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 Οι εμβολιασμοί έχουν συντελέσει στη μείωση της νοσηρότητας και 

θνησιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την πρόοδο της επιστήμης, 

παρασκευάζονται νέα εμβόλια και με διαφορετικούς τρόπους, με αποτέλεσμα να 

εγείρονται διάφορα ζητήματα ασφάλειας, ενδείξεων, αλληλεπιδράσεων και 

αποτελεσματικότητας. Οι αλλεργίες είναι αρκετά συχνές στην παιδική ηλικία, οπότε 

ο παιδίατρος έχει συχνά να αντιμετωπίσει θέματα που αφορούν τα εμβόλια και τις 

αλλεργίες. Οι αλλεργικές αντιδράσεις μετά από εμβολιασμό είναι πολύ σπάνιες, 

ειδικά η αναφυλαξία. Άλλωστε, η αναφυλακτικού τύπου προηγηθείσα αντίδραση σε 

εμβόλιο ή σε κάποια από τα συστατικά του αποτελεί ουσιαστικά τη μόνη απόλυτη 

αντένδειξη για όλα τα εμβόλια. Τα παιδιά με αλλεργικό άσθμα έχουν ένδειξη για 

τον ετήσιο αντιγριπικό εμβολιασμό, όπως και τα παιδιά με σοβαρό άσθμα ένδειξη 

για το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, επιπλέον του 

13-δύναμου. Οι τροφικές αλλεργίες, όπως το αυγό, δεν αποτελούν αντένδειξη για 

τα περισσότερα από τα συνήθη εμβόλια. Η αλλεργία στα αντιβιοτικά σπάνια αφορά 

αυτά που περιέχονται στα εμβόλια, οπότε, γενικά, δεν αποτελούν αντένδειξη για 

διενέργεια εμβολιασμού.  Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή της εμπειρίας, των 

στάσεων και των πρακτικών που ακολουθούν οι παιδίατροι της Κρήτης για τα 

εμβόλια σε σχέση με τις αλλεργίες. Για το σκοπό αυτό, συντάχτηκε ερωτηματολόγιο 

με 23 ερωτήσεις, σε θεματικές ενότητες συναφείς με τα ζητήματα που 
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αναφέρθηκαν. Το ερωτηματολόγιο εστάλη ηλεκτρονικά στους παιδιάτρους (σε 195), 

ενώ σε άλλους με τηλεφωνική ή προσωπική επαφή. Τα αποτελέσματα (157 

απαντήσεις) ήταν παρόμοια με τα διεθνή δεδομένα. Οι άμεσες αλλεργικές 

αντιδράσεις ήταν σπάνιες, ειδικά η αναφυλαξία. Οι παιδίατροι συναντούν αρκετά 

συχνά γονείς διστακτικούς για τα εμβόλια λόγω αλλεργιών, όμως, στις περισσότερες 

περιπτώσεις με χρήση κατάλληλων επιχειρημάτων τελικά πείθονται. Σε παιδιά με 

αλλεργικό άσθμα οι περισσότεροι συστήνουν το ετήσιο αντιγριπικό εμβόλιο, κάτι 

που δεν ισχύει με το 23-δύναμο αντιπνευμονιοκοκκικό για τα παιδιά με σοβαρό 

άσθμα. Οι τροφικές αλλεργίες αρκετά σπάνια αποτελούν λόγο αναβολής 

εμβολιασμού. Σε αλλεργία στο αυγό οι περισσότεροι συστήνουν τον εμβολιασμό με 

MMR, όμως, αρκετοί παραπέμπουν τα παιδιά στο νοσοκομείο. Η αλλεργία στα 

αντιβιοτικά πολύ σπάνια ήταν λόγος αναβολής εμβολίου. Οι παιδίατροι της Κρήτης 

αντιμετωπίζουν με παρόμοιο τρόπο τα προβλήματα που αφορούν τα εμβόλια και 

τις αλλεργίες, γνωρίζοντας, σε γενικές γραμμές, τα τρέχοντα δεδομένα. 
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Vaccines have contributed to the reduction of morbidity and mortality 

worldwide. New vaccines in new ways are manufactured, thus safety, indications, 

interaction, efficacy are of great interest. Pediatricians often are concerned of 

allergies and post vaccination allergy issues, as allergies are quite common in 

childhood. Allergic reactions are extremely rare, especially anaphylaxia. Moreover, 

anaphylaxia to a vaccine or to a vaccine’s component is the only absolute 

contraindication for all vaccines. Children with allergic asthma must receive annual 

flu vaccine, as well as those with severe asthma who should receive 23-valent 

antipneumococcal vaccine. Food allergies, for example egg allergy, are not 

contraindications for most of common vaccines. Regarding the allergy to 

antimicrobial agents of the vaccines, it is extremely rare, and vaccination, in general, 

is not contraindicated. This project’s aim was to record the experience, knowledge 

and practices of Crete’s pediatricians, regarding allergies and vaccines. For that 

reason, a questionnaire of 23 questions was mailed to 195 pediatricians, 

approaching the issues above. Allergic reactions, including anaphylaxia, were 

extremely rare. Pediatricians often meet hesitants parents on behalf of allergies, but 

usually convince them.  Most pediatricians advice children with asthma to receive 

annual flu vaccine, but few of them advice children with severe asthma to take the 

23-valent antipneumococcal vaccine. Food allergies are a rare reason to postpone 

vaccination. In cases of egg-allergy, most of pediatricians advice the MMR 

vaccination, but in some cases this is suggested to be performed in a hospital setting. 
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Allergies to antibiotics rarely was a reason to postpone vaccination. Crete’s 

pediatricians face vaccines and allergies issues in similar way as everywhere, being 

aware, in general, of current data.  
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1. Εισαγωγή 

Τα εμβόλια, αναμφισβήτητα, έχουν συμβάλλει στη μείωση των λοιμωδών 

νοσημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την πρώτη τους μαζική εφαρμογή, βέβαια, 

έχουν αλλάξει πολλά, τόσο στον αριθμό τους, όσο και στα είδη των παθογόνων για 

τα οποία στοχεύουν να προκαλέσουν ανοσία στο εμβολιαζόμενο άτομο (1) . Ενώ το 

πρώτο εμβόλιο που εφαρμόστηκε ευρέως παρασκευάστηκε για ένα παθογόνο, τον 

ιό της ευλογιάς, με τελικό αποτέλεσμα την πλήρη εκρίζωση του ιού από την 

παγκόσμια κοινότητα, τώρα έχουμε στη διάθεσή μας εμβόλια για περισσότερα από 

20 νοσήματα που εφαρμόζονται σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, με έναρξη, 

ασφαλώς, των περισσοτέρων ήδη από τη βρεφική και παιδική ηλικία. Ως 

αποτέλεσμα του μαζικού εμβολιασμού έχουμε τη μείωση της νοσηρότητας και 

θνησιμότητας από λοιμώξεις σε όλες τις ηλικιακές ομάδες (2) (3) (4). Άλλωστε, η 

ανοσοποίηση μέσω του εμβολιασμού συμπεριλαμβάνεται στα δέκα επιτυχέστερα 

επιτεύγματα της δημόσιας υγείας για τον 20ο αιώνα, σύμφωνα με τα επίσημα 

στοιχεία φορέων που ασχολούνται με τα μεταδοτικά νοσήματα, όπως είναι το CDC 
(5)

 Στο πέρασμα του χρόνου, όμως, άλλαξε και ο τρόπος παρασκευής των 

εμβολίων, με στόχο, το να γίνουν ασφαλέστερα, αποτελεσματικότερα αλλά και πιο 

οικονομικά. Έτσι, την παρασκευή των εμβολίων από τις δερματικές βλάβες των 

νοσούντων αγελάδων για το πρώτο εμβόλιο για την ευλογιά, διαδέχτηκαν τα νεκρά, 

τα τμηματικά, τα ζώντα εξασθενημένα εμβόλια, και τις τελευταίες δεκαετίες η 

μέθοδος του ανασυνδυασμένου DNA και η ακόμη νεότερη «ανάστροφη 

εμβολιολογία», ενώ προσπάθειες για νεότερα γίνονται συνεχώς 

. 

(6)

 Με την αύξηση του αριθμού των εμβολίων και τη βαθύτερη γνώση γύρω 

από αυτά αλλά και συνολικά την ιατρική επιστήμη, τα προγράμματα εμβολιασμού 

συνεχώς εμπλουτίζονται αλλά και εντάσσουν κανόνες ενδείξεων και αντενδείξεων 

για εμβόλια και νοσήματα. Υπάρχουν τόσο οι γενικές ενδείξεις που αφορούν όλα τα 

εμβόλια και όλα τα επίνοσα άτομα, αλλά και αντενδείξεις γενικές και ειδικές 

. Η βελτίωση των 

μεθόδων, εκτός από την ευκολότερη και μαζικότερη παρασκευή τους, εξασφάλισε 

καλύτερη ανοσογονικότητα αλλά και ασφάλεια, που αποτελούν και το ζητούμενο.  

(7) (8). 

Απόλυτη αντένδειξη εμβολιασμού αποτελεί η προηγηθείσα αναφυλακτικού τύπου 

αντίδραση του ατόμου στη χορήγηση του ίδιου του εμβολίου ή σε κάποιο από τα 

συστατικό του (π.χ. αντιβιοτικό). Επιπλέον, αντενδείξεις υπάρχουν για ομάδες 
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εμβολίων, π.χ. τα ζώντα εξασθενημένα εμβόλια αντενδείκνυνται στα 

ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ανάλογα και με το βαθμό της ανοσοκαταστολής. 

Αντίστοιχα, κάποια εμβόλια που δεν ανήκουν στο συνιστώμενο υποχρεωτικό 

πρόγραμμα, έχουν ενδείξεις σε ειδικές ομαδες, όπως για παράδειγμα το ετήσιο 

αντιγριπικό εμβόλιο σε άτομα με άσθμα ή σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα. 

 Στην καθημερινή παιδιατρική κλινική πράξη, τόσο στο τακτικό ιατρείο όσο 

και στα ιατρεία χρονίων νοσημάτων ή στα νοσηλευόμενα παιδιά, οι εμβολιασμοί 

απασχολούν τον παιδίατρο και τους γονείς. Ο παιδίατρος οφείλει να είναι ενήμερος 

για το πρόγραμμα εμβολιασμού, τις αλλαγές που μπορεί να αποφασιστούν, τις 

ενδείξεις για τις ειδικές ομάδες, ούτως ώστε  να συμβουλέψει σωστά τους γονείς 

των μικρών ασθενών του, ήδη από τη νεογνική ηλικία, παράλληλα με την τακτική 

παιδιατρική παρακολούθηση. Ακόμη, οφείλει να μπορεί να αναγνωρίσει και να 

αντιμετωπίσει ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων, αν και σπάνιες, 

όπως η αναφυλαξία. Επιπλέον, η απάντηση στους γονείς σε ερωτήματα, 

προβληματισμούς και δισταγμούς όσον αφορά τους εμβολιασμούς, αποτελεί 

στοίχημα για τον παιδίατρο. Σε μία εποχή που το λεγόμενο αντι-εμβολιαστικό 

κίνημα συνεχώς ενισχύεται, η θέση του παιδιάτρου σε αυτό είναι καθοριστική. Αλλά 

και η ύπαρξη καταστάσεων όπως η τροφική αλλεργία ή γενικότερα ατοπίας, που 

είναι σχετικά συχνά στην καθημερινή πράξη, αρκετές φορές γεννούν ερωτηματικά 

στους γονείς που αφορούν την ασφάλεια των εμβολίων, με τον παιδίατρο να έχει 

την υποχρέωση να καθοδηγήσει και να συμβουλέψει στη σωστή και ενδεδειγμένη 

κατεύθυνση. Τέλος, η σύσταση για επιπλέον εμβόλια που έχουν ένδειξη σε 

ασθενείς ειδικών ομάδων συνδυάζει τη βαθιά γνώση του ιατρικού ιστορικού με τις 

τρέχουσες οδηγίες, με στόχο την καλύτερη υγεία των ασθενών. 

 Στις παραπάνω παραμέτρους των εμβολιασμών, η πιθανότητα ή η ύπαρξη 

αλλεργίας ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο που οι γονείς σκέφτονται και 

αποφασίζουν για τον εμβολιασμό του παιδιού τους. Πολλές φορές, ο παιδίατρος 

είναι αυτός που οφείλει να καθοδηγήσει, να συστήσει, να θεραπεύσει, ανάλογα με 

τα τρέχοντα δεδομένα. Αυτή η συνύπαρξη, λοιπόν, αποτέλεσε το ερέθισμα 

προκειμένου να μελετηθούν η εμπειρία, η στάση και οι πρακτικές των παιδιάτρων 

σε σχέση με τους εμβολιασμούς και τις αλλεργίες, σε μία περιοχή της Ελλάδας, την 

Κρήτη. Για το σκοπό αυτό συντάχτηκε σχετικό ερωτηματολόγιο, θίγοντας τις 
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παραπάνω παραμέτρους ξεχωριστά, ενώ, παράλληλα, έγινε ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας για τα θέματα αυτά. 

 

 1.1  Άμεσες αλλεργικές αντιδράσεις μετά από εμβολιασμό 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων είναι 

αρκετά σπάνιες, με τις αλλεργικές αντιδράσεις να κατέχουν ένα μερίδιο σε αυτές, 

με σημαντικότερη μορφή την αναφυλαξία. Η ακριβής επίπτωση των αλλεργικών 

αντιδράσεων είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, καθώς αρκετές φορές δεν 

καταγράφονται, με αποτέλεσμα στη βιβλιογραφία να υπάρχουν καταγεγραμμένα 

διαφορετικά νούμερα. Έτσι, αναφέρεται επίπτωση αλλεργίας μετά από εμβολιασμό 

1/ 500.000 δόσεις έως 1/ 1.000.000 δόσεις (9) (10), 1,53/ 1.000.000 δόσεις (11), 0,59-

1,27% σε ισπανικό πληθυσμό (12). Η σοβαρή αλλεργική αντίδραση διαχωρίζεται σε 

κάποιες μελέτες, χωρίς, όμως, να ορίζεται με σαφήνεια, και αναφέρεται επίπτωση 

0,65-1,55/ 1.000.000 δόσεις (10) (12-14). Η αναφυλαξία αναφέρεται σαφώς με 

μικρότερη συχνότητα (15), αλλά χωρίς πάλι να υπάρχει ομοφωνία στη βιβλιογραφία, 

με την επίπτωση που υπολογίζεται σε 0,65-1/ 1.000.000 δόσεις (9) (11) (15-17), ενώ, 

αναφέρεται και διαφορά ανάλογα με το εμβόλιο (DTaP 0,36/ 100.000 δόσεις, MMR 

1,25/ 100.000 δόσεις) (18). Απειλητική για τη ζωή αντίδραση, όταν διαχωρίζεται, 

αναφέρεται σε ακόμη μικρότερα ποσοστά, δηλαδή 1/ 8.000.000 δόσεις (10). Λόγοι 

για αυτές τις διαφορές είναι πως σε κάποιες περιπτώσεις δεν καταγράφονται τα 

περιστατικά (9) (19), αλλά και οι τρόποι αναφοράς, αξιολόγησης και ανάλυσης των 

αλλεργικών αντιδράσεων. Επιπλέον, η μη ξεκάθαρη γνώση των ορισμών από τους 

επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τα εμβόλια πολλές φορές δυσκολεύει 

την κατάσταση. Κατά καιρούς, διαφορετικοί ορισμοί έχουν διατυπωθεί για την 

αναφυλαξία από διαφορετικούς φορείς που ασχολούνται με το θέμα. Σε πρόσφατη 

δημοσίευση του 2016, ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Αλλεργία (WAO), η 

Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργίας και Κλινικής Ανοσολογίας (EAACI), η Αμερικάνικη 

Ακαδημία Αλλεργίας, Άσθματος, Ανοσολογίας (AAAAI) και το Αμερικάνικο Κολλέγιο 

Αλλεργίας, Άσθματος, Ανοσολογίας (ACAAI) δημοσίευσαν ομοφωνία σύμφωνα με 

την οποία η αναφυλαξία ορίζεται ως «μία σοβαρή, γενικευμένη ή συστηματική, 

αλλεργική αντίδραση υπερευαισθησίας, δυνητικά απειλητική για τη ζωή ή 

θανατηφόρα» (9) (16) (20). Η αντίδραση αυτή συμβαίνει συνήθως άμεσα, μέσα σε λίγα 

λεπτά, συνήθως στην πρώτη ώρα μετά τον εμβολιασμό ή σπανιότατα έως 4 ώρες (9) 
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(13) (17), πολύ σπάνια έχει θανατηφόρο έκβαση (12-13). Στα κριτήρια, επίσης, 

περιλαμβάνεται η συμμετοχή ≥2 συστημάτων (δέ ρμα/ βλεννογόνοι, αναπνευστικό, 

κυκλοφορικό, πεπτικό σύστημα) (9) (16) (20), αλλά και εργαστηριακά κριτήρια, όπως η 

συγκέντρωση της τρυπτάσης ορού. Στη διαφορική διάγνωση της αναφυλαξίας 

συμπεριλαμβάνονται και άλλες καταστάσεις όπως το βαγοτονικό επεισόδιο, η κρίση 

πανικού, νευρολογικές διαταραχές, υπογλυκαιμία, αφυδάτωση, σύνδρομα όπως το 

ORS (ocular respiratory syndrome) (9) (12) (16)  (21). Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί 

έγκαιρα η αναφυλαξία και να χορηγηθεί η θεραπεία εκλογής που είναι η ενδομυϊκή 

χορήγηση αδρεναλίνης (9) (16) (18). Επίσης, πρέπει να ξεκαθαριστεί εάν η αναφυλαξία 

σχετίζεται αιτιολογικά με το εμβόλιο, οφείλεται δηλαδή σε κάποιο από τα 

συστατικά του, ή με κάποιο άλλο παράγοντα (π.χ. τροφικό αντιγόνο) και να 

παραπεμφθεί το άτομο σε ειδικό (22)

 

. Η αναφυλακτική αντίδραση στο εμβόλιο 

αποτελεί απόλυτη αντένδειξη για νέα χορήγηση του ίδιου σκευάσματος, κάτι που 

δεν ισχύει για τις υπόλοιπες ήπιες αντιδράσεις. 

 1.2  Δισταγμοί 

 Αν και δισταγμοί και αντιδράσεις όσον αφορά τα εμβόλια υπήρχαν πάντα, 

ήδη από την εφαρμογή του πρώτου εμβολίου, αλλά και σε κάθε βήμα στη διαδρομή 

τους, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του λεγόμενου «αντι-

εμβολιαστικού κινήματος». Η αύξηση αυτή μπορεί να είναι πιο έντονη λόγω των 

σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, με την πληροφορία και 

την ανταλλαγή απόψεων να είναι πολύ εύκολη και γρήγορη. Μελέτες σε Ευρώπη 

και Αμερική (3) (23-24) αναφέρουν αύξηση τα τελευταία χρόνια των παιδιάτρων που 

συναντούν στην κλινική πράξη γονείς διστακτικούς για τα εμβόλια. Αναφέρονται 

πολλοί λόγοι για αυτή την άρνηση, η μελέτη των οποίων ξεφεύγει από το σκοπό της 

παρούσας εργασίας. Όμως, αξίζει να αναφερθεί η ανησυχία μερίδας των γονέων για 

την ασφάλεια των εμβολίων, ειδικά λόγω της πιθανής, αν και σπάνιας όπως ήδη 

έχει αναλυθεί, πρόκλησης αλλεργικής ή αναφυλακτικής αντίδρασης (16) (23-25). 

Επιπλέον, αναφέρεται η πιθανότητα πρόκλησης από τα εμβόλια αλλεργικής 

προδιάθεσης ή αλλεργικού άσθματος (23) σαν λόγος άρνησης. Η μη εμπιστοσύνη 

απέναντι στους επαγγελματίες υγείας, με την έννοια της μη καλής κατάρτισής τους 

για θέματα ασφάλειας και ανεπιθύμητων ενεργειών φαίνεται, επίσης, να απασχολεί 

κάποιους γονείς (24). Ο ρόλος του παιδιάτρου στην κατάρριψη των παραπάνω 
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επιχειρημάτων είναι πολύ σημαντικός. Η σχέση εμπιστοσύνης με τους γονείς είναι 

κάτι που πρέπει να χτιστεί βήμα-βήμα, με όπλα την κατάρτιση του παιδιάτρου και 

την ενημέρωση στις σωστές κατευθύνσεις που θα μπορέσει να παρέχει. Η συζήτηση 

και η ενημέρωση μέσω έντυπου υλικού και οπτικοακουστικών μέσων δείχνουν να 

είναι αρκετά αποτελεσματικά σε πολλές περιπτώσεις (23) (25). Η εμμένουσα άρνηση 

των γονιών πολλές φορές προβληματίζει τον παιδίατρο για το αν πρέπει να 

συνεχίσει να παρέχει τις συμβουλές του, όμως, οι οδηγίες δε συστήνουν τη διακοπή 

της παρακολούθησης, αν και είναι πιο ελαστικές από παλαιότερα (26)

 

.  

 1.3  Αλλεργικό άσθμα και αντιγριπικός εμβολιασμός 

 Ο παιδίατρος, είναι απαραίτητο να γνωρίζει τις ενδείξεις για εμβόλια που 

αφορούν τις ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά με άσθμα. Το άσθμα 

είναι αρκετά κοινό νόσημα της παιδικής ηλικίας, ίσως το πιο συχνό χρόνιο νόσημα, 

με ποσοστό που αγγίζει το 12% (27), με τάση αύξησης τα τελευταία χρόνια (28). Από 

την άλλη, η γρίπη αποτελεί μία λοιμώδη νόσο του αναπνευστικού, τις περισσότερες 

φορές με ήπια πορεία και αυτό-περιοριζόμενη, που, όμως, παρουσιάζει κατά 

διαστήματα επιδημικές εξάρσεις (29). Κατά την έξαρση, προσβάλλει μεγάλο τμήμα 

του παγκόσμιου πληθυσμού, με συχνότητα που είναι δύσκολο να υπολογιστεί με 

ακρίβεια. Αναφέρεται πως επηρεάζει το 5-20% του παγκόσμιου πληθυσμού (30), το 

5-10% των ενηλίκων και το 10-30% των παιδιών (27-28) (30). Σε άλλες μελέτες 

διαπιστώνεται διαφορά στα μικρότερα από τα μεγαλύτερα παιδιά, με το 40% των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας να προσβάλλονται από τον ιό, ενώ στα μεγαλύτερα 

παιδιά του σχολείου προσβάλλεται το  30% (31). Η ηλικιακή ομάδα έως 4 ετών 

φαίνεται να είναι πιο ευάλωτη, καθώς αναφέρεται πως 98/ 100.000 αυτού του 

πληθυσμού θα νοσήσει από γρίπη, έναντι 39/ 100.000 για τις υπόλοιπες ηλικιακές 

ομάδες (32). Η γρίπη ευθύνεται για >20.000 νοσηλείες και περίπου 100 θανάτους 

παιδιών ετησίως στις ΗΠΑ (33). Τα παιδιά που πάσχουν από άσθμα φαίνεται να 

έχουν αυξημένο κίνδυνο τόσο πρόκλησης ασθματικής κρίσης αλλά και εμφάνισης 

επιπλοκών από τη νόσο, που αγγίζει το 31-91% (28) (34). Τα παιδιά με άσθμα 

αποτελούν το 1/3 των νοσηλευόμενων λόγω επιπλοκών της γρίπης (35), καθώς 

επίσης και πως το άσθμα αποτελεί αυξημένο παράγοντα κινδύνου για επίσκεψη στο 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ή και για νοσηλεία (30). Για όλους αυτούς 

τους λόγους, εδώ και πολλές δεκαετίες οι ασθενείς με άσθμα έχουν ένδειξη 
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χορήγησης, από την παιδική ηλικία, του αντιγριπικού εμβολίου, σε ετήσια βάση (28) 

(36-37), με στόχο τόσο την προστασία των ίδιων των ατόμων που εμβολιάζονται όσο 

και τη μείωση της μετάδοσης της νόσου μέσω των παιδιών (31)

Παρά τις ισχυρές συστάσεις, τα ποσοστά εμβολιασμού των παιδιών με 

άσθμα παραμένουν χαμηλά, αν και ποικίλουν από χώρα σε χώρα 

.  

(30-31) (35). Τα 

ποσοστά εμβολιασμού κυμαίνονται στις μελέτες από 10-25% (34), έως, πιο 

αισιόδοξα, 30-40% (27) (38), στα παιδιά, όμως, φαίνεται να είναι πολύ χαμηλότερα στο 

2,5-20% (30). Λόγοι για την άρνηση αναφέρονται ο φόβος για πιθανή πρόκληση 

ασθματικής κρίσης από το εμβόλιο (28) (39-41), η μη αναγκαιότητα και η μη 

αποτελεσματικότητα (38) (41). Τα ποσοστά παραμένουν χαμηλά, ακόμη και σε παιδιά 

με βαρύ άσθμα (41), παρά την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα του εμβολίου, το 

οποίο φαίνεται να προλαμβάνει τη νόσο σε 31-91% υγιών και ασθματικών ατόμων 
(31), να μειώνει τις επιπλοκές (42), τον αριθμό των ασθματικών κρίσεων, την έντασή 

τους (29), τη χρήση από του στόματος κορτικοστεροειδών (43) και τις επισκέψεις στα 

ΤΕΠ ή/ και τις νοσηλείες σε ποσοστό 59-78% (43-45), ειδικότερα σε παιδιά έως 6 ετών 
(46). Στην περίοδο της πανδημίας του 2009, ο αντιγριπικός εμβολιασμός ήταν 

αποτελεσματικός στη μείωση των κρίσεων άσθματος και των διαγνώσεων γρίπης 

που καταγράφηκαν (47). Αν και υπήρχαν στο παρελθόν αμφιβολίες για την ασφάλεια 

του αντιγριπικού εμβολίου, ειδικά στα άτομα με αλλεργικά νοσήματα ή/και 

αλλεργία στο αυγό, το αδρανοποιημένο εμβόλιο της γρίπης (το μοναδικό που 

κυκλοφορεί στη χώρα μας) δεν έχει καμία τέτοια αντένδειξη και φαίνεται να είναι 

ασφαλές, καλά ανεκτό και να μην προκαλεί εξάρσεις της αλλεργικής νόσου (28-29) (32) 

(48-49). Άλλωστε, κατά καιρούς έχει μελετηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια 

των δύο τύπων του εμβολίου, του ζώντος και του αδρανοποιημένου (50-51)

Η άποψη πως το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να προκαλέσει έξαρση του 

άσθματος είναι αρκετά διαδεδομένη και έχει απασχολήσει τη βιβλιογραφία. 

Συγκρίνοντας πληθυσμό που έλαβε το αντιγριπικό εμβόλιο ή όχι και πληθυσμό που 

έλαβε αντιγριπικό εμβόλιο ή εικονικό εμβόλιο (placebo), διαπιστώθηκε πως ο 

εμβολιασμός οδήγησε σε μείωση του αριθμού των ασθματικών κρίσεων 

, με το ζων 

να φαίνεται πιο αποτελεσματικό, χωρίς, όμως να αμφισβητείται η 

αποτελεσματικότητα του αδρανοποιημένου.  

(39) (52-53). 

Ειδικότερα, για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων μετά από αντιγριπικό ή εικονικό 

εμβολιασμό, δε διαπιστώθηκε διαφορά στην εμφάνιση συμπτωμάτων από το 
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αναπνευστικό σύστημα (52). Επίσης, σε μία μελέτη του 1998, αρχικά, διαπιστώθηκε 

αύξηση των ασθματικών κρίσεων στην ομάδα που έλαβε το αντιγριπικό σε σχέση με 

το εικονικό εμβόλιο (53)

Για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης έχουν προταθεί διάφορες 

λύσεις, όπως η συνεχής υπενθύμιση των δομών Υγείας προς τις οικογένειες, η 

εφαρμογή του εμβολίου στα πλαίσια κάποιας επίσκεψης στα ΤΕΠ, με 

αποτελέσματα που ποικίλουν 

. Όμως, εξαιρώντας τα άτομα που είχαν συμπτώματα 

λοίμωξης ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, τα ποσοστά δε διέφεραν 

στατιστικά σημαντικά, οπότε δε διαπιστώθηκε αύξηση των ασθματικών κρίσεων. 

(35) (38). Η αύξηση του χρόνου που αφιερώνουν οι 

επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τον εμβολιασμό και η επαρκής 

κατάρτισή τους γύρω από το θέμα προτείνονται σαν αποτελεσματικές λύσεις, όπως 

και η συνταγογράφηση του εμβολίου, καθώς αρκετοί (γονείς και επαγγελματίες 

υγείας) σκέφτονται το κόστος (32). Η υπενθύμιση, που μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή 

εγγράφως, φαίνεται να αυξάνει την εμβολιαστική κάλυψης, σε ποσοστό 5% έως 

32%, ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς (54)

 

. 

1.4 Σοβαρό άσθμα και 23-δύναμο αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο 

 Στις ενδείξεις για ειδικές ομάδες πληθυσμού, τόσο στο ελληνικό πρόγραμμα 

εμβολιασμού όσο και στις επίσημες οδηγίες ειδικών φορέων όπως το CDC (55), τα 

παιδιά με σοβαρό άσθμα ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για σοβαρή 

πνευμονιοκοκκική λοίμωξη και συστήνεται να εμβολιάζονται με το 23-δύναμο 

πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, επιπλέον του 13-δύναμου που έχει 

σύσταση για όλο τον πληθυσμό. Στις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες του 

Παγκοσμίου Οργανισμού για το Άσθμα (GINA- Global Initiative for Asthma), τα 

εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή συστήνονται για τη ρύθμιση και πρόληψη των 

εξάρσεων άσθματος στην παιδική ηλικία, με πολύ καλά αποτελέσματα (56). Όμως, 

φαίνεται να έχει προβληματίσει την επιστημονική κοινότητα ενδεχόμενη σύνδεση 

της μακροχρόνιας λήψης εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών για τη θεραπεία του 

άσθματος με συχνότερη αποίκιση του ρινοφάρυγγα με St.pneumoniae και, σαν 

επακόλουθη, τη συχνότερη επίπτωση πνευμονίας και γενικότερα διεισδυτικής 

πνευμονιοκοκκικής νόσου (IPD). Αν και υπάρχουν μελέτες που καταδεικνύουν 

πιθανή συσχέτιση της μακροχρόνιας λήψης εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών με 

ανάπτυξη πνευμονίας (57-58) ή και IPD (57) (59-60), εντούτοις, σε άλλες μελέτες αυτό δεν 
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αποδεικνύεται (61), ενώ γενικότερα, η αποίκιση του ρινοφάρυγγα δε φαίνεται να 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ατοπία ή την έκβαση του άσθματος (62). Το 23-

δύναμο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο κυκλοφορεί για παραπάνω 

από 30 έτη και φαίνεται να είναι καλά ανεκτό στην παιδική ηλικία και να μην 

προκαλεί ιδιαίτερες ανεπιθύμητες ενέργειες (63-65). Αν και δεν έχει μελετηθεί 

ιδιαίτερα η αποτελεσματικότητα του εμβολίου, φαίνεται πως η χορήγησή του στα 

παιδιά με άσθμα έχει αποτελέσματα συγκρίσιμα με τη χορήγηση σε άλλες ομάδες 

υψηλού κινδύνου, όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, με την επιστημονική κοινότητα 

να συστήνει να συμπεριλαμβάνονται αυτά τα παιδιά στις ενδείξεις χορήγησης  (65-

66). Στη χρήση του, βέβαια, δεν αντικαθιστά το 13-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο, που 

έχει ένδειξη ήδη από τη βρεφική ηλικία, αλλά πρέπει να χορηγηθεί μετά από αυτό 
(67-68), όταν υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις. Το συζευγμένο φαίνεται να έχει 

κάποια πλεονεκτήματα έναντι του πολυσακχαριδικού, όπως η καλύτερη 

ανοσογονικότητα, η καλύτερη αποτελεσματικότητα για την προστασία από στελέχη 

St.pneumoniae που αποτελούν συχνότερα αίτια IPD, η καλύτερη 

αποτελεσματικότητα στην πρόληψη μη πνευμονικών νοσημάτων, όπως η οξεία 

μέση πυώδης ωτίτιδα (68) Επιπλέον, όσον αφορά τη χλωρίδα του ρινοφάρυγγα, το 

συζευγμένο 13-δύναμο εμβόλιο φαίνεται να  μειώνει τη φορεία, ενώ το 23-δύναμο 

πολυσακχαριδικό να μην έχει κάποια αποτελεσματικότητα (67-68)

 

. 

1.5 Τροφικές αλλεργίες και εμβόλια 

 Η τροφική αλλεργία αποτελεί ένα αρκετά κοινό πρόβλημα όλων των ηλικιών, 

με συχνότητα που είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια, λόγω και της μεγάλης 

ετερογένειας των εκδηλώσεων ή και των εργαστηριακών ευρημάτων (69). Η 

συχνότητά της στο γενικό πληθυσμό κυμαίνεται περίπου στο 6%, αλλά φαίνεται να 

είναι συχνότερη στην παιδική ηλικία, ιδίως η αλλεργία στο αυγό και το γάλα 

αγελάδας (9) (69-70). Ειδικότερα, η επίπτωση της τροφικής αλλεργίας στα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας αναφέρεται στο 3-4%, ενώ η αλλεργία στο αυγό σε 0,5-2,5% 
(28).  Αρκετές φορές, παρατηρούνται δισταγμοί στους γονείς αλλεργικών παιδιών για 

κάποια εμβόλια που έχουν συνδεθεί με τροφικές αλλεργίες, όπως το MMR και το 

αντιγριπικό. Η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί τα δεδομένα και τις μελέτες 

και δίνει κατευθυντήριες οδηγίες με στόχο τον ασφαλή εμβολιασμό των παιδιών. 
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 Η αλλεργία στο αυγό έχει απασχολήσει περισσότερο από τις υπόλοιπες 

τροφικές αλλεργίες, λόγω της αναφερόμενης πιθανής συσχέτισης με εκδήλωση 

ανεπιθύμητων ενεργειών μετά τον εμβολιασμό με MMR ή το αντιγριπικό (71). Το 

MMR περιέχει ζώντες εξασθενημένους ιούς παρωτίτιδας-ιλαράς-ερυθράς και 

παρασκευάζεται σε ινοβλάστες εμβρυϊκού ιστού όρνιθας, ενώ περιέχει ζελατίνη σαν 

σταθεροποιητικό παράγοντα, νεομυκίνη για αντιμικροβιακή δράση, σορβιτόλη και 

ανασυνδυασμένη εξανθρωποποιημένη αλβουμίνη (72-73). Λόγω του τρόπου 

παρασκευής του, ανησυχίες για τη χορήγησή του σε παιδιά με αλλεργία στο αυγό 

υπήρχαν από πριν από περισσότερο από 40 χρόνια (74). Σε γενικές γραμμές, το MMR 

είναι ασφαλές εμβόλιο με σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (75). Παλαιότερα, τα 

άτομα με προηγούμενη εκδήλωση σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης μετά από 

βρώση αυγού είχαν σύσταση για ειδικές προφυλάξεις κατά τον εμβολιασμό και, εάν 

χρειαστεί, αυτός να γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον (76). Οι οδηγίες αυτές 

πολλές φορές δεν ήταν απόλυτα κατανοητές και σαφείς στους επαγγελματίες 

υγείας με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός παιδιών να νοσηλεύονται για μία ημέρα 

προκειμένου να εμβολιαστούν (74) (76). Ακολούθησαν πολυάριθμες μελέτες που 

απέδειξαν πως είναι ασφαλές το εμβόλιο να χορηγείται στα πρωτοβάθμια κέντρα, 

χωρίς παραπάνω μέτρα ασφαλείας από τα συνήθη, ήδη από το 1995 (75) (77-80). Σαν 

αποτέλεσμα, σταδιακά, είχαμε την άρση της παραπάνω οδηγίας (81) και τη σαφή 

διατύπωση πως το εμβόλιο μπορεί να χορηγείται στα παιδιά ανεξαρτήτως 

ενδεχόμενης αλλεργίας στο αυγό χωρίς να γίνεται διαλογή. Άλλωστε, η ποσότητα 

της αλβουμίνης του αυγού που μπορεί να περιέχεται στο εμβόλιο είναι σε πολύ 

μικρή ποσότητα έως και μη ανιχνεύσιμη, άρα ανίκανη να προκαλέσει αναφυλακτική 

αντίδραση (9). Επιπρόσθετα, έχει φανεί πως στις περισσότερες περιπτώσεις 

αναφυλακτικής αντίδρασης μετά από εμβολιασμό με MMR, συχνότερο υποκείμενο 

αίτιο ήταν η αλλεργία στη ζελατίνη (9) (73) (75) (82) ή στο αντιβιοτικό νεομυκίνη που 

περιέχονται στο εμβόλιο (9) (75) (83-86). Ενδεικτικά, μετά από την παρατήρηση σε 

Ιαπωνικό πληθυσμό πως κάποια άτομα με υποκείμενη αλλεργία στη ζελατίνη 

παρουσίαζαν αλλεργική αντίδραση κατά τη χορήγηση του εμβολίου, οι εταιρίες 

παρασκευής αφαίρεσαν τη ζελατίνη, με αποτέλεσμα τη μείωση της επίπτωσης της 

αναφυλαξίας (87-89). Εξάλλου, το συμπέρασμα πολλών μελετών που έχουν ασχοληθεί 

με το ζήτημα αυτό καταλήγουν πως τα οφέλη του εμβολίου υπερτερούν κατά πολύ 

του κινδύνου από εκδήλωση αναφυλακτικού τύπου αντίδραση (90). Παρά τα 
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παραπάνω δεδομένα, είναι συχνό φαινόμενο ακόμη και τώρα η προσέλευση των 

παιδιών με αλλεργία στο αυγό στα νοσοκομεία προκειμένου να εμβολιαστούν με 

MMR (76). Το γεγονός αυτό έχει πολυάριθμες κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες. 

Πέρα από την οικονομική επιβάρυνση των νοσοκομείων, οι γονείς πρέπει να 

απουσιάσουν από τη δουλειά τους και επιπλέον επιφορτίζονται με άγχος για τη 

διαδικασία που, μάλλον, δεν είναι απαραίτητο. Ακόμη, τα παιδιά εκτίθενται σε 

νοσοκομειακές λοιμώξεις, ενώ, αυξάνεται ο κίνδυνος ένα κομμάτι του πληθυσμού 

να μην εμβολιαστεί οπότε να μειωθεί συνολικά η ανοσία της κοινότητας (77)

 Η τροφική αλλεργία στο αυγό έχει συνδεθεί, επίσης, με το αντιγριπικό 

εμβόλιο. Διατυπώνεται δισταγμός από τους γονείς των παιδιών για ενδεχόμενη 

αλλεργική αντίδραση κατά τη χορήγηση του εμβολίου, με αποτέλεσμα τη μη 

ικανοποιητική εμβολιαστική κάλυψη 

.  

(28). Υπάρχουν δύο είδη αντιγριπικού εμβολίου, 

το ζων (χορηγείται ενδορινικά) και το αδρανοποιημένο (χορηγείται ενδομυϊκά). Για 

την παρασκευή τους, ο ιός επωάζεται σε κύτταρα αυγών όρνιθας, με αποτέλεσμα 

να περιέχει μικρή ποσότητα πρωτεΐνης αυγού (73). Για το λόγο αυτό, έχει 

απασχολήσει η ενδεχόμενη αλλεργική αντίδραση κατά τη χορήγηση του εμβολίου 

στα αλλεργικά στο αυγό παιδιά. Όμως, έχει φανεί πως η ποσότητα της πρωτεΐνης 

αυγού που περιέχεται στα εμβόλια είναι πολύ μικρή και δεν αρκεί για να 

προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Το ζων εμβόλιο περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα 

πρωτεΐνης αυγού σε σχέση με το αδρανοποιημένο, και υπάρχουν κάποιες 

προφυλάξεις για τα παιδιά με ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στο αυγό, 

όμως, το εμβόλιο αυτό δεν κυκλοφορεί στη χώρα μας. Το αδρανοποιημένο εμβόλιο 

έχει φανεί ασφαλές στα παιδιά με αλλεργία στο αυγό και δεν απαιτείται καμία 

επιπλέον προφύλαξη (48). Οι επαγγελματίες υγείας φαίνεται να ακολουθούν την 

οδηγία χωρίς προβλήματα (91)

 Αρκετά συχνή τροφική αλλεργία της παιδικής ηλικίας είναι η αλλεργία στο 

γάλα αγελάδας 

. Περιορισμός και ειδικές προφυλάξεις στα άτομα με 

αλλεργία στο αυγό υπάρχουν μόνο για το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού, που δεν 

εντάσσεται στο Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού της χώρας μας, παρά μόνο σε 

ειδικές ομάδες ταξιδιωτών. 

(9) (69). Εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους στη βρεφική ηλικία, αλλά 

συνήθως υποχωρεί τα επόμενα χρόνια. Στην καθημερινή πράξη, δε διαπιστώνονται 

ιδιαίτερα φαινόμενα δισταγμού για εμβολιασμό σε αυτά τα παιδιά. Αν και σε 

κάποια εμβόλια DTaP μπορεί να υπάρχουν ανιχνεύσιμες ποσότητες καζεΐνης, αυτό 
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δε δημιουργεί προβλήματα και δεν αποτελεί αντένδειξη για διενέργεια 

εμβολιασμού (9)

 

.  

1.6 Αλλεργία στα αντιβιοτικά και εμβόλια 

 Η αλλεργία στα αντιβιοτικά αναφέρεται συχνά από τους γονείς των παιδιών, 

αλλά πολλές φορές δεν ισχύει (92-95). Η συχνότερα αναφερόμενη αλλεργία αφορά τις 

β-λακτάμες, που, άλλωστε, είναι και από τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα 

φάρμακα, με τις μακρολίδες να ακολουθούν (92). Για την πενικιλλίνη αναφέρεται 

αλλεργία σε 5-20% των παιδιών, όμως, σε περαιτέρω διερεύνηση διαπιστώνεται 

πως 90-95% των παιδιών αυτών ανέχονται το αντιβιοτικό χωρίς προβλήματα (93) (95). 

Σε μία μελέτη με συγκεκριμένη ομάδα ελέγχου, αλλεργία σε αντιβιοτικά δηλώθηκε 

από τους γονείς σε 7,9% των παιδιών, πραγματικές αλλεργικές αντιδράσεις 

διαπιστώθηκαν μόνο στο 1,2%, ενώ άμεση αντίδραση τύπου Ι σε μόλις 0,11% (95). 

Αντιμικροβιακοί παράγοντες συχνά είναι ανιχνεύσιμοι σε μικρές ποσότητες μέσα 

στα εμβόλια, καθώς χρησιμοποιούνται για την πρόληψη επιμόλυνσης των 

εμβολίων. Οι συνηθέστεροι είναι η νεομυκίνη, η στρεπτομυκίνη, η πολυμυξίνη, η 

τετρακυκλίνη και η αμφοτερικίνη Β (9) (16) (19). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

προηγούμενη αναφυλακτική αντίδραση σε κάποιο από τα συστατικά των εμβολίων 

αποτελεί απόλυτη αντένδειξη για διενέργεια του εμβολιασμού (9). Σε προηγούμενη 

αναφυλαξία σε κάποιον από τους παραπάνω αντιμικροβιακούς παράγοντες ο 

εμβολιασμός δεν πραγματοποιείται. Όμως, η αλλεργία στα αντιβιοτικά είναι αρκετά 

σπάνια, όπως φάνηκε από τις μελέτες που παρουσιάστηκαν παραπάνω,  και 

ειδικότερα στα συγκεκριμένα υπάρχουν πολύ λίγες αναφορές. Άλλωστε, η 

νεομυκίνη πιο συχνά προκαλεί τοπική δερματίτιδα και όχι γενικευμένη αντίδραση, 

κάτι που δεν αποτελεί αντένδειξη (16)

 

. Έτσι, απαιτείται προσοχή όταν αναφέρεται 

αλλεργία σε κάποιο αντιβιοτικό, ώστε να μην αναβάλλεται ο εμβολιασμός χωρίς 

λόγο. 

 Όπως φαίνεται, λοιπόν, από τα παραπάνω, τα εμβόλια και οι αλλεργίες 

έχουν αρκετά κοινά σημεία, και συχνά απασχολούν μαζί την καθημερινή 

παιδιατρική κλινική πράξη. Στη βιβλιογραφία δε βρέθηκε μελέτη που να εξετάζει τα 

ζητήματα αυτά συγκεντρωτικά και από τη σκοπιά του παιδιάτρου. Η παρούσα 

μελέτη ερευνά τις εμπειρίες των παιδιάτρων σε μία περιοχή της Ελλάδας, τις 
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γνώσεις τους και τις πρακτικές που ακολουθούν, συνολικά για θέματα που άπτονται 

αλλεργίας και εμβολίων. 

 

 

 

2. Μεθοδολογία 

Προκειμένου να αναλυθούν τα υπό μελέτη ζητήματα, έγινε αναζήτηση στη 

βιβλιογραφία για παρόμοια μελέτη και ερωτηματολογίου. Δεν υπήρχε κάτι 

παρόμοιο, παρά μόνο αποσπασματικά. Έτσι, συντάχθηκε από την αρχή 

ερωτηματολόγιο με 23 ερωτήσεις (βλ. πίνακα 1), με σκοπό να είναι σύντομο, 

εύχρηστο, να είναι σαφείς οι ερωτήσεις και να μην απαιτεί χρόνο μεγαλύτερο από 5 

λεπτά από τους συμμετέχοντες παιδιάτρους για να απαντηθεί. Οι ερωτήσεις 

διαχωρίστηκαν σε θεματικές ενότητες, προκειμένου να αναλυθούν εκτενώς τα 

παραπάνω ζητήματα, με διευκρινιστικές επιπλέον ερωτήσεις όπου ήταν απαραίτητο 

για να γίνει κατανοητό τι εννοεί ο κάθε παιδίατρος (για παράδειγμα αλλεργική ή 

αναφυλακτική αντίδραση). Αρχικά ζητήθηκαν δημογραφικά στοιχεία των 

παιδιάτρων (νομός Κρήτης που δραστηριοποιείται, ηλικιακή ομάδα ανά 10ετίες, έτη 

άσκησης παιδιατρικής) και στη συνέχεια ετέθησαν ομαδοποιημένα οι ερωτήσεις. Οι 

θεματικές ενότητες αφορούσαν τις πιθανές άμεσες αλλεργικές αντιδράσεις που 

αντιμετωπίστηκαν μετά από εμβολισμό, το δισταγμό των γονέων απέναντι στα 

εμβόλια που έχει σχέση με τις αλλεργίες, την πιθανή αναβολή εμβολιασμού λόγω 

ιστορικού ατοπίας του ασθενή ή της οικογένειας, τη σύσταση για το ετήσιο 

αντιγριπικό εμβόλιο σε παιδιά με αλλεργικό άσθμα και για το 23δύναμο 

πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο σε παιδιά με σοβαρό αλλεργικό 

άσθμα, με την ακόλουθη συμμόρφωση ή όχι, την αναβολή εμβολιασμού λόγω 

τροφικών αλλεργιών ή αλλεργίας σε αντιβιοτικά και, τέλος τη σύσταση για το 

εμβόλιο ερυθράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (MMR) σε παιδιά με τροφική αλλεργία στο 

αυγό. 

 

2.1 Πληθυσμός 

 Ο πληθυσμός που μελετήθηκε είναι οι παιδίατροι που ήταν εγγεγραμμένοι 

στους ιατρικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών της Κρήτης το Σεπτέμβριο του 

2017. Ο συνολικός αριθμός ήταν 235 παιδίατροι (νομός Χανίων 50, νομός Ρεθύμνου 
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20, νομός Ηρακλείου 150, νομός Λασιθίου 15). Η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί, με 

μεγάλο πληθυσμό με μεγάλο ηλικιακό εύρος και με αρκετούς παιδιάτρους. 

Υπάρχουν δύο τριτοβάθμια νοσοκομεία, εκ των οποίων το ένα Πανεπιστημιακό, με 

πολυάριθμες υποειδικότητες και δυνατότητα παραπομπής των παιδιών με 

προβλήματα υγείας για διερεύνηση και παρακολούθηση. Οι ευκαιρίες για συνεχή 

εκπαίδευση μέσω συνεδρίων είναι πολλές για τους παιδιάτρους, τόσο σε τοπικό 

επίπεδο αλλά και σε άλλα μέρη λόγω της συχνής σύνδεσης του νησιού με άλλα 

μέρη της Ελλάδας. Για όλους αυτούς τους λόγους, επιλέχτηκε η περιοχή της Κρήτης 

για την παρούσα μελέτη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους Παιδιάτρους που ασκούν 

την ειδικότητα σε ιδιωτικό ιατρείο ή δημόσιο φορέα  και είναι υπεύθυνοι για την 

τακτική παρακολούθηση και τον εμβολιασμό υγιών παιδιών. Από τον παραπάνω 

πληθυσμό εξαιρέθηκαν οι παιδίατροι των τριών Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας 

Νεογνών (σε Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων), οι παιδίατροι της Μονάδας 

Εντατικής Θεραπείας παίδων (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου) και 

των εξειδικευμένων αιματολογικών τμημάτων (Κλινική Παιδιατρικής Αιματολογίας-

Ογκολογίας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και μονάδα 

Μεσογειακής Αναιμίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων). Επιπλέον, εξαιρέθηκαν 

παιδίατροι με πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο (όπως παιδοκαρδιολόγοι, 

παιδοαναπτυξιολόγοι) και κάποιοι που δε δραστηριοποιούνται καθόλου για 

διάφορους λόγους (π.χ. λόγω εξειδίκευσης) με την έννοια πως δεν παρακολουθούν 

παιδιά και δεν παρέχουν συμβουλές όσον αφορά τον τακτικό εμβολιασμό. Ο 

τελικός πληθυσμός μελέτης μειώθηκε, με βάση τους παραπάνω περιορισμούς, 

στους 195. 

 

 2.2 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

 Τα ερωτηματολόγια συντάχθηκαν σε εκτυπώσιμη μορφή (word) αλλά και σε 

ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα google form. Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα 

και διευθύνσεις ιατρείων) ελήφθησαν από τους ιατρικούς συλλόγους, όπως και οι 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών των ιατρικών συλλόγων Ρεθύμνου και 

Λασιθίου, ενώ οι υπόλοιπες από τη λίστα μελών της Παγκρήτιας Παιδιατρικής 

Εταιρίας (μόνο όσες ήταν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της), όπως και από το 

Σύλλογο Παιδιάτρων Ιδιωτικού Τομέα Κρήτης (αναρτημένες στην ιστοσελίδα του). 
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Σε όσους παιδιάτρους ήταν γνωστή η διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους 

ταχυδρομείου, το ερωτηματολόγιο εστάλη ηλεκτρονικά σε χρονικό διάστημα 3 

μηνών περιοδικά 5 φορές, ενώ ακολούθησε και τηλεφωνική υπενθύμιση, και οι 

απαντήσεις συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Στους υπόλοιπους 

παιδιάτρους, έγινε τηλεφωνική επικοινωνία ή προσωπική επαφή στο χώρο 

εργασίας τους (ιατρεία/ νοσοκομεία/ κέντρα υγείας/ μονάδες υγείας). Από το 

συνολικό πληθυσμό των παιδιάτρων της Κρήτης ελήφθησαν, τελικά, 157 έγκυρες 

απαντήσεις (απώλεια 19,5%). 

 Τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια ομαδοποιήθηκαν σε φόρμα excel 

και ακολούθως επεξεργάστηκαν, αξιολογώντας στατιστικά τις απαντήσεις αλλά και 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Η σύγκριση ομάδων πραγματοποιήθηκε με τη 

μέθοδο chi-square. 

 

 2.3 Βιβλιογραφία 

 Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας που αφορούσε τα υπό μελέτη ζητήματα και 

τα δεδομένα που υπάρχουν έγινε στον παγκόσμιο ιστό στην πλατφόρμα 

αναζήτησης “pubmed”, χρησιμοποιώντας ως λέξεις- κλειδιά τους όρους “allergic 

reactions to vaccines”, “hypersensitivity to vaccines”, “anaphylaxis to vaccines”, 

“vaccine hesitancy”, “asthma”, “flu vaccine and asthma”, “PPSV23 and asthma”, 

“food-allergy and vaccines”, “egg-allergy and vaccines”, “allergy to antibiotics”. 

Επίσης, στοιχεία αναζητήθηκαν και σε άλλες ειδικές ιστοσελίδες που ασχολούνται 

με τον εμβολιασμό, όπως το CDC και η ACIP. 

 

3. Αποτελέσματα 

 

 3.1 Δημογραφικά 

 Συνολικά εστάλησαν 195 ερωτηματολόγια σε παιδιάτρους στους τέσσερις 

νομούς της Κρήτης. Από αυτά απαντήθηκαν τα 157 (80,5%), 33 στο νομό Χανίων, 13 

στο νομό Ρεθύμνου, 97 στο νομό Ηρακλείου, 14 στο νομό Λασιθίου. Από τους 

συμμετέχοντες παιδιάτρους 70% ήταν γυναίκες, 30% άνδρες, 4% ανήκε στην 

ηλικιακή ομάδα 25-34, 27% 35-44, 42% 45-54 και 27% >55, (βλ. πίνακα 2). 

Αθροιστικά τα έτη εμπειρίας άσκησης παιδιατρικής σε όλους τους συμμετέχοντες 

ήταν 2680,5, με μέσο όρο και διάμεση τιμή τα 17 έτη. 
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 3.2 Άμεσες αλλεργικές αντιδράσεις μετά από εμβολιασμό 

 Άμεσες αλλεργικές αντιδράσεις μετά από εμβολιασμό ανέφερε πως 

συνάντησε ποσοστό 14,6% (23/157 συμμετέχοντες, CI 0.097-0.2138), εκ των οποίων 

τοπικές αλλεργικές αντιδράσεις, όπως τοπική δερματίτιδα και κνίδωση, ποσοστό 

11,5% (18/157 συμμετέχοντες), ενώ αναφυλακτική αντίδραση ποσοστό 3% (5/157 

συμμετέχοντες). Στις αναφορές για ήπιες αλλεργικές αντιδράσεις υπεύθυνα 

εμβόλια αναφέρθηκαν το εξαδύναμο (3 αναφορές), το πενταδύναμο (3 αναφορές), 

το εμβόλιο του μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας Β (2 αναφορές), το DTaP (1 αναφορά), το 

εμβόλιο της ηπατίτιδας Α (1 αναφορά), το αντιγριπικό (2 αναφορές), το BCG (1 

αναφορά). Στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή 

που περιλάμβανε αντισταμινικά και κορτικοστεροειδή. Σε 7 περιπτώσεις 

αναφέρθηκε πως τα παιδιά είχαν θετικό ιστορικό αλλεργικής προδιάθεσης, σε 10 

περιπτώσεις αρνητικό ιστορικό, ενώ οι υπόλοιποι δεν απάντησαν. Στις 5 απαντήσεις 

για αναφυλακτική αντίδραση σημειώθηκαν 3 αναφορές για το MMR, 1 αναφορά για 

το μονοδύναμο εμβόλιο της ερυθράς, 1 αναφορά για το DTaP, 1 αναφορά για το 

εμβόλιο του μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας C (1 παιδίατρος ανέφερε 3 εμβόλια σαν 

αίτια αναφυλακτικής αντίδρασης). Σε όλες τις περιπτώσεις χορηγήθηκε αδρεναλίνη, 

σε 3 περιπτώσεις επιπλέον αντισταμινικά και κορτικοστεροειδή και σε 1 περίπτωση 

και νεφελοποιημένη σαλβουταμόλη. Στις 2 περιπτώσεις αναφέρθηκε θετικό 

ιστορικό αλλεργιών, σε 2 απουσία ατομικού ιστορικού αλλεργιών και σε 1 

περίπτωση η ερώτηση δεν απαντήθηκε. 

 

 3.3 Δισταγμοί 

 Διστακτικούς γονείς για τα εμβόλια για ζητήματα που αφορούν τις αλλεργίες 

απάντησε πως αντιμετωπίζει ποσοστό 52% (81/157 συμμετέχοντες, CI 0.4352-

0.5958). Με τα κατάλληλα επιχειρήματα οι γονείς πείθονται σε ποσοστό 88% των 

περιπτώσεων (71/81 συμμετέχοντες, CI 0.7801-0.936), ενώ παραμένουν διστακτικοί 

σε ποσοστό 8,5% (7/81). Ποσοστό 3,5% δεν έδωσε απάντηση (3/81). Σαν μέθοδοι 

για να πειστούν οι διστακτικοί γονείς χρησιμοποιούνται η συζήτηση (101 

απαντήσεις), το έντυπο υλικό (24 απαντήσεις), η συζήτηση με την έναρξη των 

εμβολιασμών (39 απαντήσεις), η συζήτηση την ημέρα του κάθε εμβολίου (31 

απαντήσεις), η συζήτηση με την εμφάνιση των αλλεργιών (4 απαντήσεις) (βλ. σχήμα 
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1). Στην περίπτωση που οι γονείς δεν πείθονται, οι παιδίατροι εξακολουθούν να 

παρακολουθούν τα παιδιά σε ποσοστό 62% (98/157 συμμετέχοντες, CI 0.5431-

0.6991), σταματούν να παρακολουθούν τα παιδιά γονέων που αρνούνται τον 

εμβολιασμό σε ποσοστό 15% (24/157, CI 0.1023-0.221), 22% δεν απάντησαν 

(34/157, CI 0.1566-0.2908), ενώ ένας παιδίατρος απάντησε πως δεν έχει 

αντιμετωπίσει έως τώρα περίπτωση διστακτικού γονέα. 

 Σε περίπτωση ιστορικού ατοπίας του παιδιού το 18% των παιδιάτρων της 

μελέτης (28/157 συμμετέχοντες, CI 0.1236-0.2491) απάντησε πως έχει συμβεί να 

αναβληθεί ο εμβολιασμός, 81% (127/157 συμμετέχοντες, CI 0.7368-0.8655) δεν έχει 

αναβάλει εμβολιασμό σε αντίστοιχη περίπτωση, ενώ 2 παιδίατροι δεν απάντησαν 

τη συγκεκριμένη ερώτηση. Σε περίπτωση θετικού ιστορικού ατοπίας στην 

οικογένεια αλλά όχι του ίδιου του παιδιού έχει αναβληθεί ο εμβολιασμός σε 

ποσοστό 1% (2/157 συμμετέχοντες, CI 0.0022-0.05), δεν έχει αναβληθεί σε 98,2% 

(154/157, CI 0.9408-0.9951), ενώ σε 1 περίπτωση δε δόθηκε απάντηση. 

 

 3.4 Ειδικές ενδείξεις εμβολιασμού (αλλεργικό άσθμα, σοβαρό άσθμα) 

 Στις ειδικές ενδείξεις, όσον αφορά το αλλεργικό άσθμα (βλ. σχήμα 2), εάν 

συστήνει το ετήσιο αντιγριπικό εμβόλιο, θετικά απάντησε ποσοστό 96% (151/157 

συμμετέχοντες, CI 0.915-0.9844) και αρνητικά 3% (5/157), ενώ σε μία περίπτωση δε 

δόθηκε απάντηση. Οι περισσότεροι δήλωσαν πως οι γονείς δέχονται τη σύστασή 

τους σε ποσοστό 92% (139/151 συμμετέχοντες, CI 0.8622-0.9564), ενώ αρνούνται 

2% (3/151). Σε 14 συμμετοχές δε δόθηκε απάντηση και σε 1 περίπτωση απαντήθηκε 

πως «κάποιοι δέχονται κάποιοι όχι». Λόγοι άρνησης εμβολιασμού αναδείχθηκαν η 

μη αναγκαιότητα σε 46 περιπτώσεις, η μη αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε 6 

περιπτώσεις, η πιθανότητα αλλεργίας μετά το εμβόλιο σε 8 περιπτώσεις, ενώ οι 

περισσότεροι, το 62%, δηλαδή 98 συμμετέχοντες, δεν απάντησαν καθόλου. Όσον 

αφορά το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου και τη 

σύσταση χορήγησής του στα παιδιά με σοβαρό αλλεργικό άσθμα (βλ. σχήμα 3), 

δήλωσαν πως το συστήνουν ποσοστό 48% (76/157 συμμετέχοντες, CI 0.4042-

0.5648), πως δεν το συστήνουν 45% (71/157, CI 0.3734-0.5334), 2% (3/157) 

δήλωσαν πως δεν έχουν τέτοιο περιστατικό, ενώ 4,5% (7/157) δεν απάντησαν. Οι 

γονείς δέχονται τη σύσταση στους περισσότερους που το συστήνουν, δηλαδή σε 

ποσοστό 90,8%, (CI 0.8138-0.95969, 69/76 συμμετέχοντες), δεν το δέχονται σε 
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ποσοστό 4% (3/76 συμμετέχοντες), ενώ 4 δεν απάντησαν καθόλου. Λόγοι άρνησης 

αναδείχθηκαν η μη αναγκαιότητα σε 27 περιπτώσεις, η μη αποτελεσματικότητα σε 

1 περίπτωση και η πιθανότητα αλλεργίας σε 3 περιπτώσεις. 

 

 3.5 Τροφικές αλλεργίες και εμβόλια 

 Σε περίπτωση τροφικής αλλεργίας, ποσοστό 22% (35/157 συμμετέχοντες, CI 

0.1621-0.2976) έχει συμβεί να αναβάλλει τον εμβολιασμό, 73% (115/157, CI 0.655-

0.7984) δεν έχει συμβεί, ενώ σε 7 περιπτώσεις δε δόθηκε απάντηση (βλ. πίνακα 3). 

Οι τροφές που απασχολούν είναι κατά σειρά το αυγό (31 απαντήσεις, ενώ σε 1 

περίπτωση συγκεκριμενοποιείται σε σοβαρή αλλεργία), το ψάρι (6 απαντήσεις), οι 

ξηροί καρποί (2 απαντήσεις), το γάλα (1 απάντηση), τα θαλασσινά (1 απάντηση), η 

φράουλα (1 απάντηση), άλλα φρούτα όπως το ακτινίδιο και το αβοκάντο (1 

απάντηση), οι πολλαπλές τροφικές αλλεργίες (1 απάντηση). Τα εμβόλια που έχουν 

αναβληθεί είναι κατά σειρά το MMR (27 απαντήσεις), το αντιγριπικό (7 

απαντήσεις), το εμβόλιο της ανεμευλογιάς (3 απαντήσεις), το MenACYW (1 

απάντηση), το 13-δύναμο πνευμονιοκοκκικό (1 απάντηση) και οποιοδήποτε εμβόλιο 

(2 απαντήσεις). 

 Ειδικά όσον αφορά την τροφική αλλεργία στο αυγό, πως συστήνουν τον 

εμβολιασμό με MMR απάντησε ποσοστό 97% (152/157 συμμετέχοντες, CI 0.9234-

0.9882), πως δεν τον συστήνουν 2% (3/157) και 1% (2/157) δεν απάντησε. Για τον 

τόπο που πραγματοποιείται ο εμβολιασμός όταν συστήνεται, εξαιρώντας τους 

νοσοκομειακούς ιατρούς που ούτως ή άλλως τον πραγματοποιούν στο νοσοκομείο, 

από τους υπόλοιπους 121 ποσοστό 59,5% (72/121 συμμετέχοντες, CI 0.5018-0.6821) 

δήλωσαν πως εμβολιάζουν στο ιατρείο τους, ενώ σε 1 περίπτωση διευκρινίστηκε 

πως χορηγούνται αντισταμινικά προληπτικά στα παιδιά αυτά. Στο νοσοκομείο 

δήλωσαν πως παραπέμπουν τα παιδιά με τροφική αλλεργία στο αυγό προκειμένου 

να εμβολιαστούν με MMR ποσοστό 37% (45/121 συμμετέχοντες, CI 0.2872-0.4649), 

ενώ σε 1 περίπτωση διευκρινίστηκε πως πρόκειται μόνο για παιδιά με σοβαρή 

αλλεργία, χωρίς να διευκρινίζει κάτι παραπάνω. Σε 4 περιπτώσεις δε δόθηκε 

απάντηση.  

 Στην περίπτωση της τροφικής αλλεργίας στο αυγό και τη σύσταση ή όχι για 

εμβολιασμό με MMR, διαχωρίστηκαν οι παιδίατροι ανάλογα με την εμπειρία τους 

(1-19 έτη εμπειρίας, >20 έτη εμπειρίας) προκειμένου να εξεταστεί ενδεχόμενη 
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στατιστικά σημαντική διαφορά στις πρακτικές που ακολουθούν, καθώς φάνηκε μία 

πιθανή διαφορά (βλ. πίνακα 4). Η επεξεργασία έγινε με τη μέθοδο chi-square και δε 

διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p 0,8875). 

 

 3.6 Αλλεργία σε αντιβιοτικά και εμβόλια 

 Σε περίπτωση αλλεργίας σε αντιβιοτικά δεν έχει συμβεί να αναβάλλει τον 

εμβολιασμό η πλειονότητα των παιδιάτρων, δηλαδή ποσοστό 92% (145/157 

συμμετεχόντων, CI 0.8674-0.9581), όμως, 5% (8/157, CI 0.0239-0.1014) τον έχει 

αναβάλλει και 2,5% (4/157) δεν απάντησε. Τα αντιβιοτικά που αναφέρθηκαν είναι η 

αμοξυκιλλίνη, η αμπικιλλίνη, οι κεφαλοσπορίνες β γενιάς, η αμοξυκιλλίνη-

κλαβουλανικό, το φουσιδικό οξύ, από μία απάντηση για το καθένα. Τα εμβόλια που 

αναβλήθηκαν είναι το MMR (3 απαντήσεις), και από 1 απάντηση το 6δύναμο 

εμβόλιο και το 4δύναμο MMRV. 

 

 

 

4.  Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, σε γενικές γραμμές, συμφωνούν με τα 

δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, στο βαθμό που αυτά μπορούν να 

συγκριθούν.  

 

4.1 Άμεσες αλλεργικές αντιδράσεις μετά από εμβολιασμό 

Οι άμεσες αντιδράσεις μετά από εμβολιασμό ήταν λίγες και στην παρούσα 

μελέτη, με ακόμη λιγότερες τις αναφυλακτικές αντιδράσεις. Διαπιστώθηκε πως 

μόλις το 14,6% των παιδιάτρων της Κρήτης έχει συναντήσει αλλεργική αντίδραση 

και μόλις 3% αναφυλαξία, σε έναν αρκετά μεγάλο παιδιατρικό πληθυσμό και σε 

πολλά χρόνια άσκησης παιδιατρικής. Αν και δεν μπορεί να συγκριθεί ακριβώς με τις 

συχνότητες 1/ 500.000-1/ 1.000.000 δόσεις για την αλλεργική αντίδραση (9-12) και 1/ 

1.000.000 δόσεις για την αναφυλαξία (9) (11) (15) που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, 

μιας και δεν καταγράφηκαν αριθμητικά οι δόσεις εμβολίων που έχουν χορηγήσει οι 

παιδίατροι της Κρήτης, η συχνότητα των άμεσων αντιδράσεων φαίνεται να είναι 

αρκετά χαμηλή. 
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Το πρόβλημα των ορισμών (9) (12)

 Σε όλες τις περιπτώσεις αναφυλακτικής αντίδρασης που αναφέρθηκαν στη 

μελέτη η άμεση θεραπευτική αγωγή που χορηγήθηκε ήταν η ενδεδειγμένη 

 για τις αλλεργικές αντιδράσεις 

διαπιστώθηκε και σε αυτή τη μελέτη. Σε μία περίπτωση παιδίατρος ανέφερε σαν 

αναφυλακτική αντίδραση κνιδωτικό εξάνθημα μετά από εμβολιασμό χωρίς τη 

συμμετοχή άλλων συστημάτων, το οποίο στα αποτελέσματα συμπεριελήφθη στις 

τοπικές αλλεργικές αντιδράσεις, που υφέθηκε με χορήγηση από του στόματος 

αντισταμινικών και κορτικοστεροειδών. Άλλωστε, σκόπιμα είχε ερωτηθεί η αγωγή 

που χορηγούνταν σε ενδεχόμενη αντίδραση για να διευκρινιστεί τι θεωρεί ο κάθε 

παιδίατρος σαν αναφυλαξία. Επίσης, σε άλλη περίπτωση αρχικά αναφέρθηκε η 

έκθυση τοπικού μικροφυσαλιδώδους εξανθήματος μετά από εμβολιασμό για 

ανεμευλογιά σαν αλλεργική αντίδραση που στη συζήτηση διαπιστώθηκε πως 

επρόκειτο για τοπική ανεπιθύμητη ενέργεια, που, άλλωστε, υφέθηκε αυτόματα.  

(1) (3)

 

, 

δηλαδή ενδομυϊκή έγχυση αδρεναλίνης. Σε κάποιες περιπτώσεις χορηγήθηκαν και 

αντισταμινικά, κορτικοστεροειδή, σαλβουταμόλη αλλά συμπληρωματικά της 

αδρεναλίνης. Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπήρχε ιστορικό 

αλλεργικής προδιάθεσης, αν και σε κάποιες αναφέρεται, οπότε η επαγρύπνιση 

ανεξαρτήτως ιστορικού για έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων και έναρξη 

ενδεδειγμένης θεραπείας είναι επιβεβλημένη. 

4.2 Δισταγμοί  

Τα ποσοστά των διστακτικών γονιών της παρούσας μελέτης, όσον αφορά τις 

αλλεργίες, είναι σημαντικά μεγαλύτερα συγκρινόμενα με τα αναφερόμενα στη 

διεθνή βιβλιογραφία (24). Εν τούτοις, μετά από συζήτηση με τους συμμετέχοντες 

παιδιάτρους, οι λόγοι δισταγμού δεν αφορούν μόνο την πιθανή αλλεργία αλλά 

συχνότερα άλλες παρενέργειες που αναφέρονται στα εμβόλια, οπότε τα αυξημένα 

ποσοστά αποδίδονται στο γενικότερο λεγόμενο αντι-εμβολιαστικό κίνημα και όχι 

αμιγώς σε φόβο αλλεργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τελικά πείθονται οι διστακτικοί 

γονείς και ως μέσο πειθούς επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα η συζήτηση με το 

διστακτικό γονιό ενώ το έντυπο υλικό που διεθνώς είναι καθιερωμένο και 

αποτελεσματικό χρησιμοποιείται πολύ λιγότερο (23) (25). Βέβαια, το σημαντικό είναι 

πως στις περισσότερες περιπτώσεις οι γονείς τελικά πείθονται και προχωρούν στον 

εμβολιασμό των παιδιών τους. Στις λίγες περιπτώσεις που αρνούνται οι 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

26 

περισσότεροι παιδίατροι εξακολουθούν να παρακολουθούν τα παιδιά, ενώ μόλις 

15% (24/157 συμμετέχοντες) δήλωσαν πως αρνούνται να τα παρακολουθούν, και σε 

προφορική διευκρίνιση κάποιοι τόνισαν πως είναι απόλυτοι σε αυτή τη θέση. Αυτό 

έρχεται σε αντίθεση με τις επίσημες οδηγίες που συστήνουν να μη διακόπτεται η 

παρακολούθηση, αν και πιο ελαστικά σε σχέση με το παρελθόν (24)

Όσον αφορά την πιθανή αναβολή του εμβολιασμού, το ιστορικό ατοπίας 

τόσο του ίδιου του παιδιού όσο και της οικογένειας δεν αποτελούν λόγο αναβολής 

.  

(9)

 

. Αυτό διαπιστώνεται και στην παρούσα μελέτη, με την πλειονότητα, δηλαδή 

>80% να μην έχουν αναβάλει τον εμβολιασμό σε τέτοιες περιπτώσεις. Εντούτοις, 

μικρός αριθμός παιδιάτρων απάντησε πως έχει συμβεί να αναβληθεί σε ιστορικό 

ατοπίας του παιδιού (18%, 28/157 συμμετέχοντες) αλλά και της οικογένειας (1,2%, 

2/157 συμμετέχοντες), που υποδηλώνουν κάποια αμηχανία ή αδυναμία στο να 

πείσουν την οικογένεια πως δε συντρέχει λόγος αναβολής. 

4.3 Ειδικές ενδείξεις εμβολιασμού 

Το αλλεργικό άσθμα είναι πολύ συχνό νόσημα της παιδικής ηλικίας, ίσως το 

συχνότερο χρόνιο νόσημα αυτής της ηλικιακής ομάδας (29). Τα παιδιά αυτά έχουν 

ένδειξη να λαμβάνουν το αντιγριπικό εμβόλιο κάθε χρόνο για να αποφύγουν τις 

ασθματικές κρίσεις, τις επιπλοκές της νόσου αλλά και να μειωθεί με αυτόν τον 

τρόπο η μετάδοση της γρίπης μέσω των παιδιών, που αποτελούν δεξαμενή για την 

κοινότητα (28) (31) (35). Στην παρούσα μελέτη, οι περισσότεροι παιδίατροι συστήνουν 

τον ετήσιο αντιγριπικό εμβολιασμό, με μόλις 5 παιδιάτρους να δηλώνουν πως δεν 

το συστήνουν παρά τις ενδείξεις που υπάρχουν. Σε γενικές γραμμές η σύσταση που 

κάνουν ακολουθείται από τους περισσότερους γονείς, σε αναφερόμενο ποσοστό 

88,5%. Για αυτούς που αρνούνται η μη αναγκαιότητα του εμβολίου αναδείχθηκε πιο 

δημοφιλής (46 απαντήσεις) έναντι της μη αποτελεσματικότητας (6 απαντήσεις) και 

πιθανότητας αλλεργίας (8 απαντήσεις). Στις περισσότερες περιπτώσεις, βέβαια, δεν 

είχαμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα, που πιθανά αντικατοπτρίζει την άγνοια για 

την τελική απόφαση των γονέων ή και για τον τρόπο που σκέφτονται. Σίγουρα, 

εφόσον τα ποσοστά αντιγριπικού εμβολιασμού των ασθματικών παιδιών 

παραμένουν διεθνώς σε μη ικανοποιητικά επίπεδα (27) (30) (38), οι παιδίατροι δεν 

καταφέρνουν να πείσουν αρκετούς γονείς, αλλά παραμένει σημαντικό και 

ενθαρρυντικό πως γνωρίζουν την ένδειξη και συστήνουν τον ετήσιο εμβολιασμό. 
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Η κατάσταση είναι διαφορετική όσον αφορά το 23δύναμο πολυσακχαριδικό 

εμβόλιο του  πνευμονιοκόκκου. Ενώ, όπως είδαμε, έχει ένδειξη στα παιδιά με 

σοβαρό άσθμα, στα πλαίσια προφύλαξης της χρόνιας πνευμονοπάθειας (57-58) (66) (68), 

οι παιδίατροι που το συστήνουν στη μελέτη είναι περίπου οι μισοί. Οι περισσότεροι 

από αυτούς δηλώνουν πως η σύστασή τους γίνεται δεκτή από τους γονείς που 

εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Κάποιοι δήλωσαν πως δεν παρακολουθούν κάποιο 

παιδί με τόσο σοβαρό άσθμα, οπότε δεν μπορεί να αξιολογηθεί η απάντησή τους. 

Στους λόγους που αναφέρονται για τη μη συμμόρφωση στη σύσταση πιο δημοφιλής 

είναι η μη αναγκαιότητα (27 απαντήσεις) και ακολουθούν η πιθανότητα αλλεργίας 

(3 απαντήσεις) και η μη αποτελεσματικότητα (1 απάντηση). Γενικά, διαπιστώνεται 

ασυμφωνία και αμηχανία όσον αφορά το συγκεκριμένο εμβόλιο, που, άλλωστε, 

είναι εμφανής και στη βιβλιογραφία, όπου δεν υπάρχει σαφέστατη ομοφωνία ούτε 

πολλές μελέτες αποτελεσματικότητας και ασφάλειας (63) (67)

 

, όπως, αντίστοιχα, 

συμβαίνει στο αντιγριπικό εμβόλιο. Η καθιέρωση του 13-δύναμου συζευγμένου 

εμβολίου που έχει ένδειξη από τη βρεφική ηλικία φαίνεται να αρκεί σε πολλές 

περιπτώσεις στην κοινή πρακτική. 

 

 

4.4 Τροφικές αλλεργίες και εμβόλια 

 Είναι γνωστό πως οι τροφικές αλλεργίες αφορούν αρκετά παιδιά και 

απασχολούν στην καθημερινότητα τον παιδίατρο (28) (70). Ειδικά στα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας είναι συχνότερες, όπως έχει ήδη φανεί, και υπάρχει και το 

άγχος των γονέων, καθώς είναι εκείνο το διάστημα που εντάσσονται πολλές νέες 

τροφές στο διαιτολόγιο του παιδιού με αποτέλεσμα τότε να γίνεται αντιληπτή η 

εκδήλωση πιθανής αλλεργίας (69). Επειδή σε εκείνη την ηλικία είναι που το παιδί 

λαμβάνει αρκετά εμβόλια, έχει απασχολήσει και απασχολεί η συσχέτιση των 

εμβολίων με κάποιες τροφικές αλλεργίες. Είδαμε πως οι συνήθεις τροφικές 

αλλεργίες δεν επηρεάζουν την πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης σε εμβόλια (9). 

Στην παρούσα μελέτη, η πλειονότητα των παιδιάτρων συμφωνούν με τα παραπάνω 

δεδομένα και δήλωσαν σε ποσοστό 73% πως δεν έχει συμβεί να αναβληθεί ποτέ ο 

εμβολιασμός λόγω κάποιας τροφικής αλλεργίας. Παρ’ όλα αυτά, ένα όχι πολύ μικρό 

ποσοστό 22% (35 απαντήσεις) απάντησαν πως τον έχουν αναβάλλει. Η τροφή που 
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ενοχοποιείται και σε αυτή τη μελέτη είναι το αυγό (31 από 35 απαντήσεις) και από 

τα εμβόλια το MMR (27 απαντήσεις), με το αντιγριπικό να ακολουθεί (7 

απαντήσεις). Εντύπωση προκαλεί, ωστόσο, και η αναφερόμενη αναβολή του 

εμβολιασμού λόγω τροφικών αλλεργιών που δεν έχουν συσχετιστεί με αλλεργική 

αντίδραση στα εμβόλια, όπως είναι τα ψάρια και τα θαλασσινά, οι ξηροί καρποί και 

φρούτα όπως η φράουλα, το αβοκάντο και το ακτινίδιο. Το παραπάνω δείχνει 

πιθανά το φόβο των γονέων που αναγκάζει τους παιδιάτρους να αναβάλλουν αλλά 

όχι να ματαιώσουν τον εμβολιασμό, καθώς δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση 

για κάτι τέτοιο. 

Είδαμε πως η αλλεργία στο αυγό, αν και παλαιότερα αποτελούσε λόγο 

παραπομπής των παιδιών στο νοσοκομείο προκειμένου να εμβολιαστούν με MMR, 

τώρα πια δε συνδέεται με πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης και υπάρχει σύσταση 

για κανονικό εμβολιασμό, λαμβάνοντας τα συνήθη μέτρα προστασίας (3) (46) (48) (49) 

(51). Στη συγκεκριμένη, λοιπόν, ερώτηση για τον εμβολιασμό με MMR σε αλλεργικά 

στο αυγό παιδιά, παρ΄ όλο που η πλειονότητα των παιδιάτρων (97% του συνόλου) 

συστήνει τον εμβολιασμό, εντούτοις, ο τόπος που αυτός γίνεται δεν είναι ίδιος. Οι 

μισοί περίπου (59,5%, δηλαδή 72 απαντήσεις) δήλωσαν πως τον πραγματοποιούν 

στο ιατρείο και 37,2% (45 απαντήσεις) πως παραπέμπουν τα παιδιά στο 

νοσοκομείο, εξαιρώντας, ασφαλώς τους νοσοκομειακούς ιατρούς που 

πραγματοποιούν τον εμβολιασμό στο νοσοκομείο, έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι αρκετά 

μεγάλο ποσοστό, δεδομένου πως είναι ενάντια στις επίσημες συστάσεις. Δεν ήταν 

σαφές εάν γίνεται λόγω μη ενημέρωσης ή φόβου των γονέων και επακόλουθη 

αμυντική στάση των παιδιάτρων ή άγνοιας των τελευταίων για τις νεότερες οδηγίες. 

Το γεγονός πως δεν καταφέρνουν να πείσουν τους γονείς προβληματίζει αρκετά, 

καθώς αυτό έχει πολλαπλές συνέπειες. Το παιδί σε αυτήν την περίπτωση εισάγεται 

στο νοσοκομείο, με το άγχος που μπορεί το γεγονός αυτό να προκαλέσει στο ίδιο 

και τους γονείς του, τον κίνδυνο να εκτεθεί σε νοσοκομειακές λοιμώξεις, την 

οικονομική επιβάρυνση στις δομές υγείας αλλά και στους γονείς, δεδομένων των 

ωρών εργασίας που πρέπει να χάσουν. Επιπλέον, αυξάνεται ο κίνδυνος να χαθεί η 

εμπιστοσύνη των γονέων στις συστάσεις και να παραμείνουν παραπάνω παιδιά 

ανεμβολίαστα, με όποιο κίνδυνο αυτό συνεπάγεται τη στιγμή που η ιλαρά 

παρουσιάζει καταγεγραμμένη έξαρση. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο παιδίατρος 

πρέπει να είναι ενήμερος για τις τελευταίες οδηγίες αλλά και να καταφέρνει να 
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πείσει τους γονείς και να μην υποχωρεί σε μη τεκμηριωμένους φόβους. Αν και από 

την αρχική ανάγνωση των αποτελεσμάτων δόθηκε η εντύπωση πως οι σχετικά πιο 

έμπειροι παιδίατροι με πάνω από 20 έτη κλινικής άσκησης ήταν λιγότερο πιθανό να 

παραπέμψουν τα αλλεργικά στο αυγό παιδιά στο νοσοκομείο για να λάβουν το 

MMR σε σχέση με τους λιγότερο έμπειρους, τελικά δε φάνηκε κάποια στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.  

 

4.5 Αλλεργία σε αντιβιοτικά και εμβόλια 

 Στις επίσημες αντενδείξεις πραγματοποίησης εμβολιασμού, είδαμε πως 

είναι η προηγούμενη αναφυλακτικού τύπου αντίδραση σε κάποιο συστατικό του 

εμβολίου, όπως τα εμβόλια (9). Τα αντιβιοτικά που μπορεί να υπάρχουν στα εμβόλια 

είναι η νεομυκίνη, η στρεπτομυκίνη, η πολυμυξίνη, η τετρακυκλίνη και η 

αμφοτερικίνη Β (9) (16) (19)

 

, φάρμακα μη συχνά χρησιμοποιούμενα στην παιδιατρική 

πράξη και μη συχνά αίτια αλλεργίας και ειδικά αναφυλαξίας. Η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων, το 92%, στη μελέτη δήλωσαν πως δεν έχουν αναβάλλει ποτέ τον 

εμβολιασμό λόγω αλλεργίας σε κάποιο αντιβιοτικό. Παρ΄ όλα αυτά,  8 παιδίατροι 

δήλωσαν πως έχει συμβεί να αναβληθεί ο εμβολιασμός, ενώ άλλοι 4 δεν απάντησαν 

καθόλου. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αντιβιοτικά που προκαλούσαν αλλεργία με 

τις β-λακτάμες να αναφέρονται σε 4 απαντήσεις και το φουσιδικό οξύ σε 1 

απάντηση. Τα παραπάνω αντιβιοτικά δεν περιέχονται στα εμβόλια και, άρα, η 

αλλεργία σε αυτά δεν αποτελεί αντένδειξη για τον εμβολιασμό. Επιπλέον, τα 

εμβόλια που αναβλήθηκαν ήταν το MMR σε 4 περιπτώσεις (σε 1 στη μορφή του 

4δύναμου MMRV) και σε 1 περίπτωση το 6δύναμο. Το γεγονός πως οι περισσότεροι 

παιδίατροι παρά τη συχνή αναφορά των γονέων για αλλεργία σε κάποιο αντιβιοτικό 

δεν αναβάλλουν τον εμβολιασμό είναι εξαιρετικά θετικό, ο μικρός αριθμός που 

λανθασμένα και μη τεκμηριωμένα τον αναβάλλει προβληματίζει. 

 4.6 Περιορισμοί μελέτης 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει περιορισμούς. Το δείγμα δεν είναι πλήρες, 

καθώς ένα ποσοστό 19,5% των παιδιάτρων δεν απάντησε, παρά τις αρκετές 

προσπάθειες με τις επανειλημμένες ηλεκτρονικές αποστολές του ερωτηματολογίου 

και τις τηλεφωνικές ή και προσωπικές υπενθυμίσεις. Επίσης, η εμπειρία στον 

εμβολιασμό ταυτίστηκε με τα έτη άσκησης παιδιατρικής και όχι με τις δόσεις των 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

30 

εμβολίων που ο κάθε παιδίατρος έχει, κατά καιρούς χορηγήσει, το οποίο είναι 

δύσκολο να υπολογιστεί για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Ακόμη, η συμμόρφωση των 

γονέων στις συστάσεις εκτιμήθηκε κατά δήλωση των παιδιάτρων, που είναι κατά 

προσέγγιση και όχι με τον καταγεγραμμένο εμβολιασμό στα επίσημα βιβλιάρια των 

παιδιών. 

 

4.7 Προοπτικές 

Θα ήταν ενδιαφέρον, λοιπόν, η πραγματοποίηση μελέτης σε αυτές τις 

κατευθύνσεις, δηλαδή, με την ακρίβεια στον παιδιατρικό πληθυσμό ανά δόση 

εμβολίου ή με τη συμμόρφωση στις συστάσεις, για να αποτυπωθεί λεπτομερώς η 

κατάσταση. Χώρος για σχεδιασμό νέων μελετών υπάρχει, και σε πανελλήνιο 

επίπεδο και σύγκριση των γνώσεων και στάσεων ανά περιοχή. 

Επίσης, υπάρχουν πολλά περιθώρια στην καλύτερη ενημέρωση των 

παιδιάτρων για τα θέματα αυτά και βελτίωση των εμβολιαστικών πρακτικών που 

ακολουθούν. Αν και οι γνώσεις τους είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, το να πείσουν 

τους διστακτικούς γονείς απαιτεί δεξιότητες που μπορούν να εξασκηθούν, 

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία που προτείνονται. Απώτερος στόχος, είναι 

η βέλτιστη παιδιατρική πρακτική, προς όφελος της υγείας του παιδικού πληθυσμού. 

 

 

 4.8. Συμπέρασμα 

 Οι εμπειρίες των παιδιάτρων της Κρήτης δε διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό 

σε σχέση με τα δεδομένα που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι άμεσες 

αλλεργικές αντιδράσεις και ειδικότερα η αναφυλαξία ήταν σε πολύ χαμηλά 

ποσοστά, καθιστώντας τον εμβολιασμό ασφαλή. Οι αλλεργίες και το ιστορικό 

ατοπίας απασχολούν γονείς και παιδιάτρους, αλλά η ενημέρωση στις σωστές 

κατευθύνσεις στην πλειονότητα των περιπτώσεων φαίνεται να είναι 

αποτελεσματική. Σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως τα παιδιά με αλλεργικό 

άσθμα σχεδόν όλοι οι παιδίατροι, ακολουθώντας τις επίσημες οδηγίες, συστήνουν 

το αντιγριπικό εμβόλιο, όμως, η μη συμμόρφωση από τους γονείς συγκρίνεται με τα 

διεθνώς καταγεγραμμένα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Αμηχανία, αντίθετα, 

διαπιστώνεται στη σύσταση του 23-δύναμου πολυσακχαριδικού 

αντιπνευμονιοκοκκικού εμβολίου στα παιδιά με σοβαρό άσθμα, που συμφωνεί με 
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τη βιβλιογραφία και τις μελέτες που δεν ξεκαθαρίζουν με σαφήνεια τις συστάσεις. 

Οι τροφικές αλλεργίες φαίνεται πως απασχολούν αρκετά παιδιάτρους και γονείς, με 

την αλλεργία στο αυγό και τον εμβολιασμό με MMR να κυριαρχεί. Αν και οι 

περισσότεροι συστήνουν τον εμβολιασμό, αρκετοί είναι αυτοί που παραπέμπουν τα 

παιδιά στο νοσοκομείο, όπως συμβαίνει και διεθνώς, παρά τις αντίθετες και 

ξεκάθαρες συστάσεις. Παρά το γεγονός πως οι αλλεργίες στα αντιβιοτικά 

αναφέρονται συχνά, σπάνια αποτελούν λόγο αναβολής για εμβολιασμό. 

 Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά για τις πρακτικές των παιδιάτρων στην 

υπό μελέτη περιοχή. Η συνεχής κατάρτιση και η επαφή με τους γονείς μπορούν να 

φέρουν ακόμη πιο θετικά αποτελέσματα, στην κατεύθυνση της σωστής πρακτικής. 
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 Αριθμός Ποσοστό 
Νομός   
Χανίων 33 21% 
Ρεθύμνου 13 8,2% 
Ηρακλείου 97 62% 
Λασιθίου 14 9% 
Φύλο   
Γυναίκες 110 70% 
Άνδρες 47 30% 
Ηλικία   
25-34 ετών 6 4% 
35-44 ετών 42 27% 
45-54 ετών 66 42% 
>55 ετών 43 27% 
Έτη άσκησης παιδιατρικής   
0-9 έτη 42 27% 
10-19 έτη 47 30% 
20-29 έτη 51 32% 
>30 έτη 17 11% 
Μέσος όρος 17 έτη  
Εργασία   
Ιδιώτες 106 67,5% 
Νοσοκομειακοί 36 23% 
Κέντρα Υγείας 15 9,5% 

 

Σχ. 1 Επιχειρήματα παιδιάτρων 
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Τροφικές αλλεργίες    

Αναβολή εμβολίου 35 (22%)   

Μη αναβολή εμβολίου 115 (73%)   

Τροφές  Εμβόλια  

Αυγό 31 MMR 27 

Ψάρι-θαλασσινά 7 Αντιγριπικό 7 

Ξηροί καρποί 2 VZV 3 

Γάλα 1 Menveo 1 

Φρούτα 2 Prevenar 1 

Πολλαπλές αλλεργίες 1 Οποιοδήποτε 2 
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 1-19 έτη εμπειρίας >20 έτη εμπειρίας  

Ιατρείο 38 33  

Νοσοκομείο 23 19  

P=0,8875, μη στατιστικά σημαντικό (chi-square) 
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