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Τείχος ανοσίας από τους ενηλίκους
Στην όσο ίο δυνατόν μεγαλύτερη εμ-

βολιαστική κάλυψη των ενηλίκων
έναντι τηε COVID-19 εστιάζουν ει
δικοί επιστήμονεε στη χώρα μαε,
παραπέμπονταε στο μέλλον τη συ
ζήτηση για έναν ενδεχόμενο εμβο
λιασμό παιδιών και εφήβων. Προε
το παρόν, έγκριση για χορήγηση
του εμβολίου τηε Pfizer σε παιδιά
άνω των 12 ετών έχουν δώσει οι
ρυθμιστικέε αρχέε στον Καναδά
και στιε ΗΠΑ (όπου έχει εγκριθεί
και από την Αμερικανική Ακαδημία
Παιδιατρικήε), ενώ το σχετικό αίτη
μα εξετάζεται και από τον Ευρωπα
ϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).
Ανάλογα με την απόφασή του θα
τροποποιηθούν και οι συστάσειε
τηε Εθνικήε Επιτροπήε στη χώρα
μαε, και όπωε ανέφερε προχθέε ο
γενικόε γραμματέαε Πρωτοβάθμιαε Φροντίδαε Υγείαε Μάριοε Θεμιστοκλέουε, «από τον Σεπτέμβριο
είναι πιθανό να εμβολιάζονται και
τα παιδιά».
Πριν από λίγεε ημέρεε, η πρόεδροε τηε Εθνικήε Επιτροπήε Εμ
βολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου χα
ρακτήρισε εμμέσωε ωε πρόωρη τη
συζήτηση για τον εμβολιασμό των

Η συζήτηση για
εμβολιασμό των
παιδιών στην Ελλάδα
είναι πρόωρη όταν
ακόμα υπάρχουν κενά
στον εμβολιασμό του
ενήλικου πληθυσμού.
παιδιών στη χώρα μαε, όταν, όπωε
είπε, «υπάρχουν κενά στον εμβολια
σμό των ενηλίκων και μάλιστα των
υπερηλίκων». Αλλωστε, σύμφωνα
με τουε ειδικούε, ο εμβολιασμόε
των παιδιών στοχεύει κυρίωε στη
μείωση τηε διασποράε στην κοινό
τητα και στο χτίσιμο του τείχουε
ανοσίαε και λιγότερο στην προ
στασία τουε από τη νόσο, καθώε
οι περιπτώσειε σοβαρήε νόσησηε
στιε μικρέε ηλικίεε είναι σπάνιεε.
«Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα
debate σχετικά με τον εμβολιασμό
των παιδιών και κυρίωε των μικρό
τερων ηλικιών», σημειώνει στην
«Κ» η καθηγήτρια Παιδιατρικήε
Λοιμωξιολογίαε του ΕΚΠΑ Μαρία

Τσολιά. Και συνεχίζει: «Οι βασικέε
επιφυλάξειε είναι ότι, επειδή στα
παιδιά η νόσοε είναι πολύ ήπια,
για να χρησιμοποιηθούν εμβόλια
θα πρέπει να αποδειχθεί περίτρανα
η ασφάλειά τουε με μεγάλεε κλιντκέε μελέτεε. Από την άλλη, το να
εμβολιαστούν παιδιά, που δεν κιν
δυνεύουν από τη νόσο στον βαθ
μό που κινδυνεύουν οι ενήλικοι,
θα μπορούσε να θεωρηθεί και ωε
“σπατάλη”, όταν υπάρχουν αναπτυσσόμενεε χώρεε όπου ο πληθυσμόε δεν εμβολιάζεται και υπάρχει
πάντα ο κίνδυνοε εμφάνισηε νέων
μεταλλαγμένων στελεχών. Το βλέμ
μα μαε, λοιπόν, θα πρέπει να είναι
πιο σφαιρικό όσον αφορά τουε εμβολιασμούε σε παγκόσμιο επίπεδο».
Στα υπέρ του εμβολιασμού των
παιδιών είναι, σύμφωνα με την κ.
Τσολιά, ότι υπάρχουν εμβόλια απο
τελεσματικά και ασφαλή. «Επίσηε,
ο εμβολιασμόε των παιδιών θα μπο
ρούσε να είναι άλλο ένα λιθαράκι
για τον περιορισμό τηε κυκλοφορίαε του ιού. Τα παιδιά μπορεί να
κινδυνεύουν λιγότερο, αλλά μπο
ρούν να μολυνθούν και να μεταδώ
σουν τον ιό στιε οικογένειέε τουε,

και έχουμε πολλά σχετικά παρα
δείγματα».
Τη θέση ότι το τείχοε ανοσίαε
θα πρέπει να χτιστεί από τουε ενηλίκουε εκφράζει ο καθηγητήε Ιατρικήε και πρύτανηε του ΕΚΠΑ Θάνοε
Δημόπουλοε. Οπωε αναφέρει στην
«Κ», «αυτή τη στιγμή προφανώε
από πλευράε ανεπιθύμητων ενερ
γειών δεν αναμένεται να υπάρχουν
διαφορέε όσον αφορά τον εμβολι
ασμό των παιδιών. Πρόκειται για
εμβόλια ασφαλή, που έχουν δοκι
μαστεί στην πράξη και για τα οποία
έχουμε μεγάλη εμπειρία. Το θέμα
είναι όταν πρέπει κάποιοε προτεραιοποιήσει τουε εμβολιασμούε,
πού θα στραφεί.
Στη χώρα μαε έχουμε ακόμα κε
νά στον εμβολιασμό των ενηλίκων,
οπότε εκτιμώ ότι δεν είναι κάτι που
μπαίνει σε συζήτηση σε αυτή τη
φάση». Και όπωε επισημαίνει ο κα
θηγητήε, «αν και ο εμβολιασμόε
των παιδιών θα μπορούσε να βο
ηθήσει στο τείχοε ανοσίαε, αυτό
θα πρέπει να χτιστεί από τα άτο
μα που είναι 18 ετών και άνω. Αε
επητεντρωθούμε σε αυτό».
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