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ΠΟΛΙΤΙΚΗ  «Πράσινο φως»
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Ανοίγει 
η συζήτηση 
για βρέφη 
και νήπια
Επιταχύνονται οι κλινικές έρευνες για 

την ανάπτυξη ασφαλών σκευασμάτων για ηλικίες 
και κάτω των πέντε ετών. Μιλούν στην «R» 

κορυφαίοι επιστήμονες για τα «παιδικά εμβόλια» 
που ετοιμάζουν Pfizer και Moderna
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Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΟΥ

Σ
ημαντικό ρόλο στον έλεγχο της πανδημί-
ας και στη δημιουργία τείχους ανοσίας 
διαδραματίζει ο εμβολιασμός του παιδι-

κού πληθυσμού. Στη χώρα μας περισσότερα 
από 140.000 παιδιά άνω των 12 ετών έχουν 
ήδη εμβολιαστεί, ενώ ανοίγει ο δρόμος και για 
τον εμβολιασμό μικρότερων παιδιών, καθώς 
και βρεφών άνω των έξι μηνών. 

Το «πράσινο φως» για τον εμβολιασμό των 
παιδιών ηλικίας 5 έως 12 ετών αναμένεται να 
δώσουν οι ρυθμιστικές Αρχές μέσα στον Οκτώ-
βριο. Η εταιρεία Pfizer έχει δηλώσει ότι θα υπο-
βάλει το σχετικό αίτημα στον Αμερικανικό Ορ-
γανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) μέχρι 
το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ αμέσως μετά θα εί-
ναι διαθέσιμα τα δεδομένα για παιδιά ηλικίας 
2 έως 5 ετών. Παράλληλα, η εταιρεία Moderna 
ανακοίνωσε ότι ξεκινά κλινική μελέτη για παι-
διά ηλικίας 6 έως 11 ετών, ενώ διεξάγει μελέ-
τες επιλογής καταλληλότερης δόσης σε ακόμη 
μικρότερες ηλικιακές ομάδες. Τα προκαταρκτι-
κά αποτελέσματα των μελετών δείχνουν ότι τα 
εμβόλια στα παιδιά είναι αποτελεσματικά και 
μάλιστα φαίνεται ότι έχουν λιγότερες παρενέρ-
γειες από τους ενήλικες. 

«Εχουμε πλέον επαρκή στοιχεία για την ασφά-
λεια των εμβολίων, καθώς εκατομμύρια παιδιά 
σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη εμβολιαστεί», επι-
σημαίνει ο καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδο-
κρινολογίας και μέλος της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών Γιώργος Χρούσος. Αναφορικά 
με τις παρενέργειες που έχουν παρατηρηθεί, ο 
καθηγητής επισημαίνει ότι έχουν διαπιστωθεί 
κάποια ελάχιστα περιστατικά περικαρδίτιδας, 
η οποία ωστόσο είναι παροδική και αυτοϊάσι-
μη. «Τα αποτελέσματα των μελετών είναι ενθαρ-
ρυντικά και για τις μικρότερες ηλικίες», τονίζει 
ο Γ. Χρούσος και εκτιμά ότι σύντομα θα έχου-
με δεδομένα για τον εμβολιασμό των βρεφών 
και των νηπίων. «Τα νεογέννητα είναι περισσό-
τερο ευάλωτα στις επιπλοκές της λοίμωξης και 
είναι σημαντικό να τα προστατεύσουμε. Ωστό-
σο, οι μελέτες αναμένεται να διαρκέσουν για με-
γαλύτερο χρονικό διάστημα, γιατί, όπως είναι 
αναμενόμενο, υπάρχει αυξημένη ευαισθησία 
γι’ αυτή την ομάδα», καταλήγει ο Γ. Χρούσος.  

Ο δρόμος για τον εμβολιασμό των παιδιών 
μικρότερης ηλικίας, μεταξύ 6 μηνών και 2 ετών, 
εκτιμάται ότι πρόκειται να ανοίξει μέσα στον 
Νοέμβριο, καθώς η Pfizer δήλωσε ότι μέχρι τό-
τε θα έχει συγκεντρώσει τα δεδομένα ασφάλει-
ας και αποτελεσματικότητας γι’ αυτές τις ηλικί-
ες. Ωστόσο, κάποιες χώρες έχουν ήδη ξεκινή-
σει τον εμβολιασμό νηπίων και βρεφών, όπως 


