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Η καθιέρωση του εμβολιασμού έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) αποτελεί
μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης Γυναικολογίας. Η σημασία του
εμβολιασμού έχει καταδειχθεί σε αξιόλογες επιστημονικές μελέτες και αποτελεί μία διεθνώς
καθιερωμένη παρέμβαση της προληπτικής Ιατρικής.
Στη χώρα μας το εμβόλιο έναντι του Iού των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV) έχει ενταχθεί
στα υποχρεωτικά εμβόλια που προτείνει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Η καθιέρωση
όμως του HPV εμβολιασμού παρά την δωρεάν προσφορά του εμβολίου μέχρι και την ηλικία
των 26 ετών, υπολείπεται κατά πολύ με μία πτωχή εμβολιαστική κάλυψη.
Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία στηρίζει ανεπιφύλακτα τα μέτρα που
προτείνει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, τα οποία ισχύουν ήδη από τον Ιανουάριο
2015 και αφορούν την υλοποίηση και αποζημίωση του HPV εμβολιασμού.


Το εμβόλιο συστήνεται για όλα τα κορίτσια 11-15 ετών και για τις γυναίκες 15-26
ετών που δεν έχουν προλάβει να εμβολιαστούν στην αρχικά προτεινόμενη ηλικία. Η
ηλικία έναρξης της σύστασης εμβολιασμού μετατέθηκε από τα 12 στα 11 έτη για να
εξασφαλιστεί πιο έγκαιρη πρόληψη. Πιο συγκεκριμένα, το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών προτείνει δύο δόσεις για τις ηλικίες 11-15 ετών με μεσοδιάστημα 6
μηνών (σχήμα 0, 6) που εξακολουθούν να χορηγούνται δωρεάν. Οι δύο δόσεις
παρέχουν το ίδιο εμβολιαστικό αποτέλεσμα με την χρήση τριών δόσεων σε αυτή την
ηλικιακή ομάδα. Σε περίπτωση που οι δύο δόσεις γίνουν σε μεσοδιάστημα
μικρότερο των 6 μηνών απαιτείται και 3η δόση μετά τους έξι μήνες. Η μείωση των
δόσεων σε 2 από 3 για τις νεότερες εφήβους ευνοεί την αύξηση της συμμόρφωσης
και άρα της εμβολιαστικής κάλυψης, η οποία είναι απαραίτητη ώστε να
εξασφαλιστεί το μέγιστο αποτέλεσμα στη μείωση των HPV σχετιζόμενων νοσημάτων
στη χώρα μας.



Για τις έφηβες 15 - 18 ετών ο εμβολιασμός εξακολουθεί να χορηγείται δωρεάν με
βάση το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, με το εμβολιαστικό σχήμα να
περιλαμβάνει τρεις δόσεις. Επίσης, προτείνεται ο εμβολιασμός όλων των
ομοφυλόφιλων ανδρών από 18 – 26 ετών.



Ανακοινώθηκε το τέλος της δυνατότητας δωρεάν εμβολιασμού των μεγαλύτερων
γυναικών, γεγονός που πρέπει να λειτουργήσει ως έναυσμα για τον εμβολιασμό
τους, τον οποίο έχουν ήδη καθυστερήσει. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δωρεάν
χορήγηση του εμβολίου για όλες τις γυναίκες 18 - 26 ετών (με το γνωστό σχήμα 0, 12, 6 μήνες) μόνο μέχρι τις 31/12/2016, ενώ από 01/01/2017 το εμβόλιο παύει να
χορηγείται δωρεάν και θα πρέπει να πληρώνεται εξ’ ολοκλήρου από την
ασφαλιζόμενη αυτής της ηλικιακής ομάδας.
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Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία θεωρεί ιδιαίτερης σημασίας την
ενημέρωση των Μαιευτήρων – Γυναικολόγων αλλά και των λοιπών συνεργαζόμενων ιατρών
άλλων ειδικοτήτων και επαγγελματιών υγείας για το εμβολιαστικό πρόγραμμα έναντι του
Iού των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV) με σκοπό την ικανοποιητική κάλυψη νέων
γυναικών στην Ελλάδα αλλά και την αξιοποίηση της δωρεάν χορήγησης του εμβολίου σε
όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες.
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