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�����n���=8��������=�o@�>���>���8�����������>���������� !"#$%&#'(')!"*+(,-#./'0'12(s(&SI-D]I&16��AB�-#'/&*%+!(0&(r(I$0&!1(0HDEb5+(D&(%-(,#-5-I!]/#+DD+c(p(r'(I$0'(DG-#&*(5+(/*5&!(%-5(RZ-(D.5+(qb.1(&E$0-5(4,-F5(0FDG)'#bW&*(s(D.5&1(D&%](%'5(u'�I$0'|���ABt-(������I!+%*W&%+!(0%'5(�))]I+((0&(0F5IF+0D$(D&(]))+(&DS$)!+(b1(r̂IH5+D-(��������f���̂IH5+D-(����̂���̂p{e�"+!(b1(ŝIH5+D-((����̂���̂p{êh��ic(t+(G-)FIH5+D+(&DS$)!+(G#-%!DX5%+!(/!+%*(G)&-5&"%-H5(45+5%!(%b5(-)!/-IF5]Db5((�"+)H%&#'(&DS-)!+0%!".("])F�'Q((+5-0-G-*'0'(45+5%!(G-))X5(+5%!/$5b5("+!(D&()!/$%&#+(%#FG.D+%+m|��� AB�DS$)!-(t&%]5-F̂�!EW&#*%!I+1Q(D&(D!"#$%&#'(I$0'(I!EW&#!%!".1(%-�*5'1�g ¡m|�d%'5(�))]I+(I&5("F")-E-#&*(b1(I!IH5+D-(� ¡6(-H%&(b1(%#!IH5+D-(�D&(G#-0W."'(&DS-)*-F("+%](%-F("-""H%'(� ¡x�m�+))](b1(r̂IH5+D-Q(D&(G#-0W."'("+!(&DS-)*-F("+%]�%'1(G-)!-DF&)*%!I+1(g ¡x�̂���m|�dF5!0%]%+!(5+(/*5&%+!(0%'5(')!"*+(RR̂Ra(&%X5(+5(4,-F5(G&#]0&!(%-F)],!0%-5(Z(,#$5!+(+G$(G#-'/-HD&5-(&DS-)!+0D$(D&(&DS$)!-(G-F(G&#!&*,&(%-�-&!I41(t&%]5-F(̂�!EW&#*%!I+1c(¢"-)-FW-H5�&G+5+)'G%!"41(I$0&!1(%-F(�£(+5](RŶ&%*+(I!+(S*-F|��¤��	
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� �����������	��
���������������������������������	���������������������������������������
����������������� !�����"���#$%&'()*+,-./01-0,2-3452',4+).,..,26782952:';4,-<=>?@A�BC������������������D����EF�G��H
���
�EI�7&'()*+,-./01-0,2-3452',4+).,..,26-J,*28/.K/L+M+.)--<NNOPQA7BC������������������D����E�R����I����S��TUV��W��������������������W��D�����
���XY�������Z�[��������������
��������"����\��H��[��] ̂̂ ������_���W����W��������������H�������Z�_��W����������R�
����E�̀ab��������
����������W�����������E�����E���������c�������������D�
�������̂c 
Z�����̀ab�������������̂R R	������"�S���E�������
���������Z���������̂d���������W��������H����e���������̀ab��W����������R�
����E�̀ab ̂c_�������������Z���������R�����������
����̀ab fgh�� ��i����W��D����
���R	 Yj����������W�D
����W����H������������̀ab ]�D�̀ab fk���W����������������������
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              ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
                                                                                      ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                      Αζήλα    21/12/2011 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ                                 Αρηζ. Πρφη.Τ1/Γ.Π.νηθ.140958 
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ                                                                  
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ  ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & 
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ                        
Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ                               ΠΡΟ: 
ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ 
Σαρ. Γηεύζπλζε: Βεξαλδέξνπ 50                       1. Όιες ηης Τ.ΠΔ. ηες τώρας 
Σαρ. Κώδηθαο: 104 38                                           Τπόυε θ.θ. Γηοηθεηώλ 
Πιεξνθνξίεο: Αλ. Παπαλδξένπ               (Με ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξσζνύλ 
Σειέθσλν:210-5239689                        ηα Ννζνθνκεία, Κ.Υ., Ι.Α.Κ. θαη Φνξείο 
Fax:210-5233563                              Κνηλσληθήο Φξνληίδαο αξκνδηόηεηάο ζαο) 
                                                                2. Όιες ηης Περηθερεηαθές Δλόηεηες  
          ηες τώρας 
                                                        Α) Γελ. Γ/λζεης Γεκόζηας Τγείας & 
                                                                 Κοηλφληθής Μέρηκλας (έδρες ηοσς) 
                                                      Β) Γηεσζύλζεης Γεκόζηας Τγείας &  
                                                                Κοηλφληθής Μέρηκλας (έδρες ηοσς)  
                                                            3.  Τποσργείο Δζφηερηθώλ 
                                                            Γεληθή Γ/λζε Σοπηθής Ασηοδηοίθεζες 
                                                             Γ/λζε Οργάλφζες & Λεηηοσργίας 
                                                              ΟΣΑ 
                                                            (Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ 
                                                             όινη νη Δήκνη αξκνδηόηεηάο ζαο) 
                                                        4. Τποσργείο Δργαζίας & Κοηλφληθής 
                                                               Αζθάιηζες 
                                                            Γεληθή Γρακκαηεία Κοηλφληθώλ 
                                                             Αζθαιίζεφλ 
                                                           (Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ 
                                                            όινη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο 
                                                           αξκνδηόηεηαο ζαο) 
 
 
ΘΔΜΑ: « Πρόγρακκα Δκβοιηαζκώλ Δλειίθφλ» 
ΥΔΣ.:  Σα πξαθηηθά ηεο 5εο  πλεδξίαο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Δκβνιηαζκώλ 
 
ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ, επηζπλάπηεηαη, πξνο ελεκέξσζή ζαο, ην 
Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ Δλειίθσλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ Πίλαθα κε ην 
ρξνλνδηάγξακκα εκβνιηαζκώλ γηα ελήιηθεο, ηνλ Πίλαθα ησλ εκβνιίσλ πνπ 
κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ ζε ελήιηθεο κε βάζε ηαηξηθέο ή άιιεο ελδείμεηο, ηηο 
ζρεηηθέο επεμεγήζεηο ησλ ελ ιόγσ πηλάθσλ θαζώο θαη ηηο νκάδεο απμεκέλνπ 
(πςεινύ) θηλδύλνπ ζηα παηδηά, εθήβνπο θαη  ελήιηθεο. 

ΑΔΑ: 45ΨΨΘ-2ΘΜ



 
σλεκκ.:     Υξνλνδηάγξακκα  Δκβνιηαζκώλ γηα Δλήιηθεο 
          κε ηηο ζρεηηθέο επεμεγήζεηο, νη νκάδεο απμεκέλνπ (πςεινύ) 
                    θηλδύλνπ ζηα παηδηά, εθήβνπο θαη ελήιηθεο & Πίλαθαο 
          εκβνιίσλ πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζνύλ ζε ελήιηθεο, κε βάζε 
                    ηαηξηθέο ή άιιεο ελδείμεηο κε ηηο ζρεηηθέο επεμεγήζεηο (ζει. 12) 
                   
 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ  ΓΙΑΝΟΜΗ (κε ζσλεκκέλα)          Ο  ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
  1. Γξαθείν  Τπνπξγνύ                                               ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ 
  2. Γξαθεία  Τθππνπξγώλ                                               
  3. Γξαθεία  Γελ. Γξακκαηέσλ 
  4. Γξαθεία  Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 
  5. ΔΚΔΠΤ                                                                   Α. ΓΗΜΟΠΟΤΛΟ 
  6. Σκήκα Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 
                                                                            
                                                                                     
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (κε ζσλεκκέλα)               

1. Γ/λζε Τγεηολοκηθού ΓΔΔΘΑ 
    ηξαηόπεδν Παπάγνπ – Υνιαξγόο 
    (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ όιεο νη Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο) 
2. Δ Ο Φ       
    Μεζνγείσλ 384 Σ. Κ.  11522  ΥΟΛΑΡΓΟ           
3. Παλειιήληος Ιαηρηθός ύιιογος 
     Πινπηάξρνπ 3  Σ. Κ. 10675 ΚΟΛΩΝΑΚΗ                              
    ( γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ζαο)  
4. Διιεληθή Οδοληηαηρηθή Οκοζπολδία 
    (κε ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώζεη όια ηα κέιε ηνπ) 
     Νηθεηαξά 8-10, 10678 - Αζήλα                                   
5. Δ .Ι. Παζηέρ  
      Βαζ. νθίαο 127 Σ. Κ.  11521 Αζήλα 
6.  Δ. . Γ. Τ 
       α) Έδξα Γεκόζηαο Τγηεηλήο 
       β) Έδξα  Δπγνληθήο θαη Τγηεηλήο Μεηξόηεηαο 
           Λεσθ. Αιεμάλδξαο 196 Σ. Κ. 11521 Αζήλα 
7.  Ιλζηηηούηο Τγείας ηοσ Παηδηού 
     Γξ. Πξνέδξνπ 
     Γ/λζε Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο 
     Ννζνθνκείν Παίδσλ «Αγία νθία» 
    115 27 - Αζήλα 
8.  ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 
      Αγξάθσλ 3-5, 15121 - Mαξνύζη 
9. Κ.Δ.Γ.Τ. Αι. Φιέκηγθ 34, 16672 – Βάξε 
10. ΚΔ..Τ. 
      Μαθεδνλίαο 6 – 8  Σ. Κ. 104 33 ΑΘΖΝΑ 
11. θ. Κφλζηαληόποσιο Αλδρέα (κε ηελ παξάθιεζε λα ιάβνπλ γλώζε όια 
        ηα κέιε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Δκβνιηαζκώλ) 
        Πξόεδξν  Δζληθήο Δπηηξνπήο Δκβνιηαζκώλ 
        Καζεγεηή Παηδηαηξηθήο 

ΑΔΑ: 45ΨΨΘ-2ΘΜ



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΔΝΖΛΗΚΩΝ 
 

Ο καδηθόο εκβνιηαζκόο παηδηώλ θαη εθήβσλ θαηά ηνλ 20ν θαη 21ν αηώλα, 
ζπληέιεζε ζηελ εμάιεηςε ησλ ζνβαξώλ κεηαδνηηθώλ λνζεκάησλ, πνπ είηε 
εκθαλίδνληαλ πεξηνδηθά κε κνξθή επηδεκίαο ή έμαξζεο θξνπζκάησλ ζηηο 
αλαπηπγκέλεο ή ελδεκνύζαλ ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο.  Ζ εμαθάληζε ησλ 
λνζεκάησλ απηώλ είρε σο απνηέιεζκα λα εθιείςνπλ θαη νη πεξηνδηθέο 
επθαηξίεο γηα θξπςηκνιύλζεηο ηνπ πιεζπζκνύ θαη θπζηθή αλαδσπύξσζε ηεο 
αλνζίαο  ηνπ, πνπ είρε απνθηεζεί είηε κεηά από θπζηθή λόζεζε είηε κεηά από 
εκβνιηαζκό. Έηζη, κε ηελ πάξνδν ησλ δεθαεηηώλ, ειαηηώζεθε θαη ν βαζκόο 
πξνζηαζίαο ησλ ειηθησκέλσλ αηόκσλ θαη άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζηηο 
ειηθίεο απηέο θξνύζκαηα λνζεκάησλ πνπ όθεηιαλ λα έρνπλ εθιείςεη. Ο 
θίλδπλνο κεηάδνζεο ησλ λνζεκάησλ απηώλ θαη ζε επίλνζα άηνκα όισλ ησλ 
ειηθηώλ είλαη ππαξθηόο, πνιύ πεξηζζόηεξν ζηε ζεκεξηλή επνρή πνπ επδνθηκεί 
ε αληηεκβνιηαζηηθή εθζηξαηεία θαη απμάλεηαη ην πνζνζηό ησλ γνλέσλ πνπ 
αξλνύληαη λα εκβνιηάζνπλ ηα παηδηά ηνπο. Παξάιιεια, ε κεηαλάζηεπζε από 
ρώξεο, ζηηο νπνίεο, ε εκβνιηαζηηθή θαηάζηαζε ή ε θαηάζηαζε αλνζίαο ηνπ 
πιεζπζκνύ ηνπο δελ είλαη γλσζηή, επηηείλεη ην θαηλόκελν ηεο αύμεζεο ηεο 
δεμακελήο ησλ επίλνζσλ αηόκσλ. Έηζη, θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, ν 
εκβνιηαζκόο ησλ ελειίθσλ ζεσξείηαη δηεζλώο επηβεβιεκέλνο ώζηε λα 
πξνιεθζεί ε εκθάληζε λνζεκάησλ γηα ηα νπνία ππάξρνπλ εκβόιηα. 
 Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ε Δζληθή Δπηηξνπή Δκβνιηαζκώλ, ζηελ 
πεξηνδηθή αλαζθόπεζε / αλαζεώξεζε ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο 
Δκβνιηαζκώλ θαη αθνινπζώληαο ηηο δηεζλείο νδεγίεο, ζεώξεζε ζθόπηκν λα 
θαηαξηίζεη ην Πξόγξακκα  Δκβνιηαζκώλ ησλ ελειίθσλ θαη γηα ηε ρώξα καο 
ώζηε λα ππάξρεη έλαο εληαίνο «πίλαθαο αλαθνξάο» γηα ηνπο γηαηξνύο όισλ 
ησλ εηδηθνηήησλ (θαη γεληθά γηα ηνπο επαγγεικαηίεο Τγείαο) θαη λα 
εθαξκόδεηαη έλα «εληαίν πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ» θαη γηα ηνπο ελήιηθεο. 
ηνπο πίλαθεο 4 θαη 5 ζπλνςίδνληαη ην ρξνλνδηάγξακκα εκβνιηαζκώλ ησλ 
πγηώλ αηόκσλ (Πίλ. 4) θαη ησλ αηόκσλ πνπ εκπίπηνπλ ζε νξηζκέλεο ηαηξηθέο 
θ.ά. θαηεγνξίεο / θαηαζηάζεηο (Πίλ. 5). Αθνινπζνύλ νη επεμεγήζεηο ησλ 
πηλάθσλ κε αληίζηνηρε  αξίζκεζε. 

ΑΔΑ: 45ΨΨΘ-2ΘΜ



 

Πίνακαρ 4. Χπονοδιάγπαμμα εμβολιαζμών  για ενήλικερ 
 

Δμβόλιο         /      

Ζλικία 

19-26 εηών 27-49 

εηών 

50-59 

εηών 

60-64 εηών ≥ 65 εηών 

Γπίπηρ
1
                                                                                    

1 δόζη εηηζίυρ 

Σεηάνος, 

Γιθθεπίηιδαρ, 

Κοκκύηη (Td,TdaP)
2
 

Ανηικαηάζηαζη μιαρ δόζηρ Td με TdaP (ή TdaP-

IPV αν δεν ςπάπσει) και ζηη ζςνέσεια 1 δόζη Td 

ανά 10εηία 

1 δόζη Σd 

ανά 10εηία  

Ηλαπάρ, παπυηίηιδαρ, 

επςθπάρ (ΜΜR) 
3
 

2 δόζειρ 

 

Ανεμεςλογιάρ
4
 2 δόζειρ 

Ηού Ανθπυπίνυν 

θηλυμάηυν (HPV) 
5
 

3 δόζειρ για 

γςναίκερ 

    

Πνεςμονιοκόκκος 

(PCV13)
6
 

 1 δόζη PCV13 

 

  
Πνεςμονιοκόκκος 

(PPSV)
6
 

1 ή 2 δόζειρ   

Μηνιγγιηιδοκόκκος 

(MnCV4)
7
 

1 ή πεπιζζόηεπερ δόζειρ 

Ζπαηίηιδαρ Α
8
 2 δόζειρ 

  

 

 

  

Ζπαηίηιδαρ Β
9
 3 δόζειρ 

Έππηηα Ευζηήπα
10

    1 δόζη  

Γπίπηρ
1 

1 δόζη εηηζίυρ 

 

 

 

 

 

 

Γελ ζπζηήλνληαη 
 

πζηήλνληαη γηα όια ηα άηνκα κε ηελ αλάινγε ειηθία, πνπ δελ έρνπλ έλδεημε αλνζίαο,                     
δειαδή, πξνεγεζέληα εκβνιηαζκό ή πξνεγεζείζα θπζηθή λόζεζε. 
 

πζηήλνληαη γηα  άηνκα πνπ θαζπζηέξεζαλ λα εκβνιηαζζνύλ ή πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο 
απμεκέλνπ θηλδύλνπ π.ρ. ιόγσ  πγείαο, επαγγέικαηνο, ηξόπνπ δσήο ή άιιεο έλδεημεο.                              
(βι. Οκάδεο Απμεκέλνπ  Κηλδύλνπ θαη Πίλαθα 5 κε ηηο επεμεγήζεηο) 
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Δμβόλιο Κύηζη 

Ανοζοκαηα

-ζηολή 

(εκηόρ 

HIV) 

ΖΗV λοίμυξη 

CD4 

λεμθοκύηηαπα 

Γιαβήηηρ, 

Καπδιακή νόζορ, 

Χπ. 

Πνεςμονοπάθεια, 

Χπ. Αλκοολιζμόρ, 

Χπ. Καπνιζηέρ 

Αζπληνία, 

Ανεπάπκεια 

ζςμπληπώμαηο

ρ Ανεπάπκεια 

IgG2 

Χπόνια  

ηπαηικ

ή νόζορ 

Νεθπική 

ανεπάπκεια 

ηελικού 

ζηαδίος, 

Αιμοδιάλςζ

η 

Ηαηπο-

νοζηλεςηικ

ό 

πποζυπικό 

Μεηα

- 

νάζηε

ρ 

<200 

κύη/μl 

>200  

κύη/μl  

 

Γξίπεο
1
 1 δόζε εηεζίσο (TIV)   

Τεηάλνπ, Γηθζεξίηηδαο, 

Κνθθύηε (Td/TdaP)2 

Td     Αληηθαηάζηαζε 1 δόζεο Td κε TdaP (ή TdaP-IPV αλ δελ ππάξρεη) θαη επαλαιεπηηθά 1 δόζε Td αλά 10εηία  

Ηιαξάο,παξσηίηηδαο, 

εξπζξάο
3
 

Αληελδείθλπηαη 2 δόζεηο  

Αλεκεπινγηάο
4 

 

Αληελδείθλπηαη                                                                    2 δόζεηο 

Αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ 

 HPV (γηα > 26 εηώλ, 

 ζπληζηώκελν)
5
 

 3 δόζεηο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 26 εηώλ 

Πλεπκνληνθόθθνπ (PPSV 

γηα  19-49εη θαη PCV13 > 

50εη)
 6
 

PPSV 1-2 δόζεηο / PCV13 1 δόζε 

Μεληγγηηηδνθόθθνπ 

(MnCV4)
7
 

  2 δόζεηο  2  δόζεηο  

Hπαηίηηδαο Α (HepA)
8
  2 

δόζεηο 
 

Hπαηίηηδαο Β (HepB)
9
  3 δόζεηο  3 δόζεηο 

Εσζηήξα
10

 Αληελδείθλπηαη 1 δόζε  

Αηκνθίινπ ηλθινπέληζαο 

 ηύπνπ b (Hib)
11

 

     1 δόζε  1 δόζε     

Πίνακαρ 5. Δμβόλια πος μποπεί να σοπηγηθούν ζε ενήλικερ, με βάζη ιαηπικέρ ή άλλερ ενδείξειρ 
 

Γελ ζπζηήλνληαη 

 

Σπζηήλνληαη γηα όια ηα άηνκα κε ηελ αλάινγε ειηθία πνπ δελ έρνπλ έλδεημε αλνζίαο (δειαδή, πξνεγεζέληα εκβνιηαζκό ή πξνεγεζείζα θπζηθή λόζεζε)              

θαη εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα 5. Πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο κεηαλάζηεο, ζεσξείηαη όηη είλαη άγλσζηε ε θαηάζηαζε αλνζίαο ηνπο θαη εκβνιηάδνληαη 

ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ πίλαθα 5. 

 

 

ΑΔΑ: 45ΨΨΘ-2ΘΜ



 6 

Δπεξηγήζειρ Πινάκυν 4 και 5 
1. Δκβοιηαζκός θαηά ηες γρίπες: πζηήλεηαη γηα όινπο ηνπο ελήιηθεο άλσ  
ησλ 60 εηώλ κία δόζε αληηγξηπηθνύ εκβνιίνπ, θάζε ρξόλν, κε ην εθάζηνηε 
ζπληζηώκελν ζθεύαζκα (ζπζηάζεηο Π.Ο.Τ) πνπ θπθινθνξεί ζηε ρώξα καο.. 
Δπίζεο ζπζηήλεηαη ζε όια ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ 
θηλδύλνπ γηα ζνβαξέο επηπινθέο από ηε γξίπε(βιέπε νκάδεο απμεκέλνπ 
θηλδύλνπ θαη θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα 5 ). 
2. Δκβοιηαζκός θαηά ηες δηθζερίηηδας, ηεηάλοσ θαη θοθθύηε. πζηήλεηαη 
ζε όινπο ηνπο αλεκβνιίαζηνπο ελήιηθεο, αλεμαξηήησο ειηθίαο, λα 
εκβνιηάδνληαη πιήξσο κε 2 αξρηθέο δόζεηο Td (εκβόιην θαηά ηνπ ηεηάλνπ θαη 
ηεο δηθζεξίηηδαο, ζθεύαζκα γηα ελήιηθεο) κε κεζνδηάζηεκα  ηνπιάρηζηνλ 4 
εβδνκάδσλ θαη κε  κία 3ε δόζε, 6-12 κήλεο κεηά ηε 2ε δόζε.  
Γηα ηνπο αηειώο εκβνιηαζζέληεο  ελήιηθεο (απηνύο δειαδή πνπ έρνπλ ιάβεη 
ιηγόηεξεο από 3 δόζεηο) ζπζηήλεηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ δόζεσλ πνπ δελ 
έγηλαλ (π.ρ. 2 ή 1 δόζε Td επηπιένλ).  
 Ο εκβνιηαζκόο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ζπλερίδεηαη κε κία αλακλεζηηθή 
δόζε  Td αλά 10εηία. πζηήλεηαη όκσο, αληηθαηάζηαζε κίαο δόζεο Td, είηε 
από ηηο 3 αξρηθέο είηε από ηηο αλά 10εηία αλακλεζηηθέο, από κία δόζε Tdap 
(εκβόιην θαηά ηνπ ηεηάλνπ, ηεο δηθζεξίηηδαο θαη ην αθπηηαξηθό εκβόιην θαηά 
ηνπ θνθθύηε),  αλεμαξηήησο ειηθίαο, κέρξη 65 εηώλ.  
Γηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηώλ, ηζρύνπλ νη ίδηεο ζπζηάζεηο γηα εκβνιηαζκό 
κε Td/Tdap όηαλ ηα άηνκα απηά έξρνληαη ζε ζηελή επαθή κε βξέθε (θάησ ησλ 
12 κελώλ).Ωζηόζν, αθόκε  θαη γηα όια ηα άηνκα άλσ ησλ 65 εηώλ, 
αλεμάξηεηα κε ην αλ έξρνληαη ή όρη ζε ζηελή επαθή κε βξέθε, ζύκθσλα κε ηηο 
δηεζλείο νδεγίεο ηνπ 2011, κπνξεί λα ηζρύεη  ε νδεγία γηα κία δόζε  Tdap αληί  
Td.  
Σέινο , πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη κε κία δόζε Tdap: 1) Όιεο νη γπλαίθεο κεηά 
ηνλ ηνθεηό. 2) Άηνκα πνπ έξρνληαη ζε ζηελή επαθή κε βξέθε (θάησ ησλ 12 
κελώλ) όπσο π.ρ. βξεθνθόκνη, νηθηαθέο βνεζνί, γηαγηάδεο / παππνύδεο. 3) 
Υγεηνλνκηθό πξνζσπηθό πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε αζζελείο.  
Σηην Ελλάδα, δεν κσκλοθορεί προς ηο παρόν ηο ζκεύαζμα TdaP. Aνηί 
για ηο ζκεύαζμα ασηό, μπορεί να  τορηγείηαι 1 δόζη TdaP-IPV 
 
3.Δκβοιηαζκός θαηά ηες ηιαράς, παρφηίηηδας, ερσζράς (ΜΜR): Ο 
εκβνιηαζκόο θαηά ηεο ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο γίλεηαη κε ην 3δύλακν 
εκβόιην ΜΜR  (measles, mumps, rubella) πνπ πεξηιακβάλεη δώληα 
εμαζζελεκέλα ζηειέρε ησλ αληίζηνηρσλ ηώλ.  Γηα ηνλ εκβνιηαζκό ησλ 
ελειίθσλ κε  ΜΜR πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ηα εμήο:  
  Γεληθά, νη ελήιηθεο πνπ γελλήζεθαλ πξηλ ην 1957 ζεσξνύληαη άλνζνη γηα 
ηιαξά θαη παξσηίηηδα. Οη ελήιηθεο πνπ γελλήζεθαλ κεηά ην 1957 πξέπεη λα 
έρνπλ πηζηνπνίεζε εκβνιηαζκνύ κε 1 ή 2 δόζεηο MMR (εθηόο θαη αλ ππάξρεη 
ηαηξηθή αληέλδεημε), εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε αλνζίαο γηα θάζε έλα από ηα 
3 λνζήκαηα ή ηέινο, πηζηνπνίεζε γηαηξνύ γηα λόζεζε κε ηιαξά θαη 
παξσηίηηδα. Γηα ηελ εξπζξά, ε πηζηνπνίεζε από ηνλ θιηληθό γηαηξό δελ 
ζεσξείηαη απνδεθηή απόδεημε αλνζίαο. 
Εμβολιαζμός καηά ηης ιλαράς: πζηήλεηαη εκβνιηαζκόο κε 2 δόζεηο  ΜΜR, 
κε ειάρηζην κεζνδηάζηεκα 4 εβδνκάδσλ, ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο ελειίθσλ: 1) 
πνπ έρνπλ πξόζθαηα εθηεζεί ζε θξνύζκα ηιαξάο ή είλαη ζε θνηλόηεηα κε 
επηδεκηθή έμαξζε ηιαξάο, 2) πνπ είλαη θνηηεηέο θαη δηακέλνπλ ζε θνηηεηηθέο 
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εζηίεο, 3) πνπ εξγάδνληαη ζε πγεηνλνκηθέο/ λνζειεπηηθέο κνλάδεο, 4) πνπ 
πξόθεηηαη λα ηαμηδέςνπλ ζε άιιεο ρώξεο.  
Εμβολιαζμός καηά ηης  παρωηίηιδας: Ηζρύνπλ ηα ίδηα όπσο θαη κε ηνλ 
εκβνιηαζκό θαηά ηεο ηιαξάο. 
Εμβολιαζμός καηά ηης  ερσθράς: πζηήλεηαη εκβνιηαζκόο κε 2 δόζεηο 
ΜΜR ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο:  
1) Γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο, αλεμάξηεηα από ηελ ρξνλνινγία 
γέλλεζεο, πξέπεη λα εμεηάδνληαη εξγαζηεξηαθά γηα αλνζία θαηά ηεο εξπζξάο 
πξηλ κείλνπλ έγθπεο θαη όζεο βξεζεί όηη είλαη  επίλνζεο θαη απνδεδεηγκέλα δελ 
είλαη έγθπεο, πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη. Αληίζεηα, νη επίλνζεο γπλαίθεο πνπ είλαη 
ήδε έγθπεο πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη κόλν κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο θύεζεο ή 
ηνλ ηνθεηό θαη πξηλ ηελ έμνδό ηνπο από ην καηεπηήξην κε κία δόζε MMR. Ζ 2ε 
δόζε ηνπ εκβνιίνπ ρνξεγείηαη 4-8 εβδνκάδεο κεηά ηελ 1ε δόζε. 
 2) Τν ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό κε ρξνλνινγία γέλλεζεο πξηλ ην 1957 
πνπ δελ έρεη εκβνιηαζηεί θαη δελ  έρεη  εξγαζηεξηαθή έλδεημε αλνζίαο θαηά ηεο 
εξπζξάο πξέπεη λα εκβνιηάδεηαη κε 1 δόζε ΜΜR.  Καηά ηε δηάξθεηα όκσο  
έμαξζεο ή επηδεκίαο  εξπζξάο, πξέπεη λα εκβνιηάδεηαη κε κία επηπξόζζεηε 
δόζε MMR. Γηα ην πξνζσπηθό πνπ γελλήζεθε κεηά ην 1957 θαη δελ έρεη 
εκβνιηαζζεί ή δελ έρεη έλδεημε αλνζίαο θαηά ηεο ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη 
εξπζξάο, ζπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο ξνπηίλαο κε 2 δόζεηο MMR.  
 
4. Δκβοιηαζκός θαηά ηες αλεκεσιογηάς 
Όινη νη ελήιηθεο ρσξίο έλδεημε αλνζίαο ζηελ αλεκεπινγηά (πξνεγεζείζα 
λόζεζε ή εκβνιηαζκόο) πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη κε 2 δόζεηο κνλνδύλακνπ 
εκβνιίνπ αλεκεπινγηάο (κε ειάρηζην κεζνδηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 4 
εβδνκάδσλ)  ή κε 1 δόζε, εάλ  έρνπλ θάλεη ήδε ηελ πξώηε δόζε,εθηόο θαη αλ 
ππάξρεη ηαηξηθή αληέλδεημε.  
Δηδηθόηεξα πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη: 1) Όζνη αλήθνπλ ζην νηθνγελεηαθό 
πεξηβάιινλ θαζώο θαη ζην πγεηνλνκηθό πξνζσπηθό θαη  έρνπλ  ζηελή επαθή 
κε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν λα λνζήζνπλ βαξηά όηαλ 
κνιπλζνύλ κε ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο όπσο είλαη  π.ρ. άηνκα κε 
αλνζναλεπάξθεηεο ή κε αλνζνθηαζηνιή. 2) Όζνη βξίζθνληαη ζε απμεκέλν 
θίλδπλν έθζεζεο ζην λόζεκα  θαη κεηάδνζήο ηνπ, π.ρ. εθπαηδεπηέο, 
λεπηαγσγνί, πιεζπζκνί ηδξπκάησλ, θνηηεηέο πνπ δηακέλνπλ ζε θνηηεηηθέο 
εζηίεο, ζηξαηόο, έθεβνη, κε έγθπεο γπλαίθεο ζε ειηθία αλαπαξαγσγήο θαη 
δηεζλείο ηαμηδηώηεο. 
Οη έγθπεο γπλαίθεο πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα απόδεημε αλνζίαο θαη όζεο 
γπλαίθεο είλαη επίλνζεο πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη κε ηελ 1ε δόζε ηνπ εκβνιίνπ 
κόλν  κεηά ην πέξαο ή ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο θύεζεο θαη πξηλ ηελ έμνδό ηνπο 
από ην καηεπηήξην. Ζ 2ε δόζε ηνπ εκβνιίνπ ρνξεγείηαη 4-8 εβδνκάδεο κεηά 
ηελ 1ε δόζε. 
Ζ απόδεημε αλνζίαο ζηελ αλεκεπινγηά πεξηιακβάλεη γηα ηνπο ελήιηθεο ηα 
εμήο: 

1. Πηζηνπνίεζε 2 δόζεσλ εκβνιίνπ αλεκεπινγηάο κε ειάρηζην 

κεζνδηάζηεκα 4 εβδνκάδσλ. 

2. Γέλλεζε πξηλ ην 1980 (γηα λνζειεπηηθό πξνζσπηθό θαη εγθύνπο, ην 

ηεθκήξην απηό δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη αξθεηό γηα απόδεημε αλνζίαο). 

3. Ηζηνξηθό αλεκεπινγηάο πηζηνπνηεκέλν ηαηξηθά. 
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4. Ηζηνξηθό έξπεηα δσζηήξα πηζηνπνηεκέλν ηαηξηθά. 

5. Δξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε αλνζίαο ή εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε 

λόζεζεο από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο. 

 
5. Δκβοιηαζκός θαηά ηοσ ηού ηφλ αλζρφπίλφλ ζειφκάηφλ (HPV) 
 O εκβνιηαζκόο θαηά ηνπ HPV γίλεηαη είηε κε ην 4δύλακν  (HPV4) ή κε ην 
δηδύλακν (HPV2) εκβόιην. πζηήλεηαη πξνο ην παξόλ ζηε ρώξα καο λα 
εκβνιηάδνληαη όια ηα  ζήιεα άηνκα πνπ δελ έρνπλ ήδε εκβνιηαζζεί ή πνπ 
έρνπλ εκβνιηαζζεί αηειώο  (κε ιηγόηεξεο από 3 δόζεηο) από ηελ ειηθία ησλ 11-
12 εηώλ θαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 26 εηώλ. Σν εκβόιην HPV4 κπνξεί επίζεο λα 
ρνξεγεζεί θαη ζε αγόξηα ειηθίαο 9-26 εηώλ θπξίσο γηα ηελ πξόιεςε 
εκθάληζεο ησλ θνλδπισκάησλ.  
Σν πιήξεο ζρήκα γηα ην HPV4 θαη HPV2 πεξηιακβάλεη 3 δόζεηο. Ζ 2ε δόζε 
ρνξεγείηαη 1-2 κήλεο κεηά ηελ 1ε δόζε. Ζ 3ε δόζε πξέπεη λα δνζεί 6 κήλεο 
κεηά ηελ 1ε δόζε.  
Ηδαληθά ην εκβόιην πξέπεη λα ρνξεγείηαη, ζύκθσλα κε ηα κέρξη ηώξα 
δεδνκέλα, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη πηζαλήο 
έθζεζεο ζηνλ HPV. Ωζηόζν, θαη ηα ζήιεα άηνκα πνπ έρνπλ ήδε  ζεμνπαιηθή 
δξαζηεξηόηεηα  πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη κε ην HPV4 ή HPV2 γηαηί ηα εκβόιηα 
απηά πεξηέρνπλ ηνπο θπξίσο νγθνγόλνπο ηύπνπο ηνπ ηνύ 16 θαη 18. Έηζη, 
αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ήδε κνιπλζεί κε θάπνηνλ από ηνπο 
ηύπνπο ηνπ HPV (αθόκε θαη από απηνύο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εκβόιην) 
πξνζηαηεύνληαη από ηνπο ππόινηπνπο νγθνγόλνπο ηύπνπο.  
 
6. Δκβοιηαζκός θαηά ηοσ πλεσκοληοθόθθοσ κε ζσδεσγκέλο (PCV13) ή 
ποισζαθταρηδηθό (PPSV) πλεσκολοθοθθηθό εκβόιηο. 
Σπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο όισλ ησλ αηόκσλ ειηθίαο >50 εηώλ κε κία δόζε 
PCV13. 
Γηα ηα άηνκα  ειηθίαο 19-50 εηώλ ζπζηήλνληαη 1-2 δόζεηο PPSV όηαλ ηα άηνκα 
απηά  αλήθνπλ ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα ζνβαξέο 
πλεπκνληνθνθθηθέο ινηκώμεηο (βιέπε νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ) ή αλήθνπλ 
ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα 5 (βιέπε πίλαθα 5). 
 
7. Δκβοιηαζκός θαηά ηοσ κεληγγηηηδόθοθθοσ κε 4δύλακο ζσδεσγκέλο 
εκβόιηο. 
Σπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο κε 1 δόζε ηνπ 4δύλακνπ ζπδεπγκέλνπ  
κεληγγηηηδνθνθθηθνύ εκβνιίνπ ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ 
θηλδύλνπ γηα κεληγγνθνθθηθή λόζν (βιέπε νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ), 
θαζώο θαη ζε άηνκα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα 5:   
ελήιηθεο κε ιεηηνπξγηθή ή αλαηνκηθή αζπιελία ή εκκέλνπζα αλεπάξθεηα ηνπ 
ζπκπιεξώκαηνο ή αλεπάξθεηα ηεο IgG2  θαζώο θαη ελήιηθεο κε HIV ινίκσμε. 
Δάλ ηα άηνκα απηά έρνπλ ήδε  εκβνιηαζηεί κε ην κε ζπδεπγκέλν 
πνιπζαθραξηδηθό εκβόιην πξέπεη  λα επαλεκβνιηαζζνύλ  θαη  κε ην  
ζπδεπγκέλν. ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο απηέο, ρνξεγνύληαη δύν 
δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ κε κεζνδηάζηεκα 2 κελώλ. 
 
8. Δκβοιηαζκός θαηά ηες  επαηίηηδας Α 
Σν απιό εκβόιην θαηά ηεο επαηίηηδαο Α ρνξεγείηαη ζε ζρήκα 2 δόζεσλ, 0, 6-
12 κήλεο (Havrix) ή 0,  6-18 κήλεο (Vaqta). Ο εκβνιηαζκόο ζπζηήλεηαη  ζε 
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ελήιηθεο πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ (βιέπε νκάδεο 
απμεκέλνπ θηλδύλνπ), θαζώο θαη ζηηο εμήο  θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα 5: άηνκα 
πνπ πάζρνπλ από ρξόληα επαηηθή λόζν ή άηνκα πνπ ιακβάλνπλ παξάγνληεο 
πήμεο θαη δελ έρνπλ έλδεημε αλνζίαο (βιέπε πίλαθα 5). 
 
9. Δκβοιηαζκός θαηά ηες επαηίηηδας  Β  
Ο εκβνιηαζκόο θαηά ηεο επαηίηηδαο Β ζσζηήλεηαη ζε όινπο ηνπο επίλνζνπο  
ελήιηθεο πνπ  δελ έρνπλ έλδεημε αλνζίαο.  Δίλαη όκσο απαραίηεηοο ζηνπο 
ελήιηθεο πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα κόιπλζε από ηνλ 
ηό ηεο Ζπαηίηηδαο Β (βιέπε νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ) θαη ζηηο θαηεγνξίεο 
ηνπ πίλαθα 5 (βιέπε πίλαθα 5). 
ε αλεκβνιίαζηνπο  ή αηειώο εκβνιηαζκέλνπο ελήιηθεο ρνξεγνύληαη ζπλνιηθά 
3 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ. Ζ 2ε δόζε ρνξεγείηαη  1 κήλα κεηά ηελ 1ε δόζε θαη ε   
3ε δόζε ρνξεγείηαη  ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο κεηά ηελ 2ε δόζε θαη ηνπιάρηζηνλ 4 
κήλεο κεηά ηελ 1ε.  
Αζζελείο ζε αηκνδηάιπζε ή αλνζνθαηαζηνιή ιακβάλνπλ 1 δόζε (Recombivax) 
ησλ 40κg/ml ζε ζρήκα 3 δόζεσλ (0,1,3 κήλεο) ή 2 δόζεηο ησλ 20κg/ml 
(Engerix) πνπ ρνξεγνύληαη  ηαπηόρξνλα ζε ζρήκα 4 δόζεσλ (0, 1, 2 θαη 6 
κήλεο). 
 
10.Δκβοιηαζκός θαηά ηοσ έρπεηα δφζηήρα: Μία δόζε εκβνιίνπ θαηά ηνπ 
έξπεηα δσζηήξα ζπζηήλεηαη γηα ελήιηθεο ειηθίαο  60 εηώλ θαη άλσ αλεμάξηεηα 
αλ αλαθέξεηαη πξνεγνύκελν επεηζόδην έξπεηα δσζηήξα. Άηνκα κε ρξόληα 
ηαηξηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα εκβνιηαζζνύλ εθηόο θαη αλ ε θαηάζηαζή ηνπο 
απνηειεί αληέλδεημε (Πίλ. 5). 
 
11. Δκβοιηαζκός θαηά ηοσ αηκοθίιοσ, ηύποσ b (Hib) 
πζηήλεηαη λα ρνξεγεζεί 1 δόζε ηνπ εκβνιίνπ ζε άηνκα κε δξεπαλνθπηηαξηθή 
αλαηκία ή ζπιελεθηνκή θαη ζε αλνζνθαηαζηαικέλα εάλ δελ είραλ πνηέ 
εκβνιηαζζεί κε ην εκβόιην θαηά ηνπ Hib (Πίλ. 5). 
 
 
Δκβοιηαζκός ηφλ εγθύφλ  
 Ηδαληθά, θάζε γπλαίθα αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο πξηλ κείλεη έγθπνο, 
πξέπεη λα είλαη ελήκεξε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο αλνζίαο ηεο ζε όια ηα 
λνζήκαηα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ εκβόιηα. 
 Ο ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) εμέδσζε γηα 
ην 2011 νδεγίεο εκβνιηαζκνύ ησλ εγθύσλ, ηηο νπνίεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ 
θαη λα αθνινπζνύλ όινη νη καηεπηήξεο / γπλαηθνιόγνη, νη καίεο θαη νη άιινη 
επαγγεικαηίεο Τγείαο. 
 Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Δκβνιηαζκώλ, αθνινπζώληαο ηηο δηεζλείο νδεγίεο, 
ζπκπεξηέιαβε ζην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ ησλ ελειίθσλ θαη ηνπο 
εκβνιηαζκνύο ησλ εγθύσλ (Πίλ. 5). 
 Ζ αλνζηαθή απάληεζε ησλ εγθύσλ ζηα εκβόιηα βξέζεθε λα είλαη εμίζνπ 
απνηειεζκαηηθή κε ηηο κε έγθπεο γπλαίθεο. ε γεληθέο γξακκέο, όια ηα εκβόιηα 
πνπ δελ πεξηέρνπλ δώληεο εμαζζελεκέλνπο κηθξννξγαληζκνύο κπνξεί λα 
ρνξεγεζνύλ ζηηο έγθπεο, όπσο ζπλνςίδεηαη ζηνλ πίλαθα 5.  
Αλαιπηηθά γηα νξηζκέλα εκβόιηα:  
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Καηά ηες γρίπες. Υνξεγείηαη κόλν ην ηξηδύλακν αδξαλνπνηεκέλν αληηγξηπηθό 
εκβόιην (ΣIV) πνπ θπθινθνξεί ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή, αλεμάξηεηα κε ηελ 
ειηθία θύεζεο. 
Καηά ηεηάλοσ, δηθζερίηηδας, θοθθύηε: Δάλ έρνπλ πεξάζεη πάλσ από 10 
ρξόληα από ηνλ ηειεπηαίν εκβνιηαζκό θαηά ηεο δηθζεξίηηδαο, ηεηάλνπ, θνθθύηε 
ζπζηήλεηαη 1 δόζε  Td θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο. ηελ αληίζεηε 
πεξίπησζε (επαξθήο πξνζηαζία κέρξη ηνλ ηνθεηό) ζπζηήλεηαη 1 δόζε Tdap 
ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο θύεζεο / ηνθεηνύ. 
Καηά ηοσ πλεσκοληοθόθθοσ: Λόγσ απμεκέλεο λνζεξόηεηαο πλεπκνλίαο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο θαη απμεκέλεο ζπρλόηεηαο πξόσξνπ 
ηνθεηνύ, γεληθά ζπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο κε ην πνιπζαθραξηδηθό εκβόιην 
(PPSV) γηα πξόιεςε πλεπκνληνθνθθηθήο ινίκσμεο ηεο εγθύνπ. Δπηπιένλ, ν 
εκβνιηαζκόο ζπζηήλεηαη θαη γηα λα πξνθπιάμεη ην λενγέλλεην από 
πλεπκνληνθνθθηθέο ινηκώμεηο. Έρεη βξεζεί, όηη ν εκβνιηαζκόο ζην 3ν ηξίκελν 
ηεο θύεζεο είλαη αζθαιήο θαη θαιά αλεθηόο από ηελ έγθπν. Δπίζεο έρεη 
βξεζεί, όηη ν εκβνιηαζκόο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο πξνζθέξεη ζην 
λενγέλλεην πξνζηαηεπηηθό ηίηιν αληηζσκάησλ θαηά ηνπ πλεπκνληνθόθθνπ.   
Καηά ηοσ κεληγγηηηδοθόθθοσ, επαηίηηδας Α θαη επαηίηηδας Β: πζηήλνληαη 
όηαλ ππάξρνπλ παξάγνληεο θηλδύλνπ π.ρ. πγείαο, επαγγέικαηνο, ηξόπνπ 
δσήο ή άιιε έλδεημε (Πίλαθαο 5). Π.ρ. Δκβνιηαζκόο θαηά ηεο επαηίηηδαο Α 
όηαλ ε έγθπνο ηαμηδέςεη ζε πεξηνρή πνπ ελδεκεί ε επαηίηηδα Α θαη δελ 
ππάξρεη έλδεημε αλνζίαο. Δκβνιηαζκόο θαηά ηεο επαηίηηδαο Β γίλεηαη ζηηο 
εγθύνπο κε ηδηαίηεξε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ή ρξήζε λαξθσηηθώλ. 
 
Δκβοιηαζκός θαηά ηες θσκαηίφζες (BCG) 
Γηα ηνπο ελήιηθεο δελ ζσζηήλεηαη εκβοιηαζκός κε BCG. Γηα ηνπο 
κεηαλάζηεο, ζπζηήλεηαη έιεγρνο δεξκναληίδξαζεο  Mantoux  θαηά ηελ είζνδό 
ηνπο ζηε ρώξα θαη εάλ είλαη αξλεηηθή, επαλάιεςε, όηαλ πξόθεηηαη λα πάξνπλ 
άδεηα παξακνλήο. ε πεξίπησζε αλεύξεζεο ζεηηθήο Mantoux , αθνινπζεί 
πεξαηηέξσ έιεγρνο θαη ζεξαπεία ηνπ κεηαλάζηε. 
 
Δκβοιηαζκός κεηαλαζηώλ 
 Γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηώλ, επεηδή θαηά 
θαλόλα είλαη άγλσζηε ε θαηάζηαζε αλνζίαο ηνπο, ηζρύνπλ νη νδεγίεο γηα ηνλ 
εκβνιηαζκό αηόκσλ πνπ δελ έρνπλ έλδεημε αλνζίαο (βιέπε πίλαθεο 1,2,3,4 
θαη 5 κε ηηο επεμεγήζεηο, αλάινγα κε ηελ ειηθία. 
 

 

 

 

Ομάδερ αςξημένος (ςτηλού) κινδύνος ζηα παιδιά, εθήβοςρ και 

ενήλικερ 
 

Ομάδερ αςξημένος κινδύνος για ζοβαπέρ πνεςμονιοκοκκικέρ λοιμώξειρ 

 Παηδηά ειηθίαο  ≤5 εηώλ θαη ελήιηθεο > 50 εηώλ 

 Παηδηά, έθεβνη θαη ελήιηθεο  πνπ παξνπζηάδνπλ έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο 

από ηνπο παξαθάησ επηβαρσληηθούς παράγοληες ή τρόληα λοζήκαηα: 

- Σπγγελείο αληηζσκαηηθέο αλεπάξθεηεο (θπξίσο έιιεηςε ηεο IgG2). 
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- Αλνζνθαηαζηνιή (θιεξνλνκηθή ή επίθηεηε εμαηηίαο λνζήκαηνο ή 

ζεξαπείαο). 

- Μεηνλεθηηθή ζπιεληθή ιεηηνπξγία ή αζπιελία π.ρ. δξεπαλνθπηηαξηθή 

λόζν, ππεξζπιεληζκό, ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηνπ ζπιήλα. 

- Νεθξσζηθό ζύλδξνκν ή ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα. 

- Σαθραξώδε δηαβήηε ή άιιν ρξόλην κεηαβνιηθό λόζεκα.  

- Καξδηαθή λόζν κε ζνβαξέο αηκνδπλακηθέο δηαηαξαρέο. 

- Φξόληεο πλεπκνλνπάζεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ άζζκαηνο θαη 

ηεο θπζηηθήο ίλσζεο.  

- Φξόληνη θαπληζηέο. 

- Γηαθπγή εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ από ζπγγελείο ή επίθηεηεο αηηίεο 

- Κνριηαθά εκθπηεύκαηα 

 

      Ομάδερ αςξημένος κινδύνος για μηνιγγοκοκκική νόζο 

 Αλεκβνιίαζηνη πξσηνεηείο θνηηεηέο, πνπ κέλνπλ ζε θνηηεηηθέο εζηίεο, 

   Μηθξνβηνιόγνη πνπ εθηίζεληαη ζε θαιιηέξγεηεο  κεληγγηηηδόθνθθνπ,  

 Σηξαηηώηεο θαη πξόζσπα πνπ κέλνπλ ή ηαμηδεύνπλ  ζε ελδεκηθέο 

πεξηνρέο (Εώλε κεληγγίηηδαο, ππν-Σαράξηνο Αθξηθή) θαηά ηελ μεξά 

πεξίνδν (Γεθέκβξηνο-Ηνύληνο) θαη  ηδηαίηεξα εάλ ππάξρεη κεγάιεο 

δηάξθεηαο επαθή κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. 

  Δπίζεο, δεηείηαη εκβνιηαζκόο από ηελ θπβέξλεζε ηεο Σανπδηθήο 

Αξαβίαο γηα ηνπο ηαμηδηώηεο ζηελ Μέθθα θαηά ην εηήζην Hajj. 

 
Ομάδερ αςξημένος κινδύνος για θςμαηική μόλςνζη/θςμαηίυζη 

 Μεηαλάζηεο θαη παηδηά κεηαλαζηώλ από ρώξεο κε πςειό ή κέζν 

δείθηε δηακόιπλζεο. 

 Καηαπιηζκνί αζηγγάλσλ θαη παηδηά αζηγγάλσλ θαζώο  θαη άιισλ 

πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο νκαδηθήο δηαβίσζεο. 

 Παηδηά κε Mantoux (-) , ζηελ νηθνγέλεηα ησλ νπνίσλ ππάξρεη άηνκν κε 

θπκαηίσζε (ζεηηθά πηύεια). 

 Νενγλά κεηέξσλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε ηνλ ηό HIV (όρη βξέθε πνπ 

έρνπλ παξνπζηάζεη ήδε ζπκπησκαηνινγία βξεθηθνύ AIDS).  

 Νενγλά, ζην άκεζν πεξηβάιινλ ησλ νπνίσλ ππάξρεη άηνκν κε 

θπκαηίσζε. 

 

ΑΔΑ: 45ΨΨΘ-2ΘΜ



 12 

Ομάδερ αςξημένος κινδύνος  για μόλςνζη από ηον ιό ηηρ Ζπαηίηιδαρ Α  

 Ταμηδηώηεο ζε xώξεο  κε πςειή θαη ελδηάκεζε ελδεκηθόηεηα ηεο 

επαηίηηδαο Α 

 Οκνθπιόθηινη, Τνμηθνκαλείο 

 Δπαγγεικαηίεο Υγείαο 

 Δπαγγεικαηίεο πνπ αζρνινύληαη κε πεηξακαηόδσα, κε  επεμεξγαζία/ 

δηαθίλεζε ηξνθίκσλ 

 Κιεηζηνί πιεζπζκνί(πξνζσπηθό θαη εζσηεξηθνί ηξόθηκνη 

/ζπνπδαζηέο/εθπαηδεπόκελνη ηδξπκάησλ ,γπκλαζίσλ, ιπθείσλ, 

ζηξαηησηηθώλ ,αζηπλνκηθώλ  θ.ά  Σρνιώλ, εηδηθώλ Σρνιείσλ) 

 Πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηδξπκάησλ 

 Άηνκα πνπ έρνπλ θξνληίδα  πηνζεηεκέλνπ παηδηνύ πξνεξρόκελνπ από 

ρώξα κε πςειή ελδεκηθόηεηα, θαηά  ηηο πξώηεο 60 εκέξεο από ηελ 

άθημή ηνπ ζηε ρώξα. Ζ πξώηε από ηηο 2 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ 

ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη ηδαληθά 2 ή πεξηζζόηεξεο εβδνκάδεο πξηλ ηελ 

άθημε ηνπ πηνζεηεκέλνπ παηδηνύ. 

 Άηνκα κε ρξόληα επαηηθή λόζν ή άηνκα πνπ ιακβάλνπλ παξάγνληεο 

πήμεο. 

 

Ομάδερ αςξημένος κινδύνος  για μόλςνζη από ηον ιό ηηρ Ζπαηίηιδαρ Β 

 Άηνκα ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξάο (ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα κε 

πεξηζζόηεξνπο από έλαλ εξσηηθνύο ζπληξόθνπο ζηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ έμη κελώλ). 

 Οκνθπιόθηινη, ηνμηθνκαλείο. 

 Άηνκα κε λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη ζεμνπαιηθά. 

 Άηνκα εηδηθνύ επαγγέικαηνο (πνπ εθηίζεληαη ζε αίκα θαη δπλεηηθά 

κνιπζκέλα βηνινγηθά πγξά). 

 Άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε ηδξύκαηα  ηξνθίκσλ κε πλεπκαηηθή 

πζηέξεζε. 

 Ταμηδηώηεο ζε ρώξεο κε πςειή θαη κέζε ελδεκηθόηεηα Ζπαηίηηδαο Β. 

 Άηνκα πνπ παξαθνινπζνύληαη ζε εηδηθέο Μνλάδεο / Κέληξα γηα 

λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη ζεμνπαιηθά, γηα HIV, γηα ρξήζε 
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λαξθσηηθώλ, γηα ηειηθνύ ζηαδίνπ λεθξηθή αλεπάξθεηα, αηκνδηάιπζε 

θαη γηα αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα.  

 Άηνκα ηνπ ζηελνύ πεξηβάιινληνο παζρόλησλ από ρξόληα ινίκσμε κε 

ηνλ ηό Ζπαηίηηδαο Β. 

 

Ομάδερ αςξημένος κινδύνος  για ζοβαπή λοίμυξη/επιπλοκέρ  από  ηον ιό  

  ηηρ γπίπηρ 

1. Όια ηα άηνκα ειηθίαο 60 εηώλ θαη άλσ. 

2. Δξγαδόκελνη ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο (ηαηξνλνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό θαη ινηπνί εξγαδόκελνη). 

3. Παηδηά θαη ελήιηθεο πνπ παξνπζηάδνπλ έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από 

ηνπο παξαθάησ επηβαρσληηθούς παράγοληες ή τρόληα λοζήκαηα: 

  Φξόληεο πλεπκνλνπάζεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ άζζκαηνο θαη 

ηεο θπζηηθήο ίλσζεο. 

 Καξδηαθή λόζν κε ζνβαξέο αηκνδπλακηθέο δηαηαξαρέο. 

 Αλνζνθαηαζηνιή (θιεξνλνκηθή ή επίθηεηε εμαηηίαο λνζήκαηνο ή 

ζεξαπείαο). 

  Μεηακόζρεπζε νξγάλσλ. 

  Γξεπαλνθπηηαξηθή λόζν (θαη άιιεο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο). 

  Σαθραξώδε δηαβήηε ή άιιν ρξόλην κεηαβνιηθό λόζεκα. 

  Φξόληα λεθξνπάζεηα. 

  Νεπξνκπτθά λνζήκαηα 

4. Έγθπεο γπλαίθεο β΄θαη γ΄ ηξηκήλνπ. 

5. Παηδηά πνπ παίξλνπλ αζπηξίλε καθξνρξόληα (π.ρ. λόζνο Kawasaki, 

ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα θαη άιια) γηα ηνλ πηζαλό  θίλδπλν εκθάληζεο 

ζπλδξόκνπ Reye κεηά από γξίπε. 

6.  Άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελή επαθή κε παηδηά <6 κελώλ ή 

θξνληίδνπλ άηνκα κε ππνθείκελν λόζεκα, ιόγσ ηνπ νπνίνπ 

δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν επηπινθώλ από ηε γξίπε. 

7. Κιεηζηνί πιεζπζκνί (πξνζσπηθό θαη εζσηεξηθνί ζπνπδαζηέο 

γπκλαζίσλ-ιπθείσλ, ζηξαηησηηθώλ θαη αζηπλνκηθώλ ζρνιώλ, εηδηθώλ 

ζρνιείσλ ή ζρνιώλ, ηξόθηκνη θαη πξνζσπηθό ηδξπκάησλ θ.ά.).  

 

Σε περίπηωζε αιιαγής ηωλ επηδεκηοιογηθώλ ζσλζεθώλ (π.τ. 

επηδεκία, παλδεκία) οη ζσζηάζεης αιιάδοσλ. 
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                         ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ                 Αθήνα  27 /12 /2011 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ   &             Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ.143451 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ                           

Δ/ΝΗ  ΔΗΜΟΙΑ  ΤΓΙΕΙΝΗ 

ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΗΜΑΣΩΝ 

                                                                               ΠΡΟ : 

Ταχ. Δ/νση 

Ταχ. Κώδικας 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

Fax              

Βερανζέρου 50                                        

Αθήνα ΤΚ10438                                              

Φ. Καλύβα                 

 (210) 5236948  

 (210) 5233563  

   

 

1. Όλες τις Τ.ΠΕ.  της χώρας  

Τπόψη κ.κ. Διοικητών                  

(Με την υποχρέωση να ενημερωθούν όλες οι 

μονάδες υγείας αρμοδιότητάς σας)                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  

Τπόψη κκ. Γεν. Γραμματέων 

3. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας  

Α) Τπόψη κκ. Περιφερειαρχών (έδρες τους) 

Β) Γεν. Δ/νσεις Δημόσιας Τγείας & 

Κοινωνικής Μέριμνας (έδρες τους) 

(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Πρόνοιας 

των Περιφερειακών Ενοτήτων της 

αρμοδιότητάς σας) 

Γ) Γεν. Δ/νσεις Περιφερειακής Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής (έδρες τους) 

(Με την παράκληση να ενημερωθούν 

όλες οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 

των Περιφερειακών Ενοτήτων της 

αρμοδιότητάς σας) 

4. Τπουργείο Εσωτερικών  

 Γενική Διεύθυνση Σοπικής Αυτοδιοίκησης 

Δ/νση Οργάνωσης  & Λειτουργίας ΟΣΑ 

(Με την παράκληση να σταλεί στους Δήμους 
προς ενημέρωση όλων των φορέων 

περίθαλψης αρμοδιότητάς τους) 

   

 

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες αξιολόγησης ύποπτων περιστατικών Λύσσας»  

            Η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί από το 1987 ως ελεύθερη λύσσας 

(Rabies free country). Λόγω όμως γειτνίασης με χώρες όπου η λύσσα 

υπάρχει με κύριους φορείς τα άγρια ζώα ή το σκύλο, επισημαίνεται ότι 

προσφάτως έχει διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί εργαστηριακά η 

παρουσία λύσσας σε αλεπούδες σε απόσταση 300 μέτρων από τη 

βόρεια συνοριακή μας γραμμή. 

Ως εκ τούτου συνιστάται ο εμβολιασμός των σκύλων, με απόλυτη 

προτεραιότητα τον εμβολιασμό των ποιμενικών σκύλων, κατά μήκος 
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των συνόρων και σε βάθος 30 χιλιομέτρων με νεκρό εμβόλιο, 

προκειμένου να αποτραπεί η επανείσοδος του νοσήματος στη χώρα 

μας. 

Η λύσσα μεταδίδεται με την είσοδο του ιού στον ανθρώπινο 

οργανισμό μέσω ανοιχτών τραυμάτων, πληγών ή μέσω επαφής με τους 

βλεννογόνους, προκαλώντας συνδυασμό νευρολογικών 

συμπτωμάτων. 

Είναι κατανοητές οι δυσκολίες που κάποιες φορές θα κληθούν να 

αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες υγείας σε περιστατικά όπου μπορεί να 

υπάρχει, έστω και θεωρητικά, η πιθανότητα έκθεσης στον ιό της 

λύσσας.  Για το λόγο αυτό, σας στέλνουμε, ως βοήθημα στο έργο σας, 

υπόδειγμα διαχείρισης περιστατικών με δυσκολίες αξιολόγησης. 

Η επιλογή των κατάλληλων ενεργειών για την αντιμετώπιση του 

συγκεκριμένου κάθε φορά περιστατικού και με γνώμονα πάντοτε την 

προστασία της Δημόσιας Υγείας, βαρύνει τον θεράποντα ιατρό. 

Στην επεξεργασία του συνημμένου αλγόριθμου και των σχετικών 

οδηγιών συμμετείχαν εκτός από το Μεσογειακό Κέντρο 

Ζωοανθρωπονόσων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Τμήμα 

Ιολογίας του Ινστιτούτου Λοιμωδών  και Παρασιτικών Νοσημάτων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Δ/νση Δημόσιας 

Υγιεινής του Υπουργείου μας και το Γραφείο Ζωονόσων του Τμήματος 

Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ . 

 

 

υνημμένα: σελίδες 3 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

 Τπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Σροφίμων 

Γρ. κ. Υπουργού 

Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 

Γρ. κ.κ. Γενικών Γραμματέων 

 

 Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων 

Αθηνών, Σμήμα Ιολογίας του 

Ινστιτούτου Λοιμωδών  και 

Παρασιτικών Νοσημάτων 

(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων) 

Νεαπόλεως 25  

Αγ. Παρασκευή 15310 

 

 Μεσογειακό Κέντρο  

Ζωοανθρωπονόσων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Τγείας 

Νεαπόλεως 25  

Αγ. Παρασκευή 15310 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΑ 

ΤΓΕΙΑ 

 

 

Α. ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ 
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 Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων 

Θεσ/νίκης, Σμήμα Ιολογίας  

      26ης Οκτωβρίου 80 

Θεσ/νίκη 54627 
 
 

 ΚΕΕΛΠΝΟ 

           Αγράφων 3-5, 15121 Μαρούσι 

 

 Δ/νση Τγειονομικού ΓΕΕΘΑ 

Στρατόπεδο Παπάγου – Χολαργός  

(με την παράκληση να ενημερωθούν 

όλες οι Υγειονομικές Υπηρεσίες) 

 

 Πανελλήνιο Ιατρικό ύλλογο 

Πλουτάρχου 3,  10675 - Αθήνα 

(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα 

τα μέλη του) 

 

 Πανελλήνιο Κτηνιατρικό  ύλλογο 

Χαλκοκονδύλη 15, 10432- Αθήνα 

(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα 

τα μέλη του) 

 

 Πανελλήνιο Υαρμακευτικό 

ύλλογο 

Πειραιώς 134, 118 54 - Αθήνα 

(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα 

τα μέλη του) 

 

 Ε.Ι. Παστέρ  

           Βασ. Σοφίας 127  11521 Αθήνα 

 

 ΙΥΕΣ 

           18 χιλ. Λεωφ. Μαραθώνος  

           153 51 Παλλήνη Αττική 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών  

3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων 

4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών 

5. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής (3) 
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ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΙ ΝΟΜΟΙ -
ΝΘΙΑ ΚΟΝΣΑ ΣΑ ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ
Σο ηϊο μπορεί να ελεγχκεί με επείγουςα
εξζταςθ5 δείγματοσ για λφςςα (υπάρχει
διακζςιμο δείγμα), το ςυντομότερο
δυνατό, εντόσ 24 ωρϊν8; 

Άμεςθ ζναρξθ χοριγθςθσ εμβολίου. Αν το δείγμα
βγει κετικό, τότε άμεςθ ζναρξθ χοριγθςθσ
εμβολίου και οροφ7.

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΣΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Σο ηϊο μπορεί να ελεγχκεί με εξζταςθ
δείγματοσ για λφςςα, (υπάρχει διακζςιμο
δείγμα), το ςυντομότερο δυνατό, εντόσ 48 
ωρϊν8;

Άμεςθ ζναρξθ χοριγθςθσ εμβολίου.
Αν το δείγμα βγει κετικό, τότε άμεςθ ζναρξθ
χοριγθςθσ εμβολίου και οροφ7.

Τψθλισ επικινδυνότθτασ1 ζκκεςθ ςε
άγριο ηϊο π.χ. λφκοσ, αλεποφ, κουνάβι, 
αςβόσ, νυχτερίδα1

ή
Τψθλισ επικινδυνότθτασ1 ζκκεςθ ςε
ςυμπεριφερόμενο ςαν λυςςαςμζνο4

ςκφλο, γάτα ι άλλο οικόςιτο ηϊο3.

Επαφι με τθν Κτθνιατρικι Αρχι τθσ περιοχισ του
ςυμβάντοσ και διερεφνθςθ για τυχόν
επιβεβαιωμζνο ι φποπτο περιςτατικό λφςςασ ςε
ηϊο, τα τελευταία δφο χρόνια ζωσ ςιμερα†.
Αν υπάρχει τζτοιο, τότε άμεςθ ζναρξθ χοριγθςθσ
εμβολίου και οροφ7 αν δεν υπάρχει, χοριγθςθ μόνο
εμβολίου (ςε εμφανζσ δάγκωμα από νυχτερίδα, 
άμεςθ ζναρξθ χοριγθςθσ εμβολίου και οροφ7).

Οποιαδιποτε ζκκεςθ ςε φυςιολογικά
ςυμπεριφερόμενο9 ςκφλο, γάτα ι άλλο
οικόςιτο ηϊο.

ΕΛΛΑΔΑ - ΟΠΟΙΑΔΘΠΟΣΕ ΠΕΡΙΟΧΘ

+

(α) Ηωντανό ηϊο. Μπορεί να τεκεί
ςε παρακολοφκθςθ για 15 θμζρεσ6; 
(β) Νεκρό ηϊο. Μπορεί να ελεγχκεί με
εξζταςθ δείγματοσ για λφςςα (υπάρχει
διακζςιμο δείγμα), το ςυντομότερο
δυνατό, εντόσ 48 ωρϊν8;

Κακυςτεροφμε τθν ζναρξθ αντιλυςςικισ αγωγισ7. 
Αν το ηϊο εκδθλϊςει ςυμπτϊματα λφςςασ ι γίνει
εργαςτθριακι διάγνωςθ λφςςασ, 
τότε γίνεται άμεςθ ζναρξθ χοριγθςθσ εμβολίου και
οροφ7. Θ αντιλυςςικι αγωγι διακόπτεται αν
αποκλειςτεί το ενδεχόμενο λφςςασ ςτο ηϊο.

Οποιαδιποτε ζκκεςθ ςε μικρό τρωκτικό
(π.χ. ποντίκι, αρουραίοσ, λαγόσ ι
κουνζλι)2 ι ςε μικρόςωμο κθλαςτικό.

ΕΛΛΑΔΑ - ΟΠΟΙΑΔΘΠΟΣΕ ΠΕΡΙΟΧΘ

+

Δεν χρειάηεται να ςυλλθφκεί και να
ελεγχκεί εργαςτθριακά το ηϊο εκτόσ και αν
υπάρχουν αςυνικεισ περιςτάςεισ2.

Δεν ςυντρζχει λόγοσ για χοριγθςθ αντιλυςςικισ
αγωγισ7 εκτόσ και αν υπάρχουν αςυνικεισ
περιςτάςεισ2.

Επαφι με τθν Κτθνιατρικι Αρχι τθσ περιοχισ του
ςυμβάντοσ και διερεφνθςθ για τυχόν
επιβεβαιωμζνο ι φποπτο περιςτατικό λφςςασ ςε
ηϊο, τα τελευταία δφο χρόνια ζωσ ςιμερα†.
Αν υπάρχει τζτοιο, τότε χοριγθςθ εμβολίου7, αν δεν
υπάρχει, καμία ενζργεια. 

Χαμθλισ επικινδυνότθτασ1 ζκκεςθ ςε
άγριο ηϊο π.χ. λφκο, αλεποφ, κουνάβι, 
αςβό, νυχτερίδα.

Χαμθλισ επικινδυνότθτασ ζκκεςθ1 ςε
ςυμπεριφερόμενο ςαν λυςςαςμζνο
ςκφλο, γάτα ι άλλο οικόςιτο ηϊο.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

*Το εργαιείο ασηό είλαη ελδεηθηηθό. Οι τελικές απουάσεις λαμβάνονται από τον επαγγελματία σγείας τον επιβλέποντα το περιστατικό.
† Πάληα ζα πρέπεη λα σπάρτεη άκεζε επηθοηλφλία κε ηελ Κηεληαηρηθή Δηεύζσλζε ηες περηοτής ηοσ ζσκβάληος γηα ελεκέρφζε γηα ηστόλ πρόζθαηε (ηα

ηειεσηαία 2 τρόληα) σπουία ή παροσζία ιύζζας ζηολ εκπιεθόκελο Νοκό ή ζηοσς παραθείκελοσς θαη γηα εθηίκεζε πηζαλόηεηας παροσζίας ιύζζας ζηο δώο.

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ε ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΛΤΑ*†

ΟΧΙ

Άμεςθ ζναρξθ χοριγθςθσ εμβολίου και οροφ7.

ΝΑΙ

ΤΝΘΗΚΕ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΙΣΩΜΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ

Α

Α

Β

Α Β

Α Β
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1. Οριςμόσ ζκθεςησ

Έκθεςη. Θ λφςςα μεταδίδεται με τθν είςοδο του ιοφ ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό μζςω ανοιχτϊν τραυμάτων, πλθγϊν ι μζςω επαφισ με τουσ βλεννογόνουσ. 
το μολυςμζνο ηϊο, ο ιόσ (μπορεί να) βρίςκεται ςτο ςάλιο ι ςτον νευρικό ιςτό. 

Τπάρχουν δφο κφριοι τφποι ζκθεςησ:

Μη ζκθεςη. Επαφι όπωσ χάιδεμα, κράτθμα ενόσ ηϊου ι επαφι ακζραιου δζρματοσ με ςάλιο, αίμα, οφρα ι κόπρανα ενόσ ηϊου δεν ςυνιςτά ζκκεςθ. 

2. Μικρά τρωκτικά (ποντίκια, αρουραίοι, guinea pigs, hamsters, ςκίουροι, τυφλοπόντικεσ κλπ), λαγοί και κουνζλια είναι απίκανο να μεταδϊςουν λφςςα. Δεν
ςυςτινεται προφυλακτικι αγωγι για τυχόν ζκκεςθ εκτόσ και αν υπάρχουν αςυνικιςτεσ περιςτάςεισ (π.χ.  εντελϊσ αςυνικιςτθ ςυμπεριφορά – ενδείξεισ
τραφματοσ από μεγαλφτερο ηϊο). 

3. Αγροτικά Οικόςιτα ηϊα: άλογο, βοοειδζσ, αίγα, πρόβατο, χοίροσ.

4. υμπεριφορά φποπτθ για λφςςα: ςυνδυαςμόσ από νευρολογικά ςυμπτϊματα που καλφτερα ερμθνεφονται από κτθνίατρο που περιλαμβάνουν αλλαγι τθσ
ςυνθκιςμζνθσ ςυμπεριφοράσ, μθ αναγνϊριςθ οικείων προςϊπων, υπερβολικι επικετικότθτα, παράλυςθ, ςπαςμοφσ, υπερβολικι ςιελόρροια, δυςκολία
κατάποςθσ- άρνθςθ φαγθτοφ νεροφ ι αλλαγι φωνισ, αςυνικιςτο γαφγιςμα-νιαοφριςμα -οιμωγζσ.

5. Θ επείγουςα εξζταςθ δείγματοσ για λφςςα απαιτεί ςυνεννόθςθ με τισ Κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ, κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ: Κζντρο Κτθνιατρικϊν
Ιδρυμάτων Ακθνϊν*, Ινςτιτοφτο Λοιμωδϊν & Παραςιτικϊν Νοςθμάτων, Σμιμα Ιολογίασ, Νεαπόλεωσ 25, Αγ. Παραςκευι, 15 310 Ακινα (Σθλ. 210-60 11 499, FAX
210-60 11 499) και (210 6010903, εςωτ. 126), e-mail: viruslab.ath@gmail.com και Κζντρο Κτθνιατρικϊν Ιδρυμάτων Θεςςαλονίκθσ †, Σμιμα Ιολογίασ, 26θσ
Οκτωβρίου 80, 546 27, Θες/νίκθ. (Σθλ. 2310-566 061, FAX 2310-552 023).  Θα πρζπει να γίνει ςυνεννόθςθ με το εργαςτιριο για τον ελάχιςτο χρόνο που κα
χρειαςτεί για να βγει το πρϊτο αποτζλεςμα (IFA ** Άμεςοσ Ανοςοφκοριςμόσ) και να γίνει θ ολοκλιρωςθ των εξετάςεων. Αν υπάρχει θ δυνατότθτα για
εργαςτθριακι εξζταςθ, κα πρζπει να καταβλθκεί κάκε δυνατι προςπάκεια να γίνει εντόσ 48 ωρϊν από τθν ζκκεςθ, επειδι ςτθν πλειοψθφία τουσ τα
περιςςότερα ηϊα κα δϊςουν αρνθτικό εργαςτθριακό αποτζλεςμα και δε κα υπάρχει ανάγκθ για προφυλακτικι αγωγι επειδι θ χϊρα μασ είναι ελεφκερθ
λφςςασ. Βεβαιωκείτε ότι το δείγμα προσ αποςτολι είναι πράγματι από το ηϊο που προκάλεςε τθν πικανι ζκκεςθ ςτον άνκρωπο και ηθτείςτε οδθγίεσ από το
εργαςτιριο για τθν αποςτολι του.  Αν κατά τθν θμζρα παραλαβισ το εργαςτιριο είναι κλειςτό, τότε το δείγμα να παραμείνει ςτο ψυγείο του αποςτολζα. 

* ΚΚΙΑ:Κζντρο Κτθνιατρικϊν Ιδρυμάτων Ακθνϊν
†ΚΚΙΘ: Κζντρο Κτθνιατρικϊν Ιδρυμάτων Θεςς/κθσ
**IFA: Immuno-Fluorescent Antibody test

•Δάγκωμα που διαπερνά το δζρμα– Κάκε τρϊςθ του δζρματοσ με τα δόντια του ηϊου με ταυτόχρονθ
εκροι αίματοσ. Δαγκϊματα ςτο κεφάλι, ςτα χζρια και πολλαπλά δαγκϊματα ενζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο. 

•Ζκκεςθ βλεννογόνου ςε ςάλιο ι νευρικό ιςτό του ηϊου.

Τψηλήσ
επικινδυνότητασ
ζκθεςη

•Δάγκωμα με επιφανειακι τρϊςθ του δζρματοσ- Μικρισ ζνταςθσ δαγκϊματα, χωρίσ εκροι αίματοσ.
•Εκδορζσ, αμυχζσ ι κακϊςεισ που προκαλοφνται από ζνα ηϊο. 

Χαμηλήσ
επικινδυνότητασ
ζκθεςη

6. υνίςταται το ηϊο να είναι περιοριςμζνο και να παρατθρείται επί
15 μζρεσ για τυχόν ςυμπτϊματα λφςςασ. Όλεσ οι δυνατζσ
προςπάκειεσ κα πρζπει να γίνουν για να τεκεί το ηϊο υπό 15 ιμερθ
παρακολοφκθςθ. Εάν δεν εκδθλϊςει ςτο διάςτθμα αυτό λφςςα, 
τότε δεν ιταν μεταδοτικό τθν ςτιγμι τθσ ζκκεςθσ (δεν υπιρχε ιόσ
λφςςασ ςτο ςάλιο του) και δεν χρειάηεται να δοκεί προφυλακτικι
αγωγι. Πρζπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν ακόμα και εμφανίςεισ του
ζςτω και μθ αιχμαλωτιςμζνου ηϊου που μαρτυροφν ότι είναι καλά
ςτθν υγεία του, κατά τθν περίοδο των 15 θμερϊν παρατιρθςθσ
κλπ. Αν ζνα ηϊο πζκανε ι αρρϊςτθςε ςτθν διάρκεια των 15 θμερϊν
παρατιρθςθσ,  καλζςτε άμεςα τθν οικεία Κτθνιατρικι Τπθρεςία ι
ζναν Κτθνίατρο για να αξιολογιςει το ηϊο όςο αφορά τθν λφςςα. 

7. Αντιλυςςικι αγωγι ι προφυλακτικι αγωγι μετά τθν ζκκεςθ (Post 
Exposure Prophylaxis, PEP). 

Θ όςο το δυνατόν ΓΡΘΓΟΡΟΣΕΡΘ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΣΕΡΘ ΠΕΡΙΠΟΙΘΘ
ΣΩΝ ΣΡΑΤΜΑΣΩΝ αποτελεί ουςιϊδεσ μζτρο προφφλαξθσ
(προθγείται τθσ χοριγθςθσ εμβολίου ι και οροφ). 

• Εντοπιςμόσ όλων των τραυμάτων
• Άμεςθ και ενδελεχισ πλφςθ τουσ με νερό και ςαποφνι ( ι

ζςτω μόνο με νερό)
• Εφαρμογι ςε αυτά αικανόλθσ 70% (οινόπνευμα), ιωδίου

(βάμμα ι υδατικό διάλυμα) ι άλλων αντιςθπτικϊν που
μποροφν να αδρανοποιιςουν τον ιό τθσ λφςςασ

Θ αντιλυςςικι αγωγι περιλαμβάνει μία δόςθ εμβολίου
χορθγοφμενο ενδομυϊκά ςτον δελτοειδι τισ μζρεσ 0,3,7,14 και 28. 
Αν κρικεί ότι είναι απαραίτθτοσ και ο αντιλυςςικόσ ορόσ (Rabies 
Immune Globulin, RIG), τότε αυτόσ χορθγείται ταυτόχρονα με τθν
πρϊτθ δόςθ του εμβολίου ι το αργότερο μζχρι 8 θμζρεσ μετά
(πλιρθσ αντιλυςςικι αγωγι). Για να αποφευχκεί αποτυχία τθσ
αγωγισ, τουλάχιςτον θ μιςι ποςότθτα οροφ κα πρζπει να διθκείται
μζςα και γφρω από τθν πλθγι ι το τραφμα. Αν δεν είναι δυνατόν
λόγω τθσ κζςθσ του τραφματοσ, ζκκεςθσ βλεννογόνου ι αγνϊςτου
ςθμείου ζκκεςθσ ςε περιπτϊςεισ εφλογθσ πικανότθτασ ζκκεςθσ ςε
νυχτερίδα, θ χοριγθςθ του οροφ (ι του υπόλοιπου οροφ) γίνεται
ενδομυϊκά ςε ςθμείο απομακρυςμζνο από το ςθμείο εμβολιαςμοφ
π.χ. ο γλουτόσ ι ο δελτοειδισ τθσ αντίκετθσ πλευράσ από αυτι που
ζγινε το εμβόλιο. Αυτοί που ζχουν ανοςοποιθκεί πρόςφατα ςτο
παρελκόν για λφςςα κα πρζπει να λάβουν μόνο το εμβόλιο τισ
μζρεσ 0 και 3 και 7 (χωρίσ ορό).  Θα πρζπει να ακολουκοφνται οι
οδθγίεσ του καταςκευαςτι του οροφ. 

Ενδεικτικά, λεπτομζρειεσ για τα κεραπευτικά ςχιματα
περιλαμβάνονται ςτο «Human Rabies Prevention-United States, 
1999: ςυςτάςεισ τθσ Advisory Committee on Immunization 
Practices (ACIP), διακζςιμο ςτθν θλ. διεφκυνςθ: 
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/cd/cd-cdrab-mmwr-
1999.pdf ι ςτο WHO expert consultation on rabies. First report. 
Geneva, World Health Organization, 2005, διακζςιμο ςτθν θλ. 
διεφκυνςθ: http://www.who.int/rabies/trs931_%2006_05.pdf
Ο χρόνοσ ζναρξθσ τθσ προφυλακτικισ αγωγισ είναι κακοριςτικόσ
για τθν αποτελεςματικότθτά τθσ. Όταν κρίνεται απαραίτθτθ θ μικτι
χοριγθςθ οροφ και εμβολίου, ςε περίπτωςθ που δεν είναι
διακζςιμοσ άμεςα ο ορόσ, θ αγωγι κα πρζπει να ξεκινιςει αμζςωσ
ζςτω και με χοριγθςθ μόνο του εμβολίου και κατόπιν του οροφ, 
το ςυντομότερο δυνατόν. 

• Αν ζνα ηϊο ςτο οποίο υπιρξε ζκκεςθ, παρακολουκικθκε
για 15 θμζρεσ από τθν ςτιγμι τθσ ζκκεςθσ και δεν
εμφάνιςε ςυμπτϊματα λφςςασ, διακόπτεται θ
αντιλυςςικι αγωγι που τυχόν ιδθ χορθγείται.

• Αν θ εργαςτθριακι εξζταςθ δείγματοσ του ηϊου δϊςει
αξιόπιςτο αρνθτικό αποτζλεςμα, διακόπτεται θ
αντιλυςςικι αγωγι που τυχόν ιδθ χορθγείται. 

Ο αντιλυςςικόσ ορόσ διατίκεται από το Ι.Φ.Ε.Σ. τθλ: 2132002500 
(www.ifet.gr)

8. Εάν πρόκειται για υψθλισ επικινδυνότθτασ ζκκεςθ ο ςυνολικόσ
χρόνοσ από τθν ζκκεςθ μζχρι το πρϊτο ςχετικά αξιόπιςτο
εργαςτθριακό αποτζλεςμα δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ 24 ϊρεσ –
48 ϊρεσ (ανάλογα τθν γεωγραφικι περιοχι). Εάν πρόκειται για
χαμθλισ επικινδυνότθτασ ζκκεςθ ο χρόνοσ μπορεί να φτάςει τισ 48 
ϊρεσ.

9. Ζνα φυςιολογικά ςυμπεριφερομζνο ηϊο μπορεί να επιτίκεται (π.χ. 
δαγκϊνει) ςαν μζροσ τθσ φυςιολογικισ ςυμπεριφοράσ του. Π.χ. 
Ζνα ηϊο μπορεί να δαγκϊςει όταν ενοχλθκεί, αντανακλαςτικά
όταν αμφνεται ι όταν προςτατεφει τθν περιοχι του (προκλθτό
δάγκωμα). Οριςμζνα ςκυλιά μπορεί να επιδεικνφουν αυξθμζνθ
επικετικότθτα ςτα πλαίςια τθσ φυςιολογικισ ςυμπεριφοράσ τουσ
π.χ. αδζςποτα ςκυλιά ςε αγζλεσ μερικζσ φορζσ εμφανίηονται
(φυςιολογικά) επικετικά. 

Πθγζσ: 
1. Current Who Guide Rabies Pre and Post-exposure Prophylaxis in Humans, Revised 30 June 2009
2. NEW YORK CITY DEPARTMENT of HEALTH and MENTAL HYGIENE
3. HUMAN RABIES POST-EXPOSURE PROPHYLAXIS (PEP) PROTOCOL, Michigan Department of Community Health Zoonotic and Special Projects Section, August 2009
4. Centre for Infections CLINICAL RABIES SERVICE,April 2010, Health Protection Agency, U.K.
5. Excerpt from “WHO recommended standards and strategies for surveillance, prevention and control of communicable diseases"  
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