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Ν
α εμβολιάσουν τα παιδιά τους άνω των 
12 ετών ενόψει της έναρξης της σχολικής 
χρονιάς καλούν οι ειδικοί τους γονείς, 

ξεκαθαρίζοντας μέσω της Realnews ότι τα εμ-
βόλια που έχουν εγκριθεί είναι ασφαλή. Οι επι-
στήμονες επισημαίνουν σε όλους τους τόνους 
ότι ο κίνδυνος νόσησης και νοσηλείας σε αυτές 
τις ηλικίες δεν είναι μηδενικός, ενώ, όπως απο-
καλύπτουν, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, ίσως και 
νωρίτερα, θα έχουν γίνει γνωστά τα αποτελέ-
σματα για την ασφάλεια των εμβολίων σε παι-
διά ηλικίας από 5 ετών και άνω. Στόχος διεθνώς 
είναι η θωράκιση του νεότερου ανήλικου πλη-
θυσμού. Ως εκ τούτου, εκτιμάται πως, ακόμη 
και μέσα στον Νοέμβριο, θα πληρούνται όλες 
οι προϋποθέσεις ώστε να ανοίξει η πλατφόρ-
μα εμβολιασμού και για τα άτομα που ανήκουν 
στην ηλικιακή ομάδα 5 έως 11 ετών. 

Πότε και πώς 
θα εμβολιαστούν
οι μαθητές

Καθώς εντείνεται η ανησυχία στη χώρα μας για το ισχυρό ενδε-
χόμενο ο ιός να πλήξει τον παιδικό πληθυσμό, που παραμένει σε 
μεγάλο βαθμό ανεμβολίαστος, ο Δημήτρης Παρασκευής, ανα-
πληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής στο 
ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων του υπουρ-
γείου Υγείας, επιχειρεί να βάλει τα επιστημονικά δεδομένα στη 
σωστή διάσταση. 

Ασφάλεια 
«Οι κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα εμβόλια (Pfizer και Moderna) 
είναι ασφαλή για παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω. Με βάση αυ-
τά τα αποτελέσματα, οι διεθνείς οργανισμοί φαρμάκων έχουν χο-
ρηγήσει έγκριση για τον εμβολιασμό των παιδιών. Αντιλαμβανό-
μαστε την επιφυλακτικότητα των γονέων, αλλά μέχρι σήμερα δεν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή και συνεπώς 
μπορούν να τα εμπιστευθούν άφοβα για τα παιδιά τους», δηλώ-
νει ο κ. Παρασκευής, συμπληρώνοντας ότι πραγματοποιούνται 
κλινικές μελέτες και σε παιδιά κάτω των 12 ετών και πιθανόν σύ-
ντομα θα δοθεί έγκριση. 

Ηδη οι ΗΠΑ έχουν αιτηθεί την έγκριση των εμβολίων για νεότε-
ρες ηλικίες. Ωστόσο, όπως σημειώνει, «μέχρι τότε η πρόληψη θα 
βασίζεται σε πρακτικές ενισχυμένων διαγνωστικών ελέγχων, τή-

Κορυφαίοι 
επιστήμονες 

αναλύουν όλα τα 
δεδομένα για τα 

παιδιά ηλικίας 12 
έως 15 ετών. Τον 

Νοέμβριο εκτιμάται 
ότι θα ανοίξει για 

τις ηλικίες 5 έως 11 
ετών η πλατφόρμα 

εμβολιασμού 

ρηση μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, 
υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους, καθώς και αποφυγή 
επαφής με ευπαθείς ομάδες, αν υπάρχει υπο-
ψία έκθεσης στον ιό». 

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Παρασκευής εξηγεί 
ότι τα παιδιά διατρέχουν πολύ μικρότερο κίνδυ-
νο για σοβαρή νόσο COVID-19, αλλά ο κίνδυ-
νος δεν είναι μηδενικός. «Αυτός είναι και ένας 
από τους σημαντικούς λόγους που συνιστάται ο 
εμβολιασμός στα παιδιά. Γενικότερα, λόγω του 
χαμηλού κίνδυνου για σοβαρή νόσο στα παιδιά, 
δεν αναμένεται ιδιαίτερη επιβάρυνση του ΕΣΥ 
απ’ αυτές τις ηλικίες», επισημαίνει ο καθηγητής. 

Αναφορικά με την επιβολή υποχρεωτικότη-
τας εμβολιασμού στα παιδιά άνω των 12 ετών, 
το μέλος της επιτροπής των εμπειρογνωμό-
νων τονίζει ότι «δεν υπάρχει λόγος να καταστεί 
υποχρεωτικό το εμβόλιο σε αυτή την ηλικιακή 
ομάδα. Προκειμένου να αναχαιτιστεί η επέλα-
ση του στελέχους “Δέλτα”, θα πρέπει να επιτύ-
χουμε υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού. Αυ-
τή η νέα κατάσταση έχει καταστήσει αναγκαίο 
και τον εμβολιασμό στα παιδιά. Αναφορικά με 
την υποχρεωτικότητα, το ζητούμενο, γενικότε-
ρα, είναι να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερη κάλυψη μέσω της πειθούς». 

Προστασία 
Ο εμβολιασμός των παιδιών άνω των 12 ετών 
είναι πολύ σημαντικός για τον έλεγχο της παν-
δημίας COVID-19 αναφέρει ο καθηγητής Λοι-
μωξιολογίας Χαράλαμπος Γώγος. «Θα προστα-
τεύσει τα παιδιά από τις σπάνιες αλλά εν δυνά-
μει σοβαρές επιπλοκές της νόσου ακόμα και σε 
αυτές τις ηλικίες. Πέραν αυτού, έχει πολύ μεγά-
λη σημασία και για την προφύλαξη ευάλωτων 
ατόμων στο περιβάλλον του παιδιού, καθώς 
και για την επάνοδο του παιδιού στις συνήθεις 
δραστηριότητες και στη διά ζώσης εκπαίδευ-


