
Η Εκστρατεία για την Ορθή Χρήση των 
Αντιβιοτικών και τους Εμβολιασμούς:

Για τους Εκπαιδευτικούς 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

Προσχολικής Αγωγής και τους Γονείς 
των παιδιών μας 

Ευθύνη όλων μας η Σωστή Εφαρμογή τους



Γιατί χρειάστηκε μια Εκστρατεία;

Γιατί τα Αντιβιοτικά 
Θεραπεύουν τις 

Βακτηριακές 
Λοιμώξεις και ΌΧΙ τις 

Ιώσεις!

Γιατί τα Εμβόλια 
Προλαμβάνουν τις 

Λοιμώξεις και Σώζουν 
Εκατομμύρια Ζωές!



Εν μέσω COVID-19:
Δεν ξεχνούμε...

Η Εβδομάδα 18-24 Νοεμβρίου 2020, 
ξεκινώντας από το 2015, ήταν Παγκόσμια Αφιερωμένη 
στην Ενημέρωση και την Ευαισθητοποίηση Όλων μας 

για τα Αντιβιοτικά

Γιατί?
Γιατί ήταν και είναι τα μοναδικά φάρμακα που έσωσαν και 

εξακολουθούν να σώζουν καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές



Μια Συνεχής Εκστρατεία με την Συνεργασία...

2014-2021



Η Έναρξη της Εκστρατείας
Συνέντευξη Τύπου: 11 Νοεμβρίου 2014



Ποιες ήταν λοιπόν και ποιες χρειάζεται να είναι 
οι Κοινές μας Προσπάθειες 

για να Διασώσουμε τα Αντιβιοτικά και 
να Διασπείρουμε τη Σωστή Γνώση για τα Εμβόλια?



Ενημερωτικές Ημερίδες στους Δήμους για τους Δημότες

• Πραγματοποιήθηκαν 84 συνολικά εκδηλώσεις σε Δήμους-

Μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-

Προαγωγής Υγείας με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας 

Χημειοθεραπείας και της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

• Συμμετείχαν >8.000 ακροατές

Από Οκτώβριο 2014 έως και το τέλος του 2019 :



Αντωνιάδου Αναστασία Κολλάρας Παναγιώτης Παπαδόπουλος Αντώνιος

Γαλανή Λαμπρινή Κοντοπίδου Φλώρα Πεφάνης Άγγελος

Γιαμαρέλλου Ελένη Κροκίδης Ξενοφών Πουλάκου Γαρυφαλλιά

Γιαννιτσιώτη Ευθυμία Μασγάλα Κατερίνα Σκουτέλης Αθανάσιος

Γώγος Χαράλαμπος Μεταλλίδης Συμεών Σουλή Μαρία

Καββαθά Δήμητρα Μπαρμπουνάκης
Εμμανουήλ

Συμπάρδη Λιάνα

Κανελλακοπούλου Κυριακή Παναγόπουλος Περικλής Τσιόδρας Σωτήριος

Δίδαξαν Εθελοντικά 21 Ομιλητές Παθολόγοι-Λοιμωξιολόγοι:
-Πανεπιστημιακοί Ιατροί (12)
-Ιατροί του ΕΣΥ (9)



Αργυρούπολη 



Καβάλα 



Ελληνικό 



Ανδραβίδα-Κυλλήνη





ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

•Α’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, 25/2/2016, 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Δάφνης

•Γ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, 7/11/2016, 26ο Δημοτικό Σχολείο 
Περιστερίου

•ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, 15/3/2017, Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων 
Πειραιά

•ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Οκτώβριος 2017

•ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Μάρτιος 2018

•ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ, Μάρτιος 2018

Φεβρουάριος 2016 – Νοέμβριος 2018 :  >500 Εκπαιδευτικοί



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
ΔΗΜΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΔΕ: 2018-2020

 Σικυωνίων 31/10/2018

 Αγίας Βαρβάρας 26/11/2018

 Σάμου 10/12/2018

 Ηγουμενίτσας 21/2/2019

 Ηρακλείου Αττικής 26/2/2019

 Μοσχάτου-Ταύρου 3/4/2019

Οκτώβριος 2018 – Μάρτιος 2020

 Φιλοθέης-Ψυχικού

 Καρύστου

 Σαλαμίνας

 Παλαιού Φαλήρου

 Κηφισιάς

 Διστόμου-Αράχωβας

 Διρφύων-Μεσσαπίων

 Ασπροπύργου

 Σερρών >800 εκπαιδευτικοί



Τι λοιπόν Προσφέρουν τα Αντιβιοτικά 
στον Πόλεμο των Μικροβίων?



Πρέπει Όλοι να Γνωρίζουμε ότι:

Τα Συχνότερα Μικρόβια που Προκαλούν Λοιμώξεις στον Άνθρωπο 
είναι:

• Οι Ιοί (π.χ. ο Ιός της γρίπης και ο Ιός COVID-19)

και 

• Τα Βακτήρια (π.χ. Στρεπτόκοκκος, Σταφυλόκοκκος, 
Κολοβακτηρίδια)



Λοιμώξεις και Αντιβιοτικά

Τα αντιβιοτικά είναι τα φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση λοιμώξεων 
που προκαλούνται από μικρόβια.
Τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσματικά στην 
αντιμετώπιση ασθενειών που προκαλούνται από ιούς.

Τι σημαίνει αυτό;
Ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται αντιβιοτικά για λοιμώξεις 
που προκαλούνται από ιούς, όπως η γρίπη, το κοινό 
κρυολόγημα και οι περισσότερες φαρυγγοαμυγδαλίτιδες και 
γαστρεντερίτιδες.



Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο καθένας μας
χωρίς να είναι Ιατρός?

 Πώς θα ξεχωρίσω ότι έχω «Ίωση» και 

επομένως δεν πρέπει να πάρω  

άχρηστα αντιβιοτικά?



Τι Πρέπει να Γνωρίζουμε Όλοι μας 
Πώς ξεχωρίζω ότι έχω ίωση:

◼ Το κρυολόγημα = Συνάχι, βήχας, πονόλαιμος, πυρετός, 
πόνος στα κόκκαλα και τους μύες.

◼ Το κρυολόγημα προκαλείται αποκλειστικά από ιούς:  

Περισσότεροι από 200 διαφορετικοί τύποι ιών!

ΟΧΙ λοιπόν αντιβιοτικά



|Π. Τσαπόγας

Το Συνάχι είναι 
απόδειξη ότι 
ΔΕΝ Χρειάζομαι 
Αντιβιοτικά, αφού  
προκαλείται μόνον από 
Ιούς!



Είναι Αλήθεια!
Αφού >200 ιοί προκαλούν κρυολόγημα

◼ Είναι επόμενο Κρυολόγημα να παθαίνουν:

 Τα Παιδιά: 6-12 φορές κάθε χρόνο!

 Οι Ενήλικες: 3-6 φορές κάθε χρόνο

Επομένως δεν ανησυχούμε πιέζοντας το 
γιατρό μας ή το φαρμακοποιό μας να 

μας δώσει Αντιβιοτικά!



Είναι Μύθος ότι εφόσον έχω Ίωση:

◼ Θα μου πέσει πιο γρήγορα ο πυρετός 

αν πάρω αντιβιοτικό

◼ Θα περάσει γρήγορα ο πονόλαιμος, 

ο βήχας και το συνάχι αν πάρω αντιβιοτικό

Γιατί οι Ιώσεις περνούν από μόνες τους σε 3-4 ημέρες!



Είναι η 
Αλήθεια!

Να το 

Μάθουν οι 

Μαθητές μας

απ’ έξω!



Ποια είναι λοιπόν η Συχνότερη Ίωση από την 
οποία μπορεί να προσβληθούμε και για την 

οποία Δεν Πρέπει να Παίρνουμε Αντιβιοτικά; 

Φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα:
80% - 99% Ίωση



Ασθενής 8 ετών στον καθρέφτη !

Όλοι φοβούνται τον Στρεπτόκοκκο!



Ασθενής 20 ετών στον καθρέφτη !

Όλοι φοβούνται τον Στρεπτόκοκκο!



Φαρυγγίτιδα-Αμυγδαλίτιδα

◼ Στο μεγαλύτερο ποσοστό οφείλεται σε ιούς:

• 80%-90% στα παιδιά, 

• περισσότερο από 95% στους ενήλικες

Είναι Αλήθεια

Άρα ΟΧΙ άχρηστα αντιβιοτικά 
που μπορεί να γίνουν και βλαβερά 

για την υγεία μας!





Η Μεγαλύτερη Πληγή 
Υπερκατανάλωσης Αντιβιοτικών: 
Η Φαρυγγοαμυγδαλίτιδα

Ζητήστε από τον
Ιατρό σας να σας 
κάνει μπροστά σας το
Στρεπ-τεστ.

Θετικό = 
Μικρόβιο 

↓

Ναι 
αντιβιοτικό

Αρνητικό = 
Ιός              
↓             

Όχι 
αντιβιοτικό

Στοιχίζει 2-3 Ευρώ!



Μελέτη που οργάνωσε 

η Δ΄ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών 

στο ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο με τους Ιδιώτες Παιδιάτρους 

της ΝΔ Αττικής.

Maltezou HC, et al. JAC 2008;62:1407

Αποτελέσματα

⚫ Η χρήση του Στρεπ-τεστ μείωσε την άχρηστη συνταγογράφηση  

αντιβιοτικών στην οξεία φαρυγγοαμυγδαλίτιδα 

από 72% σε 29% !

Συνολική Μείωση 60%



Τι Πρέπει Όλοι να Γνωρίζουμε;
Η Ιγμορίτιδα

⚫ Μετά από κρυολόγημα, η μύτη μου «μπουκώνει» και 

βγάζει «πύον»… 

Έχω ιγμορίτιδα? → ΟΧΙ !

Τι πρέπει να κάνω? 

⚫ Φυσάμε τη μύτη συχνά, να αδειάζει

⚫ Περιμένουμε 10 ημέρες και αν επιμένει το «πύον» ή αν 

χειροτερέψω, τότε μόνον χρειάζεται αντιβιοτικό αλλά 

πάντοτε με τη συμβουλή του Ιατρού μας



Τι Πρέπει Όλοι να Γνωρίζουμε;
Η Οξεία Διάρροια

◼ Οι περισσότερες οφείλονται σε ιώσεις

◼ Ποτέ αντιβιοτικά σε οξεία διάρροια

◼ Το μόνο που χρειάζεται είναι άφθονα υγρά και 

ελαφρά δίαιτα

◼ Αν η διάρροια επιμένει περισσότερο από 3 ημέρες, 

ή έχουμε και υψηλό πυρετό, ή δούμε αίμα στα 

κόπρανα, τότε συμβουλευόμαστε τον ιατρό μας

Λοίμωξη του Καλοκαιριού



Tην υψηλότερη αντοχή 
των μικροβίων στα 

νεότερα αντιβιοτικά

Tην υψηλότερη 
κατανάλωση των 

αντιβιοτικών

Οι Θλιβερές Αλήθειες

Στην Ευρώπη:
Γιατί?



JAC 2011;66 (Suppl 6):3-12

2011

Εξωνοσοκομειακή Κατανάλωση Αντιβιοτικών 
στην Ευρώπη (1997-2013)

2013

Τι φταίει?



2013: Εξωνοσοκομειακή Κατανάλωση 
Κεφαλοσπορινών* σε 28 χώρες της Ευρώπης

*Κεφαλοσπορίνες: Σεκλόρ, Προσέφ, Ζιναντόλ



2013: Εξωνοσοκομειακή Κατανάλωση 
Μακρολιδών* σε 28 χώρες της Ευρώπης

*Μακρολίδες: Κλαρισίντ, Ζιθρομάξ



Η Κατανάλωση των Αντιβιοτικών στην Κοινότητα: 2019

ECDC: Summary of the latest data on antibiotic consumption in the European Union, November 2020





Τα Αποτελέσματα έξι Επίσημων Δημοσκοπήσεων

Δεκέμβριος 
2009

47% πήρε αντιβιοτικά

Κύρια αιτία χορήγησης: Βήχας-πονόλαιμος-συνάχι!

Φεβρουάριος 
2011

57% πήρε αντιβιοτικά

Κύρια αιτία χορήγησης:Βήχας-πονόλαιμος-συνάχι! 

Νοέμβριος 
2013 & 2014

50% & 60,5% πήρε αντιβιοτικά

Κύρια αιτία χορήγησης: Βήχας-πονόλαιμος-συνάχι! 

Νοέμβριος 
2015

72% πήρε αντιβιοτικά

Κύρια αιτία χορήγησης: Βήχας-πονόλαιμος-συνάχι!

Χρήση Αντιβιοτικών τους τελευταίους 6 μήνες
Metron Analysis & K-Research

Δηλαδή 100% για Ιώσεις!



Συμπτώματα για τα Οποία οι Έλληνες 
Παίρνουν Αντιβιοτικά

Νοέμβριος 2013 
(Νο 1345)

Νοέμβριος 2014 
(Νο 1194)

Νοέμβριος 2015 
(Νο 1229)

Συνάχι 88,3% 92,3% 90,7%

Βήχας 76,9% 82,7% 80,7%

Πονόλαιμος 68,8% 76,2% 76,8%

Ιγμορίτιδα 69,2% 77,1% 75,9%

Πυρετός 61,2% 67,6% 66,9%

Διάρροια 73,5% 93% 90,8%

Πόνος στο αυτί 71,6% 77% 77,4%

Πονόδοντος 71,6% 77% 77,4%



Το αντιβιοτικό σώζει, 
αλλά είναι και φάρμακο 
που μπορεί να γίνει και 

«φαρμάκι»... 
Γιατί?

Γιατί έχει παρενέργειες που 
βλάπτουν τον ανθρώπινο 

οργανισμό!

Μην ξεχνάμε όμως…



Αγοράζω Αντιβιοτικά από το Φαρμακείο 
με δική μου Πρωτοβουλία

0 15-30%  των Ελλήνων 

αγοράζουν μόνοι τους 

αντιβιοτικά!

0 36% των Ελλήνων φυλάνε 

αντιβιοτικά στο σπίτι για 

«Ώρα Ανάγκης»…

0 Μην αγοράζετε από μόνοι 

σας αντιβιοτικά!

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ



Αγοράζω Αντιβιοτικά από το Φαρμακείο 
με δική μου Πρωτοβουλία

▪ Μην ζητάτε αντιβιοτικά από τον φαρμακοποιό σας 

με την υπόσχεση ότι θα του φέρετε  εκ των υστέρων 

τη συνταγή του ΕΟΠΥΥ. 

▪ Ύστερα πιέζετε τον ιατρό σας να την γράψει, γιατί 

πήρατε το αντιβιοτικό από το φαρμακείο και ο 

φαρμακοποιός πρέπει να πληρωθεί!

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ



Γιατί λοιπόν νοιαζόμαστε 
για την Υπερκατανάλωση των Αντιβιοτικών;

Η λανθασμένη και αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών έχει σαν 
αποτέλεσμα την επικράτηση μικροβίων ανθεκτικών στα 
αντιβιοτικά που αντικαθιστούν τα ευαίσθητα μικρόβια που 
ζουν στις φυσιολογικές μας χλωρίδες, δηλαδή στο στόμα, το 
φάρυγγα, τη μύτη, τον εντερικό σωλήνα, τον κόλπο, την 
ουρήθρα και το δέρμα.
Η αντοχή είναι το αποτέλεσμα ενός μηχανισμού άμυνας που 
τα μικρόβια ενεργοποιούν προκειμένου να εξουδετερώσουν 
τη δράση του αντιβιοτικού.



Το Αποτέλεσμα της Υπερκατανάλωσης των Αντιβιοτικών:

Η Αντοχή στην Κοινότητα

• Ο Στρεπτόκοκκος ο Πυογόνος,  
το Κύριο Αίτιο της Μικροβιακής Αμυγδαλίτιδας – Φαρυγγίτιδας, 

και 

• Ο Πνευμονιόκοκκος, το κύριο αίτιο της Πνευμονίας, 

έχουν Αντοχή στις Μακρολίδες (Κλαρισίντ-Ζιθρομάξ)
20-25% & 50-70% αντίστοιχα



Πώς δημιουργείται η Αντοχή?

Άτομο που δεν 
χρησιμοποιεί αντιβιοτικά



Επομένως χρειάζεται να θυμόμαστε:

• Η αντιμετώπιση του επόμενου επεισοδίου μικροβιακής λοίμωξης σε 
οποιονδήποτε ασθενή γίνεται δυσκολότερη και απαιτεί τη λήψη 
ακόμη πιο «ισχυρών» αντιβιοτικών.

• Με τις καθημερινές δραστηριότητες τα ανθεκτικά μικρόβια 
διασπείρονται με τα χέρια μας σε άλλους ανθρώπους του άμεσου 
περιβάλλοντος, οι οποίοι με τη σειρά τους αποκτούν ανθεκτικά 
μικρόβια στη φυσιολογική τους χλωρίδα και ας μην έχουν πάρει ποτέ 
αντιβιοτικά.

• Οι λοιμώξεις από ανθεκτικά μικρόβια μπορούν να προκαλέσουν 
σοβαρές επιπλοκές ακόμα και θάνατο, ενώ παρατείνουν την 
παραμονή στο νοσοκομείο, αυξάνοντας το κόστος νοσηλείας.



Προσοχή!
Έχει Ανακοινωθεί Επισήμως 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και 
όλους τους αρμόδιους οργανισμούς:

Science 1992

Εφόσον Δεν Πρόκειται να Κυκλοφορήσουν στο 
Μέλλον Αντιβιοτικά Δραστικά στα Ανθεκτικά 

Μικρόβια !



Προειδοποίηση από: Science 1992

Το Τέλος των Αντιβιοτικών



Ποιοι είναι οι τρόποι για να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 

της μικροβιακής αντοχής;

Τι μπορούμε να κάνουμε;



1ον Αντιμετωπίζουμε τις ιώσεις χωρίς αντιβιοτικά

• Τα αντιβιοτικά δεν ασκούν καμία απολύτως επίδραση στους ιούς. 
Είναι αποτελεσματικά μόνο στις λοιμώξεις που προκαλούνται από 
μικρόβια.

• Τους χειμερινούς μήνες >90% των λοιμώξεων του ανώτερου 
αναπνευστικού σε ενήλικες και παιδιά, προκαλούνται από ιούς 
(π.χ. κοινό κρυολόγημα – συνάχι, φαρυγγίτιδα) και η χρήση των 
αντιβιοτικών για τη θεραπεία τους είναι άσκοπη και επικίνδυνη.

• Το ίδιο ισχύει και για τις γαστρεντερίτιδες κυρίως το καλοκαίρι, 
όπου το μεγαλύτερο ποσοστό τους προκαλείται επίσης από ιούς.



2ον Εφαρμόζοντας την ταχεία εξέταση του Στρεπ-τεστ στην 
οξεία φαρυγγοαμυγδαλίτιδα



3ον Δεν αγοράζουμε αντιβιοτικά χωρίς να τα έχει 
συνταγογραφήσει ο ιατρός μας

i. Η κλινική εκτίμηση από τον ιατρό μας συνδέεται άμεσα 
με την ασφάλεια της υγείας του ασθενή.

ii. Δεν αγοράζουμε αντιβιοτικά μόνοι μας από το φαρμακείο 
ούτε κρατάμε απόθεμα στο σπίτι για «ώρα ανάγκης».

iii. Δε συμβουλευόμαστε τους φίλους μας ή το διαδίκτυο.

iv. Δε συστήνουμε τα αντιβιοτικά σε άλλους.



4ον Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του ιατρού 
μας

Το αντιβιοτικό σώζει, αλλά είναι και φάρμακο που μπορεί να έχει παρενέργειες 
που βλάπτουν τον ανθρώπινο οργανισμό!

Γι’ αυτό:

• Λαμβάνουμε τη δοσολογία που πρέπει και για το σωστό χρονικό διάστημα.

• Δε διακόπτουμε την θεραπεία μας, εκτός και αν υπάρχει σοβαρός ιατρικός
λόγος (π.χ. παρενέργεια).

• Ενημερώνουμε τον ιατρό μας για οποιαδήποτε παρενέργεια παρουσιάσουμε 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας και υποβάλουμε στον ΕΟΦ την Κίτρινη Κάρτα.



Είναι μια Τεράστια Δική μας Ευθύνη, αφού 
μπορούν να ξαναγίνουν τα μικρόβια ευαίσθητα 

στα αντιβιοτικά!
Πώς;

 Τα μικρόβια δεν «απειλούνται» πια από τα αντιβιοτικά και 

έτσι δεν ξοδεύουν ενέργεια για να διατηρήσουν τους 

μηχανισμούς αντοχής και τελικά τους χάνουν!

 Έτσι τα μικρόβια γίνονται ξανά ευαίσθητα  στα αντιβιοτικά!

Βάζοντας Τέλος στην Άσκοπη Κατανάλωση 
των Αντιβιοτικών 3-6μηνο!

Είναι Αλήθεια:



Κι αν δεν κάνουμε τίποτα?

Αν το ξεχάσουμε?

Αν συνεχίσουμε να αδιαφορούμε?

Αν σκεπτόμαστε μόνο την COVID-19?



Η Μικροβιακή Αντοχή από το 2050 θα οδηγήσει κάθε 
χρόνο στο θάνατο 10 εκ. συνανθρώπους μας

February 2015

It will cost the world up to 
100 trillion USD!



Τι Γίνεται 
Σήμερα;

• Κάθε 3 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένας 

ασθενής σε παγκόσμια κλίμακα  από 

πολυανθεκτικά μικρόβια

Πόσοι θα πεθάνουν αύριο;

Φαίνεται ότι από όλους εμάς εξαρτάται!

Όμως:



Συζήτηση με το 
ακροατήριο



Δεν ξεχνάμε την Πρόληψη:
Προλαβαίνουμε τις Λοιμώξεις αντί να τις Θεραπεύουμε 

Πώς;

Πλένουμε συχνά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό 
ή αλκοολούχο αντισηπτικό (επί 20’’)

Όταν βήχουμε ή φταρνιζόμαστε καλύπτουμε τη 
μύτη και το στόμα μας με τον αγκώνα μας ή 
χρησιμοποιούμε χαρτομάντιλο

Αποφεύγουμε τον συνωστισμό σε κλειστούς 
χώρους, ιδιαίτερα σε περιόδους έξαρσης ιώσεων 
τον χειμώνα, όπως και την κινητικότητα στους 
εξωτερικούς χώρους

Διακόπτουμε το κάπνισμα



Εμβόλια για Εφήβους και Ενήλικες



Χαρακτηριστική εικόνα ενηλίκου ασθενούς με μείζονα ευλογιά 

Η Ευλογιά 



Κωνσταντινούπολη ≈1700 :
Από τους Εμμανουήλ Τιμόνη και Ιάκωβο 
Πυλαρινό εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 
μπόλιασμα με σκαριφισμό και εμφύτευση 
υγρού από φλύκταινες.
Η τεχνική δημοσιεύτηκε σε περιοδικά της 
εποχής.
Σταδιακά μεταφέρθηκε στην Ευρώπη και 
την Αμερική 

Η Ιστορία των Εμβολίων και οι Κεφαλονίτες

Το Εμβόλιο της Ευλογίας



Εμβολιασμός Ευλογιάς



Αγγλία:
Η Αντίδραση του Κόσμου:

Τους έλεγαν:

«Μην εμβολιαστείτε

γιατί θα μεταμορφωθείτε σε Αγελάδες»!



Εμβολιασμός Ευλογιάς, ΗΠΑ 1947



Η Ισπανική 
Γρίπη του 
1918



Η Ωφέλεια των Εμβολίων

To 1995-96 παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη επιδημία μηνιγγιτιδοκοκκικής 

μηνιγγίτιδος στην Αφρική με 250.000 περιπτώσεις και 25000 θανάτους.

Σήμερα προλαμβάνεται και έχει πολύ μειωθεί λόγω του εμβολίου

Το 1995 140 χώρες εκήρυξαν το τέλος της πολιομυελίτιδος

Πολλά άλλα σοβαρά νοσήματα έχουν σχεδόν αξαφανισθεί ή περιορισθεί 

όπως η διφθερίτιδα, ο τέτανος κ.ά, όπου ο εμβολιασμός είναι 

συστηματικός



Δύο παθογόνα, με κύριο στόχο το αναπνευστικό, για τα 
οποία υπάρχει εμβόλιο

Α. Εποχική Γρίπη

Ο ιός της γρίπης

✓ 290.000-650.000 θάνατοι ετησίως ανά τον κόσμο λόγω της εποχικής γρίπης, 
με τον μεγαλύτερο αριθμό στις αναπτυσσόμενες  χώρες (40.000 στην 
Ευρώπη)

✓ 36.000 θάνατοι/έτος και >200.000 νοσηλευόμενοι/έτος στις Η.Π.Α.

✓ $37,5 δισεκατομμύρια οικονομικό κόστος/έτος στις Η.Π.Α.

CDC, WHO



Εμβόλια και  σε ενήλικες?
Δύο Παθογόνα που προσβάλλουν κυρίως το αναπνευστικό

Β. Ο Πνευμονιόκοκκος

✓Κάθε χρόνο 1,6 εκ. άνθρωποι  στον κόσμο πεθαίνουν από 

ασθένειες που προκαλούνται από τον πνευμονιόκοκκο, εκ 

των οποίων περίπου 800.000 είναι παιδιά κάτω των 5 ετών. 

✓Η πιο κοινή είναι η πνευμονία από πνευμονιόκοκκο, αλλά ο 

πνευμονιόκοκκος αποτελεί και την κύρια αιτία 

θανατηφόρου μηνιγγίτιδας



Ποιοι Πρέπει να Εμβολιάζονται 
για την Γρίπη και τον Πνευμονιόκοκκο??

Όλα τα άτομα με:

 Ηλικία ≥ 65 ετών

 Χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων (ΧΑΠ) - καρδιάς

 Σακχαρώδη διαβήτη

 Χρόνια νεφροπάθεια και ηπατοπάθεια

 Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες)



Ποιοί Πρέπει να Εμβολιάζονται 
για την Γρίπη και τον Πνευμονιόκοκκο??

Άτομα με:

 Ανοσοκαταστολή (χημειοθεραπεία –κακοήθη νοσήματα )

 Παχυσαρκία

 Εγκυμοσύνη 

Όλοι οι Καπνιστές!

Και τα δύο εμβόλια (αντιγριπικό και Prevenar-13)
μπορούν να γίνονται συγχρόνως ή με διαφορά ενός μήνα 



Η Έγκυος Γυναίκα και η Γρίπη:

▪ 4πλάσια πιθανότητα εισόδου στο νοσοκομείο

▪ Ταχεία εξέλιξη σε πνευμονία από τον ιό

▪ 10πλάσια πιθανότητα εισόδου στη ΜΕΘ

Για αυτό απόλυτη ένδειξη εμβολιασμού 
στην εγκυμοσύνη ανεξαρτήτως 3μήνου!



Ο Εμβολιασμός της Εγκύου θα Προστατεύσει όχι μόνο την 
Ίδια και το Έμβρυο από τη Γρίπη, αλλά με τα Αντισώματα 

που δημιουργεί το εμβόλιο θα προστατεύσει και το 
Νεογέννητο επί 6μηνο…

…Αφού κανένα αντιγριπικό εμβόλιο 

δεν επιτρέπεται να δοθεί σε βρέφη μικρότερα των 6 μηνών, διότι δεν είναι δραστικό!

S.O.S.



Οι Απαραίτητοι Εμβολιασμοί στους Ενήλικες:

• Το Εποχικό Εμβόλιο της Γρίπης συνιστάται για τη χώρα μας κάθε 
Νοέμβριο (μια δόση!)

• Το Νέο Εμβόλιο του Πνευμονιοκόκκου (Prevenar13) συνιστάται μια 
φορά στην ζωή μας 

και 

• >2μήνες μετά μπορεί να γίνει και το πολυσακχαριδικό «παλαιότερο» 
εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου, συνολικά μέχρι δύο φορές με 
μεσοδιάστημα 5 ετών.

Συνεργαστείτε με τον Ιατρό σας!



Td/Tdap (τετάνου, διφθερίτιδας, ακυτταρικό κοκκύτη)

• Ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων, πρέπει να λάβουν την 
πλήρη σειρά εμβολιασμού, ήτοι: 

• 3 δόσεις εμβολίου ενηλίκων (0, 1, 6-12 μήνες), εκ των οποίων η μία να 
είναι Tdap (τετάνου, διφθερίτιδας, ακυτταρικό κοκκύτη)

• Έκτοτε μία δόση Td ανά 10ετία

• Έγκυες γυναίκες: σε ΚΑΘΕ εγκυμοσύνη, 27η-36η εβδομάδα μια δόση 
Tdap (για να προστατευτεί το νεογνό από τον κοκκύτη)



Ερυθρά

• Σε κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας πρέπει να ελέγχεται η ύπαρξη 

ανοσίας και να γνωστοποιείται σε αυτή ο κίνδυνος που διατρέχει το 

έμβρυο για ανάπτυξη συγγενούς συνδρόμου ερυθράς, εάν η ίδια δεν έχει 

αντισώματα και δεν της χορηγηθεί μία δόση MMR (Εμβόλιο Ιλαράς-

Παρωτίτιδας-Ερυθράς).

• Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει σύσταση αποφυγής εγκυμοσύνης 

για τις επόμενες 4 εβδομάδες.



Ερυθρά

• Στις επίνοσες εγκύους, η πρώτη δόση του εμβολιασμού πρέπει να 

χορηγηθεί αμέσως μετά τον τοκετό, πριν την έξοδο από το μαιευτήριο. 

• Σε περίπτωση εμβολιασμού γυναίκας εγκύου με MMR, διότι δεν 

γνώριζε την εγκυμοσύνη της, δεν συνιστάται διακοπή της κύησης (ισχύει 

για όλα σχεδόν τα μελετημένα εμβόλια).



EΡΠHΣ ΖΩΣΤΗΡ (Zostavax). 

Προφυλάσσει από τον έρπητα ζωστήρα και την μεθερπητική νευραλγία (~50%)

Μία δόση μετά τα 50 χρόνια.

Συνιστάται και σε αυτούς που ενόσησαν,1 χρόνο μετά την νόσηση → 

ΌΧΙ στους ανοσοκατεσταλμένους!

N Engl J Med 2007;356:1338-43.

Θα κυκλοφορήσει το Shingrix: 
>90% αποτελεσματικότητα, ΝΑΙ στους ανοσοκατεσταλμένους



Το Εμβόλιο των Εφήβων
Εννεαδύναμο Εμβόλιο έναντι του Ιού των Ανθρωπίνων 

Θηλωμάτων (HPV)

Gardasil-9: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58

• Προστατεύει από τύπους HPV που ευθύνονται για το 90% του καρκίνου    

του τραχήλου της μήτρας, το 90% των γεννητικών κονδυλωμάτων και για  

τις περισσότερες περιπτώσεις άλλων μορφών καρκίνου (αιδοίο, κόλπος, 

πέος, πρωκτός) που σχετίζονται με τον ιό HPV.



Προσοχή 

• Εμβόλια αδρανοποιημένα γίνονται και 

στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

• Απαγορεύονται τα εμβόλια με ζώντες 

εξασθενημένους ιούς σε 

ανοσοκατεσταλμένους και στην 

εγκυμοσύνη

Στους Ανοσοκατεσταλμένους 
επιτρέπονται και επιβάλλονται τα 

εμβόλια:

• Γρίπης

• Πνευμονιοκόκκου

• Ηπατίτιδας Α & Β

• Διφθερίτιδας-Τετάνου-Κοκκύτη

• Μηνιγγιτιδοκόκκου

• Αιμόφιλου τύπου V

• HPV



Εμβόλια κατά του 
SARS-C0V-2

8/12/2020: η 90χρονη Μάργκαρετ Κίναν ήταν η πρώτη που έκανε το 
Εμβόλιο κατά του SARS-COV-2 στη Βρετανία  



Οι Εξελίξεις 
του Εμβολίου 

έναντι της 
COVID-19

• Στις ΗΠΑ, στο UK και στη χώρα μας ήδη 
ξεκίνησε το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech τον 
Δεκέμβριο του 2020

• Για τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
αναμένεται εντός του Δεκεμβρίου  η έγκριση 
του εμβολίου της Moderna

• Το εμβόλιο της AstraZeneca (εμβόλιο 
Οξφόρδης) καθυστερεί για την Ευρώπη. Στις 
2-12-20 άρχισε στις Ινδίες η επείγουσα 
χρήση του. Στις 4/1/21 έναρξη εμβολιασμού 
στο UK.

• Εμβόλιο Sputnic-5 στη Ρωσία



Μας παρέχει προστασία το εμβόλιο; 
Για πόσο καιρό;;

• 95% της Pfizer-BioNTech

• 94.5% της Moderna

• Δραστικά σε ηλικίες >16 ετών έως 93 ετών!

• Πλην της παραγωγής αντισωμάτων το εμβόλιο ενεργοποιεί και τα 
κύτταρα μνήμης(Τ και Β λεμφοκύτταρα) ώστε σε επανεισβολή ο 
οργανισμός να αντιδράσει ταχέως

• Η αντισωματική διάρκεια δεν έχει ακριβώς διευκρινισθεί. Διαρκεί για 
>3μηνών και πιθανώς άνω των 6 μηνών

NEJM (Dec 10, 2020)



Πόσο ασφαλή είναι τα εμβόλια έναντι της COVID-19;;

• Οι πλείστες αντιδράσεις είναι ήπιες και εμφανίζονται μετά την 2η δόση 
πλην της κοπώσεως

• Συχνότερες σε νέους (≥16-55 ετών) και αφορούν πόνο στη θέση της 
ενέσεως, τοπικό οίδημα, κεφαλαλγία, πυρετό, αίσθημα κοπώσεως, 
μυαλγίες.

• Σοβαρές αντιδράσεις συμβαίνουν σε ποσοστό <0,5% και είναι:

• Πυρετός (≥38,9)

• Έντονη κεφαλαλγία

• Εξανθήματα

• Κόπωση

Τα εμβόλια in vivo είναι ασφαλή (χορήγηση σε >100.000 άτομα στη Φάση 3)

NEJM (Dec 10, 2020)



Πώς και Ποιοί θα Εμβολιασθούν;

• Της  Pfizer-BioNTech χορηγείται σε άτομα ηλικίας >16 ετών, ενδομυικά σε δύο 
δόσεις με μεσοδιάστημα 3 εβδομάδων.

• Απαιτεί συντήρηση σε βαθεία κατάψυξη -70°C (μειονέκτημα )

• Της Moderna δίδεται επίσης σε 2 δόσεις σε άτομα >18 ετων, ενδομυικά με 
μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων και απαιτεί συντήρηση κοινού ψυγείου (3-8°C)
έως 30 ημέρες

• Προτεραιότητα στην αρχική φάση θα δοθεί στους υγειονομικούς και τους 
υπερήλικες και τους τροφίμους Ιδρυμάτων και Οίκων Ευγηρείας →

• Ευπαθεις ομάδες →

• Γενικός πληθυσμός (<65 ετών)
CDC, Dec 3, 2020



Θα Εμβολιασθούν οι Έλληνες;

• ~60% δηλώνει ότι θα εμβολιασθεί

• Τι και αν έχουν πεθάνει ~2εκ. άνθρωποι παγκοσμίως

• Στην Ελλάδα περίπου 5000!!



Οι θεωρίες συνομωσίας καλά κρατούν
και δεν είναι μόνον Ελληνικό φαινόμενο

• Η ιλαρά στοίχισε 109.000 ζωές το 2017 
παγκοσμίως

• Στην Ελλάδα το 2018 διαπιστώθηκαν 2.193 
κρούσματα

Ο Π.Ο.Υ. στις 29-8-19 ανακοίνωσε
ότι χάρις στους αντιεμβολιαστές:



Η αδιαφορία των γονιών και το αντιεμβολιαστικό παρασκήνιο 
τι επιπτώσεις μπορούν να έχουν στο μέλλον;

• Αν δεν εμβολιάζεται τουλάχιστον το 70-80% του πληθυσμού, 
είναι πιθανό να εμφανιστούν επιδημίες (για την ιλαρά 
απαιτείται το 95% του πληθυσμού).

• Και λέμε 70%, γιατί όταν το 70% του πληθυσμού είναι 
εμβολιασμένο, προστατεύεται και το υπόλοιπο 30%.

• Το ίδιο ισχύει και για την COVID-19!!

Σήμερα: 



Ο Βρετανός γαστρεντερολόγος Andrew Wakefield
ήταν απλώς απατεώνας!!!!! 

Πώς??

Εμβόλια και Αυτισμός: 
Μια Έμμονη Ιδέα…

Πώς προέκυψε;;

Ο Βρετανός γαστρεντερολόγος Andrew 

Wakefield δημοσίευσε το 1998 μελέτη ,στο 

ιδιαιτέρως έγκριτο ιατρικό περιοδικό, το 

Lancet (με μόνον 12 περιστατικά!), με την 

οποία επιχείρησε να συνδέσει το τριπλό 

εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς, το 

πασίγνωστο MMR, με τον αυτισμό.



Εμβόλια και Αυτισμός:
Μια Έμμονη Ιδέα…

• Λεπτομερής έρευνα απέδειξε ότι τα δεδομένα που χρησιμοποίησε ο 
Wakefield ήταν απλώς…ψεύτικα! → συνεργάστηκε με Ασφαλιστικές 
Εταιρείες προκειμένου να κερδίσουν χρήματα και οι δύο! Ο ίδιος πήρε 
προκαταβολή >300.000 λίρες Αγγλίας!

• Το Lancet απέσυρε οριστικά τη δημοσίευση το 2000 και συγχρόνως 
αφαιρέθηκε η άδεια ασκήσεως της ιατρικής από τον Wakefield. 

• Δέκα από τους 13 συγγραφείς εδήλωσαν επισήμως και εγγράφως το 2004 
ότι αποσύρουν τα αποτελέσματα της μελέτης ως αναξιόπιστα (ψεύτικα!): 
κανένα παιδί δεν είχε αυτισμό!

Deer B, BMJ 2011; 342: c 5347



• Πέντε μελέτες οι οποίες περιλαμβάνουν 1.256.407 παιδιά και πέντε μελέτες 
σύγκρισης που περιελάμβαναν 9.920 παιδιά. 

• Τα αποτελέσματα αυτής της μετα-ανάλυσης καταδεικνύουν ότι οι εμβολιασμοί                
δεν συνδέονται με τον αυτισμό ή με τις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού.

2014



29-8-19

«Ολισθαίνουμε προς τα πίσω, είμαστε σε λάθος δρόμο»,

 Παγκόσμια  έρευνα που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2019 κατέδειξε ότι η 
εμπιστοσύνη στα εμβόλια είναι υψηλότερη στις φτωχότερες χώρες, αλλά μειώνεται 
στις πλουσιότερες, όπου διαδίδεται ο σκεπτικισμός!!!!

 Σκεπτικισμός την στιγμή που 1στα 5 παιδιά δεν έχει πρόσβαση σε κανένα εμβόλιο 
και 1,5 εκ.παιδιά πεθαίνουν ετησίως παγκοσμίως από ασθένειες που 
προλαμβάνονται από εμβόλια!!

 Οι Έλληνες είμαστε τυχεροί αλλά το έχουμε συνηθίσει!



Ναι Λοιπόν στα Εμβόλια για παιδιά, 
για εφήβους και Ενήλικες!



Συζήτηση με το 
ακροατήριο



Σκεφτήκαμε λοιπόν να 

γράψουμε και ένα Παραμύθι 

για τα Αντιβιοτικά!

Η κ. Ιωάννα Μπουλντούμη, 

συγγραφέας, ανέλαβε με 

ανιδιοτέλεια τη συγγραφή του.



Η επικεφαλής επιστήμονας της Μικροβιόπολης, 

η Πένυ Κιλλίνη,

έχει χάσει κυριολεκτικά τον ύπνο της για να βρει 

λύση στο πρόβλημα. Και σαν να μην έφτανε αυτό,                 

κάποιος πανούργος μικροοργανισμός φαίνεται ότι     

έχει στήσει παγίδα στην Πένυ ώστε να επικρατήσουν 

τα βλαβερά βακτήρια και να κατηγορηθούν τα 

αντιβιοτικά για την ανικανότητά τους να τα 

αντιμετωπίσουν!



Πένυ Κιλλίνη



Λάκης 
Ινφλουέντζας

Συνεργάτης



Επικεφαλής του Τμήματος 
Σακχαρομυκήτων
Υπεύθυνη για τις Ζυμώσεις

Μάγια Μαγιά



Είναι ένας «Νταής»

Ντούρα ή Μικροβιακή Αντοχή



Λεωνίδας Καραντόνας

Ο Αθλητικός
Δημοσιογράφος!

Θα δώσει τη Λύση για 
την καταπολέμηση 
της Μικροβιακής 
Αντοχής;;;



Για το Φθινόπωρο και τον Χειμώνα 2020-21, 
παρά την Πανδημία COVID-19, έχουν αποφασιστεί:

Τηλεδιασκέψεις με τους Εκπαιδευτικούς για την ενημέρωσή τους
αναφορικά με τα Αντιβιοτικά, το νέο e-Bug, όπως και τα εμβόλια και την 
Πένυ-Κιλλίνη.

Αποστολή ενημερωτικού τετρασέλιδου για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια 
που θα διανέμονται με την συνδρομή των Δήμων σε όλους τους δημότες.

Υλοποίηση μετατροπής σε θεατρικό του παραμυθιού «Ποιος Παγίδεψε την
Πενυ-Κιλλίνη» με την στήριξη της Περιφέρειας Αττικής


