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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών σε μία χώρα αποτελεί έναν 
από τους βασικούς δείκτες που αντικατοπτρίζουν την εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και των μηχανισμών πρωτοβάθμιας πρόληψης 
και Υγείας. Τα ποσοστά εμβολιασμού στην Ελλάδα έχουν διερευνηθεί τα 
τελευταία χρόνια σε διάφορες έρευνες, οι οποίες έχουν καταδείξει ότι η 
εμβολιαστική κάλυψη κυμαίνεται σε μη ικανοποιητικά επίπεδα και υπολείπεται 
των στόχων του Π.Ο.Υ. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η καλύτερη μελέτη των 
παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν αρνητικά τη διενέργεια των δόσεων 
εμβολίων σε παιδιά με ανώτερο σκοπό τη βελτίωση των ποσοστών 
εμβολιαστικής κάλυψης μέσω παρεμβάσεων στους κοινωνικούς παράγοντες 
που επιδρούν δυσμενώς στην αποτελεσματική και πλήρη τέλεση των 
εμβολίων στα παιδιά.  
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ: Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη, της 
εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών ηλικίας 18 μηνών καθώς και των κοινωνικών 
προσδιοριστών που την επηρεάζουν.  
ΜΕΘΟΔΟΙ: Σε δείγμα 515 παιδιών διερευνήθηκε η εμβολιαστική κάλυψη για 
τα χρονικά σημεία αναφοράς 6, 12 και 18 μηνών και έγινε μονοπαραγοντική 
και πολυπαραγοντική ανάλυση για την διερεύνηση του κινδύνου που 
προκαλούν κοινωνικοί και δημογραφικοί παράγοντες στην μη διενέργεια όλων 
των δόσεων εμβολίων σε παιδιά ηλικίας 6, 12 και 18 μηνών. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης για τους 6 μήνες 
ήταν 76,7% για το DTaP, 71,5% για το Hib, 60,4% για το HepB, 21,9% για το 
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PCV και 61,7% για το MCC. Για τους 12 μήνες, τα επίπεδα εμβολιασμού ήταν 
96,5% για το DTaP, 88,9% για το Hib, 90,1% για το HepB, 76,7% για το PCV 
και 86% για το MCC. Για τους 18 μήνες τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 17,1% 
για το DTaP, 17,1% για το Hib, 73,2% για το HepB, 66,2% για το MMR, 32,2% 
για το PCV, 88,2% για το MCC και 40,4% για το Var. Επιπρόσθετα, οι 
παράγοντες που βρέθηκαν να επηρεάζουν σε μονοπαραγοντική και/ή σε 
πολυπαραγοντική ανάλυση τον πλήρη εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 6, 12 και 
18 μηνών ήταν η εκπαίδευση της μητέρας και του πατέρα, ο αριθμός των 
παιδιών στην οικογένεια, το κάπνισμα της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη, η 
ηλικία της μητέρας και ο δείκτης μάζας σώματος πριν την εγκυμοσύνη.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να διερευνηθούν οι 
δείκτες εμβολιαστικής κάλυψης για παιδιά της μελέτης Ρέα. Επίσης η 
συγκεκριμένη έρευνα επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα πρότερων εργασιών, οι 
οποίες έχουν δείξει ότι συγκεκριμένοι κοινωνικοί προσδιοριστές παίζουν πολύ 
σημαντικό ρόλο στην μη διενέργεια όλων των δόσεων των εκάστοτε 
εμβολίων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής αποδεικνύουν ότι απαιτείται 
να γίνουν συστηματικές προσπάθειες έτσι ώστε να εμβολιάζονται καλύτερα τα 
παιδιά αυτής της ηλικίας  και εντοπίζουν συγκεκριμένους παράγοντες στους 
οποίους μπορεί να επιτευχθούν παρεμβάσεις με σκοπό την βελτίωση της 
εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών στην Κρήτη. 
  
Λέξεις κλειδιά: Εμβολιαστική κάλυψη, κοινωνικοί προσδιοριστές εμβολιασμού, 
δημόσια υγεία, εμβόλια, πρόληψη, λοιμώδη νοσήματα 
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BACKGROUND: The vaccination coverage of children in any given country 
reflects on the function and adequacy of the national Public Health services. 
The vaccination coverage has been evaluated in past years in several studies 
in Greece, all of which have demonstrated that the vaccination coverage in 
our country is suboptimal and inferior to the recommendations set by the 
World Health Organization (WHO). Consequently, better understanding of the 
social and demographic factors that impede on optimal vaccination coverage 
of children is essential with an aim to improve delivery of vaccines via 
intervening directly at the level of the factors that adversely affect optimal 
vaccination. 
OBJECTIVES: The objective of this research project was to investigate the 
percentage of vaccination coverage in Cretan children up to 18 months of age 
and to determine the social and demographic factors that adversely affect 
optimal vaccination coverage in the study population. 
MATERIALS AND METHODS: We investigated the vaccination coverage of 
515 children at the age of 6, 12 and 18 months. Univariate and multivariate 
statistical analyses were carried out to determine the impact of various social 
and demographic factors on performing all the doses of a variety of different 
vaccines at the ages of 6, 12 and 18 months. 
RESULTS:  
The percent of vaccination coverage of 6-month old Cretan children was 
76.7% for DTaP, 71.5% for Hib, 60.4% for HepB, 21.9% for PCV, and 61.7% 
for MCC. Moreover, the percent of vaccination coverage of 12-month old 
Cretan children was 96.5% for DTaP, 88.9% for Hib, 90.1% for HepB, 76.7% 
for PCV, and 86% for MCC. In addition, the percent of vaccination coverage of 
18-month old Cretan children was 17.1% for DTaP, 17.1% for Hib, 73.2% for 
HepB, 66.2% for MMR, 32.2% for PCV, 88.2% for MCC and 40.4% for Var. 
Lastly, factors that were found in univariate and/or multivariate analyses to 
affect the optimal vaccination of children 6, 12 and 18 months old were the 
education level of the mother and the father, the number of children in the 
family, the smoking of mother during pregnancy, the age of the mother at 
child’s birth and the body mass index of the mother prior to pregnancy. 
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CONCLUSION: This research project evaluated the vaccination coverage of 
children enrolled in the study “Rea”. Our data show that the percent of vaccination 
coverage for Cretan children up to 18 months old in the prefecture of Heraklion is 
suboptimal and below the goal of 90% vaccination that has been set by the WHO for 
developed countries. Furthermore, the present research project verified the results of 
previously published studies, which have demonstrated that specific social and 
demographic factors adversely affect optimal vaccination in children. Our data clearly 
show that systematic efforts are required to enhance the vaccination coverage of 
children in Crete, and identify several factors, which can be targeted by social 
interventions in order to improve vaccination statistics in Cretan children. 
 
Key words: vaccination coverage, social and demographic factors affecting 
vaccination coverage, Public Health, vaccine, prevention, infectious diseases. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
 

1.1. Γενικά για τον εμβολιασμό  
 
 
Στα παλαιότερα χρόνια της ιστορίας της ανθρωπότητας όπου η ιατρική γνώση 
ήταν περιορισμένη, όταν οι άνθρωποι νοσούσαν δεν είχαν πολλά περιθώρια 
για θεραπευτική παρέμβαση. Ως εκ τούτου, τις περισσότερες φορές ανάλογα 
με την σοβαρότητα της εκάστοτε νόσου οδηγούνταν συνήθως σε σοβαρές 
επιπτώσεις ή ακόμα και στον θάνατο. Με την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης 
τον τελευταίο αιώνα, νέες θεραπείες ανακαλύφθηκαν, οι οποίες είχαν ως 
αποτέλεσμα τη δυνατότητα ίασης από νοσήματα που παλαιότερα είχαν 
σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα. Πέρα από την ανακάλυψη θεραπειών 
όμως, έγινε γρήγορα αντιληπτή η ανάγκη ανάπτυξης μεθόδων πρόληψης 
ασθενειών και αποτροπής της εκδήλωσης τους. Ένας από τους πιο 
αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης ασθενειών είναι ο εμβολιασμός και η 
μεταπτυχιακή αυτή εργασία ασχολείται με αυτό το θέμα.  
Ο εμβολιασμός αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικότερα όπλα της δημόσιας 
υγείας και της ιατρικής για την αντιμετώπιση και την πρόληψη νοσημάτων 
πριν καν την εκδήλωση τους. Τα κύρια νοσήματα που προλαμβάνονται με τα 
εμβόλια είναι τα λοιμώδη τα οποία είναι ιδιαίτερα μεταδοτικά και τα 
παλαιότερα χρόνια προκαλούσαν εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως.  
Στα εμβόλια οφείλεται η μείωση της παιδικής θνησιμότητας και η εξάλειψη 
αρκετών ασθενειών στον δυτικό κόσμο όπως π.χ. της ευλογιάς και της 
πολιομυελίτιδας (Υγεία Ε.Ε., 2011;  UNICEF, 2010). Πλέον τα εμβόλια 
αποτρέπουν την εκδήλωση λοιμωδών νόσων σε εκατομμύρια παιδιά κάθε 
χρόνο ανά τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη και την Αμερική. Έτσι 
αποφεύγονται σοβαρές επιπλοκές εξαιτίας των νόσων αυτών και πολλοί 
θάνατοι. (Υγεία Ε.Ε., 2011).  
 
 

1.2  Στοιχεία για τον παγκόσμιο εμβολιασμό 
 
Η εμβολιαστική κάλυψη παγκοσμίως καταγράφεται από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας. Βάση της τελευταίας αναφοράς του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας που έγινε το 2009, η τάση που φαίνεται να έχει η 
εμβολιαστική κάλυψη είναι αυξητική  τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι πάρα 
πολύ ενθαρρυντικό καθώς αποφεύγεται πολύ μεγάλος αριθμός θανάτων 
παγκοσμίως σε ετήσια βάση (WHO, 2009). Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι 
εμβολιάστηκαν περίπου 107 εκατομμύρια νεογνά για το 2009, αριθμός 
μεγαλύτερος από ποτέ άλλοτε στα χρονικά της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αποφεύγονται 2-3 εκατομμύρια θάνατοι 
ετησίως χάρη στον εμβολιασμό παιδιών.  
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Όμως οι θάνατοι που θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν είχε επιτευχθεί 
πλήρης εμβολιαστική κάλυψη παγκοσμίως είναι πολλοί περισσότεροι, 
ιδιαίτερα σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας. Χαρακτηριστικά, το 2008 πέθαναν 
1,7 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών από ασθένειες που 
μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό (WHO, 2009). Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα εμβολιαστικής κάλυψης έγκειται σε συγκεκριμένες περιοχές της 
Γης. Για παράδειγμα, ενώ στην Αμερική και στην Ευρώπη η εμβολιαστική 
κάλυψη υπερβαίνει το 90%, σε άλλες περιοχές της υφηλίου τα ποσοστά αυτά 
είναι πολύ χαμηλότερα και πολλές φορές απογοητευτικά. Για παράδειγμα 
υπάρχουν 23 περίπου εκατομμύρια νεογνά παγκοσμίως που δεν έχουν 
συνεχή και σταθερή επαφή με υπηρεσίες εμβολιασμού, εκ των οποίων το 
70% κατοικεί σε δέκα χώρες και κυρίως στην Ινδία και στην Νιγηρία (WHO, 
2009).  
Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία μας δείχνουν την μεγάλη σημασία του 
εμβολιασμού και της ευεργετικής πρόληψης που προσφέρουν στις χώρες 
όπου ακολουθείται πιστά το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών σε παιδιά και 
εφήβους. Επίσης τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ξεκάθαρα τα μεγάλα 
περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν στην επίτευξη του στόχου της απόλυτης 
κάλυψης όλων των παιδιών παγκοσμίως με σκοπό την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη ελάττωση της συχνότητας νοσημάτων που μπορούν να 
προληφθούν από τα εμβόλια.  
 
 

1.3  Νόσοι που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό 
 

Ας δούμε όμως ποιες είναι οι κύριες νόσοι που προλαμβάνονται με τον 
εμβολιασμό στην Ελλάδα του 2011:  

 
α) Ηπατίτιδα Β  
β) Διφθερίτιδα  
γ) Τέτανος  
δ) Κοκκύτης  
ε) Πολιομυελίτιδα  
ζ) Αιμόφιλος τύπου Β  
η) Μηνιγγίτιδα  
θ) Πνευμονία λόγο του πνευμονιόκοκκου  
ι) Ιλαρά  
κ) Παρωτίτιδα  
λ) Ερυθρά  
μ) Ανεμοβλογιά  
ν) Ηπατίτιδα Α  
ξ) Φυματίωση  
ο) Γρίπη  
π) Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας με την ανοσία κατά του ιού των 

ανθρώπινων θηλωμάτων (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
2007). 
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Για την καλύτερη δυνατή απόδοση των εμβολίων απαιτείται συγκεκριμένος 
χρόνος εκτέλεσης κάθε δόσης εμβολίου. Σε αντίθετη περίπτωση η πρόκληση 
ανοσίας μπορεί να μην είναι πλήρης.  

 
1.4.Χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού παιδιών και εφήβων 

 
Το χρονοδιάγραμμα αυτό αποτυπώνεται στον Πίνακα 1 (Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2007).  
 
Πίνακας 1. Χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού παιδιών και εφήβων  

 
 

Πιο συγκεκριμένα, οι δόσεις προβλέπεται να γίνουν ως εξής (Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2011):  
 

i. Για την Ηπατίτιδα Β η πρώτη δόση του εμβολίου γίνεται αμέσως με την 
γέννηση, μετά η δεύτερη δόση στον πρώτο με δεύτερο μήνα της ζωής 
και η τελευταία δόση ανάμεσα στους 6 με 18 μήνες. 

ii. Για το τριπλό εμβόλιο που προκαλεί ανοσία για την Διφθερίτιδα, τον 
Τέτανο και τον Κοκκύτη (DTaP, Diphtheria, Tetanus, and Acellular 
Pertussis) η πρώτη δόση πρέπει να γίνει στους 2 μήνες της ζωής του 
νεογνού, η δεύτερη δόση στους (4) τέσσερις, και η τρίτη δόση στους 6 
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μήνες. Η πρώτη αναμνηστική δόση γίνεται στους 15-18 μήνες και η 2η 
αναμνηστική δόση στα 4-6 χρόνια της ζωής του παιδιού. Τέλος, η 
επαναληπτική δόση που γίνεται στα 11-12 χρόνια της ζωής του παιδιού 
συνίσταται να γίνεται με το σκεύασμα DTaP, το οποίο και πάλι είναι 
εμβόλιο κατά της διφθερίτιδας, του τετάνου και του κοκκύτη αλλά 
περιέχει μικρότερη δόση διφθεριτικής ατοξίνης. 

iii. Το χρονοδιάγραμμα της δοσολογίας για την πολιομυελίτιδα (IPV, 
Inactivated Poliovirus Vaccine) είναι ως εξής: 1η δόση τον 2ο μήνα, 2η 
δόση τον 4ο μήνα, 3η δόση μεταξύ 6ου και 18ου μήνα και η αναμνηστική 
δόση στα 4-6 χρόνια της ζωής του παιδιού. 

iv. Όσον αφορά τον αιμόφιλο γρίπης τύπου Β (Hib, Haemophilus 
Influenzae Type b) οι τέσσερις δόσεις πρέπει να γίνονται στον 2ο, 4ο, 6ο 
και η τελευταία ανάμεσα στον 12ο με 15ο μήνα. 

v. Για τον μηνιγγιτιδόκοκκο C (MCC, Meningococcal C-Conjugate) οι 
προβλεπόμενες δόσεις για τα νεογνά πρέπει να γίνονται στον 2ο και 4ο 
μήνα και η τρίτη και τελευταία δόση γίνεται μετά τον 12ο μήνα. 

vi. Ο πνευμονιόκοκκος που καλύπτεται από το σκεύασμα PCV 
(Pneumococcal Conjugate Vaccine) προβλέπεται να γίνεται σε 3  
δόσεις κατά τον 2ο, 4ο, και 6ο μήνα. Έπειτα, η πρώτη αναμνηστική 
δόση γίνεται μέσα στο διάστημα 12ου με 18ου μήνα. Αν χρειαστεί γίνεται 
και δεύτερη αναμνηστική δόση μετά τον 24ο μήνα. 

vii. Για το MMR (Measles, Mumps, and Rubella) που καλύπτει την Ιλαρά, 
την παρωτίτιδα και την ερυθρά, οι δόσεις είναι δύο. Μία δόση στο 
διάστημα μεταξύ 12ου και 15ου μήνα και η δεύτερη δόση συνίσταται να 
γίνεται στα 4-6 χρόνια. Βέβαια η δεύτερη δόση μπορεί να γίνει σε 
οποιαδήποτε ηλικία αρκεί οι δύο δόσεις να απέχουν τουλάχιστον 2 
μήνες η μία από την άλλη. 

viii. Για την ανεμοβλογιά συνίστανται δύο δόσεις με το εμβόλιο VAR 
(varicella). Μία δόση γίνεται μετά τον 12ο μήνα. Η δόση είναι 
προτιμότερο να γίνεται τον 18ο μήνα. Η επαναληπτική δόση γίνεται και 
σε αυτή την περίπτωση στην ηλικία 4-6 ετών. 

ix. Το ανασυνδιασμένο εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων 
θηλωμάτων ή αλλιώς το εμβόλιο HPV (Human Papilloma Virus), γίνεται 
σε κορίτσια ηλικίας μεταξύ 12 και 15 ετών σε 3 δόσεις. 

x. Το εμβόλιο της ηπατίτιδας Α γίνεται μετά των πρώτο (1ο) χρόνο σε δύο 
δόσεις αρκεί οι δύο δόσεις να απέχουν τουλάχιστον 6 μήνες μεταξύ 
τους 

xi. Για την φυματίωση χορηγείται το BCG (Bacille Calmette-Guérin) στην 
ηλικία των 6 ετών. Βέβαια, στην ηλικία των 12 μηνών και στην ηλικία 
των 4-6 ετών πριν τον εμβολιασμό με BCG, το παιδί πρέπει να 
υποβληθεί σε φυματική δοκιμασία mantoux, έτσι ώστε να διαπιστωθεί 
αν έχει φυματίωση. 

xii. Τέλος το εμβόλιο για την γρίπη γίνεται μία φόρα κάθε χρόνο και 
απευθύνεται σε παιδιά που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου 
όπως π.χ. παιδιά με χρόνια προβλήματα στο αναπνευστικό τους 
σύστημα, ανοσοκατεσταλμένα παιδιά ή παιδιά που πάσχουν από 
συγγενή καρδιοπάθεια. 
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Ας δούμε τώρα σε τι επίπεδα θα έπρεπε να είναι οι δείκτες εμβολιασμού 
για να είναι ικανοποιητικοί και μετά θα δούμε τι γίνεται παγκοσμίως όσον 
αφορά αυτούς τους δείκτες για τις νόσους που προλαμβάνονται με τον 
εμβολιασμό.  

 
1.5. Προβλεπόμενοι δείκτες εμβολιασμού 

 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο στόχος που θα έπρεπε να 
έχει επιτευχθεί το 2010 για τα ποσοστά κάλυψης από εμβόλια είναι πάνω από 
90% για το συνολικό ποσοστό της χώρας και δεν πρέπει να είναι μικρότερα 
του 80% ανά γεωγραφική περιφέρεια. Το παραπάνω ποσοστό αναφέρεται σε 
όλα εμβόλια που προβλέπονται για παιδιά ηλικίας έως 1 έτους, εκτός αυτού 
της ιλαράς που πρέπει να γίνει μέχρι την ηλικία των 2 ετών. (WHO, 1998) 
Οι περαιτέρω στόχοι του Π.Ο.Υ. προέβλεπαν μέχρι το 2010 μείωση την 
θνησιμότητας από ιλαρά κατά 90% σε σχέση με το 2000.  
Ακόμα για το 2015 οι στόχοι του Π.Ο.Υ περιλαμβάνουν την διατήρηση των 
ποσοστών που θα έχουν επιτευχθεί το 2010. Επίσης στόχος είναι η μείωση 
της θνητότητας και της θνησιμότητας, από ασθένειες που μπορούν να 
προληφθούν από εμβόλια, παγκοσμίως τουλάχιστον στα δύο τρίτα σε σχέση 
με τα επίπεδα του 2000. Ένας ακόμα στόχος είναι η διασφάλιση της 
ποιότητας στην διενέργεια των εμβολιασμών, τόσο από πλευράς ποιότητας 
σκευάσματος, όσο και από πλευράς χρονικού σημείου που γίνεται το 
εκάστοτε εμβόλιο. Ακόμη τα νέα εμβόλια θα πρέπει να εισαχθούν στο 
πρόγραμμα εμβολιασμού και να γίνονται σε 5 χρόνια το πολύ από τότε που 
ανακαλύπτονται. Τέλος σημαντική είναι η ενδυνάμωση του προγράμματος 
εμβολιασμού της κάθε χώρας και η σωστός προγραμματισμός έτσι ώστε να 
είναι εφικτό να γίνει πραγματικότητα. 
 

1.6 Δείκτες εμβολιασμού παγκοσμίως 

 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης στις 
προηγμένες χώρες του δυτικού κόσμου είναι αρκετά υψηλά. Αντιθέτως, στις 
αναπτυσσόμενες χώρες οι δείκτες εμβολιασμού είναι χαμηλοί. Το πρόβλημα 
που υπάρχει στην εμβολιαστική κάλυψη είναι ιδιαίτερα έντονο σε ορισμένες 
χώρες της Αφρικής όπως απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα. Στο 
διάγραμμα αυτό αποτυπώνεται η εμβολιαστική κάλυψη για την διφθερίτιδα, 
τον τέτανο και τον κοκκύτη ανά ήπειρο από το 1980 μέχρι και το 2009 με 
στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 2009). Όπως φαίνεται, 
η κάλυψη στην Ευρώπη και στην Αμερική φτάνει στο 90% ενώ αντιθέτως η 
αντίστοιχη κάλυψη στην Αφρική και περιοχές της νοτιοανατολικής Ασίας μόλις 
υπερβαίνει το 60%. Παρά την αύξηση των ποσοστών αυτών στη διάρκεια της 
τριακονταετίας από τον 1980 έως το 2009, είναι προφανές ότι το ποσοστό του 
60% σε κάλυψη είναι ανεπαρκές και έχει περιθώρια σημαντικής βελτίωσης.   
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Διάγραμμα 1. Εμβολιαστική κάλυψη για Διφθερίτιδα, Τέτανο και Κοκκϋτη ανά 
περιοχή από το 1980 μέχρι και το 2009. 

 
Σε γαλάζιο απεικονίζεται η καμπύλη της Ευρώπης, σε σκούρο μπλε η 
καμπύλη της νοτιοανατολικής Ασίας, σε πράσινο η καμπύλη της Αφρικής, σε 
μωβ η καμπύλη της ανατολικής Μεσογείου, σε πορτοκαλί η καμπύλη της 
Αμερικής και σε καφέ η καμπύλη του δυτικού Ειρηνικού. Οι πορτοκαλί μπάρες 
απεικονίζουν την παγκόσμια εμβολιαστική κάλυψη συνολικά.  
 
Αντίστοιχα συμπεράσματα εξάγονται και από το διάγραμμα 2, το οποίο 
απεικονίζει την εμβολιαστική κάλυψη για την Ιλαρά σε διάφορες περιοχές του 
κόσμου. Όπως και με το εμβόλιο DTaP, η κάλυψη για την ιλαρά υπερβαίνει το 
90% στην Αμερική και την Ευρώπη ενώ στην Αφρική το αντίστοιχο ποσοστό 
είναι μικρότερο του 70%. Το διάγραμμα 2 επιπρόσθετα παρουσιάζει μια 
σημαντική παράμετρο που συνδέεται με την αποτελεσματικότητα 
εμβολιαστικής κάλυψης, η οποία είναι η οικονομικοκοινωνική κατάσταση. 
Σύμφωνα με στοιχεία του Π.Ο.Υ. ενώ η εμβολιαστική κάλυψη για την ιλαρά 
υπερβαίνει το 90% σε εισοδήματα μέσης και ανώτερης τάξης, σε άτομα 
χαμηλής οικονομικοκοινωνικής κατάστασης είναι περίπου 75%. 
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Διάγραμμα 2. Εμβολιαστική κάλυψη για την Ιλαρά από το 1990 μέχρι το 2009 ανά 

γεωγραφική περιοχή και ανά ομάδα μέσου εισοδήματος σύμφωνα με 
τον Π.Ο.Υ. 
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    1.7 Μηχανισμός δράσης εμβολίων 

 
Ο μηχανισμός δράσης των εμβολίων διαχωρίζεται σε τέσσερις (4) κύριες 
κατηγορίες ανάλογα με το είδος του αντιγόνου που χρησιμοποιείται για να 
προκαλέσει την ανοσία (Διαδικτυακός τόπος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 
2008) 
 
Α) Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα εμβόλια που περιέχουν ζώντες 
εξασθενημένους μικροοργανισμούς που είναι οι παθογόνοι και προκαλούν 
την εκάστοτε νόσο για την όποια θέλουμε να προκληθεί ανοσία. Αυτοί οι 
μικροοργανισμοί με κάποιο τρόπο αποδυναμώνονται και έτσι προκαλούν 
άτυπη, ελαφρά νόσο και ταυτόχρονη επίτευξη ανοσίας. Αυτό συμβαίνει με 
τα εξής εμβόλια: της ιλαράς, της ερυθράς, της παρωτίτιδας, της 
ανεμοβλογιάς, της πολιομυελίτιδας, του κίτρινου πυρετού, της φυματίωσης 
και του τυφοειδή πυρετού. 
Β) Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα εμβόλια που περιέχουν νεκρούς ή 
αλλιώς αδρανοποιημένους παθογόνους παράγοντες, οι οποίοι όμως 
προκαλούν την δημιουργία αντισωμάτων από τον οργανισμό του 
εμβολιαζόμενου. Ακόμα και  νεκροί λειτουργούν ως αντιγονικοί 
παράγοντες. Παραδείγματα της συγκεκριμένης κατηγορίας αποτελούν τα 
εμβόλια για τον κοκκύτη, την ηπατίτιδας Α, την γρίπη, την χολέρας, την 
λύσσα, το i.v. εμβόλιο για τον τυφοειδή πυρετού και ένα είδος εμβολίου 
κατά της πολιομυελίτιδας. 
Γ) Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα εμβόλια που το σκεύασμα του 
εμβολίου περιέχει μη τοξικά προϊόντα του παθογόνου μικροοργανισμού 
και έτσι προκαλείται ανοσία, η οποία για να παραμείνει μακροχρόνια 
χρειάζεται αναμνηστικές δόσεις κατά περιοδικά διαστήματα. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού του είδους παρασκευής εμβολίου 
αποτελούν τα εμβόλια της διφθερίτιδας και του τετάνου. 
Δ) Τέλος υπάρχουν τα εμβόλια τα οποία περιέχουν είτε κάποιο τμήμα του 
λοιμογόνου παράγοντα, είτε κάποιο συνθετικό πολυσακχαρίτη-
πολυπεπτίδιο που προκαλεί ανοσία, είτε έχουν παρασκευαστεί με 
ανασυνδιασμένο DNA παρόμοιο με αυτό του παθογόνου οργανισμού που 
θα προκαλούσε την συγκεκριμένη νόσο για την οποία επιδιώκεται η 
επίτευξη ανοσίας (Διαδικτυακός τόπος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 
2008).  
 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του είδους παρασκευής εμβολίου 
αποτελεί το εμβόλιο της ηπατίτιδας B. 
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2.  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη, της εμβολιαστικής κάλυψης 
παιδιών ηλικίας 18 μηνών καθώς και των κοινωνικών προσδιοριστών που την 
επηρεάζουν. 
 
 

2.1. Επιμέρους στόχοι της έρευνας 
 

Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι οι εξής:  
 

• Ο υπολογισμός του επιπέδου εμβολιαστικής κάλυψης για τα παιδιά του 
δείγματος της έρευνας. 

• Ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την εμβολιαστική 
κάλυψη παιδιών ηλικίας 6, 12 και 18 μηνών. 

• Η εκτίμηση της αρνητικής επίδρασης που προκαλούν κοινωνικοί και 
δημογραφικοί παράγοντες στην μη διενέργεια όλων των δόσεων των 
εμβολίων όπως προβλέπεται από το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

• Η σύγκριση των επιπέδων εμβολιαστικής κάλυψης στον πληθυσμό της 
παρούσας μελέτης με τα παγκόσμια δεδομένα εμβολιαστικής κάλυψης 
από τον Π.Ο.Υ. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΙ 

3.1 Πληθυσμός μελέτης  

Η μελέτη της εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών ηλικίας έως 18 μηνών έγινε στα 
πλαίσια της επιδημιολογικής μελέτης Μητέρας-παιδιού Ρέα που διενεργήθηκε 
από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το δείγμα που 
χρησιμοποιήσαμε για την μελέτη εμβολιαστικής κάλυψης αποτελεί μέρος του 
πληθυσμού της μελέτης μητέρας παιδιού ‘Ρέα’ του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Ο αρχικός πληθυσμός των παιδιών της μελέτης Ρέα ήταν 1609 παιδιά. Από 
αυτά τα παιδιά επαρκή στοιχεία όσον αφορά τον εμβολιασμό τους υπήρχαν 
για 535 παιδιά. Από τον αριθμό αυτό των παιδιών για τα οποία υπήρχαν 
επαρκή στοιχεία, τα 20 δίδυμα παιδιά δεν περιελήφθησαν στην τελική 
επεξεργασία. Ως εκ τούτου, ο τελικός αριθμός παιδιών της μελέτης μας ήταν 
515 παιδιά για τα οποία είχαμε επαρκή στοιχεία για τα χρονικά σημεία που 
τους διενεργήθηκαν οι δόσεις όλων των εμβολίων.  

3.2 Μέθοδοι συλλογής στοιχείων και δεδομένων 

Τη βασική πηγή των στοιχείων για τον εμβολιασμό των παιδιών αποτέλεσαν 
τα βιβλιάρια υγείας των παιδιών του πληθυσμού μας.  

Για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών πάρθηκαν ψηφιακές φωτογραφίες 
των βιβλιαρίων υγείας των παιδιών.  

Αυτές οι πληροφορίες θεωρούνται αξιόπιστες γιατί έχουν καταγραφεί από τον 
εκάστοτε παιδίατρο του κάθε παιδιού. Επίσης η καταγραφή τους έχει γίνει 
κατά τις επισκέψεις των παιδιών στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα, για 
την εξέταση του παιδιού στους πρώτους μήνες της ζωής του, αλλά και για την 
διενέργεια των εμβολίων από τον παιδίατρο. Από αυτά τα στοιχεία 
χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα για τα εμβόλια.  

Επίσης για την διερεύνηση των παραμέτρων που πιθανώς επηρεάζουν 
δυσμενώς την πλήρη διενέργεια όλων των εμβολίων σε μονοπαραγοντική και 
πολυπαραγοντική ανάλυση χρειάστηκαν ορισμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά 
των παιδιών και των γονέων τους.  

Αυτά τα στοιχεία ήταν διαθέσιμα μέσω του Πανεπιστήμιου Κρήτης και της 
μελέτης Ρέα. Οι μεταβλητές με τα στοιχεία είχαν ήδη ετοιμαστεί στα πλαίσια 
της μελέτης Ρέα όπου είχαν καταγραφεί πολλές πληροφορίες για τα κοινωνικά 
και δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της μελέτης.  
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3.3 Μεταβλητές της μελέτης 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν όσον αφορά τους κοινωνικούς 
προσδιοριστές περιείχαν τα εξής στοιχεία: 

• Το φύλο του παιδιού. 
• Το είδος του τοκετού. Δηλαδή, αν γεννήθηκε το παιδί με φυσιολογικό 

τοκετό ή με καισαρική τομή. 
• Το πόσα παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια μετά την γέννηση του 

παιδιού (Parity). Αν είναι ένα ή περισσότερα του ενός. 
• Την καταγωγή της μητέρας. Αν είναι Ελληνίδα ή αν έχει άλλη 

εθνικότητα. 
• Την καταγωγή του πατέρα. Αν είναι Έλληνας ή αν έχει άλλη εθνικότητα. 
• Αν κάπνιζε η μητέρα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
• Την οικογενειακή κατάσταση των γονέων. Αν είναι έγγαμοι ή αν έχουν 

άλλη οικογενειακή κατάσταση. 
• Την εκπαίδευση της μητέρας. Αυτή η μεταβλητή χωριζόταν σε τρείς 

κατηγορίες: Χαμηλή, Μέτρια, Υψηλή. Χαμηλή ορίστηκε η εκπαίδευση 
όταν η μητέρα τελείωσε μέχρι το δημοτικό σχολείο. Μέτρια ορίστηκε η 
εκπαίδευση όταν η μητέρα τελείωσε μέχρι το λύκειο σχολείο. Υψηλή 
ορίστηκε όταν η μητέρα είχε πτυχίο από πανεπιστήμιο. 

• Την εκπαίδευση του πατέρα. Χαμηλή, Μέτρια, Υψηλή. Η διαβάθμιση 
της εκπαίδευσης του πατέρα ήταν παρόμοια με αυτή που 
χρησιμοποιήθηκε για την μητέρα. 
  

Ακόμη στην στατιστική ανάλυση διερευνήθηκαν 4 συνεχείς μεταβλητές οι 
οποίες ήταν οι εξής: 

• Ηλικία μητέρας κατά την γέννηση του παιδιού 
• Ηλικία πατέρα κατά την γέννηση του παιδιού 
• Δείκτης μάζας σώματος της μητέρας πριν την εγκυμοσύνη 
• Βάρος γέννησης νεογνού 

 

3.4 Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πακέτο στατιστικής ανάλυσης SPSS 18 και 
19.  

Αρχικά δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων η οποία περιείχε στοιχεία για τα 
παιδιά. Τα στοιχεία αυτά ήταν:  
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• Ο αύξων αριθμός του κάθε παιδιού (ID),  
• Ο αύξων αριθμός της μητέρας (ID),  
• Η ημερομηνία γέννησης κάθε παιδιού,  
• Οι ημερομηνίες διενέργειας κάθε δόσης για κάθε εμβόλιο και 
• τα σωματομετρικά στοιχεία, δηλαδή βάρος, ύψος, και περίμετρος 

κεφαλής για κάθε παιδί για τους πρώτους 18-24 μήνες της ζωής τους.  

Στην βάση δεδομένων έγινε καταγραφή της ημερομηνίας γέννησης του κάθε 
παιδιού και της ημερομηνίας που είχε διενεργηθεί η εκάστοτε δόση του κάθε 
εμβολίου για όλα τα εμβόλια που προβλέπονται σύμφωνα με τον εθνικό 
πρόγραμμα εμβολιασμών του υπουργείου. 

Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή που περιελάμβανε την 
πληροφορία για το πόσο διάστημα έχει μεσολαβήσει από την ημερομηνία 
γέννησης του κάθε παιδιού μέχρι την εκτέλεση της κάθε δόσης του εκάστοτε 
εμβολίου. Οι νέες μεταβλητές που δημιουργήθηκαν κατά αυτό τον τρόπο 
περιείχαν για την κάθε δόση εμβολίου, για όλα τα εμβόλια, το χρονικό 
διάστημα από την γέννηση μέχρι την εκτέλεση της κάθε δόσης και ήταν 
υπολογισμένο σε μήνες. 

Η κάθε δόση που έγινε θεωρήθηκε ως έγκυρη χωρίς να ληφθεί υπόψη ο 
χρόνος διενέργειας της. Αρκούσε να είχε γίνει μέσα στο χρονικό σημείο που 
μελετήθηκε. 

Μελετήθηκαν τρία χρονικά σημεία αναφοράς για τα οποία θα αναλύθηκε η 
εμβολιαστική κάλυψη. Τα χρονικά αυτά σημεία αναφοράς ήταν στους 6, στους 
12 και στους 18 μήνες. 

Σκοπός της εργασίας μας ήταν να μελετήσουμε τους δείκτες εμβολιαστικής 
κάλυψης σε αυτά τα τρία χρονικά σημεία και μετά να διερευνήσουμε αν 
πιθανώς διάφοροι κοινωνικοί προσδιοριστές επηρεάζουν τους δείκτες 
εμβολιαστικής κάλυψης σε παιδιά αυτής της ηλικίας. Έτσι έπρεπε να γίνει 
μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση για να βρεθεί αν οι 
παράγοντες που επιλέχθηκε να μελετηθούν, επηρεάζουν ευμενώς ή 
δυσμενώς την διενέργεια όλων των δόσεων των εμβολίων, ή αν δεν την 
επηρεάζουν καθόλου.  

Προϋπόθεση για να θεωρηθεί μία δόση ως έγκυρη για το χρονικό σημείο των 
6 μηνών, ήταν να είχε γίνει η συγκεκριμένη δόση εμβολίου μέσα σε αυτό το 
χρονικό διάστημα της συμπλήρωσης 6 μηνών από την γέννηση του παιδιού 
άσχετα με το πότε διενεργήθηκε. Με την ίδια λογική θεωρήθηκε έγκυρη μια 
δόση εμβολίου και για τα άλλα χρονικά σημεία αναφοράς, δηλαδή των 12 και 
των 18 μηνών. Έτσι για το κάθε χρονικό σημείο αναφοράς καταγράφηκε 
πόσες από τις δόσεις εμβολίου για το κάθε παιδί ήταν έγκυρες. Κατά αυτό τον 
τρόπο δημιουργήθηκε μια μεταβλητή που περιείχε την πληροφορία για το 
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πόσες δόσεις ήταν έγκυρες για τα χρονικά σημεία αναφοράς των 6, των 12 και 
των 18 μηνών. 

Καταρχήν μια σημαντική πληροφορία η οποία αναζητήθηκε από τα 
παραπάνω δεδομένα ήταν το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης με όλες τις 
προβλεπόμενες δόσεις για τα χρονικά σημεία που μελετήθηκαν  δηλαδή των 
6, των 12 και των 18 μηνών.  

Εμβολιαστική κάλυψη ορίζεται ως το ποσοστό των παιδιών στα οποία έχουν 
γίνει όλες οι προβλεπόμενες έγκυρες δόσεις μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο 
χρονικό σημείο αναφοράς σύμφωνα με τον εθνικό προγραμματισμό 
εμβολιασμού του Υπουργείου Υγείας. 

Τα ποσοστά που βρέθηκαν αποτυπώθηκαν σε πίνακες μαζί με το 95% 
διάστημα αξιοπιστίας (CI, confidence interval) που τους αναλογεί. 

Τα ποσοστά που καταγράφηκαν  για την εμβολιαστική κάλυψη ήταν 
ικανοποιητικά ως δείκτες για τον εμβολιασμό. Όμως, για την περαιτέρω 
διερεύνηση της επάρκειας εμβολιασμού των παιδιών του πληθυσμού της 
μελέτης μας, αναζητήθηκαν στοιχεία αναφορικά με το ποσοστό των παιδιών 
που ήταν εντελώς ανεμβολίαστα. 

Έτσι δημιουργήθηκε ένας πίνακας με τα ποσοστό μηδενικής κάλυψης από 
εμβόλια ο οποίος συνοδευόταν και με τα αντίστοιχα κατά 95%  διαστήματα 
αξιοπιστίας. Δηλαδή ο πίνακας περιείχε τα ποσοστά παιδιών του πληθυσμού 
που δεν τους είχε γίνει καμία δόση στα τρία χρονικά σημεία αναφοράς των 6, 
12 και 18 μηνών. 

Για την αξιόπιστη και κωδικοποιημένη καταγραφή όλων των δόσεων 
δημιουργήθηκε μια μεταβλητή με την κωδικοποίηση 1 αν το συγκεκριμένο 
παιδί δεν είχε κάνει όλες τις δόσεις όπως προβλέπεται στο εθνικό πρόγραμμα 
εμβολιασμού του Υπουργείου Υγείας. Αντίστοιχα δημιουργήθηκε μια 
μεταβλητή με την κωδικοποίηση 0 αν το συγκεκριμένο παιδί είχε 
πραγματοποιήσει όλες οι προβλεπόμενες δόσεις στα τρία χρονικά σημεία της 
μελέτης δηλαδή στην ηλικία των 6, 12 και 18 μηνών.  

Έτσι για την ανάλυση του κινδύνου που προκαλούν διάφοροι παράγοντες ο 
παράγοντας κινδύνου ήταν: “να μην έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες δόσεις 
του εκάστοτε εμβολίου”.  

Με αυτό τον τρόπο ο λόγος πιθανοφάνειας της μονοπαραγοντικής ανάλυσης 
και ο λόγος πιθανοφάνειας της πολυπαραγοντικής ανάλυσης ήταν κίνδυνος 
να μην έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες δόσεις του εκάστοτε εμβολίου. 
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Μετά την ολοκλήρωση της κωδικοποίησης των μεταβλητών 
πραγματοποιήθηκε μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική στατιστική 
ανάλυση και εξαγωγή των περαιτέρω αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.  

Για την μονοπαραγοντική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν μεταβλητές σχετικές με 
κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των παιδιών και των γονέων τους 
ώστε να διερευνηθεί η επίπτωση που πιθανώς έχουν αυτοί οι παράγοντες στη 
μη διενέργεια όλων των προβλεπόμενων δόσεων του κάθε εμβολίου στα 3 
χρονικά σημεία αναφοράς που μελετήθηκαν στην εργασία αυτή.  

Έπειτα, με την μονοπαραγοντική ανάλυση διερευνήθηκαν συλλογικά ποιοι 
παράγοντες επηρεάζουν επαρκώς το να έχει κάνει το παιδί όλες τις 
προβλεπόμενες δόσεις και ποιοι παράγοντες δεν επηρεάζουν.  

Για τη διενέργεια  πολυπαραγοντικής ανάλυσης αναζητήθηκαν οι μεταβλητές 
που θα περιλαμβανόταν στο πολυπαραγοντικό μοντέλο.  

Οι μεταβλητές αυτές ήταν όσοι παράγοντες βρέθηκαν στην μονοπαραγόντική 
ανάλυση ότι είχαν προκαλέσει στατιστικά σημαντικό κίνδυνο για την μη 
διενέργεια όλων των δόσεων. Τέτοιοι παράγοντες ήταν η εκπαίδευση της 
μητέρας, η εκπαίδευση του πατέρα, το αν έχει 1 ή περισσότερα παιδιά η 
οικογένεια, το αν κάπνιζε η μητέρα στην εγκυμοσύνη, η ηλικία της μητέρας και 
ο δείκτης μάζας σώματος της μητέρας πριν την εγκυμοσύνη (ΒΜΙ, body mass 
index). 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
 
4.1. Εμβολιαστική κάλυψη με τα συνιστώμενα εμβόλια 

 
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διερευνηθεί η εμβολιαστική κάλυψη 
σε παιδιά ηλικίας 6, 12 και 18 μηνών. Βασικός δείκτης της εμβολιαστικής 
κάλυψης είναι τα ποσοστά πλήρους εμβολιασμού για όλα τα εμβόλια που 
προβλέπονται σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού του 
Υπουργείου Υγείας της χώρας μας.  
 
Στον παρακάτω πίνακα 2 παραθέτονται τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης 
για τα εμβόλια που προβλέπονται από το Υπουργείο Υγείας για τους έξι 
πρώτους μήνες ζωής του παιδιού. Συγκεκριμένα, το υψηλότερο ποσοστό 
εμβολιαστικής κάλυψης καταγράφηκε για το τριπλό εμβόλιο της διφθερίτιδας, 
του τέτανου και του κοκκύτη (DTaP). Το ποσοστό των πλήρως 
εμβολιασμένων παιδιών ήταν 76,7% με το διάστημα αξιοπιστίας μεταξύ 73,05 
και 80,35%. Το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης καταγράφηκε 
για το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου (PCV), και ήταν μόλις 21,9%. Όπως 
φαίνεται στον πίνακα 3, το ποσοστό πλήρως ανεμβολίαστων παιδιών για το 
εμβόλιο PCV είναι μόλις 13,6%, κάτι που σημαίνει ότι περίπου 9 στα 10 
παιδιά έχουν λάβει έστω και μία δόση του συγκεκριμένου εμβολίου. Αυτή η 
αναντιστοιχία των ανώτερων ποσοστών πιθανότατα ερμηνεύεται από το 
γεγονός ότι οι γονείς καθυστερούν να ξεκινήσουν τον εμβολιασμό των 
παιδιών τους για τον πνευμονιόκοκκο.  

  
 

Πίνακας 2. Εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της Μελέτης μητέρας παιδιού- 
ΡΕΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ν = 515) στην ηλικία των 6 μηνών 
για πλήρη εμβολιασμό.  

Δείκτης εμβολιασμού Ν (%) 95% C.I. (%) 
DTaP - 3 έγκυρες δόσεις 395 76,70 73,05 – 80,35 
Hib - 3 έγκυρες δόσεις 368 71,50 67,60 – 75,40 
Hep Β - 2 έγκυρες δόσεις 311 60,40 56,18 – 64,62 
PCV - 3 έγκυρες δόσεις 113 21,90 18,33 – 25,47 
PCV - 2 έγκυρες δόσεις 387 75,10 71,37 – 78,83 
MCC - 2 έγκυρες δόσεις 318 61,70 57,50 – 65,90 
Συντομογραφίες: 95% C.I., 95% διάστημα εμπιστοσύνης, DTaP, εμβόλιο 
Διφθερίτιδας Τετάνου Κοκκύτη, Hep B, εμβόλιο Ηπατίτιδας Β, Hib, εμβόλιο 
Αιμόφιλου τύπου b, MCC, εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκου C, PCV, εμβόλιο 
Πνευμονιοκόκκου 

 

Στον  επόμενο πίνακα (Πίνακας 3) παραθέτονται τα ποσοστά των παιδιών τα 
οποία δεν έχουν λάβει καμία δόση για τα εμβόλια που προβλέπονται στους 6 
μήνες ζωής του παιδιού. Τα ποσοστά αυτά είναι ανά εμβόλιο ξεχωριστά. 
Αυτός ο δείκτης μας δείχνει ουσιαστικά αδρά πόσοι γονείς δεν έχουν 
προσεγγίσει καθόλου τις υπηρεσίες υγείας μετά την γέννηση των παιδιών 
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μέχρι την ηλικία των 6 μηνών για την εμβολιαστική κάλυψη του παιδιού. Στην 
περίπτωση της έρευνας μας τα ποσοστά για το DTaP και το εμβόλιο κατά του 
αιμόφιλου (Hib) είναι μηδενικά, το οποίο σημαίνει ότι το σύνολο των παιδιών 
έχει λάβει έστω και μία δόση από τα συγκεκριμένα εμβόλια. Τα ποσοστά για 
τον πνευμονιόκοκκο και τον μηνιγγιτιδόκοκκο είναι 13,6% και 23,9% 
αντίστοιχα. Τέλος, για την ηπατίτιδα B το ποσοστό είναι αρκετά υψηλό από 
την στιγμή που περίπου 1 στα 3 παιδιά (30,1%) δεν έχει λάβει καμία από τις 
δύο δόσεις που προβλέπονται για αυτή την ηλικία.  

 

Πίνακας 3. Ποσοστό παιδιών τα οποία δεν έχουν λάβει καμία εκ των 
προβλεπόμενων δόσεων εμβολίου σε ηλικία 6 μηνών. Μελέτη 
Μητέρας παιδιού-Ρέα του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ν = 515) 

Δείκτης εμβολιασμού Ν (%) 95% C.I. (%) 
DTaP - Καμία έγκυρη δόση 0 0,00 0,00 – 0,00 
Hib - Καμία έγκυρη δόση 1 0,20 0,00 – 0,59 
Hep Β - Καμία έγκυρη δόση 155 30,10 26,14 – 34,06 
PCV - Καμία έγκυρη δόση 70 13,60 10,64 – 16,56 
MCC - Καμία έγκυρη δόση 123 23,90 20,22 – 27,58 

Συντομογραφίες: 95% C.I., 95% διάστημα εμπιστοσύνης, DTaP, εμβόλιο Διφθερίτιδας 
Τετάνου Κοκκύτη, Hep B, εμβόλιο Ηπατίτιδας Β, Hib, εμβόλιο Αιμόφιλου τύπου b, MCC, 
εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκου C, PCV, εμβόλιο Πνευμονιοκόκκου 

 

Κατά αντιστοιχία με τα στοιχεία για τα παιδιά ηλικίας 6 μηνών (Πίνακας 2), 
στον πίνακα 4 αποτυπώνονται τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης για παιδιά 
ηλικίας 12 μηνών. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, τα ποσοστά εμβολιαστικής 
κάλυψης είναι ιδιαίτερα υψηλότερα. Το μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται για 
το τριπλό εμβόλιο της διφθερίτιδας, του τέτανου και του κοκκύτη (DTaP) όπου 
το ποσοστό πλήρως εμβολιασμένων παιδιών για το συγκεκριμένο χρονικό 
σημείο είναι 96,5% με διάστημα αξιοπιστίας μεταξύ 94,91% και 98,09%. Είναι 
εμφανές ότι σε αντίθεση με τους 6 μήνες, το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα 
ικανοποιητικό και πληρεί το στόχο που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας. Το ότι αυξήθηκαν τα ποσοστά από τους 6 στους 12 μήνες της ζωής 
των παιδιών πιθανώς απεικονίζει το γεγονός ότι οι γονείς στην Ελλάδα 
καθυστερούν να προσεγγίσουν τις υπηρεσίες υγείας για τον εμβολιασμό των 
παιδιών τους. Όπως και με το DTaP, τα ποσοστά για τα υπόλοιπα εμβόλια 
είναι και αυτά υψηλά, ιδιαίτερα σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά 
εμβολιαστικής κάλυψης για τους 6 μήνες. Συγκεκριμένα, για το εμβόλιο του 
αιμόφιλου της ινφλουέντζας το ποσοστό ήταν 88,9%, για το εμβόλιο της 
ηπατίτιδας Β  ήταν 90,1%, και για το εμβόλιο του μηνιγγιτιδόκοκκου ήταν 86%, 
ενώ το πιο χαμηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για τους 12 μήνες 
παρατηρήθηκε για το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου στο 76,7%. 
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Πίνακας 4. Εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της Μελέτης μητέρας παιδιού- 

ΡΕΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ν = 515) στην ηλικία των 12 μηνών 
για πλήρη εμβολιασμό. 

Δείκτης εμβολιασμού Ν (%) 95% C.I. (%) 
DTaP - 3 έγκυρες δόσεις 497 96,50 94,91 – 98,09 
Hib - 3 έγκυρες δόσεις 458 88,90 86,19 – 91,61 
Hep Β - 2 έγκυρες δόσεις 464 90,10 87,52 – 92,68 
PCV - 3 έγκυρες δόσεις 395 76,70 73,05 – 80,35 
MCC - 2 έγκυρες δόσεις 443 86,00 83,00 – 89,00 
Συντομογραφίες: 95% C.I., 95% διάστημα εμπιστοσύνης, DTaP, εμβόλιο Διφθερίτιδας 
Τετάνου Κοκκύτη, Hep B, εμβόλιο Ηπατίτιδας Β, Hib, εμβόλιο Αιμόφιλου τύπου b, MCC, 
εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκου C, PCV, εμβόλιο Πνευμονιοκόκκου 

 

Στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 5) παραθέτονται τα ποσοστά μηδενικής 
κάλυψης για παιδιά ηλικίας 12 μηνών, τα οποία  είναι πολύ πιο χαμηλά, σε 
σχέση με αυτά των 6 μηνών (Πίνακας 3). Για το εμβόλιο DTaP και το εμβόλιο 
Hib τα ποσοστά είναι ουσιαστικά μηδενικά, όπως άλλωστε ήταν και στους 6 
μήνες (Πίνακας 3). Τα ποσοστά των παιδιών στα οποία δεν έχει διενεργηθεί 
καμία δόση για την Ηπατίτιδα Β στην ηλικία των 12 μηνών ήταν 6%, για τον 
πνευμονιόκοκκο ήταν 2,9%, ενώ για τον μηνιγγιτιδόκοκκο το οποίο είναι το 
μεγαλύτερο για αυτό το χρονικό σημείο των 12 μηνών είναι 7,6%. 

 

Πίνακας 5. Ποσοστό παιδιών τα οποία δεν έχουν λάβει καμία εκ των 
προβλεπόμενων δόσεων εμβολίου σε ηλικία 12 μηνών. Μελέτη 
Μητέρας παιδιού-Ρέα του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ν = 515) 

Δείκτης εμβολιασμού Ν (%) 95% C.I. (%) 
DTaP - Καμία έγκυρη δόση 0 0,00 0,00 – 0,00 
Hib - Καμία έγκυρη δόση 1 0,20 0,00 – 0,59 
Hep Β - Καμία έγκυρη δόση 31 6,00 3,95 – 8,05 
PCV - Καμία έγκυρη δόση 15 2,90 1,45 – 4,35 
MCC - Καμία έγκυρη δόση 39 7,60 5,31 – 9,89 
Συντομογραφίες: 95% C.I., 95% διάστημα εμπιστοσύνης, DTaP, εμβόλιο Διφθερίτιδας 
Τετάνου Κοκκύτη, Hep B, εμβόλιο Ηπατίτιδας Β, Hib, εμβόλιο Αιμόφιλου τύπου b, MCC, 
εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκου C, PCV, εμβόλιο Πνευμονιοκόκκου 

 

Στη συνέχεια, ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης 
για παιδιά ηλικίας 18 μηνών. Το ποσοστό των παιδιών που έχει κάνει όλες τις 
προβλεπόμενες δόσεις για διφθερίτιδα, τέτανο και κοκκύτη (DTaP) είναι 
ιδιαίτερα χαμηλό (17,10%). Όμως, αν δούμε το ποσοστό των παιδιών που 
τους έχουν γίνει τουλάχιστον οι 3 από τις 4 δόσεις που προβλέπονται για το 
DTaP είναι πολύ υψηλό και βρίσκεται στο 97,3%. Αυτό υποδηλώνει από την 
μία πλευρά ότι η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών δεν έχει λάβει όλες τις 
προβλεπόμενες δόσεις του DTaP και από την άλλη πλευρά ότι το 97,3% των 
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παιδιών έχει κάνει 3 από τις 4 δόσεις, δηλαδή την μεγάλη πλειοψηφία των 
δόσεων. Αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρείται και για το εμβόλιο για τον 
αιμόφιλο της ινφλουέντζας τύπου β όπου τα πλήρως εμβολιασμένα παιδιά 
είναι 90 στα 515 παιδιά του πληθυσμού δηλαδή μόνο το 17,5%. Από την άλλη 
πλευρά, το 91,1% των παιδιών έχει εμβολιαστεί με 3 από τις 4 
προβλεπόμενες δόσεις του συγκεκριμένου εμβολίου. Παρόμοια είναι τα 
στοιχεία και για το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου όπου τα πλήρως 
εμβολιασμένα παιδιά, με τις 4 προβλεπόμενες δόσεις του PCV είναι μόνο 
32,2%, ενώ το ποσοστό των παιδιών που έχουν λάβει 3 από τις 4 δόσεις του 
συγκεκριμένου εμβολίου ανέρχεται στο 73,7%.  

Απεναντίας, το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων παιδιών για τον 
μηννιγγιτιδόκοκκο ήταν πολύ υψηλό της τάξης του 88,2%. Για τα εμβόλια της 
ηπατίτιδας Β (Hep B), και της ιλαράς, ερυθράς και παρωτίτιδας (MMR) τα 
ποσοστά των πλήρως εμβολιασμένων παιδιών ήταν χαμηλότερα, της τάξης 
του 73,2% και 66,2%, αντίστοιχα. Τέλος, το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 
για την ανεμοβλογιά ήταν πολύ χαμηλό και μόλις υπερβαίνει το 40% (40,4%). 

 
Πίνακας 6. Εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της Μελέτης μητέρας παιδιού- 

ΡΕΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ν = 515) στην ηλικία των 18 μηνών 
για πλήρη και υπολειπόμενο εμβολιασμό. 

Δείκτης εμβολιασμού Ν (%) 95% C.I. (%) 
DTaP - 4 έγκυρες δόσεις 88 17,10 13,85 – 20,35 
DTaP - 3 έγκυρες δόσεις 501 97,30 95,90 – 98,70 
Hib - 4 έγκυρες δόσεις 90 17,50 14,22 – 20,78 
Hib - 3 έγκυρες δόσεις 469 91,10 88,64 – 93,56 
Hep Β - 3 έγκυρες δόσεις 377 73,20 69,37 – 77,03 
MMR - 1 έγκυρη δόση 341 66,20 62,11 – 70,29 
PCV - 4 έγκυρες δόσεις 166 32,20 28,16 – 36,24 
PCV - 3 έγκυρες δόσεις 431 73,70 69,90 – 77,50 
MCC - 2 έγκυρες δόσεις 454 88,20 85,41 – 90,99 
Var - 1 έγκυρη δόση 208 40,40 36,16 – 44,64 
Συντομογραφίες: 95% C.I., 95% διάστημα εμπιστοσύνης, DTaP, εμβόλιο Διφθερίτιδας 
Τετάνου Κοκκύτη, Hep B, εμβόλιο Ηπατίτιδας Β, Hib, εμβόλιο Αιμόφιλου τύπου b, MCC, 
εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκου C, PCV, εμβόλιο Πνευμονιοκόκκου, MMR, εμβόλιο Ιλαράς 
Ερυθράς και Παρωτιτιδα , Var, εμβόλιο Ανεμοβλογιάς, 

 

Στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 7) παρουσιάζονται τα ποσοστά των παιδιών 
στα οποία δεν έχει διενεργηθεί καμία δόση ανά εμβόλιο στην ηλικία των 18 
μηνών. Για την διφθερίτιδα, τον τέτανο και τον κοκκύτη (DTap) και για τον 
αιμόφιλο της ινφλουέντζας (Hib) τα ποσοστά είναι μηδενικά, όπως άλλωστε 
ήταν από τους πρώτους 6 μήνες. Επίσης τα αντίστοιχα ποσοστά μηδενικής 
εμβολιαστικής κάλυψης για τα εμβόλια της ηπατίτιδας Β (Hep B), του 
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πνευμονιόκοκκου (PCV) και του μηνιγγιτιδόκοκκοu (MCC), είναι πολύ χαμηλά 
και κυμαίνονται από 2,3 έως 6,6%.  

Αντίθετα, τα ποσοστά μηδενικής εμβολιαστικής κάλυψης είναι αξιοσημείωτα 
υψηλά τόσο για το εμβόλιο της ερυθράς, ιλαράς και παρωτίτιδας (MMR) όσο 
και για το εμβόλιο της ανεμοβλογιάς, καθώς ανέρχονται σε 33,8% και 59.6%, 
αντίστοιχα. Οι μεγάλες αυτές διαφορές στην πραγματοποίηση εμβολιασμών 
μεταξύ των εμβολίων DTaP/Hib/HepB/PCV/MCC έναντι των εμβολίων 
MMR/Var είναι ενδιαφέρουσες και χρίζουν περαιτέρω έρευνας έτσι ώστε να 
διαπιστωθούν οι υποκείμενες αιτίες που οδηγούν τους γονείς να μην είναι 
τόσο αποτελεσματικοί σε εμβολιασμό έναντι της  ανεμοβλογιάς και της  
ερυθράς/ιλαράs/παρωτίτιδαs ενώ είναι πολύ αποτελεσματικοί σε εμβολιασμό 
για τα υπόλοιπα διαθέσιμα εμβόλια. 

 

Πίνακας 7. Ποσοστό παιδιών τα οποία δεν έχουν λάβει καμία εκ των 
προβλεπόμενων δόσεων εμβολίου σε ηλικία 18 μηνών. Μελέτη 
Μητέρας παιδιού-Ρέα Πανεπιστημίου Κρήτης (Ν = 515) 

Δείκτης εμβολιασμού Ν (%) 95% C.I. (%) 
DTaP - Καμία έγκυρη δόση 0 0,00 0,00 – 0,00 
Hib - Καμία έγκυρη δόση 1 0,20 0,00 – 0,59 
Hep Β - Καμία έγκυρη δόση 24 4,70 2,87 – 6,53 
MMR - Καμία έγκυρη δόση 174 33,80 29,71 – 37,89 
PCV - Καμία έγκυρη δόση 12 2,30 1,01 – 3,59 
MCC - Καμία έγκυρη δόση 34 6,60 4,46 – 8,74 
Var - Καμία έγκυρη δόση 307 59,60 55,36 – 63,84 
Συντομογραφίες: 95% C.I., 95% διάστημα εμπιστοσύνης, DTaP, εμβόλιο Διφθερίτιδας 
Τετάνου Κοκκύτη, Hep B, εμβόλιο Ηπατίτιδας Β, Hib, εμβόλιο Αιμόφιλου τύπου b, MCC, 
εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκου C, PCV, εμβόλιο Πνευμονιοκόκκου, MMR, εμβόλιο Ιλαράς 
Ερυθράς και Παρωτίτιδας, Var, εμβόλιο Ανεμοβλογιάς, 
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4.2. Προσδιοριστές εμβολιαστικής κάλυψης – Συνεχείς μεταβλητές 

 
Στην επόμενη ομάδα πινάκων (Πίνακες 8-10) παρουσιάζονται οι στατιστικοί 
έλεγχοι t-test για τις συνεχείς μεταβλητές που μελετήσαμε για να δούμε αν 
επηρεάζουν την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών ηλικίας 6, 12 και 18 
μηνών. Οι συνεχείς μεταβλητές που μελετήσαμε ήταν η ηλικία της μητέρας 
στην γέννηση του παιδιού, η ηλικία του πατέρα, ο δείκτης μάζας σώματος της 
μητέρας πριν την εγκυμοσύνη και το βάρος γέννησης του νεογνού. 

Στον Πίνακα 8 αρχικά παρουσιάζονται τα στοιχεία για παιδιά ηλικίας 6 μηνών. 
Σε αυτούς τους πίνακες γίνεται σύγκριση της ηλικίας της μητέρας ανάμεσα στα 
παιδιά που έχουν κάνει όλα τα εμβόλια και αυτά που δεν έχουν κάνει 
τουλάχιστον μια δόση. Η ηλικία της μητέρας είναι μεγαλύτερη σε στατιστικά 
σημαντικό βαθμό, για τα παιδιά που έχουν κάνει όλες τις δόσεις σε σχέση με 
αυτά που δεν έχουν κάνει ούτε μία δόση, για τα εμβόλια του αιμόφιλου τύπου 
b και για τον πνευμονιόκοκκο. Για τα υπόλοιπα εμβόλια δεν βρέθηκε κάποια 
στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις. Αυτά τα 
στοιχεία δείχνουν ότι πιθανώς οι μεγαλύτερες σε ηλικία μητέρες είναι 
περισσότερο ευαισθητοποιημένες για να κάνουν μερικά από τα εμβόλια στα 
παιδιά τους από ότι οι κάνουν μικρότερες σε ηλικία μητέρες. Η ηλικία του 
πατέρα δεν φαίνεται να διαφοροποιείται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 
ανάμεσα στα παιδιά που έχουν κάνει όλα τα εμβόλια και σε αυτά που δεν 
έχουν κάνει ούτε μία δόση από το εκάστοτε εμβόλιο. Αυτή η παρατήρηση ήταν 
όμοια για όλα τα εμβόλια. 

Επίσης, ο δείκτης μάζας σώματος της μητέρας πριν την εγκυμοσύνη φαίνεται 
να είναι μεγαλύτερος σε στατιστικά σημαντικό βαθμό για τις μητέρες όπου τα 
παιδιά τους δεν έχουν κάνει όλες τις προβλεπόμενες δόσεις των εμβολίων της 
διφθερίτιδας, του τέτανου και του κοκκύτη (DTaP), του αιμόφιλου τύπου b 
(Hib) και του πνευμονιοκόκκου (PCV). Στα άλλα δύο εμβόλια, της ηπατίτιδας 
Β (Hep B) και του μινιγγιτιδόκοκκου (MCC) που προβλέπονται για αυτή την 
ηλικία των 6 μηνών δεν εμφανίζονται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο 
κατηγορίες. Τέλος, το βάρος γέννησης του νεογνού δεν φαίνεται να επηρεάζει 
την διενέργεια όλων των δόσεων των εμβολίων στα παιδιά. 
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Πίνακας 8. Προσδιοριστές εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών ηλικίας 6 μηνών.  Μελέτη Μητέρας παιδιού-Ρέα Πανεπιστημίου Κρήτης. Ν = 515 
 DTaP Hep B Hib 

 

Έχει κάνει εμβόλιο 
N=395 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο N=120 p-

value 

Έχει κάνει 
εμβόλιο N=311 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο N=204 p-

value 

Έχει κάνει 
εμβόλιο N=368 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο N=147 p-

value 
Ηλικία μητέρας στην γέννηση, 
mean,(SD) 29,87 (4,52) 29,04 (5,31) 0,095 29,64 (4,62) 29,72 (4,88) 0,907 29,95 (4,55) 28,99 (5,09) 0,037 
Ηλικία πατέρα στην γέννηση, 
mean,(SD) 33,75 (5,00) 33,9 (5,97) 0,830 33,89 (5,49) 33,64 (4,86) 0,787 33,9 (5,05) 33,51 (5,70) 0,214 
BMI Μητέρας πριν την 
εγκυμοσύνη, mean,(SD) 24,11 (4,54) 25,53 (5,47) 0,019 24,63 (4,89) 24,18 (4,70) 0,299 24,07 (4,52) 25,37 (5,38) 0,021 
Βάρος γέννησης νεογνού,  
mean,(SD) 3195,1 (427,54) 3210,09 (484,14) 0,754 3207,2 (459,67) 3185,89 (412,68) 0,606 3189,9 (418,79) 3220,86 (494,22) 0,523 

 

 MCC PCV 

 

Έχει κανει 
εμβόλιο N=318 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο N=197 p-

value 

Έχει κάνει 
εμβόλιο N=113 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο N=402 p-

value 
Ηλικία μητέρας στην γέννηση, 
mean,(SD) 29,7 (4,69) 29,64 (4,79) 0,703 30,47 (4,37) 29,45 (4,80) 0,023 
Ηλικία πατέρα στην γέννηση, 
mean,(SD) 33,55 (5,38) 34,17 (5,01) 0,130 34,07 (4,60) 33,71 (5,41) 0,422 
BMI Μητέρας πριν την εγκυμοσύνη, 
mean,(SD) 23,94 (4,07) 25,28 (5,75) 0,065 23,34 (4,06) 24,75 (4,96) 0,006 
Βάρος γέννησης νεογνού, 
mean,(SD) 3195,2 (435,30) 3204,12 (451,33) 0,831 3224,6 (445,74) 3191,35 (440,07) 0,497 

Συντομογραφίες:SD, τυπική απόκλιση, p-value, στατιστική σημαντικότητα για t test ανεξάρτητων δειγμάτων, DTaP, εμβόλιο Διφθερίτιδας Τετάνου 
Κοκκύτη, Hep B, εμβόλιο Ηπατίτιδας Β, Hib, εμβόλιο Αιμόφιλου τύπου b, MCC, εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκου C, PCV, εμβόλιο Πνευμονιοκόκκου.  
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Στον Πίνακα 9 παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ των τεσσάρων 
προαναφερθέντων συνεχών μεταβλητών που μελετάμε και της διενέργειας 
όλων των δόσεων των εμβολίων στους 12 μήνες της ζωής των παιδιών. Στον 
πίνακα αυτό φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας της 
μητέρας κατά την γέννηση του παιδιού της και της διενέργειας όλων των 
προβλεπόμενων δόσεων στην ηλικία των 12 μηνών. Συγκεκριμένα, η ηλικία 
της μητέρας δεν διαφέρει ανάμεσα στα παιδιά που έχουν κάνει όλες τις δόσεις 
και στα παιδιά που δεν έχουν κάνει έστω μία δόση του εκάστοτε εμβολίου.  

Επιπλέον, δεν υπάρχει συσχέτιση ούτε ανάμεσα στην ηλικία του πατέρα και 
στην διενέργεια όλων των δόσεων. Η ίδια έλλειψη συσχέτισης και η μη 
παρουσία στατιστικά σημαντικής διαφοράς υπάρχει και για τον δείκτη μάζας 
σώματος της μητέρας πριν την γέννηση του νεογνού και το αν έχει κάνει όλες 
τις δόσεις το παιδί. Τέλος, δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφορά ούτε για το βάρος γέννησης του νεογνού και την πλήρη λήψη όλων 
των δόσεων των εμβολίων. 
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Πίνακας 9. Προσδιοριστές εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών ηλικίας 12 μηνών.  Μελέτη Μητέρας παιδιού-Ρέα Πανεπιστημίου Κρήτης Ν = 515       
 DTaP Hep B Hib 

 

Έχει κάνει εμβόλιο 
N=497 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο N=18 p-value 

Έχει κάνει 
εμβόλιο N=464 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο N=51 p-value 

Έχει κάνει εμβόλιο 
N=458 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο N=57 p-

value 
Ηλικία μητέρας στην 
γέννηση,  mean,(SD) 29,66 (4,71) 30,06 (5,26) 0,613 29,71 (4,74) 29,35 (4,65) 0,470 29,71 (4,77) 29,42 (4,37) 0,648 
Ηλικία πατέρα στην γέννηση,  
mean,(SD) 33,75 (5,23) 34,75 (5,62) 0,529 33,79 (5,31) 33,74 (4,59) 0,967 33,85 (5,31) 33,29 (4,67) 0,353 
BMI Μητέρας πριν την 
εγκυμοσύνη, mean,(SD) 24,44 (4,83) 24,6 (4,54) 0,780 24,49 (4,91) 24,05 (3,83) 0,935 24,32 (4,72) 25,51 (5,49) 0,134 
Βάρος γέννησης νεογνού, 
mean,(SD) 3195,54 (441,15) 3277,22 (444,03) 0,441 3205,01 (437,84) 3141,88 (469,82) 0,348 3189,89 (437,74) 3268,21 (465,12) 0,223 
 

 MCC PCV 

 

Έχει κάνει εμβόλιο 
N=443 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο N=72 p-

value 

Έχει κάνει 
εμβόλιο N=395 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο N=120 p-

value 
Ηλικία μητέρας στην γέννηση, 
mean,(SD) 29,64 (4,68) 29,91 (4,99) 0,748 29,72 (4,72) 29,52 (4,76) 0,651 
Ηλικία πατέρα στην γέννηση, 
mean,(SD) 33,72 (5,22) 34,23 (5,42) 0,514 33,77 (5,24) 33,84 (5,27) 0,946 
BMI Μητέρας πριν την εγκυμοσύνη, 
mean,(SD) 24,32 (4,70) 25,28 (5,45) 0,254 24,31 (4,57) 24,87 (5,52) 0,539 
Βάρος γέννησης νεογνού, 
mean,(SD) 3209,71 (445,06) 3132,35 (413,27) 0,181 3202,79 (442,72) 3185,9 (437,59) 0,719 

Συντομογραφίες:SD, τυπική απόκλιση, p-value, στατιστική σημαντικότητα για t test ανεξάρτητων δειγμάτων, DTaP, εμβόλιο Διφθερίτιδας Τετάνου 
Κοκκύτη, Hep B, εμβόλιο Ηπατίτιδας Β, Hib, εμβόλιο Αιμόφιλου τύπου b, MCC, εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκου C, PCV, εμβόλιο Πνευμονιοκόκκου.  
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Τέλος στον Πίνακα 10 παρουσιάζεται η συσχέτιση των συνεχών 
μεταβλητών που μελετάμε και της διενέργειας όλων των δόσεων 
εμβολίων στους 18 μήνες της ζωής των παιδιών της έρευνας.  

Οι μοναδικές στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στην 
διενέργεια όλων των δόσεων του τριπλού εμβολίου της ιλαράς, 
παρωτίτιδας και ερυθράς (MMR) όπου τόσο η ηλικία του πατέρα στην 
γέννηση του παιδιού, όσο και ο δείκτης μάζας σώματος της μητέρας 
πριν την γέννηση διαφέρουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό ανάμεσα 
στις κατηγορίες (Πίνακας 10). 

Πιο συγκεκριμένα η κατηγορία των παιδιών που δεν έχουν κάνει 
έγκυρα όλες τις δόσεις του συγκεκριμένου εμβολίου έχουν 
μεγαλύτερους ηλικιακά πατέρες σε σχέση με τα παιδιά που έχουν κάνει 
όλες τις δόσεις που προβλέπονται στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο 
των 18 μηνών.  

Ακόμα για το ίδιο τριπλό εμβόλιο της ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς 
ο δείκτης μάζας σώματος της μητέρας (BMI) φαίνεται να είναι 
μεγαλύτερος στα παιδιά που δεν έχουν κάνει όλες τις προβλεπόμενες 
δόσεις όπως θα έπρεπε για τους 18 μήνες ζωής του παιδιού.  

Για τα υπόλοιπα εμβόλια δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των 
συνεχών μεταβλητών που μελετήθηκαν και της διενέργειας εμβολίων. 
Ως εκ τούτου, για κανένα άλλο εμβόλιο δεν υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφορά για την ηλικία της μητέρας, την ηλικία του πατέρα, 
τον δείκτη μάζας σώματος της μητέρας πριν την εγκυμοσύνη και το 
βάρος γέννησης του νεογνού ανάμεσα στα παιδιά που έχουν κάνει 
όλες τις δόσεις και σε αυτά που δεν έχουν κάνει έστω μία δόση από το 
εκάστοτε εμβόλιο. 
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Πίνακας 10. Προσδιοριστές εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών ηλικίας 18 μηνών.  Μελέτη Μητέρας παιδιού-Ρέα Πανεπιστημίου Κρήτης Ν = 515 

 DTaP Hep B Hib MCC 

  

Έχει κάνει 
εμβόλιο  

N=88 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο  
N=427 

p-
value 

Έχει κάνει 
εμβόλιο  
N=377 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο  
N=138 

p-
valu

e 

Έχει κάνει 
εμβόλιο 
 N=90 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο  
N=425 

p-
value 

Έχει κάνει 
εμβόλιο  
N=454 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο  

N=61 
p-

value 
Ηλικία μητέρας στην 
 γέννηση, mean,(SD) 29,12 (4,81) 29,79 (4,70) 0,518 29,58 (4,75) 29,93 (4,66) 0,732 29,28 (4,73) 29,76 (4,72) 0,766 29,61 (4,67) 30,12 (5,11) 0,591 
Ηλικία πατέρα στην  
γέννηση, mean,(SD) 33,28 (5,51) 33,89 (5,19) 0,377 33,8 (5,42) 33,76 (4,73) 0,901 33,29 (5,68) 33,89 (5,15) 0,305 33,75 (5,30) 34,11 (4,81) 0,572 
BMI Μητέρας πριν την 
εγκυμοσύνη,mean,(SD) 24,1 (4,29) 24,52 (4,91) 0,743 24,3 (4,74) 24,88 (5,01) 0,261 24,09 (4,35) 24,52 (4,91) 0,659 24,33 (4,72) 25,37 (5,50) 0,222 
Βάρος γέννησης  
νεογνού, mean,(SD) 3242,1 (388,04) 3189,7 (451,12) 0,331 3205,7 (445,30) 3179,09 (430,35) 0,560 3230,84 (395,93) 3191,81 (450,20) 0,464 3201,2 (446,09) 3179,82 (405,44) 0,732 

  
 PCV MMR Var 

  

Έχει κάνει 
εμβόλιο N=166 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο N=349 

p-
valu

e 

Έχει κάνει 
εμβόλιο N=341 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο N=174 

p-
valu

e 

Έχει κάνει 
εμβόλιο N=208 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο N=307 

p-
valu

e 
Ηλικία μητέρας στην γέννηση, 
mean,(SD) 29,52 (4,60) 29,75 (4,79) 0,778 29,48 (4,51) 30,04 (5,09) 0,197 29,57 (4,63) 29,74 (4,79) 0,874 
Ηλικία πατέρα στην γέννηση, 
mean,(SD) 33,52 (5,11) 33,91 (5,31) 0,514 33,47 (5,14) 34,39 (5,39) 0,029 33,72 (5,46) 33,83 (5,11) 0,979 
BMI Μητέρας πριν την 
εγκυμοσύνη,mean,(SD) 24,31 (4,69) 24,51 (4,88) 0,457 24,05 (4,79) 25,2 (4,78) 0,002 23,91 (4,05) 24,79 (5,22) 0,219 
Βάρος γέννησης νεογνού, 
mean,(SD) 3226,3 (408,46) 3185,7 (455,49) 0,351 3200,4 (432,35) 3195,84 (457,84) 0,907 3218,54 (439,79) 3186,26 (442,14) 0,439 

Συντομογραφίες:SD, τυπική απόκλιση, p-value, στατιστική σημαντικότητα για t test ανεξάρτητων δειγμάτων, DTaP, εμβόλιο Διφθερίτιδας Τετάνου Κοκκύτη, Hep 
B, εμβόλιο Ηπατίτιδας Β, Hib, εμβόλιο Αιμόφιλου τύπου b, MCC, εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκου C, PCV, εμβόλιο Πνευμονιοκόκκου, MMR, εμβόλιο Ιλαράς Ερυθράς 
και Παρωτίτιδας, Var, εμβόλιο Ανεμοβλογιάς,  
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4.3. Προσδιοριστές εμβολιαστικής κάλυψης – κατηγορικές μεταβλητές 

Στους επόμενους πίνακες (Πίνακες 11 και 12) παραθέτονται οι συσχετίσεις 
ανάμεσα στους κοινωνικούς προσδιοριστές που μελετήθηκαν και στην πλήρη 
διενέργεια όλων των δόσεων των εμβολίων στα παιδιά στους 6 μήνες ζωής 
των παιδιών. Οι προσδιοριστές που μελετήθηκαν και παραθέτονται στους 
επόμενους δύο πίνακες περιγράφονται από κατηγορικές μεταβλητές. 

Μεταξύ των μεταβλητών που μελετήθηκαν, υπήρχαν ορισμένες οι οποίες δεν 
φαίνεται να επηρεάζουν την διενέργεια εμβολιασμών στην ηλικία των 6 
μηνών. Πιο συγκεκριμένα το φύλο του παιδιού, η καταγωγή και η εθνικότητα 
της μητέρας ή του πατέρα και η οικογενειακή κατάσταση των γονέων δεν 
φαίνεται να επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό την διενέργεια όλων 
των δόσεων εμβολίων.  

Από την άλλη πλευρά, ορισμένες μεταβλητές που μελετήθηκαν φαίνεται να 
επηρεάζουν την διενέργεια εμβολιασμών στην ηλικία των 6 μηνών. Για 
παράδειγμα, ο αριθμός των παιδιών της οικογένειας αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα κινδύνου μη πλήρους εμβολιασμού. Συγκεκριμένα, αν το παιδί 
είναι πρωτότοκο φαίνεται να εμβολιάζεται πολύ καλύτερα σε σχέση με τα 
παιδιά που είναι δευτερότοκα και τριτότοκα στην σειρά στην γέννηση σε μία 
οικογένεια. Όσο περισσότερα παιδιά δηλαδή έχει μια οικογένεια τόσο λιγότερο 
φαίνεται να τα εμβολιάζει. Αυτό φαίνεται να ισχύει για όλα τα εμβόλια που 
προβλέπονται για τους 6 μήνες εκτός από αυτό της ηπατίτιδας Β.  

Επιπρόσθετα, στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση υπάρχει στην επάρκεια 
εμβολιασμού ανάμεσα στα παιδιά όπου οι μητέρες τους κάπνιζαν κατά την 
εγκυμοσύνη και στα παιδιά όπου οι μητέρες τους δεν κάπνιζαν κατά την 
εγκυμοσύνη. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά πλήρους εμβολιασμού των παιδιών 
από τις μητέρες που κάπνιζαν τείνουν να είναι μικρότερα και αυτή η διαφορά 
εμφανίζεται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό για τα εμβόλια  της διφθερίτιδας 
του τέτανου και του κοκκύτη (DTaP), του αιμόφιλου της ινφλουέντζας (Hib), 
του πνευμονιοκόκκου (PCV) και του μηνιγγιτιδοκόκκου (MCC) για τους 6 
μήνες της ζωής του παιδιού. Αντιθέτως, δεν υπάρχει σημαντική 
διαφοροποίηση για το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β (Hep B) σε σχέση με την 
παρουσία καπνίσματος της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη.  

Τέλος, η εκπαίδευση της μητέρας και του πατέρα φαίνεται να αποτελούν 
σημαντικούς παράγοντες στην μη διενέργεια όλων των δόσεων εμβολίων για 
τους 6 μήνες. Πιο συγκεκριμένα, όσο μικρότερη είναι η εκπαίδευση της 
μητέρας ή του πατέρα τόσο περισσότερο φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τον 
εμβολιασμό για το εμβόλιο DTaP, το Hib και το εμβόλιο PCV. Αντιθέτως, το 
επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων δεν φαίνεται να έχει στατιστικά σημαντική 
επίπτωση για τα εμβόλια της ηπατίτιδας Β και του μηνιγγιτιδοκόκκου.  
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 DTaP Hep B Hib 

Χαρακτηριστικά παιδιού 

Έχει κάνει 
εμβόλιο 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο p-

value 

Έχει κάνει 
εμβόλιο 

Δεν έχει 
κάνει 

εμβόλιο 
p-
value 

Έχει κάνει 
εμβόλιο 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο p-

value 
Φύλο     0,243     0,183     0,404 
Αγόρι, n(%) 191 (52,00) 67 (58,30)  147 (51,00) 111 (57,20)  180 (52,30) 78 (56,50)  
Κορίτσι, n(%) 176 (48,00) 48 (41,70)  141 (49,00) 83 (42,80)  164 (47,70) 60 (43,50)  

Είδος Τοκετού     0,867     0,612     0,850 
Φυσιολογικός Τοκετός, n(%) 193 (53,00) 62 (53,90)  149 (52,30) 106 (54,60)  183 (53,50) 72 (52,60)  
Καισαρική Τομή, n(%) 171 (47,00) 53 (46,10)  136 (47,70) 88 (45,40)  159 (46,50) 65 (47,40)  

Χαρακτηριστικά γονέων                
Αριθμός παιδιών στην οικογέν.     <0.001     0,109     <0.001 

1, n(%) 180 (51,10) 19 (17,10)  127 (46,00) 72 (39,00)  169 (51,20) 30 (22,60)  
>1, n(%) 172 (48,90) 92 (82,90)  149 (54,00) 115 (61,00)  161 (48,80) 103 (77,40)  

Καταγωγή Μητέρας     0,052     0,434     0,174 
Ελληνίδα, n(%) 356 (97,00) 105 (92,90)  274 (95,50) 187 (96,90)  333 (96,80) 128 (94,10)  
Άλλο, n(%) 11 (3,00) 8 (7,10)  13 (4,50) 6 (3,10)  11 (3,20) 8 (5,90)  

Καταγωγή Πατέρα     0,091     0,355     0,091 

Έλληνας, n(%) 351 (97,20) 107 (93,90)  272 (95,80) 186 (97,40)  329 (97,30) 129 (94,20)  
Άλλη, n(%) 10 (2,80) 7 (6,10)  12 (4,20) 5 (2,60)  9 (2,70) 8 (5,80)  

Κάπνισμα στην εγκυμοσύνη     0,038     0,727     0,015 
Ναι, n(%) 58 (16,20) 28 (24,80)  53 (18,70) 33 (17,50)  52 (15,50) 34 (25,00)  
Όχι, n(%) 301 (83,80) 85 (75,20)  230 (81,30) 156 (82,50)  284 (84,50) 102 (75,00)  

Οικογενειακή Κατάσταση     0,342     0,262     0,308 
Έγγαμοι γονείς, n(%) 321 (88,90) 104 (92,00)  251 (88,40) 174 (91,60)  300 (88,80) 125 (91,90)  
Άλλη, n(%) 40 (11,10) 9 (8,00)  33 (11,60) 16 (8,40)  38 (11,20) 11 (8,10)  

Εκπαίδευση Μητέρας     <0.001     0,380     <0.001 
Χαμηλή, n(%) 41 (11,40) 36 (31,90)  41 (14,40) 36 (19,10)  38 (11,30) 39 (28,70)  
Μέτρια, n(%) 195 (54,30) 53 (46,90)  154 (54,20) 94 (50,00)  186 (55,40) 62 (45,60)  
Υψηλή, n(%) 123 (34,30) 24 (21,20)  89 (31,30) 188 (30,90)  112 (33,30) 25 (25,70)  

Εκπαίδευση Πατέρα     0,001          <0.001 
Χαμηλή, n(%) 118 (33,00) 56 (50,00)  102 (36,20) 72 (38,30) 0,446 108 (32,20) 66 (48,90)  
Μέτρια, n(%) 149 (41,60) 43 (38,40)  112 (39,70) 80 (42,60)  139 (41,50) 53 (39,30)  
Υψηλή, n(%) 91 (25,40) 13 (11,60)   68 (24,10) 36 (19,10)   88 (26,30) 16 (11,90)   

 
 
Συντομογραφίες: p-value, στατιστική σημαντικότητα για έλεγχο χ2, DTaP, εμβόλιο Διφθερίτιδας Τετάνου Κοκκύτη, Hep B, εμβόλιο Ηπατίτιδας Β, Hib, εμβόλιο Αιμόφιλου τύπου b 
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Πίνακας 12. Προσδιοριστές εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών ηλικίας 6 μηνών  από MCC και PCV στα πλαίσια της μελέτης μητέρας  
παιδιού ΡΕΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ν=515) 

 MCC PCV 

Χαρακτηριστικά παιδιού 

Έχει κάνει εμβόλιο Δεν έχει κάνει εμβόλιο 
p-value 

Έχει κάνει εμβόλιο Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο p-value 

Φύλο     0,221     0,626 
Αγόρι, n(%) 153 (51,30) 105 (57,10)  54 (51,40) 204 (54,10)  
Κορίτσι, n(%) 145 (48,70) 79 (42,90)  51 (48,60) 173 (45,90)  

Είδος Τοκετού     0,627     0,982 
Φυσιολογικός Τοκετός, n(%) 155 (52,40) 100 (54,60)  56 (53,30) 199 (53,20)  
Καισαρική Τομή, n(%) 141 (47,60) 83 (45,40)  49 (46,70) 175 (46,80)  

Χαρακτηριστικά γονέων           
Αριθμός παιδιών στην οικογένεια     0,008     0,040 

1, n(%) 138 (48,00) 61 (35,00)  52 (52,00) 147 (40,00)  
>1, n(%) 151 (52,00) 113 (65,00)  48 (48,00) 216 (60,00)  

Καταγωγή Μητέρας     0,397     0,513 
Ελληνίδα, n(%) 287 (96,60) 174 (95,10)  102 (97,10) 359 (95,70)  
Άλλη, n(%) 10 (3,40) 9 (4,90)  3 (2,90) 16 (4,30)  

Καταγωγή Πατέρα     0,439     0,681 
Έλληνας, n(%) 285 (96,90) 173 (95,60)  100 (97,10) 358 (96,20)  
Άλλη, n(%) 9 (3,10) 8 (4,40)  3 (2,90) 14 (3,80)  

Κάπνισμα στην εγκυμοσύνη     0,024     0,001 
Ναι, n(%) 44 (15,10) 42 (23,30)  7 (6,93) 79 (21,29)  
Όχι, n(%) 248 (84,90) 138 (76,70)  94 (93,07) 292 (88,71)  

Οικογενειακή Κατάσταση     0,689     0,089 
Έγγαμοι γονείς, n(%) 264 90.1 161 (89,00)  97 (94,14) 328 (88,40)  
Άλλη, n(%) 29 (9,90) 20 (11,00)  6 (5,86) 43 (11,60)  

Εκπαίδευση Μητέρας     0,116     0,006 
Χαμηλή, n(%) 40 (13,70) 37 (20,60)  10 (9,80) 67 (18,10)  
Μέτρια, n(%) 155 (53,10) 93 (51,70)  48 (47,10) 200 (54,10)  
Υψηλή, n(%) 97 (33,20) 50 (27,80)  44 (43,10) 103 (27,80)  

Εκπαίδευση Πατέρα     0,079     0,003 
Χαμηλή, n(%) 102 (35,20) 72 (40,00)  25 (24,50) 149 (40,50)  
Μέτρια, n(%) 114 (39,30) 78 (43,30)  44 (43,10) 148 (40,20)  
Υψηλή, n(%) 74 (25,50) 30 (16,70)   33 (32,40) 71 (19,30)   

Συντομογραφίες: p-value, στατιστική σημαντικότητα για έλεγχο χ2, MCC, εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκου C, PCV, εμβόλιο Πνευμονιοκόκκου. 
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Στους επόμενους δύο πίνακες (Πίνακες 13 και 14) παρουσιάζονται τα στοιχεία 
της συσχέτισης μεταξύ πλήρως και μη πλήρως εμβολιασμένων παιδιών 
ηλικίας 12 μηνών και κοινωνικών προσδιοριστών της οικογένειας του παιδιού 
και των γονέων του.  

Όπως φαίνεται στους δύο πίνακες τα φύλο του παιδιού (αγόρι ή κορίτσι), το 
είδος του τοκετού (καισαρική τομή ή φυσιολογικός τοκετός), η καταγωγή της 
μητέρας (Ελληνίδα ή άλλης εθνικότητας), η καταγωγή του πατέρα (Έλληνας ή 
άλλης εθνικότητας), το κάπνισμα στην εγκυμοσύνη (αν κάπνιζε η μητέρα ή 
όχι), η οικογενειακή κατάσταση των γονέων (έγγαμοι ή μη) και η εκπαίδευση 
του πατέρα (χαμηλή, μέτρια ή υψηλή) δεν προκαλεί διαφοροποίηση στα 
ποσοστά πλήρους εμβολιασμού.  

Αντιθέτως, ο αριθμός παιδιών μέσα στην οικογένεια αποτελεί στατιστικά 
σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την μη πλήρη διενέργεια όλων των 
δόσεων του εκάστοτε εμβολίου στο παιδί για την ηλικία των 12 μηνών. Αν το 
παιδί δεν είναι το πρωτότοκο  παιδί της οικογένειας, είναι σε μικρότερο βαθμό 
πλήρως εμβολιασμένο σε σχέση με τα πρωτότοκα παιδιά άλλων οικογενειών. 
Δηλαδή όσο πιο πολλά παιδιά έχει μια οικογένεια τόσο λιγότερο φαίνεται να 
τα εμβολιάζει πλήρως όπως προβλέπεται από το εθνικό πρόγραμμα 
εμβολιασμού του Υπουργείου Υγείας της χώρας μας. Αυτό ισχύει για τα 
εμβόλια της ηπατίτιδας Β, του αιμόφιλου τύπου Β, του πνευμονιόκοκκου και 
του μηνιγγιτιδόκοκκου. Για το εμβόλιο της διφθερίτιδας του τέτανου και του 
κοκκύτη (DTaP) δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στα πρωτότοκα και στα δευτερότοκα ή τριτότοκα παιδιά.  

Επιπλέον, η εκπαίδευση της μητέρας δείχνει να επηρεάζει τον εμβολιασμό 
των παιδιών. Όσο πιο χαμηλή είναι η εκπαίδευση τόσο χαμηλότερα τα 
ποσοστά πλήρως εμβολιασμού παιδιών ηλικίας 12 μηνών για τα εμβόλια του 
αιμόφιλου τύπου Β και του μηνιγγιτιδόκοκκου. Τα 3 άλλα εμβόλια (DTaP, 
HepB, PCV) που προβλέπονται να έχουν γίνει μέχρι αυτό το χρονικό σημείο 
δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την εκπαίδευση της μητέρας σε αυτή την 
ανάλυση.  
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 DTaP Hep B Hib 

Χαρακτηριστικά παιδιού 

Έχει κάνει 
εμβόλιο 

Δεν έχει 
κάνει 

εμβόλιο 
p-
value 

Έχει κάνει 
εμβόλιο 

Δεν έχει 
κάνει 

εμβόλιο 
p-
value 

Έχει κάνει 
εμβόλιο 

Δεν έχει 
κάνει εμβόλιο p-

value 
Φύλο     0,080     0,149     0,063 
Αγόρι, n(%) 252 (54,31) 6 (33,33)  227 (52,40) 31 (63,30)  236 (55,00) 22 (41,50)  
Κορίτσι, n(%) 212 (45,69) 12 (66,67)  206 (47,60) 18 (36,70)  193 (45,00) 31 (58,50)  

Είδος Τοκετού     0,779     0,743     0,819 
Φυσιολογικός Τοκετός, n(%) 246 (53,36) 9 (50,00)  230 (53,50) 25 (51,00)  226 (53,10) 29 (54,70)  
Καισαρική Τομή, n(%) 215 (46,64) 9 (50,00)  200 (46,50) 24 (49,00)  200 (46,90) 24 (45,30)  

Χαρακτηριστικά γονέων 

               
Αρ παιδιών στην οικογένεια     0,652     <0,001     0,050 

1, n(%) 193 (43,18) 6 (37,50)  192 (46,00) 7 (15,20)  184 (44,60) 15 (30,00)  
>1, n(%) 254 (56,82) 10 (62,50)  225 (54,00) 39 (84,80)  229 (55,40) 35 (70,00)  

Καταγωγή Μητέρας     0,394     0,111     0,478 
Ελληνίδα, n(%) 19 (4,10) 0 (0,00)  15 (3,50) 4 (8,20)  16 (3,70) 3 (5,80)  
Άλλη, n(%) 444 (95,90) 17 (100,00)  416 (96,50) 45 (91,80)  412 (96,30) 49 (94,20)  

Καταγωγή Πατέρα     0,419     0,276     0,091 
Έλληνας, n(%) 441 (96,29) 17 (100,00)  414 (96,70) 44 (93,60)  410 (96,90) 48 (92,30)  
Άλλη, n(%) 17 (3,71) 0 (0,00)  14 (3,30) 3 (6,40)  13 (3,10) 4 (7,70)  

Κάπνισμα στην εγκυμοσύνη     0,170     0,063     0,071 
Ναι, n(%) 81 (17,76) 5 (31,25)  73 (17,10) 13 (28,30)  72 (17,10) 14 (27,50)  
Όχι, n(%) 375 (82,24) 11 (68,75)  353 (82,90) 33 (71,70)  349 (82,90) 37 (72,50)  

Οικογενειακή Κατάσταση     0,773     0,160     0,895 
Έγγαμοι γονείς, n(%) 411 (89,74) 14 (87,50)  381 (89,00) 44 (95,70)  379 (89,60) 46 (90,20)  
Άλλη, n(%) 47 (10,26) 2 (12,50)  47 (11,00) 2 (4,30)  44 (10,40) 5 (9,80)  

Εκπαίδευση Μητέρας     0,064     0,053     0,002 
Χαμηλή, n(%) 72 (15,80) 5 (31,30)  64 (15,00) 13 (28,90)  62 (14,70) 15 (29,40)  
Μέτρια, n(%) 244 (53,50) 4 (25,00)  227 (53,20) 21 (46,70)  232 (55,10) 16 (31,40)  
Υψηλή, n(%) 140 (30,70) 7 (43,80)  136 (31,90) 11 (24,40)  127 (30,20) 20 (39,20)  

Εκπαίδευση Πατέρα     0,947     0,207     0,320 
Χαμηλή, n(%) 168 (37,00) 6 (37,50)  152 (35,80) 22 (48,90)  151 (36,00) 23 (46,00)  
Μέτρια, n(%) 186 (41,00) 6 (37,50)  178 (41,90) 14 (31,10)  173 (41,20) 19 (38,00)  
Υψηλή, n(%) 100 (22,00) 4 (25,00)   95 (22,40) 9 (20,00)   96 (22,90) 8 (16,00)   

Συντομογραφίες: p-value, στατιστική σημαντικότητα για έλεγχο χ2, DTaP, εμβόλιο Διφθερίτιδας Τετάνου Κοκκύτη, Hep B, εμβόλιο Ηπατίτιδας Β, Hib, 
εμβόλιο Αιμόφιλου τύπου b. 
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Πίνακας 14. Προσδιοριστές εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών ηλικίας 12 μηνών από MCC και PCV στα 

πλαίσια της μελέτης μητέρας παιδιού ΡΕΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ν=515) 
 MCC PCV 

Χαρακτηριστικά παιδιού 

Έχει κάνει 
εμβόλιο 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο p-value 

Έχει κάνει 
εμβόλιο 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο p-value 

Φύλο     0,495     0,646 
Αγόρι, n(%) 219 (52,90) 39 (57,40)  197 (54,10) 61 (51,70)  
Κορίτσι, n(%) 195 (47,10) 29 (42,60)  167 (45,90) 57 (48,30)  

Είδος Τοκετού     0,660     0,699 
Φυσιολογικός Τοκετός, n(%) 221 (53,60) 34 (50,70)  194 (53,70) 61 (51,70)  
Καισαρική Τομή, n(%) 191 (46,40) 33 (49,30)  167 (46,30) 57 (48,30)  

Χαρακτηριστικά γονέων           
Αριθμός παιδιών στην οικογένεια     0,016     0,004 

1, n(%) 180 (45,20) 19 (29,20)  164 (46,70) 35 (31,30)  
>1, n(%) 218 (54,80) 46 (70,80)  187 (53,30) 77 (68,70)  

Καταγωγή Μητέρας     0,363     0,455 
Ελληνίδα, n(%) 15 (3,60) 4 (6,00)  13 (3,60) 6 (5,10)  
Άλλο, n(%) 398 (96,40) 63 (94,00)  350 (96,40) 111 (94,90)  

Καταγωγή Πατέρα     0,242     0,626 
Έλληνας, n(%) 396 (96,80) 62 (93,90)  347 (96,70) 111 (95,70)  
Άλλο, n(%) 13 (3,20) 4 (6,10)  12 (3,30) 5 (4,30)  

Κάπνισμα στην εγκυμοσύνη     0,497     0,161 
Ναι, n(%) 72 (17,70) 14 (21,20)  60 (16,80) 26 (22,60)  
Όχι, n(%) 334 (82,30) 52 (88,80)  297 (83,20) 89 (77,40)  

Οικογενειακή Κατάσταση     0,938     0,696 
Έγγαμοι γονείς, n(%) 366 (89,70) 59 (89,40)  323 (90,00) 102 (88,70)  
Άλλη, n(%) 42 (10,30) 7 (10,60)  36 (10,00) 13 (11,30)  

Εκπαίδευση Μητέρας     0,041     0,528 
Χαμηλή, n(%) 61 (15,00) 16 (24,20)  55 (15,40) 22 (19,30)  
Μέτρια, n(%) 211 (52,00) 37 (56,10)  188 (52,50) 60 (52,60)  
Υψηλή, n(%) 134 (33,00) 13 (19,70)  115 (32,10) 32 (28,10)  

Εκπαίδευση Πατέρα     0,623     0,277 
Χαμηλή, n(%) 150 (37,10) 24 (36,40)  125 (35,10) 49 (43,00)  
Μέτρια, n(%) 162 (40,10) 30 (45,50)  148 (41,60) 44 (38,60)  
Υψηλή, n(%) 92 (22,80) 12 (18,20)   83 (23,30) 21 (18,40)   

Συντομογραφίες: p-value, στατιστική σημαντικότητα για έλεγχο χ2, MCC, εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκου C, PCV, εμβόλιο Πνευμονιοκόκκου. 
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Τα στοιχεία για τους 18 μήνες παραθέτονται στους επόμενους 2 πίνακες 
(Πίνακες 15 και 16).  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στην ανάλυση των 6 και 12 μηνών, τα 
πολύτοκα παιδιά φαίνεται να εμβολιάζονται σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με 
τα πρωτότοκα παιδιά. Συγκεκριμένα, τα πολύτοκα παιδιά εμβολιάζονται σε 
μικρότερο βαθμό πλήρως για ηπατίτιδα Β, μηνιγγιτιδόκοκκο, πνευμονιόκοκκο, 
ιλαρά-παρωτίτιδα-ερυθρά και για ανεμοβλογιά σε σχέση με τα πρωτότοκα 
παιδιά. Αντίθετα, για το εμβόλιο διφθερίτιδας-τέτανου-κοκκύτη και του 
εμβολίου του αιμόφιλου τύπου Β δεν εμφανίστηκαν διαφοροποιήσεις μεταξύ 
των πολύτοκων και των πρωτότοκων παιδιών μιας οικογένειας.  

Ακόμα μητέρες που κάπνιζαν στην εγκυμοσύνη φαίνεται να εμβολιάζουν σε 
μικρότερο ποσοστό με το τριπλό εμβόλιο της ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας τα 
παιδιά τους σε σχέση με μητέρες που δεν κάπνιζαν στην εγκυμοσύνη. Για τα 
υπόλοιπα εμβόλια δεν εμφανίστηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά 
μεταξύ των μητέρων που κάπνιζαν και αυτών που δεν κάπνιζαν. 

Επίσης, σε αντιστοιχία με την επίδραση της εκπαίδευσης με το επίπεδο 
εμβολιασμού των παιδιών στους 6 και 12 μήνες, η εκπαίδευση της μητέρας 
φαίνεται ότι επηρεάζει τον πλήρη εμβολιασμό των παιδιών με το εμβόλιο της 
ηπατίτιδας Β και με το τριπλό εμβόλιο MMR. Η εκπαίδευση δεν φαίνεται να 
διαφοροποιείται μεταξύ χαμηλής – μέτριας και υψηλής για τα άλλα εμβόλια 
που προβλέπονται να έχουν γίνει στους 18 μήνες της ζωής του παιδιού. 

Τέλος δεν παρουσιάζεται άλλη σημαντική διαφοροποίηση που να προκαλείται  
από τους υπόλοιπους κοινωνικούς προσδιοριστές στο ποσοστό πλήρους 
εμβολιασμού στους 18 μήνες της ζωής του παιδιού. 
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Πίνακας 15. Προσδιοριστές εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών ηλικίας 18 μηνών από DTaP, HepB, Hib και MCC στα πλαίσια της μελέτης μητέρας παιδιού 
ΡΕΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ν=515) 

  

 DTaP Hep B Hib MCC 

Χαρακτηριστικά παιδιού 

Έχει κάνει 
εμβόλιο 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο p-

value 

Έχει κάνει 
εμβόλιο 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο p-

value 

Έχει κάνει 
εμβόλιο 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο p-

value 

Έχει κάνει 
εμβόλιο 

Δεν έχει 
κάνει εμβόλιο p-

value 
Φύλο     0,688     0,754     0,269     0,204 
Αγόρι, n(%) 45 (55,60) 213 (53,10)  191 (53,95) 67 (52,34)  49 (59,00) 209 (52,40)  223 (52,47) 35 (61,40)  
Κορίτσι, n(%) 36 (44,40) 188 (46,90)  163 (46,05) 61 (47,66)  34 (41,00) 190 (47,60)  202 (47,53) 22 (38,60)  

Είδος Τοκετού     0,343     0,701     0,496     0,606 
Φυσιολογικός Τοκετός, n(%) 47 (58,00) 208 (52,30)  185 (52,71) 70 (54,69)  47 (56,60) 208 (52,50)  227 (53,66) 28 (50,00)  
Καισαρική Τομή, n(%) 34 (42,00) 190 (47,70)  166 (25,90) 58 (45,31)  36 (43,40) 188 (47,50)  196 (46,34) 28 (50,00)  

Χαρακτηριστικά γονέων                     
Αριθμός παιδιών στην 
οικογένεια     0,131     0,001     0,431     0,016 

1, n(%) 40 (50,60) 159 (41,40)  163 (47,66) 36 (29,75)  38 (46,90) 161 (42,10)  184 (44,99) 15 (27,77)  
>1, n(%) 39 (49,40) 225 (58,60)  179 (52,34) 85 (70,25)  43 (53,10) 221 (57,90)  225 (55,01) 39 (72,23)  

Καταγωγή Μητέρας     0,081     0,606     0,289     0,193 
Ελληνίδα, n(%) 75 (92,60) 386 (96,70)  340 (96,32) 121 (95,28)  78 (94,00) 383 (96,50)  409 (96,46) 52 (92,86)  
Άλλο, n(%) 6 (7,40) 13 (3,30)  13 (3,68) 6 (4,72)  5 (6,00) 14 (3,50)  15 (3,54) 4 (7,14)  

Καταγωγή Πατέρα     0,947     0,752     0,503     0,117 
Έλληνας, n(%) 78 (96,30) 380 (96,40)  339 (96,58) 119 (95,97)  79 (95,20) 379 (96,70)  407 (96,90) 51 (92,73)  
Άλλο, n(%) 3 (3,70) 14 (3,60)  12 (3,42) 5 (4,03)  4 (4,80) 13 (3,30)  13 (3,10) 4 (7,27)  

Κάπνισμα στην εγκυμοσύνη     0,085     0,330     0,069     0,462 
Ναι, n(%) 9 (11,40) 77 (19,60)  60 (17,19) 26 (21,14)  9 (11,11) 77 (19,70)  74 (17,75) 12 (21,82)  
Όχι, n(%) 70 (88,60) 316 (81,40)  289 (82,81) 97 (88,86)  72 (88,89) 314 (80,30)  343 (82,25) 43 (88,18)  

Οικογενειακή Κατάσταση     0,292     0,658     0,573     0,536 
Έγγαμοι γονείς, n(%) 70 (86,40) 355 (90,30)  316 (90,03) 109 (88,62)  73 (88,00) 352 (90,00)  377 (89,98) 48 (87,27)  
Άλλη, n(%) 11 (13,60) 38 (9,70)  35 (8,97) 14 (11,38)  10 (12,00) 39 (10,00)  42 (10,02) 7 (12,73)  

Εκπαίδευση Μητέρας     0,811     0,035     0,994     0,057 
Χαμηλή, n(%) 12 (15,20) 65 (16,50)  49 (14,00) 28 (23,00)  13 (16,00) 64 (16,40)  63 (15,10) 14 (25,50)  
Μέτρια, n(%) 40 (50,60) 208 (52,90)  194 (55,40) 54 (44,30)  43 (53,10) 205 (52,40)  218 (52,30) 30 (54,50)  
Υψηλή, n(%) 27 (34,20) 120 (30,50)  107 (30,60) 40 (32,80)  25 (30,90) 122 (31,20)  136 (32,60) 11 (20,00)  

Εκπαίδευση Πατέρα     0,248     0,505     0,379     0,533 
Χαμηλή, n(%) 24 (30,00) 150 (38,50)  128 (36,60) 46 (38,30)  26 (31,70) 148 (38,10)  157 (37,80) 17 (30,90)  
Μέτρια, n(%) 39 (48,80) 153 (39,20)  148 (42,30) 44 (36,70)  39 (47,60) 153 (39,40)  166 (40,00) 26 (47,30)  
Υψηλή, n(%) 17 (21,30) 87 (22,30)   74 (21,10) 20 (25,00)   17 (20,70) 87 (22,40)   92 (22,20) 12 (21,80)   

Συντομογραφίες: p-value, στατιστική σημαντικότητα για έλεγχο χ2, DTaP, εμβόλιο Διφθερίτιδας Τετάνου Κοκκύτη, Hep B, εμβόλιο Ηπατίτιδας Β, Hib, εμβόλιο Αιμόφιλου τύπου b, MCC, εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκου C 
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Πίνακας 16. Προσδιοριστές εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών ηλικίας 18 μηνών  από PCV, MMR και Var στα πλαίσια της μελέτης μητέρας 
παιδιού ΡΕΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ν=515) 

 PCV MMR Var 

Χαρακτηριστικά παιδιού 

Έχει κάνει 
εμβόλιο 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο 

p-
value 

Έχει κάνει 
εμβόλιο 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο 

p-
value 

Έχει κάνει 
εμβόλιο 

Δεν έχει κάνει 
εμβόλιο 

p-
value 

Φύλο     0,287     0,331     0,996 
Αγόρι, n(%) 77 (50,00) 181 (55,18)  163 (51,90) 95 (56,50)  99 (53,50) 159 (53,50)  
Κορίτσι, n(%) 77 (50,00) 147 (44,82)  151 (48,10) 73 (43,50)  86 (46,50) 138 (46,50)  

Είδος Τοκετού     0,061     0,510     0,500 
Φυσιολογικός Τοκετός, n(%) 91 (59,48) 164 (50,31)  169 (53,40) 86 (51,20)  101 (55,20) 154 (52,00)  
Καισαρική Τομή, n(%) 62 (40,52) 162 (49,69)  142 (45,70) 82 (48,80)  82 (44,80) 142 (48,00)  

Χαρακτηριστικά γονέων                
Αριθμός παιδιών στην οικογένεια     0,002     0,006     0,005 

1, n(%) 80 (53,33) 119 (38,02)  145 (47,50) 54 (34,20)   92 (51,10) 107 (37,80)  
>1, n(%) 70 (46,67) 194 (61,98)  160 (52,50) 104 (65,80)  88 (48,90) 176 (62,20)  

Καταγωγή Μητέρας     0,977     0,429     0,891 
Ελληνίδα, n(%) 147 (96,08) 314 (96,02)  299 (95,50) 162 (97,00)  177 (96,20) 284 (95,90)  
Άλλο, n(%) 6 (3,92) 13 (3,98)  14 (4,50) 5 (3,00)  7 (3,80) 12 (4,10)  

Καταγωγή Πατέρα     0,767     0,651     0,485 
Έλληνας, n(%) 146 (96,05) 312 (96,59)  299 (96,10) 159 (97,00)  177 (95,70) 281 (96,90)  
Άλλο, n(%) 6 (3,95) 11 (3,41)  12 (3,90) 5 (3,00)  8 (4,30) 9 (3,10)  

Κάπνισμα στην εγκυμοσύνη     0,187     0,022     0,742 
Ναι, n(%) 22 (14,77) 64 (19,81)  47 (15,30) 39 (23,80)  32 (17,50) 54 (18,70)  
Όχι, n(%) 127 (85,23) 259 (80,19)  261 (84,70) 125 (76,20)  151 (82,50) 235 (81,30)  

Οικογενειακή Κατάσταση     0,677     0,787     0,969 
Έγγαμοι γονείς, n(%) 135 (88,82) 290 (90,06)  278 (89,40) 147 (90,20)  166 (89,70) 259 (89,60)  
Άλλη, n(%) 17 (11,18) 32 (9,94)  33 (10,60) 16 (9,80)  19 (10,30) 30 (10,40)  

Εκπαίδευση Μητέρας     0,358     0,045     0,915 
Χαμηλή, n(%) 20 (13,20) 57 (17,80)  49 (15,90) 28 (17,20)  29 (15,80) 48 (16,60)  
Μέτρια, n(%) 79 (52,30) 169 (52,60)  152 (49,20) 96 (58,90)  95 (51,90) 153 (52,90)  
Υψηλή, n(%) 52 (34,40) 95 (29,60)  108 (35,00) 39 (23,90)  59 (32,20) 88 (30,40)  

Εκπαίδευση Πατέρα     0,615     0,173     0,116 
Χαμηλή, n(%) 52 (34,40) 122 (38,20)  112 (36,40) 62 (38,30)  74 (40,40) 100 (34,80)  
Μέτρια, n(%) 62 (41,10) 130 (40,80)  120 (39,00) 72 (44,40)  64 (35,00) 128 (44,60)  
Υψηλή, n(%) 37 (24,50) 67 (21,00)   76 (24,70) 28 (17,30)   45 (24,60) 59 (20,60)   

Συντομογραφίες: PCV, εμβόλιο Πνευμονιοκόκκου, MMR, εμβόλιο Ιλαράς Ερυθράς και  Παρωτίτιδας, Var, εμβόλιο Ανεμοβλογιάς. 

Δημόσια
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4.4. Μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση των μεταβλητών 
που σχετίζονται με την διενέργεια εμβολιασμών σε διαφορετικές 
ηλικίες παιδιών  

 
Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται: (1) τα αποτελέσματα της 
μονοπαραγοντικής ανάλυσης για την επίδραση των προσδιοριστών στην 
εμβολιαστική (συγκεκριμένα, το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας και του 
πατέρα, ο αριθμός παιδιών στην οικογένεια, το κάπνισμα κατά την διάρκεια 
της εγκυμοσύνης, η ηλικία της μητέρας κατά την γέννηση του παιδιού και ο 
δείκτης μάζας σώματος της μητέρας πριν την εγκυμοσύνη) και (2) τα 
αποτελέσματα της πολυπαραγοντικής ανάλυσης των μεταβλητών που είχαν 
στατιστικά σημαντική επίδραση στον εμβολιασμό στην μονοπαραγοντική 
ανάλυση. 
 

4.4.1.  Ηλικία παιδιών: 6 μήνες  
 
Η μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση παρουσιάζονται 
παρακάτω για τους 6 μήνες ζωής του παιδιού. 
 
 

4.4.1.1. Εκπαίδευση της μητέρας 
 
Όπως φαίνεται στους πίνακες 17 και 18 το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας 
επηρεάζει την εμβολιαστική κάλυψη παιδιών στην ηλικία των 6 μηνών. 
Χαρακτηριστικά, σε μονοπαραγοντική ανάλυση, η ύπαρξη υψηλής 
εκπαίδευσης στη μητέρα ελαττώνει την πιθανότητα μη διενέργειας όλων των 
δόσεως των εμβολίων DTaP, αιμόφιλου τύπου β, μηνιγγιτιδόκοκκου και 
πνευμονιοκόκκου με λόγο πιθανοφάνειας σε σχέση με την χαμηλή 
εκπαίδευση 0,22, 0,30, 0,56 και  0,35, αντίστοιχα. Επίσης η ύπαρξη μέτριας 
εκπαίδευσης στην μητέρα σε σχέση με χαμηλή προκαλεί μείωση του κινδύνου 
με λόγο πιθανοφάνειας 0,31 και 0,33 για τα εμβόλια του DTaP και του Hib 
αντίστοιχα. Για τα υπόλοιπα εμβόλια, ο συσχετισμός αυτός δεν παρατηρείται. 
Όταν η εκπαίδευση της μητέρας αναλύθηκε στο πoλυπαραγοντικό μοντέλο, η 
ύπαρξη μεγαλύτερης βαθμίδας εκπαίδευσης στην μητέρα (εκφραζόμενη ως 
μέτρια εκπαίδευση σε σχέση με χαμηλή εκπαίδευση) αποτελεί προστατευτικό 
παράγοντα για την μη διενέργεια όλων των δόσεων εμβολίων. Ο συσχετισμός 
αυτός παρατηρείται πολυπαραγοντικά για τα εμβόλια DTaP και Hib, όπου 
μειώνεται ο κίνδυνος στο 46% και 49%, αντίστοιχα. Αντίθετα, για όλα τα 
υπόλοιπα εμβόλια, το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας δεν φαίνεται να 
επηρεάζει το ποσοστό πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης. 
 

4.4.1.2. Εκπαίδευση πατέρα 
 
Το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα επίσης επηρεάζει σε μονοπαραγοντική 
ανάλυση την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών σε ηλικία 6 μηνών. 
Συγκεκριμένα, η ύπαρξη υψηλής εκπαίδευσης στον πατέρα ελαττώνει την 
πιθανότητα μη διενέργειας των εμβολίων DTaP και Hib, κατά 3 φορές, και για 
τα εμβόλια MCC κατά 75% και το PCV στο 1/3. Επίσης η μέτρια έκπαίδευση 
του πατερα σε σχέση με την χαμηλή ελαττώνει τον κίνδυνο να μην κάνει όλες 
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τις δόσεις του DTaP κατά 63,9%, για το Hib κατά 61,2% και για το PCV κατά 
78,5%. Από την άλλη πλευρά το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα δεν 
επηρέασε την εμβολιαστική κάλυψη των υπόλοιπων εμβολίων. Σε αντίθεση με 
το μονοπαραγοντικό μοντέλο, όταν το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα 
αναλύθηκε πολυπαραγοντικά, δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική 
διαφορά στην σύγκριση της εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών που ο 
πατέρας τους είχε χαμηλή εκπαίδευση σε σχέση με τα παιδιά που ο πατέρας 
τους είχε μέτρια ή υψηλή εκπαίδευση. 
 

4.4.1.3. Αριθμός παιδιών στην οικογένεια 
 
Σε μονοπαραγοντική ανάλυση, η ύπαρξη περισσότερων του ενός παιδιών 
στην οικογένεια βρέθηκε να αυξάνει τον κίνδυνο να μην γίνουν όλες οι 
προβλεπόμενες δόσεις για τα εμβόλια DTaP, Hib, MCC και PCV για τους 6 
μήνες της ζωής του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα στην μονοπαραγοντική 
ανάλυση τα πολύτοκα παιδιά έχουν 5,07 φορές (95% διάστημα 
εμπιστοσύνης: 2,96 – 8,66) μεγαλύτερο κίνδυνο να μην κάνουν όλες τις 
δόσεις, όπως προβλέπεται, του εμβολίου DTaP, σε σχέση με τα πρωτότοκα 
παιδιά. Για το εμβόλιο Hib, ο κίνδυνος αυτός είναι 3,6 φορές μεγαλύτερος στα 
πολύτοκα παιδιά με αντίστοιχο 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 2,27 με 5,71. 
Για τα εμβόλια MCC και PCV, ο κίνδυνος να μην διενεργηθούν όλες οι δόσεις 
των συγκεκριμένων εμβολίων είναι 69% και 59% μεγαλύτερος, αντίστοιχα στα 
πολύτοκα σε σχέση με τα πρωτότοκα παιδιά   
Στην πολυπαραγοντική ανάλυση ο κίνδυνος να μην διενεργηθούν όλες οι 
δόσεις των εκάστοτε εμβολίων σε παιδιά οικογενειών με περισσότερα του 
ενός παιδιά επιβεβαιώθηκε για τα παραπάνω εμβόλια. Συγκεκριμένα, ο 
κίνδυνος μη διενέργειας εμβολιασμού για τα πολύτοκα παιδιά είναι 5,84 και 
4,67 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με την ομάδα αναφοράς πού ήταν τα 
πρωτότοκα παιδιά για τα εμβόλια DTaP και Hib αντίστοιχα.  Για το εμβόλιο 
PCV ο αντίστοιχος κίνδυνος ήταν κατά 65% μεγαλύτερος στην 
πολυπαραγοντική ανάλυση. 
 

4.4.1.4. Κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη 
 
Στατιστικά σημαντικό κίνδυνο για την μη διενέργεια κάποιων εμβολίων 
βρέθηκε να αποτελεί το αν καπνίζει η μητέρα κατά την εγκυμοσύνη. Πιο 
συγκεκριμένα σε μονοπαραγοντική ανάλυση το κάπνισμα στην εγκυμοσύνη 
από μόνο του σχετίζεται με τη μη διενέργεια όλων των προβλεπόμενων 
δόσεων του DTaP (71% μεγαλύτερος κίνδυνος να μην τελεστούν και οι 3 
δόσεις του εμβολίου), του Hib (82% μεγαλύτερος κίνδυνος να μην γίνουν όλες 
οι 3 δόσεις του εμβολίου). Το κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη βρέθηκε να 
επηρεάζει και την μη διενέργεια των εμβολίων MCC και PCV, με λόγο 
πιθανοφάνειας 1,72 και 3,63, αντίστοιχα.  Στην πολυπαραγοντική ανάλυση με 
τους υπόλοιπους παράγοντες που μελετήθηκαν το κάπνισμα της μητέρας 
κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης βρέθηκε να αυξάνει την πιθανότητα μη 
διενέργειας των εμβολίων MCC και PCV με λόγους πιθανοφάνειας 1,73 και 
3,15 αντίστοιχα.  
 

4.4.1.5. Ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση 
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Η ηλικία της μητέρας επίσης βρέθηκε να επηρεάζει την εμβολιαστική κάλυψη 
των παιδιών στην ηλικία των 6 μηνών. Συγκεκριμένα η αύξηση της ηλικίας της 
μητέρας φαίνεται να αποτελεί προστατευτικό παράγοντα για τη μη διενέργεια 
όλων των δόσεων για τα εμβόλια DTaP και Hib. Η αύξηση της ηλικίας της 
μητέρας κατά κάθε ποσοστιαία μονάδα προστατεύει σε στατιστικά σημαντικό 
βαθμό στο να γίνουν όλες οι δόσεις των DTaP και Hib με λόγο πιθανοφάνειας 
0,93 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 0,88 – 0,98) και 0,92 (95% διάστημα 
εμπιστοσύνης: 0,87 – 0,97), αντίστοιχα. Σε μονοπαραγοντικό μοντέλο η κάθε  
ποσοστιαία άυξηση της ηλικίας της μητέρας προκαλεί μείωση του κινδύνου για 
τα εμβόλια Hib και PCV με λόγο πιθανοφάνειας 0,96 και στις δυο 
περιπτώσεις.  
 
 

4.4.1.6. Δείκτης μάζας σώματος (BMI) της μητέρας πριν την 
εγκυμοσύνη 

 
Ο δείκτης μάζας σώματος της μητέρας πριν την εγκυμοσύνη, όσο αυξάνεται, 
αυξάνει και τον κίνδυνο σε στατιστικά σημαντικό βαθμό να μην έχουν γίνει 
όλες οι δόσεις του MCC και PCV. Οι αντίστοιχοι λόγοι πιθανοφάνειας σε 
πολυπαραγοτική ανάλυση για κάθε ποσοστιαία αύξηση του ΒΜΙ είναι 1.06 
(95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1.02 - 1.10) και 1.06 (95% διάστημα 
εμπιστοσύνης: 1.00 - 1.12) για το MCC και το PCV αντίστοιχα. Σε αντίστοιχη 
μονοπαραγοντική ανάλυση ο λόγος πιθανοφάνειας είναι για το DTaP,  το Hib 
και το MCC  εμβόλιο  1,06 και για τα τρία παραπάνω εμβόλια, και για το PCV 
1,07. 
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Πίνακας 17.  Πολυπαραγοντική ανάλυση των προσδιοριστών εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών ηλικίας 6 μηνών για τα εμβόλια DTaP, HepB και Hib της μελέτης 
μητέρας παιδιού Ρέα. 

  DTaP HepB Hib 

 Crude 
OR 95% C.I. Adjusted 

OR* 95% C.I. Crude 
OR 95% C.I. Adjusted 

OR* 95% C.I. Crude 
OR 95% C.I. Adjusted 

OR* 95% C.I. 

Εκπαίδευση Μητέρας             
Χαμηλή Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  

Μέτρια 0,31 
 

(0.18, 
0.53) 0,46 (0.25, 

0.84) 0,70 (0.42, 
1.17) 0,64 (0.37, 

1.12) 0,33 (0.19, 
0.55) 0,49 (0.27, 0.88) 

Υψηλή 0,22 (0.12, 
0.42) 0,56 (0.26, 

1.19) 0,74 (0.43, 
1.30) 0,81 (0.42, 

1.55) 
0,30 

 
(0.17, 
0.55) 0,82 (0.40, 1.68) 

Εκπαίδευση Πατέρα             
Χαμηλή Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  

Μέτρια 0,61 
 

(0.38, 
0.97) 1,00 (0.59, 

1.72) 1,10 (0.67, 
1.53) 1,11 (0.70, 

1.75) 
0,62 

 
(0.40, 
0.97) 0,96 (0.58, 1.60) 

Υψηλή 0,30 
 

(0.16, 
0.58) 0,59 (0.27, 

1.32) 0,75 (0.45, 
1.24) 0,69 (0.38, 

1.27) 0,30 (0.16, 
0.55) 0,48 (0.23, 1.01) 

Αρ. παιδιών στην οικογέν.             
1 Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  

>1 5,07 (2.96, 
8.66) 5,84 (3.21, 

10.63) 1,36 (0.93, 
1.99) 1,41 (0.93, 

2.13) 3,60 (2.27, 
5.71) 4,27 (2.53, 7.20) 

Κάπνισμα στην 
εγκυμοσύνη             

Όχι Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  

Ναι 1,71 (1.03, 
2.85) 1,29 (0.71, 

2.35) 0,92 (0.57, 
1.48) 0,82 (0.49, 

1.40) 1,82 (1.12, 
2.97) 1,51 (0.86, 2.66) 

Ηλικία μητέρας στην 
γέννηση 0,96 (0.92, 

1.01) 0,93 (0.88, 
0.98) 1,00 (0.97, 

1.04) 1,01 (0.97, 
1.06) 0,96 (0.92, 

1.00) 0,92 (0.87, 0.97) 

BMI Μητέρας πριν την 
εγκυμοσύνη  1,06  (1.02, 

1.10) 1,03 (0.99, 
1.08)  0,98  (0.94, 

1.02) 0,97 (0.92, 
1.01) 1,06  (1.01, 

1.10)  1,03 (0.99, 1.08) 

Συντομογραφίες: OR, λόγος πιθανοφάνειας, 95% C.I., 95% διάστημα εμπιστοσύνης για τον λόγο πιθανοφάνειας, p value, στατιστική σημαντικότητα για τον λόγο πιθανοφάνειας, Ref, Reference 
group, DTaP, εμβόλιο Διφθερίτιδας Τετάνου Κοκκύτη, Hep B, εμβόλιο Ηπατίτιδας Β, Hib, εμβόλιο Αιμόφιλου τύπου b. 
*Adjusted OR: Πολυπαραγοντικός λόγος πιθανοφάνειας λαμβάνοντας υποψιν ταυτόχρονα όλους του προσδιοριστές εμβολιαστικής κάλυψης 

42 
 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 
 

43 
 

 

 

Πίνακας 18.  Πολυπαραγοντική ανάλυση των προσδιοριστών εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών ηλικίας 6 μηνών για τα εμβόλια MCC και PCV της μελέτης 
μητέρας παιδιού Ρέα. 

  MCC PCV 

 
Crude 

OR 95% C.I. 
Adjusted 

OR* 95% C.I. Crude OR 95% C.I. Adjusted OR* 95% C.I. 
Εκπαίδευση Μητέρας         
Χαμηλή Ref  Ref  Ref  Ref  
Μέτρια 0,65 (0.39, 1.09) 0,79 (0.45, 1.38) 0,62 (0.30, 1.30) 0,95 (0.43, 2.07) 
Υψηλή 0,56 (0.32, 0.98) 0,87 (0.45, 1.69) 0,35 (0.17, 0.74) 0,74 (0.31, 1.74) 

Εκπαίδευση Πατέρα         
Χαμηλή Ref  Ref  Ref  Ref  
Μέτρια 0,97 (0.64, 1.47) 1,25 (0.79, 1.99) 0,56 (0.33, 0.97) 0,84 (0.47, 1.52) 
Υψηλή 0,57 (0.34, 0.97) 0,81 (0.43, 1.51) 0,36 (0.20, 0.65) 0,69 (0.34, 1.41) 

Αριθμός παιδιών στην οικογένεια         
1 Ref  Ref  Ref  Ref  
>1 1,69 (1.15, 2.50) 1,68 (1.10, 2.57) 1,59 (1.02, 1.48) 1,65 (1.01, 2.71) 

Κάπνισμα στην εγκυμοσύνη         
Όχι Ref  Ref  Ref  Ref  
Ναι 1,72 (1.07, 2.75) 1,73 (1.03, 2.90) 3,63 (1.62, 8.14) 3,15 (1.30, 7.63) 

Ηλικία μητέρας στην γέννηση 1,00 (0.96, 1.04) 0,99 (0.94, 1.03) 0,96 (0.91, 1.00) 0,96 (0.91, 1.02) 
BMI Μητέρας πριν την εγκυμοσύνη 1.06  (1.02, 1.10) 1,06 (1.02, 1.10)  1,07 (1.02, 1.13) 1,06 (1.00, 1.12) 
         

Συντομογραφίες: OR, λόγος πιθανοφάνειας, 95% C.I., 95% διάστημα εμπιστοσύνης για τον λόγο πιθανοφάνειας, p value, στατιστική σημαντικότητα για τον λόγο πιθανοφάνειας, Ref, 
Reference group, MCC, εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκου C, PCV, εμβόλιο Πνευμονιοκόκκου 
*Adjusted OR: Πολυπαραγοντικός λόγος πιθανοφάνειας λαμβάνοντας υποψιν ταυτόχρονα όλους του προσδιοριστές εμβολιαστικής κάλυψης 
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4.4.2. Ηλικία παιδιών: 12 μήνες 

 

Στους επόμενους δύο πίνακες (πίνακες 19 και 20) παρουσιάζονται τα στοιχεία 
και ο λόγος πιθανοφάνειας που προέκυψε από την μονοπαραγοντική 
ανάλυση προσδιοριστών που επηρεάζουν την πλήρη διεξαγωγή όλων των 
εμβολίων για παιδιά ηλικίας 12 μηνών. Επίσης παρουσιάζονται οι λόγοι 
πιθανοφάνειας που προέκυψαν μετά από πολυπαραγοντική ανάλυση των 
ίδιων προσδιοριστών που μελετήθηκαν στην μονοπαραγοντική ανάλυση. 

 

4.4.2.1. Εκπαίδευση της μητέρας  

 

Όπως είδαμε προηγουμένως για τους 6 μήνες, το επίπεδο εκπαίδευσης της 
μητέρας φαίνεται να επηρεάζει την εμβολιαστική κάλυψη και στους 12 μήνες 
της ζωής. Συγκεκριμένα, η ύπαρξη υψηλότερου επίπεδου εκπαίδευσης στη 
μητέρα (εκφραζόμενη ως μέτρια εκπαίδευση σε σχέση με χαμηλή εκπαίδευση) 
προστατεύει από τη μη πλήρη εμβολιαστική κάλυψη για τα εμβόλια DTaP 
HepB και Hib με λόγους πιθανοφάνειας 0,24 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 
0,06 – 0,90), 0,46 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 0,22 – 0,96) και 0,29 (95% 
διάστημα εμπιστοσύνης: 0,13 – 0,61), αντίστοιχα. Παράλληλα, η ύπαρξη 
υψηλότερου επίπεδου εκπαίδευσης στη μητέρα (εκφραζόμενη ως υψηλή 
εκπαίδευση σε σχέση με χαμηλή) προστατεύει από τη μη διενέργεια όλων των 
δόσεων των εμβολίων HepB και MCC με λόγους πιθανοφάνειας στην 
μονοπαραγοντική ανάλυση 0,40 (95% Δ.Ε.: 0,17 – 0,96) και 0,37 (95% Δ.Ε.: 
0,17 - 0,82) αντίστοιχα.  

Σε πολυπαραγοντική ανάλυση η ύπαρξη υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης 
της μητέρας εκφραζόμενη ως υψηλή έναντι χαμηλής εκπαίδευσης βρέθηκε να 
προστατεύει έναντι της μη διενέργειας του εμβολίου Hib με λόγο 
πιθανοφάνειας 0,44 (95% Δ.Ε.: 0,20 – 0,99). Αντίστοιχα, η ύπαρξη μέτριας 
εκπαίδευσης σε σχέση χαμηλής εκπαίδευσης στην μητέρα βρέθηκε να 
προστατεύει έναντι της μη διενέργειας του εμβολίου MCC με λόγο 
πιθανοφάνειας 0,38 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 0,15 -0,97).  

 

4.4.2.2. Εκπαίδευση του πατέρα 
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Σε αντίθεση με το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας, το επίπεδο της 
εκπαίδευσης του πατέρα δεν φάνηκε να επηρεάζει σε στατιστικά σημαντικό 
βαθμό την πλήρη διενέργεια όλων των δόσεων των διαφόρων εμβολίων τόσο 
στην μονοπαραγοντική όσο και για την πολυπαραγοντική ανάλυση για τους 
12 μήνες της ζωής του παιδιού.  

 

4.4.2.3. Αριθμός παιδιών στην οικογένεια 

 

Η ύπαρξη περισσότερων του ενός παιδιών στην οικογένεια βρέθηκε να 
αυξάνει τον κίνδυνο μη διενέργειας όλων των προβλεπόμενων δόσεων των 
εμβολίων HepB, MCC και PCV τόσο σε μονοπαραγοντική, όσο και σε 
πολυπαραγοντική ανάλυση. Συγκεκριμένα, τα πολύτοκα παιδιά εμφάνισαν 
αυξημένο  λόγο πιθανοφάνειας μονοπαραγοντικά για τα εμβόλια HepB, MCC 
και PCV 4,75 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 2,08 – 10,87), 2,00 (95% 
διάστημα εμπιστοσύνης: 1,13 – 3.53), και 1,93 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 
1,23 – 3,03) αντίστοιχα. Το ίδιο παρατηρήθηκε και πολυπαραγοντικά για τα 
εμβόλια HepB, MCC και PCV με λόγους πιθανοφάνειας  4,24 (95% διάστημα 
εμπιστοσύνης: 1,77 – 10,19), 1,90 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,02 – 
3.52), και 1,94 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,19 – 3,17) σε σχέση με τα 
πρωτότοκα παιδιά, για την μη διενέργεια των εμβολίων αντίστοιχα. 

 

4.4.2.4. Κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη, ηλικία της μητέρας 
κατά την γέννηση και δείκτης μάζας σώματος πριν την 
εγκυμοσύνη 

 

Το κάπνισμα της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη καθώς και η ηλικία της 
μητέρας κατά την γέννηση του παιδιού και ο δείκτης μάζας σώματος της πριν 
την εγκυμοσύνη δεν φάνηκε να επηρεάζουν την διενέργεια των εμβολίων σε 
παιδιά ηλικίας 12 μηνών.  
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Πίνακας 19. Πολυπαραγοντική ανάλυση των προσδιοριστών εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών ηλικίας 12 μηνών για τα εμβόλια DTaP, HepB, και  Hib της μελέτης 
μητέρας παιδιού Ρέα. 

  DTaP HepB Hib 

 Crude OR 95% C.I. Adjuste
d OR* 95% C.I. Crude OR 95% C.I. Adjusted 

OR* 95% C.I. Crude 
OR 95% C.I. Adjusted 

OR* 95% C.I. 

Εκπαίδευση 
Μητέρας             

Χαμηλή Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  
Μέτρια 0,24 (0.06, 0.90) 0,26 (0.06, 1.08) 0,46 (0.22, 0.96) 0,58 (0.26, 1.30) 0,29 (0.13, 0.61) 0,44 (0.20, 0.99) 
Υψηλή 0,72 (0.22, 2.35) 0,66 (0.14, 3.07) 0,40 (0.17, 0.94) 0,52 (0.18, 1.51) 0,65 (0.31, 1.36) 1,31 (0.52, 3.29) 

Εκπαίδευση Πατέρα             
Χαμηλή Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  
Μέτρια 0,90 (0.29, 2.85) 1,14 (0.30, 4.33) 0,54 (0.27, 1.10) 0,77 (0.35, 1.67) 0,72 (0.38, 1.38) 0,87 (0.42, 1.80) 
Υψηλή 1,12 (0.31, 4.07) 1,31 (0.26, 6.56) 0,66 (0.29, 1.48) 1,13 (0.41, 3.13) 0,54 (0.24, 1.27) 0,56 (0.21, 1.54) 

Αριθμός παιδιών 
στην οικογένεια             

1 Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  
>1 1,27 (0.45, 3.55) 0,92 (0.28, 2.99) 4,75 (2.08, 10.87) 4,24 (1.77, 10.19) 1,88 (0.99, 3.54) 1,77 (0.88, 3.59) 

Κάπνισμα στην 
εγκυμοσύνη             

Όχι Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  
Ναι 2,10 (0.71, 6.22) 2,49 (0.77, 8.10) 1,91 (0.96, 3.80) 1,60 (0.74, 3.44) 1,83 (0.94, 3.57) 1,70 (0.82, 3.55) 

Ηλικία μητέρας στην 
γέννηση 1,02 (0.92, 1.12) 1,00 (0.89, 1.13) 0,98 (0.92, 1.05) 0,97 (0.90, 1.05) 0,99 (0.93, 1.05) 0,96 (0.90, 1.03) 

BMI Μητέρας πριν 
την εγκυμοσύνη  1,01 (0.91, 1.11) 0,99 (0.89, 1.11) 0,98 (0.92, 1.05) 0,96 (0.89, 1.03) 1,05 (0.99, 1.11) 1,03 (0.97, 1.09) 

Συντομογραφίες: OR, λόγος πιθανοφάνειας, 95% C.I., 95% διάστημα εμπιστοσύνης για τον λόγο πιθανοφάνειας,  p value, στατιστική σημαντικότητα για τον λόγο πιθανοφάνειας, Ref, Reference 
group, DTaP, εμβόλιο Διφθερίτιδας Τετάνου Κοκκύτη, Hep B, εμβόλιο Ηπατίτιδας Β, Hib, εμβόλιο Αιμόφιλου τύπου b 
*Adjusted OR: Πολυπαραγοντικός λόγος πιθανοφάνειας λαμβάνοντας υποψιν ταυτόχρονα όλους του προσδιοριστές εμβολιαστικής κάλυψης 
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Πίνακας 20. Πολυπαραγοντική ανάλυση των προσδιοριστών εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών ηλικίας 12 μηνών για τα εμβόλια MCC και PCV της 
μελέτης μητέρας παιδιού Ρέα. 

  MCC PCV 

 Crude OR 95% C.I. 
Adjusted 

OR* 95% C.I. 
Crude 

OR 95% C.I. 
Adjusted 

OR* 95% C.I. 
Εκπαίδευση Μητέρας         
Χαμηλή Ref  Ref  Ref  Ref  
Μέτρια 0,67 (0.35, 1.28) 0,75 (0.37, 1.53) 0,80 (0.45, 1.42) 1,11 (0.60, 2.06) 
Υψηλή 0,37 (0.17, 0.82) 0,38 (0.15, 0.97) 0,70 (0.37, 1.31) 1,17 (0.55, 2.46) 

Εκπαίδευση Πατέρα         
Χαμηλή Ref  Ref  Ref  Ref  
Μέτρια 1,16 (0.65, 2.07) 1,56 (0.83, 2.95) 0,76 (0.47, 1.22) 0,79 (0.47, 1.32) 
Υψηλή 0,82 (0.39, 1.71) 1,31 (0.54, 3.19) 0,65 (0.36, 1.16) 0,77 (0.39, 1.54) 

Αριθμός παιδιών στην οικογένεια         
1 Ref  Ref  Ref  Ref  
>1 2,00 (1.13, 3.53) 1,90 (1.02, 3.52) 1,93 (1.23, 3.03) 1,94 (1.19, 3.17) 

Κάπνισμα στην εγκυμοσύνη         
Όχι Ref  Ref  Ref  Ref  
Ναι 1,25 (0.66, 2.38) 1,15 (0.57, 2.32) 1,45 (0.86, 2.43) 1,25 (0.71, 2.20) 

Ηλικία μητέρας στην γέννηση 1,01 (0.96, 1.07) 1,02 (0.96, 1.08) 0,99 (0.95, 1.04) 0,99 (0.94, 1.04) 
BMI Μητέρας πριν την εγκυμοσύνη 1,04  (0.99, 1.09) 1,03 (0.98, 1.09) 1,02  (0.98, 1.07)  1,02 (0.97, 1.07) 

Συντομογραφίες: OR, λόγος πιθανοφάνειας, 95% C.I., 95% διάστημα εμπιστοσύνης για τον λόγο πιθανοφάνειας,  p value, στατιστική σημαντικότητα για τον λόγο πιθανοφάνειας, Ref, 
Reference group, MCC, εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκου C, PCV, εμβόλιο Πνευμονιοκόκκου 
*Adjusted OR: Πολυπαραγοντικός λόγος πιθανοφάνειας λαμβάνοντας υποψιν ταυτόχρονα όλους του προσδιοριστές εμβολιαστικής κάλυψης 
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4.4.3. Ηλικία παιδιών: 18 μήνες 

 

Στους επόμενους δύο πίνακες (πίνακες 21 και 22) παρουσιάζονται τα στοιχεία 
και ο λόγος πιθανοφάνειας που προέκυψε από την μονοπαραγοντική 
ανάλυση προσδιοριστών που επηρεάζουν την πλήρη διεξαγωγή όλων των 
δόσεων εμβολίων για παιδιά ηλικίας 18 μηνών. Επίσης παρουσιάζονται οι 
λόγοι πιθανοφάνειας που προέκυψαν μετά από πολυπαραγόντικη ανάλυση 
των ίδιων προσδιοριστών που μελετήθηκαν στην μονοπαραγοντική ανάλυση.  

 

4.4.3.1. Εκπαίδευση της μητέρας 

Όπως είδαμε προηγουμένως για τους 6 και 12 μήνες, το επίπεδο 
εκπαίδευσης της μητέρας φαίνεται να επηρεάζει την εμβολιαστική κάλυψη και 
στους 18 μήνες της ζωής. Συγκεκριμένα σε μονοπαραγοντική ανάλυση η 
ύπαρξη υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης στη μητέρα (εκφραζόμενη ως 
μέτρια σε σχέση με χαμηλή εκπαίδευση) προστατεύει από τη μη διενέργεια 
όλων των δόσεων του εμβολίου HepB με λόγο πιθανοφάνειας 0,49 (95% 
διάστημα εμπιστοσύνης: 0,28 – 0,85). Παράλληλα, η ύπαρξη υψηλότερου 
επιπέδου εκπαίδευσης στην μητέρα (υψηλή εκπαίδευση σε σχέση με χαμηλή) 
προστατεύει με λόγο πιθανοφάνειας από τη μη διενέργεια όλων των δόσεων 
του εμβολίου Hib 0,36 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 0,15 – 0,85). 

 Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, η ύπαρξη υψηλότερου επιπέδου εκπαιδευτής 
της μητέρας, εκφραζόμενη ως υψηλή εκπαίδευση έναντι χαμηλής 
εκπαίδευσης βρέθηκε να προστατεύει έναντι της μη διενέργειας του εμβολίου 
MCC me λόγο πιθανοφάνειας 0,29 με (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 0,10 – 
0,82).  

4.4.3.2. Εκπαίδευση του πατέρα 

Το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα φαίνεται να επηρεάζει την εμβολιαστική 
κάλυψη στους 18 μήνες της ζωής. Η ύπαρξη μέτριας εκπαίδευσης στον 
πατέρα σε σχέση με χαμηλή, φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο μη διενέργειας 
των εμβολίων Var και MCC. Συγκεκριμένα για το εμβόλιο Var η συσχέτιση 
αυτή παρατηρήθηκε σε πολυπαραγοντική ανάλυση [λόγος πιθανοφάνειας 
1,73 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,08 – 2,76)]. Τέλος για το εμβόλιο MCC, 
η συσχέτιση αυτή παρατηρήθηκε σε πολυπαραγοντική ανάλυση με λόγο 
πιθανοφάνειας 2,12 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,04 – 4,36). 

 
4.4.3.3. Αριθμός παιδιών στην οικογένεια 
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Η ύπαρξη περισσότερων του ενός παιδιών στην οικογένεια βρέθηκε να 
αυξάνει τον κίνδυνο μη διενέργειας όλων των προβλεπόμενων δόσεων των 
εμβολίων HepB,  MCC, PCV, MMR και Var τόσο σε μονοπαραγοντική όσο και 
σε πολυπαραγοντική ανάλυση. Συγκεκριμένα, σε μονοπαραγοντική ανάλυση, 
τα πολύτοκα παιδιά σε σχέση με τα πρωτότοκα είχαν λόγο πιθανοφάνειας 
2,15 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1.38 – 3,35), 2,13 (95% διάστημα 
εμπιστοσύνης: 1,14 – 3,98), 1,86 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,26 – 2,76), 
1,74 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,17 – 2,60), και 1,72 (95% διάστημα 
εμπιστοσύνης: 1,18 – 2,51) μη διενέργειας του εμβολίου HepB, MCC, PCV, 
MMR και Var αντίστοιχα. Οι αντίστοιχοι αριθμοί στην πολυπαραγοντική 
ανάλυση ήταν 1,98 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,22 – 3,20), 2,03 (95% 
διάστημα εμπιστοσύνης: 1,03 - 4,01), 1,88 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 
1,23 – 2,89), 1,61 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,04 – 2,50) και 1,81 (95% 
διάστημα εμπιστοσύνης: 1,19 – 2,74).  

4.4.3.4. Κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη 
 
Οι μητέρες που κάπνιζαν κατά την εγκυμοσύνη σε σχέση με αυτές που δεν 
κάπνιζαν εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο μη διενέργειας του εμβολίου MMR 
στα παιδιά τους, με λόγο πιθανοφάνειας 1,73 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 
1,17 – 2,60) και λόγο πιθανοφάνειας 1,76 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,05 
– 2,98) σε πολυπαραγοντική ανάλυση, αντίστοιχα. Για τα υπόλοιπα εμβόλια 
δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση ανάμεσα στο κάπνισμα στην εγκυμοσύνη και 
στην μη πλήρη κάλυψη από εμβόλια για τους 18 μήνες της ζωής του παιδιού.  

4.4.3.5. Ηλικία της μητέρας κατά την γέννηση και δείκτης μάζας 
σώματος πριν  την εγκυμοσύνη.  

 

Η ηλικία της μητέρας δεν βρέθηκε να επηρεάζει τον πλήρη εμβολιασμό σε 
παιδιά 18 μηνών. Τέλος, ο δείκτης μάζας σώματος της μητέρας πριν την 
εγκυμοσύνη βρέθηκε να επηρεάζει σε στατιστικά σημαντικό βαθμό τον 
εμβολιασμό με MMR και Var. Πιο συγκεκριμένα αύξηση κατά μια μονάδα του 
δείκτη μάζας σώματος βρέθηκε να προκαλεί λόγο πιθανοφάνειας 
μονοπαραγοντικά 1,05 και 1,04 για τα εμβόλια MMR και Var και 
πολυπαραγοντικά 1,04 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,00 -1,08) για το 
εμβόλιο MMR και 1,04 (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,00 – 1,09) για το 
εμβόλιο Var. 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 
 

Πίνακας 21. Πολυπαραγοντική ανάλυση των προσδιοριστων εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών ηλικίας 18 μηνών για τα εμβόλια DTaP, HepB, Hib και MCC της 
μελέτης μητέρας παιδιού Ρέα. 

  DTaP HepB Hib MCC 

 
Crude 

OR 95% C.I. 
Adjusted 

OR* 95% C.I. 
Crude 

OR 95% C.I. 
Adjusted 

OR* 95% C.I. 
Crude 

OR 95% C.I. Adjusted OR* 95% C.I. Crude OR 95% C.I. Adjusted OR* 95% 

Εκπαίδευση Μητέρας                 

Χαμηλή Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref    Ref  

Μέτρια 0,96 (0.48, 1.94) 1,17 (0.56, 2.48) 0,49 (0.28, 0.85) 0,59 (0.33, 1.07) 0,97 (0.49, 1.91) 1,15 (0.56, 2.37) 0,62 (0.31, 1.24) 0,64 (0.30, 

Υψηλή 0,82 (0.39, 1.73) 0,92 (0.39, 2.17) 0,65 (0.36, 1.18) 0,74 (0.36, 1.50) 0,99 (0.48, 2.07) 1,12 (0.48, 2.61) 0,36 (0.15, 0.85) 0,29 (0.10, 

Εκπαίδευση Πατέρα                 

Χαμηλή Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  

Μέτρια 0,63 (0.36, 1.10) 0,69 (0.38, 1.26) 0,83 (0.51, 1.33) 1,03 (0.61, 1.73) 0,69 (0.40, 1.19) 0,75 (0.42, 1.35) 1,45 (0.77, 2.77) 2,12 (1.04, 

Υψηλή 0,82 (0.42, 1.61) 1,01 (0.45, 2.26) 1,13 (0.66, 1.94) 1,45 (0.75, 2.81) 0,90 (0.46, 1.75) 1,03 (0.46, 2.29) 1.21 (0.55, 2.63) 2,21 (0.85, 
Αριθμός παιδιών στην 
οικογένεια                 

1 Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  

>1 1,45 (0.89, 2.36) 1,22 (0.72, 2.08) 2,15 (1.38, 3.35) 1,98 (1.22, 3.20) 1,21 (0.75, 1.96) 1,06 (0.63, 1.80) 2,13 (1.14, 3.98) 2,03 (1.03, 
Καπνισμα στην  
εγκυμοσυνη                 

Όχι Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  

Ναι 1,90 (0.91, 3.96) 1,85 (0.83, 4.10) 1,29 (0.77, 2.16) 1,16 (0.66, 2.06) 1,96 (0.94, 4.10) 2,00 (0.90, 4.42) 1,30 (0.65, 2.57) 1,24 (0.58, 
Ηλικία μητέρας στην 
γέννηση 1.03 (0.98, 1.08) 1,03 (0.97, 1.10) 1,02 (0.97, 1.06) 1,00 (0.95, 1.05) 1,02 (0.97, 1.08) 1,02 (0.96, 1.08) 1.02 (0.97, 1.09) 1,02 (0.96, 
BMI Μητέρας πριν την 
εγκυμοσύνη  1,02  (0.97, 1.07) 1,01 (0.96, 1.07)  1,02 (0.98, 1.07) 1,02 (0.97, 1.06)  1,02 (0.97, 1.07)  1,02 (0.96, 1.07)  1,04 (0.99, 1.10)  1,04 (0.98, 

Συντομογραφίες: OR, λόγος πιθανοφάνειας, 95% C.I., 95% διάστημμα εμπιστοσύνης για τον λόγο πιθανοφάνειας, p value, στατιστική σημαντικότητα για τον λόγο πιθανοφάνειας, Ref, Reference g
DTaP, εμβόλιο Διφθερίτιδας Τετάνου Κοκκύτη, Hep B, εμβόλιο Ηπατίτιδας Β, Hib, εμβόλιο Αιμόφιλου τύπου b, MCC, εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκου C 
*Adjusted OR: Πολυπαραγοντικός λόγος πιθανοφάνειας λαμβάνοντας υποψιν ταυτόχρονα όλους του προσδιοριστές εμβολιαστικής κάλυψης 
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Πίνακας 22. Πολυπαραγοντική ανάλυση των προσδιοριστών εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών ηλικίας 18 μηνών για τα εμβόλια PCV, MMR και Var της μελέτης 
μητέρας παιδιού Ρέα. 
  PCV MMR Var 

 
Crude 

OR 95% C.I. 
Adjusted 

OR* 95% C.I. 
Crude 

OR 95% C.I. 
Adjusted 

OR* 95% C.I. Crude OR 95% C.I. 
Adjusted 

OR* 9
Εκπαίδευση Μητέρας            
Χαμηλή Ref  Ref    Ref  Ref  Ref 
Μέτρια 0,75 (0.42, 1.33) 0,87 (0.47, 1.61) 1,11 (0.65, 1.88) 1,43 (0.80, 2.58) 0,97 (0.57, 1.65) 1,09 (0.
Υψηλή 0,64 (0.35, 1.18) 0,84 (0.42, 1.71) 0,63 (0.35, 1.14) 0,79 (0.39, 1.59) 0,90 (0.51, 1.59) 1,11 (0.

Εκπαίδευση Πατέρα            
Χαμηλή Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref 
Μέτρια 0,89 (0.57, 1.39) 0,96 (0.59, 1.56) 1,08 (0.71, 1.66) 1,29 (0.80, 2.07) 1,48 (0.97, 2.26) 1,73 (1.
Υψηλή 0,77 (0.46, 1.29) 0,93 (0.50, 1.74) 0,67 (0.39, 1.13) 0,95 (0.50, 1.80) 0,97 (0.59, 1.59) 1,14 (0.

Αρ. παιδιών στην οικογένεια            
1 Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref 
>1 1,86 (1.26, 2.76) 1,88 (1.23, 2.89) 1,74 (1.17, 2.60) 1,61 (1.04, 2.50) 1,72 (1.18, 2.51) 1,81 (1.

Κάπνισμα στην εγκυμοσύνη            
Όχι Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  Ref 
Ναι 1.43 (0.84, 2.42) 1,16 (0.66, 2.03) 1,73 (1.08, 2.79) 1,76 (1.05, 2.98) 1,08 (0.67, 1.76) 1,08 (0.

Ηλικία μητέρας στην γέννηση 1.01 (0.97, 1.05) 1,00 (0.95, 1.05) 1,03 (0.99, 1.07) 1,03 (0.99, 1.08) 1,01 (0.97, 1.05) 0,99 (0.
BMI Μητέρας πριν την 
εγκυμοσύνη  1.01 (0.97, 1.05) 1,00 (0.96, 1.04)  1.05 (1.01, 1.09) 1,04 (1.00, 1.08)  1,04 (1.00, 1.08) 1,04 (1.
Συντομογραφίες: OR, λόγος πιθανοφάνειας, 95% C.I., 95% διάστημα εμπιστοσύνης για τον λόγο πιθανοφάνειας, p value, στατιστική σημαντικότητα για τον λόγο πιθανοφάνειας, Ref, Reference group, PCV, εμβόλιο 
Πνευμονιοκόκκου, MMR, εμβόλιο Ιλαράς Ερυθράς και Παρωτίτιδας, Var, εμβόλιο Ανεμοβλογιάς, 
*Adjusted OR: Πολυπαραγοντικός λόγος πιθανοφάνειας λαμβάνοντας υποψιν ταυτόχρονα όλους του προσδιοριστές εμβολιαστικής κάλυψης 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 
5.1. Ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης 

 
Η συγκεκριμένη μελέτη πρώτα διερεύνησε τα ποσοστά εμβολιαστικής 
κάλυψης σε μία σειρά από εμβόλια όπως το DTaP, HepB, Hib, MCC, PCV, 
MMR και Var. Τα ποσοστά που προέκυψαν ήταν διαφορετικά ανάλογα με το 
εμβόλιο και την  ηλικία των παιδιών. 
Τα ποσοστά που βρέθηκαν στην συγκεκριμένη έρευνα είναι αρκετά 
ικανοποιητικά ειδικά για τους 12 μήνες.  
Για τους 6 μήνες της ζωής των παιδιών τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης 
ήταν 76,7% για το DTaP το οποίο είναι και το πιο υψηλό ποσοστό που 
εντοπίστηκε για αυτό το χρονικό σημείο. Για τα υπόλοιπα εμβόλια τα ποσοστά 
ήταν ακόμα χαμηλότερα φτάνοντας μέχρι και το 21,9% κάλυψης για 3 έγκυρες 
δόσεις για το PCV. Για τους 12 μήνες τα ποσοστά ήταν αρκετά πιο αυξημένα 
με μεγαλύτερο αυτό για τις 3 έγκυρες δόσεις DTaP που φτάνει το 96,5%, το 
εμβόλιο Hep B με 2 έγκυρες δόσεις στο 90,1%, το εμβόλιο Hib στο 88,9%, το 
MCC στο 86% και αυτό του PCV στο 76,7%. Αυτά τα ποσοστά είναι πιο 
ικανοποιητικά σε σχέση με τους 6 μήνες ενώ κάποια πληρούν πλήρως τον 
στόχο του Π.Ο.Υ.  για 90% κάλυψη στους 12 μήνες. Όμως, στους 18 μήνες τα 
ποσοστά κάλυψης παρουσιάζουν μια κατακόρυφη πτώση για όλα τα εμβόλια 
και φτάνουν μέχρι και 17,1%  για το DTaP. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που 
προκύπτει από τα δεδομένα εμβολιαστικής κάλυψης στους 18 μήνες  είναι το 
γεγονός ότι τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης στην περίπτωση που  
υπολείπεται μια δόση ανεβαίνουν κατακόρυφα για κάποια εμβόλια όπως τα 
DTaP, Hib και PCV  και υπερβαίνουν το 90% για το DTaP και το Hib.  
 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να ερμηνευτούν από το ότι οι γονείς στην 
Ελλάδα ίσως καθυστερούν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους και για αυτό τα 
ποσοστά στους 6 μήνες είναι χαμηλά. Στην συνέχεια, μέχρι το 1 έτος της ζωής 
του παιδιού  η εμβολιαστική κάλυψη αυξάνεται καθώς οι γονείς φαίνεται να 
εμβολιάζουν τα παιδιά τους με πιο υπεύθυνο τρόπο. Ακόμα, μετά τους 12 
μήνες οι γονείς φαίνεται να κάνουν την πλειοψηφία των δόσεων των εμβολίων 
στα παιδιά τους αλλά όχι την πλήρη κάλυψη των εμβολίων όπως ξεκάθαρα 
δείχνουν τα συγκριτικά στοιχεία (Πίνακας 6)  
Τα ποσοστά εμβολιασμού παιδιών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας έχουν 
διερευνηθεί σε πολλές έρευνες. Η παρούσα μελέτη δεν είναι η πρώτη που 
αναδεικνύει τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών στην Ελλάδα. Η 
έρευνα αυτή διαφοροποιείται σχετικά με την ηλικία που μελετήθηκε το 
ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης.  
Πιο συγκεκριμένα μια από τις μεγαλύτερες πανελλαδικές μελέτες για την 
κατάσταση εμβολιασμού έγινε σε παιδιά ηλικίας 1ης δημοτικού (6 ετών) και 3ης 
γυμνασίου (15 ετών). Στην συγκεκριμένη έρευνα βρέθηκαν τα ποσοστά 
κάλυψης για παιδιά 1ης δημοτικού ήταν 69% για την διφθερίτιδα και 71% για 
την ιλαρά. Επιπλέον, για παιδιά 3ης γυμνασίου βρέθηκε πλήρως 
εμβολιασμένο μόλις το 37% των παιδιών για ιλαρά. (Παναγιωτόπουλος κ α., 
1999; Παναγιωτόπουλος κ α., 2009).  
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Σε μία αντίστοιχη πανελλαδική έρευνα τα ποσοστά κάλυψης για το DTaP ήταν 
94% με 3 έγκυρες δόσεις στην ηλικία των 12 μηνών και 81% με 4 έγκυρες 
δόσεις για παιδιά ηλικίας 24 μηνών. Επιπλέον, στην συγκεκριμένη ερεύνα 
πλήρης εμβολιαστική κάλυψη είχε καταγραφεί για το εμβόλιο Hib  σε ποσοστό 
85%. Για το εμβόλιο MCC το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 72%, για το PCV ήταν 
13% και για την ανεμοβλογιά μόλις 5%. (Παναγιωτόπουλος κ α., 1999; 
Παναγιωτόπουλος κ α., 2009).  
 
Αντίστοιχα σε μια τρίτη έρευνα που εξέτασε παιδιά στην Αττική τα ποσοστά 
εμβολιασμού για τους 12 μήνες της ζωής του παιδιού ήταν 94,3%  για το 
DTaP, 93,7% για το, 15,9% για το HepB, 18.5% για το MCC και 4,9% για το 
PCV (Μιχαήλ κ α.,  2007).  
Έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης σε 972 παιδιά 
1ης δημοτικού το 2005 έδειξε ότι η εμβολιαστική κάλυψη τους σε ηλικία 2 ετών  
ήταν 71,6% για το DTaP, 75,7% για το MMR, 74% για το HepB και μόλις 
47,8% για το Hib (Γαβανά Και συν., 2005). 
 
Όπως γίνεται αντιληπτό, τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης 
διαφοροποιούνται από έρευνα σε έρευνα και είναι χαμηλά για κάποια εμβόλια. 
Πιο συγκεκριμένα τα ποσοστά της παρούσας μελέτης για την διφθερίτιδα ήταν 
76,7%, 96,5% και 17,1% αντίστοιχα για τους 6, 12 και 18 μήνες. Στις 4 
παραπάνω ελληνικές έρευνες που διερευνήθηκε το ποσοστό για την 
διφθερίτιδα βρέθηκε να είναι 69%, 94%, 94,3% και 71,6%. Το ποσοστό των 6 
και των 12 μηνών στην παρούσα έρευνα πλησιάζει τα ποσοστά των άλλων 
ελληνικών ερευνών. Το ποσοστό των 18 μηνών είναι ιδιαίτερα χαμηλό, αλλά 
ίσως να οφείλεται στο ότι υπάρχει καθυστέρηση στην διενέργεια της 4ης δόσης 
εμβολίου και έτσι για αυτό το λόγο το ποσοστό να είναι χαμηλό. Στην 
παρούσα μελέτη δε διερευνήσαμε το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 
περεταίρω από τους 18 μήνες και είναι πιθανό η τέταρτη δόση DTaP να έγινε 
με καθυστέρηση λίγων μηνών και ως εκ τούτου να μην μπόρεσε να ανιχνευτεί 
με τα δεδομένα που συλλέξαμε.  
 
Για το εμβόλιο της ιλαράς το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης στην παρούσα 
έρευνα ήταν 66,2% για τους 18 μήνες. Σε παρόμοιες έρευνες στο παρελθόν τα 
ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης για την ιλαρά έχουν κυμανθεί μεταξύ 71 και 
75,7% για παιδιά  1ης δημοτικού, ενώ ήταν πολύ χαμηλά, στο 37% για παιδιά 
3ης γυμνασίου (Παναγιωτόπουλος κ α., 1999; Παναγιωτόπουλος κ α., 2009;  
Γαβανά Και συν., 2005). 
  
Όπως βλέπουμε τα ποσοστά των εμβολίων της παρούσας μελέτης 
συμφωνούν με τις υπόλοιπες μελέτες για την εμβολιαστική κάλυψη Ελληνικών 
περιοχών. Είναι επιτακτική η ανάγκη να δοθεί βαρύτητα στην καλύτερη 
κατανόηση των υποκείμενων αιτιών που εξηγούν την εμβολιαστική κάλυψη 
των παιδιών έτσι ώστε να μπορέσουν να σχεδιαστούν καλύτερες στρατηγικές 
πληρέστερου εμβολιασμού των παιδιών στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, το 
δεύτερο τμήμα της παρούσας εργασίας πραγματεύτηκε κοινωνικούς και 
δημογραφικούς παράγοντες που μπορεί να εξηγούν γιατί η εμβολιαστική 
κάλυψη δεν είναι πλήρης στον πληθυσμό της Κρήτης που μελετήθηκε.  
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5.2. Προσδιοριστές που σχετίζονται με την μη διενέργεια 
εμβολιασμών σε παιδιά  

 
Το υπόλοιπο μέρος της παρούσας έρευνας αφιερώθηκε στην διερεύνηση 
κοινωνικών προσδιοριστών που επηρεάζουν αρνητικά τη διενέργεια όλων των 
δόσεων του εκάστοτε εμβολίου του εθνικού προγράμματος εμβολιασμών της 
Ελλάδας. Από τους παράγοντες που μελετήθηκαν βρέθηκε ότι το φύλο του 
παιδιού, το είδος του τοκετού, η καταγωγή της μητέρας, η καταγωγή του 
πατέρα, και η οικογενειακή κατάσταση των γονέων δε φαίνεται να επηρεάζει 
την διενέργεια όλων των δόσεων εμβολίων σε παιδιά ηλικίας 6, 12 και 18 
μηνών.  
 
Η καταγωγή του πατέρα και η καταγωγή της μητέρας έχουν ενοχοποιηθεί 
πολλές φορές για τον μη πλήρη εμβολιασμό παιδιών σε μελέτες και κυρίως 
όταν η καταγωγή των γονέων υπάγεται σε μειονότητες. (Danis et al., 2009; 
Μιχαήλ κ α., 2007;  Poethko-Muller et al., 2009). Το συγκεκριμένο εύρημα δεν 
ευθυγραμμίζεται με τα αποτελέσματα της έρευνας μας ίσως επειδή ο αριθμός 
των αλλοδαπών γονέων στην παρούσα μελέτη ήταν μικρός (19 αλλοδαπές 
μητέρες και 17 αλλοδαποί πατέρες). Επίσης η οικογενειακή κατάσταση των 
γονέων σε κάποιες μελέτες έχει δειχθεί ότι επηρεάζει αρνητικά την 
εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών σε περίπτωση που οι γονείς είναι 
διαζευγμένοι ή εν διαστάσει (Morgenroth et al., 2005). Ο συγκεκριμένος 
συσχετισμός δεν επιβεβαιώθηκε στην παρούσα μελέτη ίσως επειδή ο αριθμός 
των μη παντρεμένων γονέων ήταν και πάλι μικρός στο συγκεκριμένο 
πληθυσμό.  
 
Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη άνω του ενός παιδιού στην οικογένεια 
φαίνεται να αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παράγοντες που επιδρούν 
ανασταλτικά στην διενέργεια όλων των δόσεων των εμβολίων σε παιδιά. Αυτό 
το εύρημα συμφωνεί με την πρότερη βιβλιογραφία όπου ο συγκεκριμένος 
παράγοντας έχει ενοχοποιηθεί ως παράγοντας που επιδρά αρνητικά στην 
εμβολιαστική κάλυψη παιδιών (Danis et al., 2009; Morgenroth et al., 2005;  
Poethko-Muller et al., 2009). 
 
Επιπλέον, η έρευνα μας καταδεικνύει ότι το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης 
της μητέρας επηρεάζει θετικά την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών τους. Το 
συγκεκριμένο εύρημα δεν είναι καινούργιο αφού έχει καταγραφεί σε 
παλαιότερες επιδημιολογικές μελέτες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό (Μιχαήλ κ α., 2007;  Torun and Bakirci, 2006; Luman et al., 2003). 
Παρόμοια επίδραση με το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας φαίνεται 
να έχει και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα. Όμως όπως φαίνεται 
από τα στοιχεία της έρευνας μας το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας αποτελεί 
πιο καθοριστικό παράγοντα για την επάρκεια της εμβολιαστικής κάλυψης σε 
σχέση με το μορφωτικό επίπεδο του. 
 
Η έρευνα μας κατέδειξε επίσης ότι το κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη 
σχετίζεται με χαμηλότερο ποσοστό εκπαιδευτικής κάλυψης για ορισμένα 
εμβόλια σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες παιδιών. Το εύρημα αυτό ίσως να 
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αντανακλά το γεγονός, ότι αν μια γυναίκα καπνίζει κατά την διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, το οποίο αντενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, τότε ίσως η 
μητέρα αυτή να αντιμετωπίζει την υγεία του παιδιού της με λιγότερο υπεύθυνο 
τρόπο. Περισσότερες μελέτες θα χρειαστούν ώστε να εξαχθούν ασφαλή 
συμπεράσματα για το ρόλο του καπνίσματος κατά την εγκυμοσύνη στην 
εμβολιαστική κάλυψη.  
Παρομοίως, ο δείκτης μάζας σώματος βρέθηκε στην  εργασία μας να 
επηρεάζει τον πλήρη εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 6 μηνών. Το συγκεκριμένο 
εύρημα δεν έχει εξεταστεί σε άλλες μελέτες και χρειάζεται περαιτέρω 
διερεύνηση. 
 
Τέλος η ηλικία της μητέρας έχει δειχθεί να αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει 
τον πλήρη εμβολιασμό του παιδιού. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη είναι η 
μητέρα κατά τη γέννηση του παιδιού τόσο μεγαλύτερη είναι η εμβολιαστική 
κάλυψη του παιδιού της. (Cesar et al., 2008; Danis et al., 2009;  Salmon et al., 
2009;  Santoli et al., 2004). 
Παρόμοια ευρήματα υπάρχουν και στην παρούσα έρευνα και ίσως να 
απεικονίζουν το γεγονός ότι μεγαλύτερη ηλικία ίσως αντανακλά μεγαλύτερη 
ωριμότητα και υπευθυνότητα της μητέρας στη διεκπεραίωση των 
υποχρεώσεων της έναντι των παιδιών της, μια εκ των οποίων είναι και η 
παροχή υπεύθυνης εμβολιαστικής κάλυψης.   
 

5.3. Θετικά της εργασίας και αδυναμίες 
 
H διερεύνηση της εμβολιαστικής κάλυψης μέχρι την ηλικία των 18 μηνών και 
όχι σε μεγαλύτερη ηλικία περιορίζει τη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων 
για τη μη διενέργεια όλων των δόσεων ορισμένων εμβολίων στην ηλικία των 
18 μηνών καθώς είναι πιθανό ότι καθυστερημένος εμβολιασμός για κάποια 
εμβόλια μα μην έχει καταγραφεί στην παρούσα έρευνα. Επιπλέον, ορισμένοι 
κοινωνικοί παράγοντες που σε άλλες μελέτες έχει δειχθεί ότι επηρεάζουν 
αρνητικά τη διενέργεια πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης, όπως η οικογενειακή 
κατάσταση και η καταγωγή των γονέων, δε βρέθηκε στην παρούσα έρευνα να 
συσχετίζονται με το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης. Αυτή η διαφορά 
καταδεικνύει το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος πληθυσμός της μελέτης δεν είναι 
πλήρως αντιπροσωπευτικός άλλων περιοχών της Κρήτης ή της Ελλάδας. 

5.4 Συμπεράσματα και προτάσεις 

 
Η μελέτη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να διερευνηθούν οι δείκτες εμβολιαστικής 
κάλυψης για παιδιά της μελέτης Ρέα. Οι δείκτες αυτοί αποδεικνύουν ότι 
απαιτείται να γίνουν προσπάθειες να εμβολιάζονται καλύτερα τα παιδιά αυτής 
ειδικά της ηλικίας. Ακόμα, επιβεβαιώθηκε και στην συγκεκριμένη έρευνα ότι 
κάποιοι κοινωνικοί προσδιοριστές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην μη 
πλήρη εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών και θα πρέπει να προσεχθούν οι 
οικογένειες που ανήκουν σε ομάδες όπου ο εμβολιασμός είναι χαμηλότερος. 
Έτσι πρέπει να δοθεί προσοχή σε ιδιαίτερες ομάδες πληθυσμού οι οποίες 
φαίνεται να εμβολιάζουν λιγότερο τα παιδιά τους.  
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