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Τα στοιχεία που συνοψίζουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ

Παιδιά και εμβολιασμό$, σύμφωνα με us συστάσεκ του CDC
To CDC (Centers for Disease
Control and Prevention) συνιστά
όλα τα παιδιά άνω ίων 12 ετών
να εμβολιαστούν έναντι του ιού
SARS-CoV-2. Οι Ιατροί ms θεραπευτικήε Κλινικήε ms ΙατρικήΞ
Σχολήε του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη
νών, θεοδώρα Ψαλτοπούλου,
Πάνοε Μαλανδράκηε, fidvvns

Ντάνασηε και θάνοε Δημόπουλθ5 (ΠρύτανηΒ ΕΚΠΑ) συνοψί
ζουν tis νεότερεε οδηγίεε του
CDC otis ΗΠΑ.
Παρότι λιγότερα παιδιά έχουν
προσβληθεί με λοίμωξη COVID19 σε σχέση με rous ενήλικεε, τα
παιδιά μπορούν να προσβλη
θούν και να μεταδώσουν τον ιό
σε άλλουε. Ο μαζικόΒ εμβολια

σμό5 αποτελεί ραχοκοκαλιά στην
αντιμετώπιση ms πανδημίαΞ,
μιαε και οι πλήρωΞ εμβολιασμέ
νοι σταδιακά είναι ασφαλέε να
γυρνούν στην καθημερινότητα
tous, όπω5 την εποχή πριν την
πανδημία.
Τα εμβόλια εναντίον του ιού
SARS-CoV-2 έχουν αποδειχθεί
ασφαλή και αποτελεσματικά,

ενώ η παρακολούθηση ms
ασφάλειαε tous είναι η πιο ενδελεχήε στην ιστορία των ΗΠΑ. Τα
παιδιά άνω των 12 ετών πρέπει
να λάβουν 2 δόσειε του mRNA
εμβολίου ms sraipsias Pfizer,
ενώ είναι ασφαλέε να λάβουν
και τα υπόλοιπα προγραμματι
σμένα εμβόλια tous, xcopis να
είναι απαραίτητο να υπάρχει

κενό 14 μερών μεταξύ των δια
φορετικών εμβολίων.
Οι γονείε οφείλουν να ενημε
ρώσουν τον παιδίατρο για τυχόν
αλλεργίεε στο ιστορικό του παι
διού και το παιδί πρέπει να παραμείνει καθιστά για 15 λεπτά μετά
τον εμβολιασμό και σε ιατρική
παρακολούθηση για διάστημα 15
έωε 30 λεπτών για την σπάνια πι

θανότητα σοβαρή5 αλλεργικήΞ
αντίδρασηε. Πιθανέ5 ανεπιθύμητεε ενέργειε3 στο σημείο του εμ
βολιασμού τοπικά είναι novos,
ερυθρότητα και οίδημα, ενώ συ
στηματικά πιθανά το παιδί μπορεί
να εμφανίσει κόπωση, κεφαλαλ
γία, μύίκούε novous, πυρετό ή
ναυτία, συμπτώματα που αποδράμουν ovtos λίγων ημερών.
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