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ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Τα Αντιβιοτικά και τα Εµβόλια είναι οι δύο µεγαλύτεροι σταθµοί στην ιστορία της πρόληψης
και της θεραπείας των λοιµώξεων. Χάρη στα εµβόλια:
} Το 1980, ο πλανήτης µας ανακηρύχθηκε ελεύθερος από την Ευλογιά.
} Το 1995, 140 χώρες κήρυξαν το τέλος της Πολιοµυελίτιδας.
} Πολλά άλλα σοβαρά νοσήµατα, όπως η ∆ιφθερίτιδα και ο Τέτανος, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.
Σήµερα επικρατούν 2 µικροοργανισµοί που προκαλούν λοιµώξεις στο αναπνευστικό µας σύστηµα:
Ο Ιός της Γρίπης: Κάθε χρόνο χάνονται από γρίπη 290-600
χιλιάδες ζωές παγκοσµίως. Ο Πνευµονιόκοκκος: Mπορεί να
προκαλέσει βαρειά πνευµονία αλλά και µηνιγγίτιδα µε πολύ
σοβαρές συνέπειες. Κάθε χρόνο χάνονται από µηνιγγίτιδα 1,6
εκ. ζωές, από τις οποίες οι 800.000 αφορούν παιδιά.
∆ιαθέτουµε εµβόλια και για τους 2 µικροοργανισµούς; Ναι!
Για τη Γρίπη, το εµβόλιο είναι ασφαλές και αδρανοποιηµένο και πρέπει
να γίνεται µία φορά κάθε χρόνο, το Νοέµβριο. Για τον Πνευµονιόκοκκο, υπάρχουν δύο
εµβόλια, το νεώτερο 13δύναµο και το παλαιότερο 23δύναµο. Προηγείται το 13δύναµο
µια φορά στην ζωή µας και ακολουθεί το 23δύναµο, συνήθως µετά ένα χρόνο, ενώ µπορεί
να επαναληφθεί ακόµη µία φορά, µετά την 5ετία.
Ποιοί πρέπει να εµβολιάζονται µε το αντιγριπικό και το αντιπνευµονιοκοκκικό εµβόλιο;
1. Άτοµα από 60 ετών και άνω. 2. Ενήλικες που παρουσιάζουν: Άσθµα ή άλλες χρόνιες
πνευµονοπάθειες, καρδιακή νόσο, ανοσοκαταστολή, µεταµόσχευση οργάνων,
δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιµοσφαιρινοπάθειες), σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια
νεφροπάθεια, νευροµυϊκά νοσήµατα, σπληνεκτοµή, παχυσαρκία.
Ειδικότερα, για τη γρίπη πρέπει να εµβολιάζονται επίσης οι ακόλουθες οµάδες:
3. Εργαζόµενοι σε χώρους υγείας (π.χ. ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κ.ά.). 4. Έγκυες,
ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης (οι έγκυες έχουν 4πλάσια πιθανότητα εισαγωγής στο
νοσοκοµείο και 10πλάσια στη Μ.Ε.Θ), Λεχωίδες, Θηλάζουσες. 5. Άτοµα σε στενή επαφή
µε παιδιά κάτω των 6 µηνών ή φροντιστές ατόµων µε υποκείµενο νόσηµα. 6. Κλειστοί
πληθυσµοί (τρόφιµοι και προσωπικό ιδρυµάτων, προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές
γυµνασίων-λυκείων, στρατιωτικών και αστυνοµικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών,
κ.α). 7. Επαγγελµατίες πτηνοτρόφοι - κτηνοτρόφοι.
…και ακόµη 2 εµβόλια:
1. Το διπλό εµβόλιο Τετάνου/∆ιφθερίτιδας πρέπει να επαναλαµβάνεται ανά 10ετία, όπως και σε περίπτωση σοβαρού τραυµατισµού.
Ως τριπλούν εµβόλιο Τετάνου / ∆ιφθερίτιδας/Κοκκύτη πρέπει
να επαναλαµβάνεται την 25η-35η εβδοµάδα κάθε εγκυµοσύνης.
2. Το εµβόλιο του Έρπητα ζωστήρα συνιστάται µια φορά
µετά την ηλικία των 60 ετών, ανεξαρτήτως προηγούµενης νόσησης
από έρπητα ζωστήρα. Επειδή αφορά σε ζώντα εξασθενηµένο ιό,
απαγορεύεται η χορήγησή του σε ανοσοκατεσταλµένα άτοµα.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19

Η λοίµωξη από τον ιό SARS-CoV-2, που
ανακηρύχθηκε ως πανδηµία στις 11 Μαρτίου
2020, έχει προκαλέσει από την έναρξή της και
ένα χρόνο µετά, περίπου 153εκατ. κρούσµατα
και σχεδόν 3,2εκατ. θανάτους, παγκοσµίως.
Στην Ελλάδα, έως τις 30 Απριλίου 2021, οι
θάνατοι έχουν αγγίξει τους 10.500 και τα
κρούσµατα τα 347.000.
Οι εµβολιασµοί στη χώρα µας ...
Μετά τις γιγάντιες προσπάθειες σε παγκόσµιο επίπεδο, σήµερα κυκλοφορούν στην Ευρώπη
τέσσερα εµβόλια εγκεκριµένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων, µε
αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα που φτάνει έως και 95%, τα οποία είναι εξαιρετικά
ασφαλή. Σύντοµα, αναµένεται να αδειοδοτηθούν και άλλα εµβόλια.
Γιατί πρέπει να εµβολιαστώ;
1. Γιατί προστατεύω τον εαυτό µου από το ενδεχόµενο σοβαρής λοίµωξης COVID-19,
που σηµαίνει εισαγωγή στο νοσοκοµείο, νοσηλεία στη ΜΕΘ, µε πιθανότητα
διασωλήνωσης και πιθανότητα θανάτου που υπερβαίνει το 40%. Ακόµη και αν νοσήσω,
παρά τον εµβολιασµό, η λοίµωξη θα είναι ήπια.
2. Γιατί προστατεύω το Υγειονοµικό Σύστηµα της χώρας µου από κατάρρευση, µειώνοντας
τον αριθµό των κρουσµάτων.
3. Γιατί είναι ο µόνος τρόπος για να αναχαιτιστεί η πανδηµία. ‘Όπως µε όλους τους
εµβολιασµούς, για να σταµατήσει η µετάδοση, πρέπει να εµβολιαστεί τουλάχιστον το 70%
του πληθυσµού, ώστε να επιτευχθεί η αποκαλούµενη «ανοσία αγέλης». Τότε το 70% θα
προστατεύει το 30% των µη εµβολιασθέντων.
4. Γιατί θα προστατεύσω τους γύρω µου και ιδίως τους ηλικιωµένους και τις ευπαθείς
οµάδες που απειλούνται από σοβαρή νόσο ή και θάνατο. Άρα, ο εµβολιασµός είναι
υπόθεση ατοµικής προστασίας, αλλά και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Πόσο διαρκεί η προστασία;
Η διάρκεια της ανοσίας, µέχρι τώρα φαίνεται ότι υπερβαίνει τους 8 µήνες.
Ποιοί πρέπει να εµβολιάζονται;
Όλα τα άτοµα από 18 ετών και άνω, µε προτεραιότητα στις οµάδες υψηλού κινδύνου,
ανάλογα µε την ηλικία και τα υποκείµενα νοσήµατα. Αναµένονται επίσης οι µελέτες, για τις
ηλικίες µικρότερες των 16 ετών.
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ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΩ ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ; Κυκλοφορούν πολλές φήµες!
Τα εµβόλια γενικώς είναι ασφαλή και πρέπει να αποφεύγουµε τις ανυπόστατες φήµες που µας
επηρεάζουν και είναι επικίνδυνες για τον εαυτό µας και την δηµόσια υγεία. Πιθανόν όµως να
υπάρχουν και κάποιες ανεπιθύµητες ενέργειες, όπως µε όλα τα φάρµακα, οι περισσότερες των
οποίων είναι ήπιες και υποχωρούν µετά 24 ώρες, π.χ.: πόνος στο σηµείο της ένεσης, τοπικό
οίδηµα, κεφαλαλγία, χαµηλός πυρετός (κάτω από 38 ο C), κόπωση, µυαλγίες και σπανίως
υψηλός πυρετός (πάνω από 38,5ο C) και ισχυρός πονοκέφαλος.
Ιστορικό αλλεργίας σε οποιοδήποτε φάρµακο ή τροφή δεν αποτελεί αντένδειξη για τον
εµβολιασµό. Πρέπει όµως να αναφέρεται στο προσωπικό του Εµβολιαστικού Κέντρου.
Ιδιαίτερα η πιθανότητα αναφυλακτικής αντίδρασης από το εµβόλιο είναι εξαιρετικά σπάνια
(1-4,5 περιπτώσεις ανά ένα εκατοµµύριο εµβολιασθέντων). Εµφανίζεται συνήθως στο πρώτο
ηµίωρο µετά τον εµβολιασµό, ο οποίος σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να γίνεται σε
εµβολιαστικό κέντρο νοσοκοµείου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μετά τον εµβολιασµό, πρέπει να εφαρµόζω τα µέτρα προφύλαξης; ΝΑΙ!
Εφόσον δεν έχουµε πετύχει ακόµη την «ανοσία αγέλης», θα πρέπει να τηρούµε «αυστηρά» τα µέτρα,
δηλ. }Χρήση Μάσκας }Υγιεινή των Χεριών }Τήρηση Αποστάσεων }Αποφυγή Συγχρωτισµού
}Μείωση Κινητικότητας }Αερισµό Κλειστών Χώρων. Ειδικά για τους µεταλλαγµένους ιούς, τα
µέτρα προφύλαξης είναι απαραίτητα για να παρεµποδιστεί η διασπορά τους.
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