 g (χορηγούνται 4 δόσεις)

12

Αποτελεσµατικότητα συνδυασµού HepΒ εµβολίου + HBIG 
στην πρόληψη κάθετης µετάδοσης της ηπατίτιδας Β

Lee C, BMJ 2006, 332:338
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Αποτελεσµατικότητα συνδυασµού HepΒ εµβολίου + HBIG 
στην πρόληψη κάθετης µετάδοσης της ηπατίτιδας Β

Lee C, BMJ 2006, 332:338

14

Αποτελεσµατικότητα συνδυασµού HepΒ εµβολίου + HBIG 
στην πρόληψη κάθετης µετάδοσης της ηπατίτιδας Β

Lee C, BMJ 2006, 332:338

• Χρησιµοποιήθηκαν διάφορα σχήµατα 3 ή 4 δόσεων:

- 0, 1, 6 µήνες (πιο συχνό)

- 0, 1, 2, 6

- 0, 1, 2, 11

- 0, 1, 2, 12

- 0, 1, 2, 14

• ∆εν ανευρέθηκαν σηµαντικές διαφορές στα ποσοστά πρόληψης της 
κάθετης µετάδοσης
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Πρόληψη κάθετης µετάδοσης της ηπατίτιδας Β σε πρόωρα 
και χαµηλού βάρους γέννησης βρέφη: συστάσεις AAP 2003

Saari TN, Pediatrics 2003,112:193

16

Εµβόλια πνευµονιοκόκκου

2008
• Το συζευγµένο εµβόλιο (PCV, 7δύναµο) συνιστάται µέχρι την ηλικία 
των 2 ετών. Μπορεί να γίνει και σε µεγαλύτερη ηλικία, ιδιαίτερα σε 
οµάδες υψηλού κινδύνου
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Εµβόλια πνευµονιοκόκκου

2008
• Το συζευγµένο εµβόλιο (PCV, 7δύναµο) συνιστάται µέχρι την ηλικία 
των 2 ετών. Μπορεί να γίνει και σε µεγαλύτερη ηλικία, ιδιαίτερα σε 
οµάδες υψηλού κινδύνου

2011
• Τα νεότερα συζευγµένα εµβόλια (10δύναµο, 13δύναµο) συνιστώνται 
σε όλα τα υγιή παιδιά ≤ 5 ετών.

• Για υγιή παιδιά 24-59 µηνών που ήδη έχουν εµβολιασθεί µε PCV7 ή 
PCV10 συνιστάται µια επιπλέον δόση µε PCV13

• Το 23-δύναµο πολυσακχαριδικό συνιστάται να γίνεται επιπλέον του 
PCV, 2 µήνες µετά την τελευταία δόση PCV, σε παιδιά > 2 ετών που 
ανήκουν σε οµάδες υψηλού κινδύνου

18

Εµβόλια πνευµονιοκόκκου:                        
23δύναµο πολυσακχαριδικό

• Τέλη δεκαετίας 1970 (ΗΠΑ: 1977)

• Κάλυψη του 90% των οροτύπων υπεύθυνων για διεισδυτική 
πνευµονιοκοκκική λοίµωξη στις ΗΠΑ (1970)

• Έγκριση για χορήγηση σε ενήλικες και παιδιά > 2 ετών

• Ανεπαρκής αντισωµατική απάντηση σε παιδιά < 2 ετών
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Συζευγµένα εµβόλια πνευµονιοκόκκου

• Τα πολυσακχαριδικά αντιγόνα της κάψας του πνευµονιοκόκκου είναι 
Τ-ανεξάρτητα (επάγουν την παραγωγή αντισωµάτων χωρίς τη 
συµµετοχή των βοηθητικών Τ-κυττάρων)

• Τ-ανεξάρτητος µηχανισµός παραγωγής αντισωµάτων: µετά το 1ο

έτος ζωής, σταδιακά στα επόµενα χρόνια

• Η σύζευξη των αντιγόνων µε πρωτεϊνικούς φορείς µετατρέπει την 
αντισωµατική απάντηση από Τ-ανεξάρτητη σε Τ-εξαρτώµενη, που
εκλύεται ικανοποιητικά και στα παιδιά < 2ετών  

20

Συζευγµένα εµβόλια πνευµονιοκόκκου



4/5/2012

11

21

Συζευγµένα εµβόλια πνευµονιοκόκκου

• 2000: 7δύναµο (PCV7).
7 ορότυποι: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F

κεκαθαρµένα πολυσακχαριδικά αντιγόνα του S. pneumoniae, 
συζευγµένα µε την πρωτεΐνη φορέα CRM197 (µη τοξική παραλλαγή της 
διφθεριτικής τοξίνης)

• 2009: 10δύναµο (PCV10)
10 ορότυποι: 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F

πρωτεΐνες φορείς: πρωτεΐνη D (µη τυποποιήσιµος H. influenzae) – 8 
ορότυποι, τοξοειδές τετάνου (18C) και διφθερίτιδας (19F)

• 2010: 13δύναµο (PCV13)
13 ορότυποι: 1, 3, 4, 5, 6Α, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19Α, 19F, 23F

πρωτεΐνη φορέας: CRM197

22

7δύναµο συζευγµένο εµβόλιο (PCV7)

• 2000: κάλυψη του 82% & 72% των οροτύπων που προκαλούσαν 
διεισδυτική νόσο σε ΗΠΑ & Ευρώπη αντίστοιχα

• Ποικίλα ποσοστά κάλυψης σε άλλες περιοχές:  Λατινική Αµερική 
58%, Αφρική 49%, Ασία 51%, Ωκεανία 69%

• Ελλάδα (2004): 

- 71% των οροτύπων από το ρινοφάρυγγα ασυµπτωµατικών 
παιδιών (φορεία) 

- 51% των οροτύπων που σχετίζονταν µε διεισδυτική νόσο σε 
ενήλικες 

Poulakou G, Int J Antimicrobial Agents 2007,30:87
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• Τυχαιοποιηµένη, διπλή-τυφλή µελέτη (37868 παιδιά, 1995-1998)

• ∆ραστικότητα (πρόληψη διεισδυτικής νόσου από οροτύπους του 
εµβολίου): 94-97%

• Πρόληψη ΟΜΩ: 7% συνολικά, 57% για οροτύπους του εµβολίου. 
Πρόληψη τοποθέτησης σωληνίσκων: 20%

24

7δύναµο συζευγµένο εµβόλιο (PCV7): 
αποτελέσµατα από την εφαρµογή του

∆ΠΝ

Παιδιά ηλικίας <5 ετών:
• 98% µείωση σε λοιµώξεις απο ορότυπους που περιλαµβάνονται στο 
εµβόλιο (Η.Π.Α.)

• 77% γενική µείωση (Η.Π.Α.
• Αποδεδειγµένη µειώση σε πολλές χώρες συµπεριλαµβανοµένων:  
Αυστραλίας, Καναδά, της Γαλλίας, της Γερµανίας5, της Νορβηγίας, της 
Ισπανίας7, και του Ηνωµ. Βασίλειου

Πνευµονία

Παιδιά ηλικίας <2 ετών:
• 39% µείωση σε όλες τις περιπτώσεις πνευµονίας που χρειάστηκαν 
νοσηλεία (Η.Π.Α.)

• 65% µείωση στις περιπτώσεις πνευµονιοκοκκικής πνευµονίας που 
χρειάστηκαν νοσηλεία (Η.Π.Α.)

ΟΜΩ

• 17% έως 28% µείωση σε «επαναλαµβανόµενες OMΩ”
• 43% µείωση των επισκέψεων στα εξωτ. Ιατρεία (Η.Π.Α.)
• 19% µείωση στη συνταγογραφήση αντιβιοτικών (Η.Π.Α.)

∆ΠΝ ανθεκτική 
στα αντιβιοτικά

• 98% µείωση κρουσµάτων ∆ΠΝ ανθεκτικής στην πενικιλλίνη που 
προκαλείται απο ορότυπους που περιέχονται στο εµβόλιο

Έµµεση 
ανοσία 

• 63% µείωση της ∆ΠΝ στον µη εµβολιασµένο πληθυσµό ηλικίας ≥65 
ετών (Καναδάς)3

• 42% µείωση της ∆ΠΝ σε µη εµβολιασµένα βρέφη ηλικίας ≤60 ηµερών
(Η.Π.Α.)
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7δύναµο συζευγµένο εµβόλιο (PCV7): 
αποτελέσµατα από την εφαρµογή του

Hsu ΗΕ, N Engl J Med 2009,360:244

26

7δύναµο συζευγµένο εµβόλιο (PCV7): 
αποτελέσµατα από την εφαρµογή του

Lepoutre A, Eurosurveillance 
2008,13:1
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7δύναµο συζευγµένο εµβόλιο (PCV7): 
αποτελέσµατα από την εφαρµογή του

Lepoutre A, Eurosurveillance 
2008,13:1

28

Το φαινόµενο της αντικατάστασης οροτύπων από 
άλλους που δεν περιλαµβάνονται στο PCV7

Percentage of invasive pneumococcal disease cases caused by serotypes covered in 
three different pneumococcal vaccine formulations (PCV7, PCV13, and PCV23) among 

adults aged ≥18 years, by age group. 
Active Bacterial Core surveillance, United States, 2008 (MMWR)
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Το φαινόµενο της αντικατάστασης οροτύπων από 
άλλους που δεν περιλαµβάνονται στο PCV7

Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας

30

Το φαινόµενο της αντικατάστασης οροτύπων από 
άλλους που δεν περιλαµβάνονται στο PCV7

Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας
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Κατανομή οροτύπων σε παιδιά <14 

ετών, με ΔΠΝ ή ΟΜΩ κατά τη διετία 

2008-2010 (Ν=229) με βάση την κάλυψή

τους από τα PCV7, PCV10 και PCV13

∆ΠΝ ΟΜΩ
PCV7:     9,1%
PCV10: 43,4%
PCV13: 72,7 %

PCV7:   21,5%
PCV10: 27,7%
PCV13: 79,2%

Syriopoulou et al ESPID 2011

32

Νεότερα συζευγµένα εµβόλια (PCV10, PCV13)

• Η δραστικότητα των νεότερων εµβολίων στην απευθείας πρόληψη 
της διεισδυτικής πνευµονιοκοκκικής νόσου δεν έχει µελετηθεί

• Η έγκρισή τους βασίστηκε σε κλινικές µελέτες ανοσογονικότητας 
όπου ανευρέθηκε ότι τα επίπεδα των προστατευτικών αντισωµάτων 
που επάγουν ήταν συγκρίσιµα µε αυτά του 7δυνάµου (PCV7) –
µελέτες µη κατωτερότητας 
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PCV10: αποτελεσµατικότητα του πρόδροµου 
(11δύναµου) εµβολίου στην πρόληψη της ΑΟΜ

A. Πρόληψη ΑΟΜ από 
στελέχη πνευµονιοκόκκου 
του εµβολίου: 57,6%

B. Πρόληψη ΑΟΜ από µη 
τυποποιήσιµο αιµόφιλο 
ινφλουέντζας: 35,3%

Prymula R, Lancet 2006,367:740

34

PCV10: πρόληψη διεισδυτικής 
πνευµονιοκοκκικής νόσου

• Ολοκληρώθηκε κλινική µελέτη αποτελεσµατικότητας του PCV10 
στην πρόληψη της διεισδυτικής πνευµονιοκοκκικής νόσου

• ∆ιπλή-τυφλή µελέτη φάσης III/IV στη Φιλανδία µε >30.000 παιδιά 
(µελέτη FINIP)

• Τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν στο 30ο συνέδριο της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιµώξεων (ESPID) στη 
Θεσσαλονίκη (8-12 Μαΐου)
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Εµβόλια µηνιγγιτιδοκόκκου

2008
• Χορήγηση συζευγµένου εµβολίου κατά του µηνιγγιτιδοκόκκου 
οµάδας C (MCC) σε ηλικία 2, 4 και ≥ 12 µηνών (3 δόσεις)

36

Εµβόλια µηνιγγιτιδοκόκκου

2008
• Χορήγηση συζευγµένου εµβολίου κατά του µηνιγγιτιδοκόκκου 
οµάδας C (MCC) σε ηλικία 2, 4 και ≥ 12 µηνών (3 δόσεις)

2011
• Χορήγηση του MCC σε 3 δόσεις: 2, 4 και 6 µηνών – 6 ετών

• Χορήγηση µιας δόσης 4δύναµου συζευγµένου εµβολίου (MCV4) 
έναντι των οροοµάδων A, C, W135 και Y σε ηλικία ≥ 11 ετών 
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Αριθµός δηλωθέντων κρουσµάτων µηνιγγ/κής 
νόσου & επίπτωση σε παιδιά 0-9 ετών (2010)

Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας

38

Αριθµός δηλωθέντων κρουσµάτων µηνιγγ/κής 
νόσου & επίπτωση ανά 5ετείς οµάδες ηλικίας (2010)

Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας
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Φαινοτυπικά χαρακτηριστικά N. meningitidis που 
αποµονώθηκαν στην Ελλάδα (1993-2010)

Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας

40

Immunogenicity and tolerability of recombinant serogroup B meningococcal 
vaccine administered with or without routine infant  vaccinations according to 

different immunization schedules: a randomized cont rolled trial.
Gossger N et al, JAMA 2012, 307: 573

• Μελέτη φάσης 2b σε 1885 βρέφη στην Ευρώπη

• Σχήµα: 2, 4, 6 ή 2, 3, 4 µήνες, µε ή χωρίς τα υπόλοιπα συνιστώµενα 
εµβόλια

• Ικανοποιητική ανοσολογική απόκριση σε 79-99% (ανάλογα µε το 
σχήµα εµβολιασµού και το στέλεχος του MenB) των παιδιών της 
µελέτης

• Καλά ανεκτό

• Χωρίς σηµαντική παρεµβολή στην ανοσολογική απάντηση στα άλλα 
εµβόλια 
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Εµβόλια ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς και 
ανεµευλογιάς

2008
• Χορήγηση και των 2 εµβολίων (MMR, ανεµευλογιάς) χωριστά, σε 
παιδιά > 12 µηνών, σε 2 δόσεις

42

Εµβόλια ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς και 
ανεµευλογιάς

2008
• Χορήγηση και των 2 εµβολίων (MMR, ανεµευλογιάς) χωριστά, σε 
παιδιά > 12 µηνών, σε 2 δόσεις

2011
• Εκτός της χωριστής χορήγησης των MMR, ανεµευλογιάς, υπάρχει 
και η δυνατότητα χορήγησης του συνδυασµένου εµβολίου ιλαράς-
παρωτίτιδας-ερυθράς-ανεµευλογιάς (MMRV) σε παιδιά > 12 µηνών:

• 1η δόση 12-15 µηνών

• 2η δόση 4-6 ετών ή και ενωρίτερα (≥ 3 µήνες από την 1η δόση)
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MMRV: παρόµοια ανοσογονικότητα µε τα 
µεµονωµένα εµβόλια

Schuster V et al, Pediatr Infect Dis J 2008, 27:724

44

MMRV και πυρετός

Schuster V et al, Pediatr Infect Dis J 2008, 27:724

Πυρετός ≥38.0 °C 

Πυρετός > 39 °C
∆εν υπάρχει 

διαφορά

MMRV

MMR + V

MMR + V

MMRV
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Εµβόλιο φυµατίωσης

2008
• Εµβολιασµός µε το BCG στην ηλικία των 4-6 ετών

46

Εµβόλιο φυµατίωσης

2008
• Εµβολιασµός µε το BCG στην ηλικία των 4-6 ετών

2011
• Εµβολιασµός µε το BCG στην ηλικία των 4-6 ετών

• Εµβολιασµός µε BCG στη γέννηση σε παιδιά πληθυσµιακών 
οµάδων µε υψηλό δείκτη διαµόλυνσης (µετανάστες, αθίγγανοι) ή 
όταν υπάρχει ιστορικό φυµατίωσης στο άµεσο περιβάλλον της 
οικογένειας
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Πιθανότητα εξέλιξης σε νόσο µετά από λοίµωξη 
µε M. tuberculosis

Ηλικία κατά την 
Πρωτολοίµωξη (έτη)

Όχι νόσος
(%)

Πνευµονική 
νόσος (%)

Κεγχροειδής ή 
φυµατίωση ΚΝΣ (%)

<1 50 30-40 10-20

1-2 75-80 10-20 2,5

2-5 95 5 0,5

5-10 98 2 <0,5

>10 80-90 10-20 <0,5

Cruz AT et al, Paediatr Respir Rev 2007, 8: 107

48

Κατανοµή συχνότητας των δηλωθέντων κρουσµάτων 
φυµατίωσης ανά εθνικότητα, Ελλάδα, 2004-2010

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
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Πολιτική εµβολιασµού µε BCG στις χώρες 
της Ευρώπης

50

Εµβόλιο ροταϊού

2008
• ∆εν υπήρχε σχετική σύσταση
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Εµβόλιο ροταϊού

2008
• ∆εν υπήρχε σχετική σύσταση

2011
• Έχει περιληφθεί στο πρόγραµµα ως συνιστώµενο και όχι 
υποχρεωτικό

• Τα διαθέσιµα στην Ελλάδα 2 εµβόλια χορηγούνται σε 3 δόσεις (2, 4, 
6 µηνών) και σε 2 δόσεις (2 και 4 µηνών) αντίστοιχα

52

Εµβόλιο έναντι του ιού των ανθρωπίνων 
θηλωµάτων (HPV)

∆εν υπάρχουν διαφορές από το 2008 στις συστάσεις, απλά έχουν 
προκύψει νεότερα βιβλιογραφικά δεδοµένα. ∆ύο διαθέσιµα εµβόλια:

∆ιδύναµο (HPV2, τύποι 16, 18)
• Ενδείξεις: πρόληψη προκαρκινικών τραχηλικών βλαβών και 
καρκίνου τραχήλου της µήτρας που σχετίζονται µε συγκεκριµένους 
ογκογόνους τύπους του ιού HPV

• Κορίτσια ≥ 9 ετών, σχήµα: 0, 1, 6 µήνες

Τετραδύναµο (HPV4, τύποι 6, 11, 16, 18)
• Ενδείξεις: 

1. Πρόληψη προκαρκινικών γεννητικών αλλοιώσεων και καρκίνου 
τραχήλου της µήτρας που σχετίζονται µε συγκεκριµένους 
ογκογόνους τύπους του ιού HPV
2. Πρόληψη οξυτενών κονδυλωµάτων που σχετίζονται µε 
συγκεκριµένους τύπους HPV

• Κορίτσια ≥ 9 ετών, σχήµα: 0, 2, 6 µήνες
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HPV: χρειάζεται να εµβολιάζονται και τα αγόρια;

• To κόστος-όφελος είναι υπέρ του εµβολιασµού και των αγοριών 
µόνο όταν η εµβολιαστική κάλυψη των κοριτσιών είναι χαµηλή

• Η αύξηση της εµβολιαστικής κάλυψης των κοριτσιών είναι πιο 
συµφέρουσα τακτική για την µείωση της νοσηρότητας από HPV

Chesson WH et al, 
Vaccine 2011, 29: 8443

QALY = Quality-
Adjusted Life Year

54

Lehtinen et al, 
Lancet Oncol 2012, 13: 89

TVC = total vaccinated cohort
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∆ιαφορές εθνικών προγραµµάτων 
εµβολιασµών 2008-2011 (1)

• Εµβόλιο ηπατίτιδας Β: καταργείται η επιπλέον (4η) δόση στην 
περίπτωση που η 1η δόση χορηγηθεί στη γέννηση (µητέρα φορέας 
HBsAg) µε εξαίρεση νεογνά ≤ 2000 g

• Τα συζευγµένα πνευµονιοκοκκικά εµβόλια (PCV10 ή PCV13)
συνιστώνται για παιδιά ≤ 5 ετών. 

• Χορήγηση µίας δόσης του PCV13 σε παιδιά 24-59 µηνών που 
έχουν εµβολιασθεί µε το PCV7 ή PCV10

• Χορήγηση 23-δύναµου πολυσακχαριδικού εµβολίου 2 µήνες µετά 
την τελευταία δόση PCV σε παιδιά > 2 ετών που ανήκουν σε οµάδες 
υψηλού κινδύνου 

56

∆ιαφορές εθνικών προγραµµάτων 
εµβολιασµών 2008-2011 (2)

• Χορήγηση µιας δόσης του 4δύναµου µηνιγγιτιδοκοκκικού εµβολίου 
(MCV4) σε παιδιά ≥11 ετών

• ∆υνατότητα χορήγησης συνδυασµένου εµβολίου ιλαράς-παρωτίτιδας-
ερυθράς-ανεµευλογιάς (MMRV)

• Χορήγηση BCG στη γέννηση σε παιδιά πληθυσµιακών οµάδων µε 
υψηλό δείκτη διαµόλυνσης µε φυµατίωση (µετανάστες, αθίγγανοι) ή 
µε ιστορικό φυµατίωσης στην οικογένεια

• Προσθήκη του εµβολίου έναντι του ροταϊού στα συνιστώµενα εµβόλια
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Εµείς (οι γιατροί…) και οι εµβολιασµοί

• Να καταλάβουµε ότι η στάση µας στο θέµα των εµβολιασµών 
ξεπερνά τη στενή σχέση γιατρού – ασθενούς και αφορά τη δηµόσια 
υγεία

• Οι οδηγίες που δίνονται από τις υπεύθυνες υπηρεσίες σε εθνικό 
επίπεδο βασίζονται σε γνώσεις και γνώση που εµείς πιθανότατα δεν 
διαθέτουµε…

• Η συµµόρφωσή µας µε τις οδηγίες αυτές είναι απαραίτητη όχι µόνο 
για την επίτευξη των στόχων κάλυψης / προστασίας του πληθυσµού 
αλλά και για την ευρεία αποδοχή από το κοινό της αξίας των 
εµβολιασµών 

58
http://www2.kenes.com/espid/Pages/Home.aspx


