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Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου



ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β  (Hep B) 
 
    1   α.   Χορηγείται σε 3 δόσεις  2-3, 4-5, και 6-8 μηνών είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό  με άλλα εμβόλια. 

      β. Στα βρέφη των οποίων η μητέρα είναι φορέας ηπατίτιδας Β χορηγείται μία δόση του εμβολίου τις 
πρώτες 12 ώρες μετά τη γέννηση μαζί με 0,5ml υπεράνοση σφαιρίνη Ηπατίτιδας Β (HBIG). 
Ακολούθως συνεχίζουμε κανονικά με άλλες 3 δόσεις είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με άλλα εμβόλια 
όπως αναφέρεται πιο πάνω, αγνοώντας την 1η δόση. 

      γ. Λόγω ανάπτυξης κυττάρων μνήμης, δεν χρειάζεται αναμνηστική δόση εκτός σε άτομα που ανήκουν 
σε ομάδες υψηλού κινδύνου.  

 
ΑΙΜΟΦΙΛΟΣ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΣΑΣ (Hib) 

 
     2.     Χορηγείται σε 4 δόσεις  2-3, 4-5, 6-8  και 18-20  μηνών είτε μόνο του είτε σαν πολυδύναμο. 
 
ΔΙΦΘΕΡΙΤIΔΑ - ΤΕΤΑΝΟΣ-ΚΟΚΚΥΤΗΣ   (DTaP)   Aκυτταρικό 
 

   3 α.  Χορηγείται  στη  ηλικία 2-3, 4-5, και 6-8 μηνών. Επαναλαμβάνεται στην  ηλικία 18-20 μηνών και 4-6 
χρονών.  

      β. Το DTαP μπορεί να συνδυασθεί με άλλα εμβόλια  (τετραπλά πενταπλά, εξαπλά). 
      γ. Μετά την ηλικία των 7 χρονών χορηγείται πάντοτε το Td τύπου ενηλίκων. Από το 2009 κυκλοφορεί 

και το ΤdaP (Boostrix) που είναι συνδυασμός του Td ( τύπου ενήλικος) και  ακυτταρικού κοκκύτη. 
      δ.    Το TdaP (Boostrix)  χορηγείται στην ηλικία των 11-12 χρονών σε μία δόση και μετά χορηγείται το Td 

κάθε 10 χρόνια. 
 
  ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ (IPV ) Αδρανοποιημένο 
 
   4  α. Συνιστάται η χορήγηση του αδρανοποιημένου εμβολίου IPV. Χορηγείται  στην    ηλικία  2-3,  4-5, και 

6-8 μηνών σε συνδυασμό με  άλλα εμβόλια (πολυδύναμα), και επαναλαμβάνεται στην  ηλικία 18-20 
μηνών και 4-6 χρονών.  

    β. Σαν αναμνηστική δόση στην ηλικία των 4-6 ετών χρησιμοποιείται το τετραδύναμο DTaP-IPV.  
  
ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ (Synflorix,  Prevenar13)   Συνδεδεμένο 
 
      5. Εάν  η  χορήγηση του αρχίσει  κάτω  των  6 μηνών  χρειάζονται  4 δόσεις, 3, 5, 7 και 12-18 μηνών. 

Βρέφη 6-12 μηνών, 3 δόσεις και μετά την ηλικία των 12 μηνών 2 δόσεις. Τα μεσοδιαστήματα μεταξύ 
των εμβολίων πρέπει να είναι 2 μήνες. Από 2-5 χρονών χορηγείται μία μόνο δόση. Συνιστάται να 
γίνονται έγκαιρα και οι 4 δόσεις. Στη Κύπρο κυκλοφορούν 2 εμβόλια το 10δύναμο Synflorix και το 
13δύναμο Prevenar13. Το Prevenar13 χορηγείται επίσης σε ομάδες υψηλού κινδύνου από 5-17 ετών 
σε μία δόση. Έχει επίσης εγκριθεί η χορήγηση του και σε ενήλικες σε μία δόση. 
 

ΡΟΤΑΙΟΣ( RV1, RV5) 
 

6. α.   Rotateq (RV5).  Χορηγείται σε 3 δόσεις. Η πρώτη δόση χορηγείται στην  ηλικία των 6-8 εβδομάδων 
          και η 2η και 3η με μεσοδιαστήματα ενός μηνός. 
    β.  Rotarix (RV1).  Χορηγείται σε 2 δόσεις. Η πρώτη δόση χορηγείται στην ηλικία των 6-8 εβδομάδων 
         και η 2η μετά από ένα μήνα.  

Η πλήρης σειρά  και των 2 εμβολίων πρέπει να συμπληρωθεί πριν από  την  ηλικία των 26          
εβδομάδων. 

          
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΣ B (Bexsero) 
     
     7 Εάν η χορήγηση του αρχίσει μεταξύ 2-5 μηνών χρειάζονται 3 δόσεις με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 1 

μήνα . Αναμνηστική δόση μεταξύ 12-23 μηνών. Βρέφη 6-11 μηνών  2 δόσεις με μεσοδιάστημα 2 
μήνες. Αναμνηστική  δόση στην ηλικία 12-23 μηνών. Παιδιά  12-23 μηνών  2 δόσεις με μεσοδιάστημα  
2 μήνες. Αναμνηστική δόση μετά από 12-24 μήνες. Παιδιά 2-10 χρονών 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 2 
μήνες. Παιδιά πάνω από 11 χρονών και ενήλικες 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 1 μήνα.  

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΣ Α,C,W135,Y (Menveo-Nimenrix) 
      
        8 To Nimenrix χορηγείται στην ηλικία των 12 μηνών ενώ το Menveo στην ηλικία των 2 ετών 

Τον Αύγουστο του 2013 ο FDA  έχει εγκρίνει τη χορήγηση του Menveo στις ηλικίες των 2,4, και 6 
μηνών σε βρέφη υψηλού κινδύνου. Στα παιδιά που είχαν προηγουμένως εμβολιαστεί με εμβόλιο 
μηνιγγιτιδοκόκκου C (1 ή 3 δόσεις) συνιστάται αναμνηστική δόση  του MEN4 στην ηλικία των 11 
χρονών. Επίσης σε παιδιά που εμβολιάστηκαν με το πολυσακχαριδικό  A+C μπορεί να χορηγηθεί 1 
δόση ΜΕΝ4 αφού περάσουν  2 ½ -3 χρόνια από τον εμβολιασμό. Το MEN 4  συνιστάται να χορηγείται 
1 μήνα πριν ή 3 μήνες μετά από εμβόλια που περιέχουν τέτανο ή κοκκύτη διότι προκαλούν ελάττωση 
των αντισωμάτων έναντι του Men A, Men C και W135 (Nimenrix), ή του κοκκύτη (2 από τα 3 αντιγόνα) 
και της οροομάδας W135 (Menveo). 

 

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΣ -  (Μen C)   Συνδεδεμένο 
 
       9.      Χορηγείται σε 2 δόσεις 2, και 4 μηνών. Αναμνηστική δόση χορηγείται  στην  ηλικία των 
                15-18 μηνών. Μετά την ηλικία  των 12 μηνών χορηγείται μόνο  μία δόση.  
           
IΛΑΡΑ-ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ-ΕΡΥΘΡΑ (ΜΜR) 
 

10. Χορηγείται στην ηλικία των 13-15 μηνών. Η δεύτερη δόση  χορηγείται στην ηλικία των 4-6 χρονών. 
Παιδιά άνω των 6 χρονών που δεν συμπλήρωσαν τις 2 δόσεις μπορούν να εμβολιασθούν σε οπ 
οιαδήποτε ηλικία. 

 
IΛΑΡΑ-ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ-ΕΡΥΘΡΑ-ΑΝΕΜOΒΛΟΓΙΑ  (MMRV) 
 

11. Κυκλοφορεί επίσης το MMRV που είναι συνδυασμός του MMR  και της Ανεμοβλογιάς..  Στη 1η δόση 
μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  είτε ο συνδυασμός   MMRV,   είτε  το   εμβόλιο της Ανεμοβλογιάς και το 
MMR ξεχωριστά. Εάν η 1η δόση χορηγηθεί  μετά την ηλικία των 4 ετών προτιμάται το MMRV. Όταν 
χορηγείται σαν 2η δόση  προτιμάται το MMRV (4-12 χρονών). 
Σε  περίπτωση  οικογενειακού  ιστορικού πυρετικών σπασμών συνιστάται να  γίνονται  ξεχωριστά.  

  
ΑΝΕΜOΒΛΟΓΙΑ (VAR) 
 

12 α. Συνιστάται  η  χορήγηση  2  δόσεων.  Η πρώτη  δόση χορηγείται στην ηλικία των13-15 μηνών και η   
2η στην ηλικία των 4-6 χρονών. Από  6 χρονών και άνω, σε όσα παιδιά δεν έχουν εμβολιασθεί θα   
χορηγούνται επίσης 2 δόσεις με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 6-8 εβδομάδες. 

                β.  Σε περίπτωση  που  χρησιμοποιηθεί  το MMRV  η  πρώτη  δόση  χορηγείται  στην   ηλικία των 13-   
15 μηνών και η 2η στην ηλικία των 4-6 χρονών. 

 
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α (Hep A) 
 
         13.    H ηπατίτιδα Α χορηγείται από την ηλικία 2 χρονών και άνω σε 2 δόσεις. Η  2η   δόση χορηγείται 6-12 

μήνες μετά την 1η. 
  
ΙΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV4, HPV2) 
 

14. Tο Silgard περιέχει τους ιούς 16, 18 (καρκίνος τραχήλου) και 6, 11   (κονδυλώματα). Χορηγείται  από 
9 ετών  και  άνω σε 3 δόσεις, η 2η δόση  2   μήνες από την 1η  και η3η , 4 μήνες από την 2η. Τον 
Οκτώβριο του 2009   εγκρίθηκε η χορήγηση του   σε αγόρια και  άνδρες  από 9-26 ετών. Στις αρχές 
του 2014 εγκρίθηκε από την EMA η χορήγηση του, σε 2 δόσεις σε άτομα (αγόρια κορίτσια) στις ηλικίες 
9-13 ετών (συμπλήρωση μέχρι 14 ετών) Η 2η δόση χορηγείται 6 μήνες μετά την 1η.  
Το Cervarix περιέχει τους ιούς 16 και 18. Χορηγείται από 9 ετών και άνω σε 3 δόσεις.  Η 2η , 1 μήνα 
από την 1η,  και  η 3η,    5 μήνες από  την  2η.Το Cervarix έχει επίσης εγκριθεί από την EMA για χορήγηση 
2 δόσεων σε κορίτσια 9-14 ετών. (συμπλήρωση μέχρι 15 ετών). Η 2η δόση χορηγείται 
 5-13 μήνες μετά την 1η. 

  
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΣ -  (Men A+C)  Πολυσακχαριδικό 
 

15. Χορηγείται μόνο σε περιπτώσεις επιδημίας και σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Δεν χορηγείται  κάτω  
των  δύο  ετών   γιατί  δεν έχει ανοσολογική ανταπόκριση.  

 
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ  (BCG) 
 

16,  Η  χορήγηση του ΒCG δεν συνιστάται επί του παρόντος εκτός αν αλλάξουν τα επιδημιολογικά 
δεδομένα ή αν κυκλοφορήσει νέο εμβόλιο.  

 
ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ -  (PPSV23)  Πολυσακχαριδικό 
 
         17.    Το πολυδύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο (23 στελέχη) είναι αποτελεσματικό    μετά την  ηλικία των 

2 ετών. Χορηγείται  μόνο  σε  άτομα υψηλού κινδύνου για  πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις. Αναμνηστική 
δόση χορηγείται σε  3-5 χρόνια.  

 
ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ    ΕΜΒΟΛΙΟ (TIV) 
 

18. Χορηγείται μόνο στις γνωστές ενδείξεις σε ηλικία 6 μηνών και άνω. 
Από 6-36 μηνών χορηγείται σε δόση 0.25ml, και από 3 χρονών και άνω 0.5ml.  
Σε παιδιά κάτω των 9 χρονών που εμβολιάζονται για 1η φορά χρειάζονται 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 
τουλάχιστον 4 εβδομάδες. Επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. 
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