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ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΟΜΗΛΗΑ 

■ ΔΗΑΓΩΓΖ 

■ ΔΜΒΟΛΗΑ ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΝΖΛΗΚΔ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΡΔΤΜΑΣΟΠΑΘΙΔ 

I. ΓΡΗΠΖ 

II. ΠΝΔΤΜΟΝΗΟΚΟΚΚΟ (PCV13, PPSV23) 

III. ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Α θαη Β 

IV. ΣΔΣΑΝΟ, ΓΗΦΘΔΡΗΣΗΓΑ, ΑΚΤΣΣΑΡΗΚΟ ΚΟΚΚΤΣΖ(Td/TdaP) 

 

■ ΔΜΒΟΛΗΑ Δ ΟΡΙΜΔΝΔ ΗΛΙΚΙΔ/ΟΜΑΓΔ 

I. ΗΟ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΘΤΛΩΜΑΣΩΝ (HPV) 

II. ΔΡΠΖΣΑ ΕΟΣΖΡΑ (HZV) 



Διζαγωγή 

■ πρλή αηηία λνζεξόηεηαο θαη ζλεηόηεηαο ζηνπο ξεπκαηνπαζείο είλαη νη ινηκώμεηο.  

 

■ Πξόιεςε ησλ επηπινθώλ κε ηελ έγθαηξε ρξήζε εκβνιίσλ 

 

■ Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιίσλ γηα Δλήιηθεο ζπζηήλεη εκβνιηαζκό: 

 

A. γηα όινπο αλεμάξηεηα από ηαηξηθό ηζηνξηθό π.ρ. Tdap 

B. γηα ελήιηθεο κε ζπλνδέο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο (νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ) π.ρ. HBV 

C. Οξηζκέλα εκβόιηα ζε ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο π.ρ. HPV 



ΔΘΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ 
ΔΝΖΛΗΚΩΝ 2018-2019  

Σςζηήνεηαι για ενήλικερ πος πληπούν ηο ηλικιακό κπιηήπιο και δεν έσοςν αποδεικηικό πποηγούμενος εμβολιαζμού ή νόζηζηρ  

Σςζηήνεηαι για ενήλικερ με ζςνοδέρ ιαηπικέρ καηαζηάζειρ (ομάδερ αςξημένος κινδύνος). 
Δεν ζςζηήνεηαι  

http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-

noshmata/ethnika-programmata-emboliasmwn/5776-ethniko-programma-emboliasmwn-enhlikwn-2018-2019 



ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΟΜΗΛΗΑ 

■ ΔΙΑΓΩΓΗ 

■ ΔΜΒΟΛΗΑ ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΝΖΛΗΚΔ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΡΔΤΜΑΣΟΠΑΘΗΔ 

I. ΓΡΗΠΖ 

II. ΠΝΔΤΜΟΝΗΟΚΟΚΚΟ (PCV13, PPSV23) 

III. ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Α θαη Β 

IV. ΣΔΣΑΝΟ, ΓΗΦΘΔΡΗΣΗΓΑ, ΑΚΤΣΣΑΡΗΚΟ ΚΟΚΚΤΣΖ(Td/TdaP) 

 

■ ΔΜΒΟΛΗΑ Δ ΟΡΙΜΔΝΔ ΗΛΙΚΙΔ/ΟΜΑΓΔ 

I. ΗΟ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΘΤΛΩΜΑΣΩΝ (HPV) 

II. ΔΡΠΖΣΑ ΕΟΣΖΡΑ (HZV) 



Δμβόλιο Ένανηι ηον Ηό ηης Γρίπης 

■ Πξνιακβάλεη έσο θαη 60% ησλ θξνπζκάησλ ζηνπο ελήιηθεο  

 

ε πνηνπο; 

 

■ ε όινπο ηνπο ελήιηθεο άλσ ησλ 60 εηώλ αλεμάξηεηα ηαηξηθό ηζηνξηθό ΚΑΙ 

 

■ ε όινπο ηνπο ελήιηθεο αζζελείο κε ξεπκαηηθέο παζήζεηο. 

 

Πόηε; 

 

■ Μία δόζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηδεκηθήο πεξηόδνπ. 

 

 



Ανοζογονικόηηηα ηοσ Ανηιγριπικού Δμβολίοσ 
και Φάρμακα 

 

Κνξηηθνζηεξνεηδή θαη Δκβόιην Έλαληη ηνλ Ιό ηεο Γξίπεο 

■ Υακειέο δόζεηο θνξηηθνζηεξνεηδώλ (< 10 mg/εκέξα) δελ επεξεάδνπλ ηελ 
αλνζνγνληθόηεηα ηνπ αληηγξηπηθνύ εκβνιίνπ  

 

csDMARDs θαη Δκβόιην Έλαληη ηνλ Ιό ηεο Γξίπεο 

■ csDMARDs έρνπλ ήπηα αξλεηηθή δξάζε ζηελ αλνζνγνληθόηεηα ηνπ 
αληηγξηπηθνύ εκβνιίνπ. 
 

 



Βηνινγηθνί παξάγνληεο 

Anti-TNF  

 

■ Οη anti-TNF δελ κεηώλνπλ ηελ αλνζνγνληθόηεηα ηνπ αληηγξηπηθνύ 
εκβνιηαζκνύ. 

 

■ Ο ξόινο ηνπ ρξόλνπ εκβνιηαζκνύ ζηελ αλνζνγνληθόηεηα ηνπ 
αληηγξηπηθνύ εκβνιίνπ αμηνινγήζεθε από́ ηνπο Elkayam θαη ζπλ. Σν 
πνζνζηό ησλ αζζελώλ πνπ θξηζήθαλ αληαπνθξηζέληεο δελ δηέθεξε 
κεηαμύ απηώλ πνπ εκβνιηάζηεθαλ ηε ζηηγκή ηεο έγρπζεο ή 3 
εβδνκάδεο κεηά από απηή.  

 

 

 

 

 

 

 

Ανοζογονικόηηηα ηοσ Ανηιγριπικού 
Δμβολίοσ και Φάρμακα 



Rituximab  

 

■ Αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ RTX έρνπλ ειαηησκέλε αλνζνγνληθόηεηα όπσο θαίλεηαη 
από πνιιαπιέο κειέηεο. 

 

 

■ Σε ζρέζε κε ην ρξόλν ρνξήγεζεο ηνπ RTX,  

ςειόηεξνη ηίηινη αληηζσκάησλ ζηελ νκάδα ησλ αζζελώλ πνπ εκβνιηάζζεθαλ ≥5 
κήλεο κεηά ηελ ηειεπηαία έγρπζε, ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ εκβνιηάζζεθαλ λσξίηεξα.                        
Οη επαλαιακβαλόκελνη θύθινη RTX ή ε πξνεγεζείζα ζεξαπεία κε anti-TNF δελ 
επεξέαζε πεξαηηέξσ ηελ αλνζηαθή απόθξηζε.  

 

 

■  πξνηείλεηαη λα εκβνιηάδνληαη 1 κήλα πξηλ ή 6 κήλεο κεηά ηε 
ρνξήγεζε RTX. 
 

Ανοζογονικόηηηα ηοσ Ανηιγριπικού Δμβολίοσ 
και Φάρμακα 



■ Abatacept 

Λίγεο κειέηεο, αιιά όιεο θαίλεηαη λα ζπκθσλνύλ όηη ε ζεξαπεία κε ΑΒΑ κεηώλεη ηελ 
αλνζηαθή απόθξηζε κεηά από ην αληηγξηπηθό εκβόιην. 

■ Tocilizumab 

Πεξηνξηζκέλα δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ κηα θαιή αλνζηαθή απάληεζε ζην αληηγξηπηθό 
εκβόιην. 

■ Secukinumab 

Μειέηε 50 πγεηώλ εζεινληώλ πνπ έιαβαλ κηα εθάπαμ δόζε εκβνιίνπ κεηά από 150mg 
secukinumab είραλ ηεηξαπιαζηαζκό ησλ ηίηισλ ησλ αληηζσκάησλ ζην 80% ησλ 
ζπκκεηερόλησλ 2 βδνκάδεο κεηά. 

■ Tofacitinib 

Οη αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ κνλνζεξαπεία κε tofacitinib είραλ παξόκνηα αλνζηαθή 
απόθξηζε κε placebo (57% vs 62%). Tofacitinib θαη MTX ζπζρεηίζηεθε κε ειαηησκέλε 
αλνζηαθή απόθξηζε (65%) ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ηεο κνλνζεξαπείαο κε MTX (93%) ή 
tofacitinib (91%).  

 

Ανοζογονικόηηηα ηοσ Ανηιγριπικού 
Δμβολίοσ και Φάρμακα 



Δμβόλιο Ένανηι Πνεσμονιόκοκκο 

πρλόηεξν αίηην ινίκσμεο ηνπ θαηώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ 

 

πλνδεύεηαη κε απμεκέλε ζλεηόηεηα, ελώ ν εκβνιηαζκόο έλαληη ηνπ πλεπκνληόθνθθνπ 
πξνζηαηεύεη ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ ελεξγόηεηα ηεο ππνθείκελεο λόζνπ. 

 

ε πνηνπο; 

 

■ ε όινπο ηνπο ελήιηθεο άλσ ησλ 65 εηώλ αλεμάξηεηα ηαηξηθό ηζηνξηθό 

 

 ΚΑΙ 

 

ε όινπο ηνπο ελήιηθεο αζζελείο κε ξεπκαηηθέο παζήζεηο ππό αλνζνηξνπνπνηεηηθέο ζεξαπείεο 
ηόζν κε ην 13δύλακν ζπδεπγκέλν (PCV13) όζν θαη κε ην 23δύλακν πνιπζαθραξηδηθό εκβόιην  

 

 



 

■ Οη αζζελείο κε ξεπκαηηθά λνζήκαηα, ε πξνρσξεκέλε ειηθία 
θαη ε δηάξθεηα λόζνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά́ ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιηαζκνύ.  

 

■ Οη ηίηινη ησλ εηδηθώλ αληηζσκάησλ κεηά ηνλ εκβνιηαζκό 
ειαηηώλνληαη ηαρύηεξα ζε αζζελείο κε ΡΑ ή ΔΛ ζε ζρέζε κε ην 
γεληθό πιεζπζκό́. 

 

 

 

Δμβόλιο Ένανηι Πνεσμονιόκοκκο 



 

■ Ζ ρνξήγεζε κηθξώλ δόζεσλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ (< 10mg/εκέξα) δελ ειάηησζε ηελ 
αλνζηαθή απόθξηζε ηνπ εκβνιίνπ. 

 

■ Ζ ρξήζε κεγάισλ δόζεσλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ θαη csDMARDs όπσο MTX,MMF, 
CYC θαη AZA κείσζε ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ. 

 

■ bDMARDs: anti TNF, Tocilizumab, Belimumab, Ustekinumab, Secukinumab, 
Tofacitinib, Apremilast δελ έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αλνζηαθή απόθξηζε ηνπ 
εκβνιηαζκνύ.    

                                                                                                                            
Rituximab, Abatacept κεηώλνπλ ηελ αλνζηαθή απόθξηζε. Σπζηήλεηαη γηα ηε ζεξαπεία 
κε  Rituximab νη εκβνιηαζκνί λα γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ 4 εβδνκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε 
ζεξαπείαο κε Rituximab. 

 

Δμβόλιο Ένανηι Πνεσμονιόκοκκο 



■ Γηαηί δύν εκβόιηα; 

 

Γύν ηύπνη εκβνιίσλ,  

I. Πνιπζαθραξηδηθό 23δύλακν εκβόιην (PPSV23) επάγεη ηελ 
παξαγσγή́ εηδηθώλ αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ πλεπκνληνθόθθνπ από ηα Β 
ιεκθνθύηηαξα (ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ) ελώ αληίζεηα,  

II. πδεπγκέλν 13δύλακν εκβόιην (PCV13) επάγεη ηελ παξαγσγή 
εηδηθώλ αληηζσκάησλ κε ηε βνήζεηα CD4+ Σ ιεκθνθπηηάξσλ κε 
απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή εηδηθώλ θπηηάξσλ κλήκεο πνπ πξνζθέξνπλ 
καθξνρξόληα πξνζηαζία.  

 

Η αιιεινπρία ησλ πλεπκνληνθνθθηθώλ εκβνιίσλ έρεη δηακνξθσζεί 
έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιύηεξε δπλαηή αλνζνγνληθόηεηα.  

 

Δμβόλιο Ένανηι Πνεσμονιόκοκκο 



Υορήγηζη ηων Πνεσμονιοκοκκικών Δμβολίων ζε 
Δνήλικες Αζθενείς με Ρεσμαηικές Παθήζεις σπό 

Ανοζοηροποποιηηική ́Αγωγή́  
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Σχιμα 1 
 
Σχιμα για τθ χοριγθςθ πνευμονιοκοκκικών εμβολίων ςε ενιλικεσ αςκενείσ με 

ρευματικζσ πακιςεισ υπό ανοςοτροποποιθτικι αγωγι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Δμβολιαζμό ένανηι Ζπαηίηιδα Β 

πζηήλεηαη ν εκβνιηαζκόο έλαληη HΒV γηα αζζελείο πνπ δελ 
ερνπλ εκβνιηαζηεί ή εθηεζεί ζηνλ ηό (anti-HBc - ). 

 

R. Perez-Alvarez et al (Medicine 2011)  

Κίλδπλνο ηεο αλαδωπύξωζεο ηεο HBV ινίκωμεο ζε αζζελείο κε ξεπκαηηθά́ 
λνζήκαηα ππό αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεηα.  

 

Αθνξά θπξίσο ρξόληα HBV ινίκσμε (HBsAg+) θαη ζπαληόηεξα παξειζνύζα 
HBV ινίκσμε (HBsAg-/anti-HBc+).  

 

Σν απνηειεζκαηηθόηεξν κέηξν πξόιεςεο νμείαο ή ρξνληάο ινίκσμεο κεηά από 
έθζεζε ζηνλ ηό είλαη ν εκβνιηαζκόο. 

 

 

 

 

Medicine (Baltimore). 2011 Nov;90(6):359-71 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22033451


Παράγονηες κινδύνοσ για έκθεζη ζηον HBV 
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Πίνακασ 3 
 
Παράγοντεσ κινδφνου για ζκκεςθ ςτον ιο τθσ θπατίτιδασ Β 
 
 

Παράγοντεσ κινδφνου για ζκκεςθ ςτον ιό τθσ θπατίτιδασ Β (HBV) 

1. Σεξουαλικά ενεργά άτομα που δε βρίςκονται ςε αμοιβαία μονογαμικι ςχζςθ 

2. Άτομα που εκτιμϊνται ι λαμβάνουν κεραπεία για ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενα 
νοςιματα 

3. Άτομα με ιςτορικό ενεργισ ι πρόςφατθσ χριςθσ ενδοφλεβίων ουςιών 

4. Ομοφυλόφιλοι άνδρεσ 

5. Επαγγελματίεσ υγείασ και εργαηόμενοι δθμόςιασ υγειινισ με κίνδυνο να εκτεκοφν 
ςε αίμα ι άλλα μολυςματικά βιολογικά υγρά 

6. Άτομα < 60 ετών με ςακχαρώδθ διαβιτθ αμζςωσ μετά τθ διάγνωςθ 

7. Άτομα ≥ 60 ετών με ςακχαρώδθ διαβιτθ, βάςει του κινδφνου ζκκεςθσ ςτον HBV, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του κινδφνου από τθν ανάγκθ για ςυχνζσ μετριςεισ τιμϊν 
γλυκόηθσ ςε μονάδεσ χρονίωσ παςχόντων ι του κινδφνου να εμφανίςουν επιπλοκζσ 
μετά από λοίμωξθ με HBV (π.χ. χρόνιοσ αλκοολιςμόσ, μθ αλκοολικι 
ςτεατοθπατίτιδα) 

8. Άτομα με: 
 - τελικοφ ςταδίου χρόνια νεφρικι νόςο ι 
 - HIV λοίμωξθ ι  
 - χρόνια θπατοπάκεια 

9. Άτομα ςτο οικογενειακό περιβάλλον ι ςεξουαλικοί ςφντροφοι ατόμων με κετικό 
αντιγόνο επιφανείασ (HBsAg) 

10. Ταξιδιώτεσ ςε περιοχζσ με ενδιάμεςθ (2-8%) ι υψθλι ενδθμικότθτα (≥8%) για τον 
HBV 

11. Εργαηόμενοι ςε: 
 - μονάδεσ κεραπείασ αςκενϊν με ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα 
 - κζντρα ελζγχου και κεραπείασ αςκενϊν με HIV 
 - μονάδεσ αποτοξίνωςθσ 
 - υγειονομικζσ δομζσ που προςφζρουν υπθρεςίεσ ςε χριςτεσ ενδοφλεβίων 
ναρκωτικϊν     και ομοφυλόφιλουσ άνδρεσ 
 - ςωφρονιςτικά ιδρφματα 
 - μονάδεσ αιμοκάκαρςθσ και  
 - ιδρφματα με άτομα με νοθτικι υςτζρθςθ. 

 



 Αλαζπλδπαζκέλν εκβόιην έλαληη ηνπ HBV 

 

>90% ησλ πγεηώλ εκβνιηαζζέλησλ ελειίθσλ ≤40 εηώλ επηηπγράλνπλ 
πξνζηαηεπηηθά́ επίπεδα anti-HBsAb (>10 mIU/mL) κεηά ηελ 3ε δόζε ηνπ εκβνιίνπ. 

Σν πνζνζηό απηό κεηώλεηαη ζην 75% ζε άηνκα ειηθίαο 60 εηώλ.  

 

 Παξάγνληεο πνπ κεηώλνπλ ηελ αλνζηαθή απόθξηζε  

 

I. ην θάπληζκα,  

II. ε παρπζαξθία,  

III. ε γελεηηθή πξνδηάζεζε θαη  

IV. ε αλνζνθαηαζηνιή.  

 

 

 

 



Φάρμακα και HBV εμβόλιο  

 Υακειέο δόζεηο θνξηηθνζηεξνεηδώλ (< 10 mg/εκέξα) δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αλνζηαθή 
απόθξηζε κεηά από HBV εκβνιηαζκό. 

 

 csDMARDs ειαηηώλνπλ ηελ αλνζηαθή απόθξηζε. 

 

 bDMARD ειαηηώλνπλ ηελ αλνζηαθή απόθξηζε κεηά από HBV εκβνιηαζκό.                          
ΚΑΙ  επηδξνύλ αξλεηηθά ζηνλ ηίηιν ησλ anti-HBsAb πνπ είρε επηηεπρζεί κεηά από εκβνιηαζκό 
ή θπζηθή έθζεζε.  

 

 Πξνηείλεηαη ε ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ ζε όινπο ηνπο αζζελείο κε ξεπκαηηθέο παζήζεηο 
πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ αλνζνθαηαζηαιηηθή αγσγή θαη δελ ερνπλ εκβνιηαζηεί ή 
εθηεζεί ζηνλ HBV (anti-HBc -/anti-HBs-) θαη επαλάιεςε ηνπ εκβνιηαζκνύ όηαλ ηα 
επίπεδα ηνπ anti-HBs είλαη <10 mIU/mL 

 

 



HBV - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ 

 

 ε επίλνζα άηνκα πνπ δελ ερνπλ εκβνιηαζηεί ή ερνπλ εκβνιηαζηεί αηειώο, ζπληζηάηαη ε 
ζπκπιήξσζε εκβνιηαζηηθνύ ζρήκαηνο 3 δόζεσλ.  

 

 Σν πξνηεηλόκελν ζρήκα εκβνιηαζκνύ είλαη ζηνπο 0, 1 θαη 6 κήλεο. 

 

  Μέηξεζε anti-HBs 1-2 κήλεο κεηά από εκβνιηαζκό. 

 

 Δλήιηθεο αζζελείο κε ρξόληα λεθξηθή λόζν ππό αηκνθάζαξζε ρξεηάδνληαη δηπιάζηα δόζε 
αληίγνλνπ (40 κg/δόζε) θαη λα ρνξεγνύληαη ζπλνιηθά 3 (0, 1, 6 κήλεο) ή θαη 4 δόζεηο (0, 1, 2, 
6 κήλεο) αλάινγα κε ηηο νδεγίεο ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο.  

 



Δμβολιαζμό ένανηι Ζπαηίηιδα Α 
■ Σςζηήνεηαι για όλοςρ ηοςρ ενήλικερ με ζςνοδέρ ιαηπικέρ καηαζηάζειρ ή ομάδερ 

αςξημένος κινδύνος ΚΑΙ 

■ Σημανηικό ππιν από ηαξίδια ζε ενδημικέρ πεπιοσέρ. 

■ Αδπανοποιημένο εμβόλιο, σοπηγείηαι ενδομςφκά ζε 2 δόζειρ με μεζοδιάζηημα 6-12 ή 
18 μηνών. 

■ Παπέσεηαι πποζηαζία πος μποπεί να κςμαίνεηαι από 10-20 έηη ή και πεπιζζόηεπο. Σε 
ανοζοκαηεζηαλμένα άηομα μποπεί να σπειαζηούν επιπλέον δόζειρ.  

■ Η αποηελεζμαηικόηηηα ηος εμβολίος είναι ςτηλή.  

■ Πποζηαηεςηικά ανηιζώμαηα αναπηύζζονηαι ζε ποζοζηό >96% 4 βδομάδερ μεηά ηην 1η 
δόζη.  

■ Το μεγαλύηεπο ποζοζηό ηυν εμβολιαζθένηυν (69-98%) αναπηύζζοςν πποζηαηεςηικά 
ανηιζώμαηα μεηά από 15 ημέπερ.  

■ Σε ανοζοκαηεζηαλμένα άηομα η ανοζολογική απάνηηζη είναι μειυμένη, αλλά οι 
αναμνηζηικέρ δόζειρ αςξάνοςν ηα ποζοζηά οπομεηαηποπήρ.  

1.wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook /2010/chapter-2/hepatitis-a.aspx  
2.www.keelpno.gr/Portals/.../Δκβόιην%20Ζπαηίηηδαο%20Α_θαηεπζπληήξηεο_8-2012.pdf 

 Απμεκέλνο θίλδπλνο ππάξρεη ζηηο ρώξεο ηεο Αθξηθήο, Μέζεο Αλαηνιήο, Κεληξηθήο θαη Ννηίνπ 

Ακεξηθήο θαη Αζίαο.  

 

  Μέηξηνο θίλδπλνο ππάξρεη ζε ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, Μεζνγείνπ θαη κεξηθέο ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο.  

 

 Υακειόο θίλδπλνο ππάξρεη ζηηο ρώξεο ησλ ΖΠΑ, Γπηηθήο Δπξώπεο θαη Απζηξαιία.  

 

 Ο θίλδπλνο ζηηο Δπξσπατθέο ρώξεο έρεη απμεζεί εμαηηίαο ηεο κεηαθίλεζεο ησλ πιεζπζκώλ, νη νπνίνη 

πξνέξρνληαη από ρώξεο πςεινύ θίλδπλνπ.  

 

http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82 %CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF %CE%97%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%91_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82_8-2012.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82 %CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF %CE%97%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%91_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82_8-2012.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82 %CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF %CE%97%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%91_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82_8-2012.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82 %CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF %CE%97%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%91_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82_8-2012.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82 %CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF %CE%97%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%91_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82_8-2012.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82 %CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF %CE%97%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%91_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82_8-2012.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82 %CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF %CE%97%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%91_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82_8-2012.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82 %CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF %CE%97%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%91_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82_8-2012.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82 %CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF %CE%97%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%91_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82_8-2012.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82 %CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF %CE%97%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%91_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82_8-2012.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82 %CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF %CE%97%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%91_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82_8-2012.pdf


Ο εκβνιηαζκόο ζπζηήλεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο ελειηθώλ:  

 

•Άηνκα πνπ επηζπκνύλ λα εκβνιηαζζνύλ.  

 

•Οκνθπιόθηινη  

 

•Υξήζηεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ.  

 

•Άηνκα πνπ αζρνινύληαη κε πεηξακαηόδσα θαη κε επεμεξγαζία ή δηαθίλεζε ηξνθίκσλ.  

 

•Αζζελείο κε ρξόληα επαηηθή́ λόζν θαη άηνκα πνπ ιακβάλνπλ παξάγνληεο πήμεο. 

  

•Σαμηδηώηεο ζε πεξηνρέο κε πςειή́ θαη ελδηάκεζε ελδεκηθόηεηα ηεο λόζνπ.  

 

•Ο εκβνιηαζκόο ζπζηήλεηαη ζε άηνκα πνπ ερνπλ θξνληίδα πηνζεηεκέλνπ παηδηνύ́ 

πξνεξρόκελνπ από́ ρώξα κε πςειή́ ελδεκηθόηεηα, θαηά́ ηηο πξώηεο 60 εκέξεο από́ ηελ 

άθημή ηνπ ζηε ρώξα. Ζ πξώηε από́ ηηο 2 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη θαηά́ 

πξνηίκεζε 2 ή πεξηζζόηεξεο εβδνκάδεο πξηλ ηελ άθημε ηνπ πηνζεηεκέλνπ παηδηνύ́.  

Δμβολιαζμό ένανηι Ζπαηίηιδα Α 



Δμβόλιο Ένανηι Σέηανο, Γιθθερίηιδα και 
Ακσηηαρικό Κοκκύηη (Td/TdaP) 

ε πνηνπο; 

■ Άηνκα ειηθίαο ≥11 εηώλ πνπ δελ έρνπλ εκβνιηαζζεί κε Tdap ή είλαη άγλσζην ην ηζηνξηθό 
εκβνιηαζκνύ.  

 

Πόηε; 

■ Μία δόζε Tdap θαη αθνινύζσο κε Td θάζε 10 ρξνληά. Σν Tdap κπνξεί λα ρνξεγεζεί αλεμάξηεηα 
από ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ έρεη κεζνιαβήζεη από́ πξνεγνύκελν εκβνιηαζκό κε Td.  

 

■ Δλήιηθεο κε άγλσζην ή ειιηπή εκβνιηαζκό κε 3-δόζεηο εκβνιίνπ, πξέπεη λα αξρίδνπλ ή λα 
ζπκπιεξώλνπλ κε κηα δόζε Tdap.  

 

■ ε ελήιηθεο πνπ πξσηνεκβνιηάδνληαη πξέπεη λα ρνξεγνύληαη νη πξώηέο 2 δόζεηο ηνπιάρηζηνλ κε 
κεζνδηάζηεκα 4 εβδνκάδσλ θαη ε ηξίηε δόζε 6 έσο 12 κήλεο κεηά ηε δεύηεξε.  

 

■ Γηα αηειώο εκβνιηαζκέλνπο ελήιηθεο (δειαδή κε ιηγόηεξεο από 3 δόζεηο) ζπκπιεξώλνληαη νη 
δόζεηο πνπ ππνιείπνληαη.  

 



ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΟΜΗΛΗΑ 

■ ΔΗΑΓΩΓΖ 

■ ΔΜΒΟΛΗΑ ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΝΖΛΗΚΔ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΡΔΤΜΑΣΟΠΑΘΗΔ 

I. ΓΡΗΠΖ 

II. ΠΝΔΤΜΟΝΗΟΚΟΚΚΟ (PCV13, PPSV23) 

III. ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Α θαη Β 

IV. ΣΔΣΑΝΟ, ΓΗΦΘΔΡΗΣΗΓΑ, ΑΚΤΣΣΑΡΗΚΟ ΚΟΚΚΤΣΖ(Td/TdaP) 

 

■ ΔΜΒΟΛΗΑ Δ ΟΡΙΜΔΝΔ ΗΛΙΚΙΔ/ΟΜΑΓΔ 

I. ΗΟ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΘΤΛΩΜΑΣΩΝ (HPV) 

II. ΔΡΠΖΣΑ ΕΟΣΖΡ (HZV) 



 

■ Ζ ηαθηηθή γπλαηθνινγηθή εμέηαζε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζπληζηάηαη 
ζηηο γπλαίθεο, εηδηθά εάλ ιακβάλνπλ αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία. 

 

ΚΑΙ 

 

■ Δκβνιηαζκόο θαηά ηνπ HPV ζπληζηάηαη γηα λέεο θαη λένπο ζύκθσλα κε ηηο εζληθέο 
νδεγίεο. 

 

■ Δλεξγό ή παξειζνύζα ινίκσμε κε HPV δελ απνηειεί αληέλδεημε γηα 
αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία. 

 

Δμβόλιο Ένανηι Ηό Ανθρωπίνων Θηλωμάηων (HPV) 

Friedman MA, et al. Rheum Dis Clin N Am 2017;43:1–13 
Rahier JF, et al. J Crohn's Colitis 2014 8, 443–468;  



Εμβόλια ζναντι HPV ςτην Ελλάδα  

Διδφναμο (HPV2) με τουσ ογκογόνουσ τφπουσ 16 και 18. 

 

Τετραδφναμο (HPV4) με τουσ τφπουσ:  

■     - 6, 11 (που προκαλοφν το 90% των οξυτενϊν κονδυλωμάτων) και  

■     - 16 και 18.  

 

Εννεαδφναμο που περιλαμβάνει τουσ τφπουσ:  

■     - 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 (τουσ ςυχνότερουσ ογκογόνουσ τφπουσ) 

Δμβόλιο Ένανηι Ηό Ανθρωπίνων Θηλωμάηων 
(HPV) 



• Εμβολιαςμόσ των γυναικϊν 18-26 ετϊν που δεν ζχουν 
προθγουμζνωσ εμβολιαςκεί. 

•  Συνιςτάται και για άνδρεσ 18-26 ετϊν. 

• Δεν ςυνιςτάται ςτθν εγκυμοςφνθ. 

 

Δεν αποτελούν αντζνδειξη:  

  - ιςτορικό κονδυλωμάτων  

  - κετικό Pap test ι HPV DNA test  

  - ανοςοκαταςτολι. 

 

 

Δμβόλιο Ένανηι Ηό Ανθρωπίνων Θηλωμάηων 
(HPV) 



 

■ Δηήζηα επίπησζε ζηηο ΖΠΑ, 1% ζε άηνκα >60 εηώλ ιόγν αλαδσπύξσζε ηνύ 
αλεκεπινγηάο(VZV) 

 

■ Ζ πην ζεκαληηθή επηπινθή ηεο ινίκσμεο είλαη ε κεζεξπεηηθή λεπξαιγία. 

 

■ Οη αζζελείο κε ξεπκαηηθέο παζήζεηο έρνπλ απμεκέλνπ θίλδπλν γηα εκθάληζε HZV, εηδηθά 
όηαλ ιακβάλνπλ CYC, ν θίλδπλνο απμάλεη έσο θαη 20 θνξέο.  

 

■ Πξόθεηηαη γηα έλα δσλ εμαζζελεκέλν εκβόιην ηνπ ζηειέρνπο Oka. 

 

■ H ζπγθέληξσζε ηνπ ηνύ είλαη 14 θνξέο πςειόηεξε από ην αληίζηνηρν γηα ηελ 
αλεκεπινγηάο.  

 

■ Διαηηώλεη ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο έξπεηα δσζηήξα θαηά 51% θαη ηνλ θίλδπλν 
εκθάληζεο κεζεξπεηηθήο λεπξαιγίαο θαηά́ 67% ζε άηνκα ειηθίαο ≥ 60 εηώλ . 

 

Δμβόλιο Ένανηι Έρπηηα Εωζηήρα (HZV) 



 Παξόκνηα απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ ζε αζζελείο κε ξεπκαηηθέο παζήζεηο πνπ 
ιακβάλνπλ αγσγή́ κε csDMARDs θαη bDMARDs ζε ζύγθξηζε κε πγηείο κάξηπξεο  

ε πνηνπο; 

 ΚΔΔΛΠΝΟ - ζπζηήλεη ην εκβνιηαζκό ζε άηνκα ≥ 60 εηώλ.                                      
ACR πξνηείλεη ζε αζζελείο κε ξεπκαηνπάζεηεο ≥ 50 εηώλ.                                                              
Γελ ρξεηάδεηαη ε επηβεβαίσζε έθζεζεο ζηνλ VZV κε νξνινγηθέο δνθηκαζίεο πξηλ ηε ρνξήγεζε ηνπ 
εκβνιίνπ.  

Αληελδείθλπηαη ζε άηνκα πνπ ιακβάλνπλ θνξηηθνζηεξνεηδή ζε δόζε ≥20 mg 
πξεδληδόλεο, ΜΣΥ >0.4 mg/kg/εβδνκάδα (>24mg/wk γηα 60kg), ΑΕΑ >3 mg/kg/εκέξα ή 
bDMARDs.  

Πόηε; 

ε αζζελείο πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ bDMARDs, ην εκβόιην ζπλίζηαηαη λα ρνξεγείηαη 
ηνπιάρηζηνλ 2-4 εβδνκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αγσγήο ή ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα κεηά ηε 
δηαθνπή απηήο.  

 

 

 

Δμβόλιο Ένανηι Έρπηηα Εωζηήρα (HZV) 



σμπέραζμα: Οδηγίες για ηη τορήγηζη εμβολίων ζε 
ενήλικες αζθενείς με ρεσμαηικές παθήζεις  



ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α! 


