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Της αιμιλιας ςταθακου

Ε
κκληση στους γονείς να εμβολιάσουν 
τα παιδιά τους ενόψει της έναρξης της 
νέας σχολικής χρονιάς απευθύνει η επι-

στημονική κοινότητα. Οι μελέτες έχουν δείξει 
ότι η θωράκιση του παιδικού πληθυσμού παί-
ζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του τεί-
χους ανοσίας. Ωστόσο, μόλις το 3% των ελλη-
νόπουλων ηλικίας 12 έως 14 ετών έχει εμβολι-
αστεί για τον κορωνοϊό, ενώ στα παιδιά λίγο 
μεγαλύτερης ηλικίας το αντίστοιχο ποσοστό 
φτάνει το 11%.

Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, στο σχετι-
κό δελτίο ενημέρωσης που απέστειλε στα μέλη 
της, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «δεν πρέπει 
να υπάρξει διστακτικότητα από κανέναν παι-
δίατρο για τους εμβολιασμούς». Αναφορικά 
με την COVID-19, επισημαίνει ότι θα πρέπει 
να τονίζονται οι δυσάρεστες συνέπειες της νό-
σου και όχι οι σπανιότατες παρενέργειες των 
εμβολίων, που ήδη οδήγησαν στην αχρήστευ-
ση ενός εμβολίου, πολύ αποτελεσματικού». Η 
Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία συνιστά να ξε-
κινήσει άμεσα ο εμβολιασμός όλων των παι-
διών 12-17 ετών και σε λίγους μήνες να επε-
κταθεί και στα παιδιά 5-12 ετών, αν θέλουμε, 
όπως λέει χαρακτηριστικά, τα παιδιά να βρε-
θούν στο φυσιολογικό τους περιβάλλον, που 
είναι το σχολείο. 

Ασφάλεια
Καθησυχαστικός για την ασφάλεια του εμβολί-
ου στα παιδιά είναι ο ομότιμος καθηγητής Παι-
διατρικής και Ενδοκρινολογίας του ΕΚΠΑ και μέ-
λος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Γιώρ-
γος Χρούσος. «Μέχρι στιγμής, η ασφάλεια του 
εμβολίου είναι σε εξαιρετικά επίπεδα και όσον 
αφορά τα παιδιά», λέει ο καθηγητής και επι-
σημαίνει ότι στις ΗΠΑ και στον Καναδά έχουν 
ήδη χορηγηθεί εκατομμύρια δόσεις, χωρίς να 
έχουν προκαλέσει επιπλοκές. Ειδικά για τη μυ-
οκαρδίτιδα που έχει συσχετιστεί με τον εμβολι-
ασμό στις νεαρές ηλικίες, ο Γ. Χρούσος επιση-
μαίνει ότι δεν πρέπει να μας προβληματίζει, κα-
θώς η συχνότητα της εμφάνισής της είναι μικρή 
και η νόσος εκδηλώνεται σε ελαφριά μορφή.

«Το στέλεχος “Δέλτα” είναι περισσότερο με-
ταδοτικό και επιθετικό και αναμένουμε μια δεύ-
τερη επιδημία που θα χτυπήσει τους ανεμβο-
λίαστους. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι και οι εμ-
βολιασμένοι μπορεί να μεταδώσουν τον ιό, ο 
εμβολιασμός των παιδιών και ειδικά όσων ανή-
κουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου είναι μονό-
δρομος», επισημαίνει ο καθηγητής Παιδιατρι-
κής και Ενδοκρινολογίας, τονίζοντας όμως ότι 
σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα υποχρε-
ωτικότητας και πως θα παραμείνει επιλογή του 
γονιού εάν θα εμβολιάσει ή όχι το παιδί του. 

Την ίδια ώρα, ενθαρρυντικά είναι τα αποτε-
λέσματα των κλινικών δοκιμών του εμβολίου σε 
παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών που διενεργούν 
οι εταιρείες Pfizer και Moderna. Ο καθηγητής 
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Γιάννης 
Τούντας εκτιμά ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές 
και επισημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσει ο εμβο-
λιασμός και γι’ αυτή την ηλικιακή ομάδα. «Τα 

Eρχεται 
ο εμβολιασμός 
για παιδιά άνω 
των 5 ετών
Ποιες είναι 
οι προϋποθέσεις 
που μελετούν 
οι επιστήμονες 
για να δώσουν 
το «πράσινο φως»

προκειμένου να επισπευσθεί ο εμβολιασμός, 
θα πρέπει να επεκταθεί το μέτρο της υποχρε-
ωτικότητας σε όλες τις κατηγορίες εργαζομέ-
νων που έρχονται σε καθημερινή επαφή με δι-
αφορετικά άτομα, ώστε να αυξηθούν οι περι-
ορισμοί στις μετακινήσεις των ανεμβολίαστων 
και η πρόσβασή τους σε δημόσιες συναθροί-
σεις, και να εφαρμοστούν ειδικά προγράμμα-
τα πειθούς, μέσω αγωγής υγείας, κυρίως για 
νέους και χαμηλότερα μορφωτικά στρώμα-
τα. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι κανόνες και οι 
συστάσεις των γιατρών για τον εμβολιασμό 
των παιδιών διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 
Στη Γαλλία έχει ανοίξει ήδη από τον Ιούνιο το 
πρόγραμμα εμβολιασμού για τα παιδιά ηλικί-
ας 12-17 ετών και το 51,6% εξ αυτών έχει ήδη 
λάβει την πρώτη δόση. Στη Γερμανία η Εθνι-
κή Επιτροπή Υγείας απευθύνει ισχυρή σύστα-
ση για εμβολιασμό όλων των παιδιών άνω των 
12 ετών και όχι μόνο εκείνων που πάσχουν από 
χρόνια νοσήματα. 

Ο εμβολιασμός της ηλικιακής ομάδας 12-17 
ετών έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο στην Ιταλία 
και ήδη το 23% είναι πλήρως εμβολιασμένο. Δα-
νία, Νορβηγία, Αυστρία, Σουηδία, Καναδάς και 
Ισπανία έχουν ήδη ξεκινήσει τον εμβολιασμό 
ατόμων ηλικίας άνω των 12 ετών. Στις ΗΠΑ και 
στη Βρετανία, όπου προχωρά με ταχείς ρυθ-
μούς ο εμβολιασμός των εφήβων, συζητείται 
ήδη ο εμβολιασμός παιδιών άνω των 5 ετών 
ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμέ-
να, εξετάζεται η χορήγηση μίας δόσης του εμ-
βολίου της Pfizer ή της Moderna. Παράλληλα, 
στις ΗΠΑ, από τα 25 εκατομμύρια παιδιά ηλι-
κίας 12-17 ετών, τα 10,9 έχουν λάβει τουλάχι-
στον 1 δόση του εμβολίου της εταιρείας Pfizer. 

μικρότερα παιδιά μεταδίδουν το στέλεχος “Δέλτα” 2,5 φο-
ρές περισσότερo από ό,τι οι έφηβοι και παίζουν μεγάλο ρό-
λο στη διασπορά του ιού», εξηγεί.

Σύμφωνα με τον κ. Τούντα, η ανοδική πορεία της πανδη-
μίας θα συνεχιστεί μέχρι την απόκτηση της συλλογικής ανο-
σίας, δηλαδή μέχρι να εμβολιαστεί τουλάχιστον το 70% του 
γενικού πληθυσμού, συν 10% που θα συνεισφέρουν με πα-
θητική ανοσία τα ήδη μολυσμένα άτομα. Ωστόσο, όπως επι-
σημαίνει ο καθηγητής, με τους σημερινούς ρυθμούς εμβολι-
ασμού, θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες για να εμβο-
λιαστεί πλήρως το επιπλέον 15% που χρειάζεται για να θω-
ρακιστεί η χώρα μας απέναντι στην πανδημία. 

Για τον λόγο αυτόν, σύμφωνα με τον καθηγητή του ΕΚΠΑ, 


