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1. Από τον Δεκέμβριο του 2019, όταν υπήρξε το αρχικό ξέσπασμα της νόσου 

COVID-19 και μετά την κατάταξή της στις 11 Μαρτίου 2020 από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως πανδημία, ο κόσμος αγωνίζεται να 

λύσει τα ζητήματα που προκύπτουν τόσο ιατρικά όσο και κοινωνικά 1,2. Τα 

μέτρα για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας λόγω της πανδημίας άλλαξαν 

την καθημερινότητά μας και επηρέασαν τις προτεραιότητές μας. Η 

κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς μετά την ήπια ύφεση σε πολλές χώρες 

κατά το διάστημα των θερινών μηνών, ακολουθεί δεύτερο κύμα, όπως 

συμβαίνει και στη χώρα μας. 

2. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), η σύσταση 

για αποφυγή των μετακινήσεων και των επαφών με τις υπηρεσίες υγείας, είχε 
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ως αποτέλεσμα την ασυνέχεια στους εμβολιασμούς παιδιών και εφήβων σε 

πολλές χώρες του κόσμου.1   

3. Τα προκαταρκτικά δεδομένα για τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020 

δείχνουν σημαντική μείωση του αριθμού των παιδιών που ολοκληρώνουν 

τρεις δόσεις του εμβολίου κατά της διφθερίτιδας, του τετάνου και του 

κοκκύτη4,5. Επιπλέον, λόγω της πανδημίας οι εκστρατείες ανοσοποίησης της 

ιλαράς σε 24 χώρες έχουν ήδη καθυστερήσει και πάνω από 117 εκατομμύρια 

παιδιά σε 37 χώρες ενδέχεται να χάσουν τη δόση εμβολίου κατά της ιλαράς4,5, 

ενώ αρνητικές είναι οι επιδράσεις και στην εκστρατεία για το εμβόλιο του 

HPV4. 

4. Γενικώς υπολογίζεται από στοιχεία πωλήσεων ότι η πτώση στις 

περισσότερες χώρες τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο ήταν 30-50% για τα 

παιδιατρικά εμβόλια και ως 70% για τα εφηβικά εμβόλια.    

5.  Στο τέλος Μαρτίου, μετά την έκδοση οδηγίας από το CDC για την 

αναγκαιότητα της συνέχειας των εμβολιασμών με έμφαση στα παιδιά κάτω 

των 2 ετών, παρουσιάστηκε αύξηση των εμβολιασμών στα μικρότερα παιδιά, 

αλλά όχι αντίστοιχη αύξηση στους εμβολιασμούς μεγαλύτερων παιδιών και 

εφήβων, όπως φαίνεται στο διάγραμμα:2,3 
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6. Στη χώρα μας, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, αναγνωρίζοντας τη μείωση 

των εμβολιασμών που σημειώθηκε το προηγούμενο διάστημα,  συστήνει την 

άμεση συμπλήρωση των εμβολίων που καθυστέρησαν να χορηγηθούν και τον 

έγκαιρο και πλήρη εμβολιασμό όλων των ηλικιακών ομάδων με τα 

συνιστώμενα εμβόλια6,7, καθώς η διακοπή των εμβολιασμών μπορεί να 

οδηγήσει σε αύξηση των επίνοσων ατόμων και να αυξήσει σημαντικά την 

πιθανότητα επιδημικής έξαρσης νοσημάτων που  προλαμβάνονται με 

εμβολιασμό. Αυτό βέβαια, εκτός από την ταλαιπωρία και τον κίνδυνο για την 

υγεία του πληθυσμού, θα επιβάρυνε  περαιτέρω το σύστημα υγείας.6  

7. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να προγραμματίσουμε τους εμβολιασμούς 

που καθυστέρησαν και να σιγουρευτούμε ότι δε θα χαθεί καμία δόση 

εμβολίου στα βρέφη, τα παιδιά και τους εφήβους.  

Η στρατηγική αυτή είναι η ενδεδειγμένη για μια σειρά από λόγους : 

- Επιστροφή παιδιών & εφήβων στις δραστηριότητές τους & κίνδυνος 

μόλυνσης από νοσήματα που προλαμβάνονται από εμβόλια  

- Ανάγκης ενίσχυσης της συλλογικής ανοσίας & προστασίας των ευπαθών 

ομάδων 

- Προετοιμασία  για το χειμώνα 

8. Η παρουσία στη χώρα μας ανεμβολίαστων παιδιών διατηρεί τον κίνδυνο 

επανεμφάνισης νοσημάτων που έχουν «ξεχαστεί», όπως συνέβη με την ιλαρά 

την περίοδο 2018-2019. 7,8 Φέτος δυστυχώς είχαμε στη χώρα μας και θάνατο 

παιδιού από διφθερίτιδα, αλλά και κρούσματα κοκκύτη σε νεογνά, γεγονότα 

που αναδεικνύουν την ανάγκη για διατήρηση υψηλών ποσοστών 

εμβολιαστικής κάλυψης στον πληθυσμό.9,10 

9. Μεγάλη σημασία και το να μην παραμελούνται οι αναμνηστικές δόσεις 

εμβολίων που χορηγούνται στην εφηβεία για νόσους όπως ο Τέτανος, η 

Διφθερίτιδα και ο Κοκκύτης, αλλά και το πολύ σημαντικό εμβόλιο για τον HPV 

που μπορεί να προλάβει καρκίνους που σχετίζονται με τον ιό11,12. Τώρα είναι η 
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ώρα να ξεκινήσει ο εμβολιασμός σε έφηβα κορίτσια ή να ολοκληρωθεί σε 

όσα κορίτσια έχουν ξεκινήσει το εμβολιαστικό σχήμα και λόγω της 

πανδημίας έχουν καθυστερήσει την ολοκλήρωση του σχήματος. 

10. Επίσης, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της μηνιγγιτιδοκοκκικής 

νόσου οροομάδων W και Y σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αναδεικνύοντας 

την ανάγκη ευρείας κάλυψης έναντι των οροομάδων του μηνιγγιτιδόκοκκου 

ως άμυνα απέναντι στην απρόβλεπτη επιδημιολογία της νόσου.13,14 Τα 

βρέφη και οι έφηβοι αποτελούν τις ηλικιακές ομάδες σε αυξημένο κίνδυνο για 

εκδήλωση μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου. Ένα στα τρία κρούσματα μικροβιακής 

μηνιγγίτιδας το 2019 στη χώρα μας καταγράφονται σε εφήβους, και οι 

περιπτώσεις αφορούν κυρίως την ομάδα Β.13,14 

11. Ειδικά φέτος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ο εμβολιασμός έναντι της 

γρίπης για παιδιά και εφήβους.   Η ενδεχόμενη κυκλοφορία του ιού SARS-

CoV- -2 μαζί με τη γρίπη θα επιβαρύνει περαιτέρω τις δομές Υγείας, ενώ η 

παρουσία και των δύο ιών στον ίδιο οργανισμό θα καταστήσει πιο δύσκολη 

την επιτυχή θεραπευτική αντιμετώπιση. Για τους παραπάνω λόγους ο 

εμβολιασμός είναι απαραίτητος για παιδιά/εφήβους με χρόνια νοσήματα, 

τα οποία είναι ευάλωτα στους ιούς, όμως όφελος θα υπάρξει και από τον 

προαιρετικό εμβολιασμό των υγιών. 15  Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, 

ο εμβολιασμός της γρίπης είναι πολύ πιθανό να επιτρέψει τον καλύτερο 

έλεγχο και τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19 σε περίπτωση 

σύμπτωσης νέου επιδημικού κύματος με την εποχή της γρίπης16.     

12.  Η πανδημία της νόσου COVID-19 ανέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι τα 

παθογόνα δε γνωρίζουν σύνορα. Η ευρύτερη δυνατή προστασία μέσω του 

εμβολιασμού είναι το καλύτερο όπλο που έχουμε για την πρόληψη των 

νοσημάτων για τα οποία υπάρχουν εμβόλια17. Ο ΠΟΥ συστήνει τη συνέχιση 

όλων των εμβολιασμών ρουτίνας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα εμβολιασμών της κάθε χώρας4.  
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13. Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η πανδημία COVID-19 ενέχει 

συγκεκριμένο κίνδυνο που συνδέεται με τον εμβολιασμό 17,18. Σύμφωνα με τη 

διεθνή βιβλιογραφία, ο εμβολιασμός δεν φαίνεται να επηρεάζει την πορεία 

της COVID-19 σε ένα παιδί που μπορεί να έχει ήδη μολυνθεί, αλλά το οποίο 

δεν είναι ακόμη συμπτωματικό κατά τη στιγμή του εμβολιασμού ή σε ένα 

παιδί που μολύνεται αμέσως μετά τον εμβολιασμό. Επίσης δε φαίνεται να 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η πιθανή μόλυνση του παιδιού θα επηρεάσει την 

ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα του εμβολίου που χορηγείται 17,18.  
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