
 

ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ* ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ§ 

ΕΜΒΟΛΙΟ      ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ      ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ  

Ηπατίτιδασ  Β  Σοβαρι αλλεργικι αντίδραςθ 
(αναφυλακτοειδοφσ τφπου) ςε 
προθγοφμενθ δόςθ ι ςε ςυςτατικό 
του εμβολίου 

 Σοβαρό ι μζτριασ βαρφτθτασ  οξφ νόςθμα  με ι χωρίσ πυρετό 

 Νεογνό με βάροσ <2000 g (Βλζπε επεξθγιςεισ ΕΠΕ) 
 

Διφκερίτιδασ-Τετάνου-Κοκκφτθ 
(DTaP) 
 
Διφκερίτιδασ-Τετάνου-Κοκκφτθ 
τφπου ενθλίκου (Tdap) 
 
Διφκερίτιδασ- Τετάνου (DT, Td) 
 

 Σοβαρι αλλεργικι αντίδραςθ 
(αναφυλακτοειδοφσ τφπου)ςε 
προθγοφμενθ δόςθ ι ςε ςυςτατικό 
του εμβολίου 

 Για τα εμβόλια που περιζχουν 
αντιγόνα κοκκφτθ:  εγκεφαλοπάκεια 
(κϊμα, μειωμζνο επίπεδο 
ςυνείδθςθσ, παρατεταμζνοι 
ςπαςμοί) μθ αποδιδόμενο ςε άλλθ 
αιτία, εντόσ 7 θμερϊν από τον 
εμβολιαςμό 

 

 Σοβαρό ι μζτριασ βαρφτθτασ  οξφ νόςθμα  με ι χωρίσ πυρετό 

 Σφνδρομο Guillain-Barrė (GBS) εντόσ 6 εβδομάδων από εμβολιαςμό με 

ςκεφαςμα που περιζχει τοξοειδζσ του τετάνου 

 Ιςτορικό αντίδραςθσ υπερευαιςκθςίασ τφπου Arthus μετά από χοριγθςθ 

εμβολίου που περιζχει τοξοειδζσ τετάνου ι διφκερίτιδασ. Αναβολι 

εμβολιαςμοφ με παρόμοιο ςκεφαςμα ζωσ και 10 ζτθ από τθν τελευταία 

δόςθ  

 Για τα εμβόλια που περιζχουν αντιγόνα κοκκφτθ:  εξελιςςόμενο  ι αςτακζσ 

νευρολογικό νόςθμα (περιλαμβανομζνων και των βρεφικϊν ςπαςμϊν), μθ 

ελεγχόμενοι ςπαςμοί ι εξελιςςόμενθ εγκεφαλοπάκεια μζχρι τθν 

αντιμετϊπιςθ ι ςτακεροποίθςθ τθσ κατάςταςθσ 

 Μόνο για το DTaP ι DTP: 

 Θερμοκραςία > 40.5ο C εντόσ 48 ωρϊν από τον εμβολιαςμό με DTP ι DTaP 

 Επειςόδιο απϊλειασ ςυνείδθςθσ εντόσ 48 ωραπό τον εμβολιαςμό με DTP ι 
DTaP 

 Σπαςμοί εντόσ 3 θμερϊν από τον εμβολιαςμό με DTP ι DTaP 

 Επίμονο, απαρθγόρθτο κλάμα διάρκειασ ≥ 3 ωρϊν εντόσ 48 ωρϊν από τον 
εμβολιαςμό με DTP ι DTaP 
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Ζναντι ροταϊοφ  Σοβαρι αλλεργικι αντίδραςθ 
(αναφυλακτοειδοφσ τφπου) ςε 
προθγοφμενθ δόςθ ι ςε ςυςτατικό 
του εμβολίου 

 Σοβαρι μικτι ανοςοανεπάρκεια 
(SCID) 

 Ιςτορικό εγκολεαςμοφ 

 Σοβαρό ι μζτριασ βαρφτθτασ  οξφ νόςθμα  με ι χωρίσ πυρετό 

 Ανοςοανεπάρκεια εκτόσ SCID 

 Χρόνια γαςτρεντερικι νόςοσ 

 Διςχιδισ ράχθ ι εκςτροφι κφςτεωσ 

Αιμοφίλου ινφλουζντηασ τφπου 
b (Hib)  

 Σοβαρι αλλεργικι αντίδραςθ 
(αναφυλακτοειδοφσ τφπου) ςε 
προθγοφμενθ δόςθ ι ςε ςυςτατικό 
του εμβολίου 

 Βρζφθ, θλικίασ  <6 εβδομάδων 
 

 Σοβαρό ι μζτριασ βαρφτθτασ  οξφ νόςθμα  με ι χωρίσ πυρετό 
 

Αδρανοποιθμζνο ζναντι 
πολιομυελίτιδασ (IPV) 

 Σοβαρι αλλεργικι αντίδραςθ 
(αναφυλακτοειδοφσ τφπου) ςε 
προθγοφμενθ δόςθ ι ςε ςυςτατικό 
του εμβολίου 

 

 Σοβαρό ι μζτριασ βαρφτθτασ  οξφ νόςθμα  με ι χωρίσ πυρετό 

 Κφθςθ 

Πνευμονιοκοκκικό ςυηευγμζνο 
ι πολυςακχαριδικό 
(PCV ι PPSV23) 

 Σοβαρι αλλεργικι αντίδραςθ (πχ 
αναφυλακτοειδισ) ςε προθγοφμενθ 
δόςθ ι ςε ςυςτατικό του εμβολίου 
(για το PCV13 περιλαμβάνεται και θ 
αλλεργία ςε άλλο εμβόλιο που 
περιζχει τοξοειδζσ διφκερίτιδασ ) 

 
 

 Σοβαρό ι μζτριασ βαρφτθτασ  οξφ νόςθμα  με ι χωρίσ πυρετό 
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Ιλαράσ –Παρωτίτιδασ- Ερυκράσ  Σοβαρι αλλεργικι αντίδραςθ (πχ 
αναφυλαξία) ςε προθγοφμενθ δόςθ 
ι ςε ςυςτατικό του εμβολίου 

 Κφθςθ 

 Σοβαρι ανοςοανεπάρκεια 
(αιματολογικοί ι ςυμπαγείσ όγκοι, 
χθμειοκεραπεία, ςυγγενισ 
ανοςοανεπάρκεια, μακράσ διάρκειασ 
ανοςοκαταςταλτικι κεραπεία ι 
αςκενείσ με HIV και ςοβαρι 
ανοςοκαταςτολι)  

 Σοβαρό ι μζτριασ βαρφτθτασ  οξφ νόςθμα  με ι χωρίσ πυρετό 

 Πρόςφατθ λιψθ, εντόσ 11 μθνϊν, αντιςωμάτων που περιζχονται ςε 

παράγωγα αίματοσ (το ακριβζσ  χρονικό διάςτθμα εξαρτάται από το προϊόν) 

 Ιςτορικό κρομβοπενίασ ι κρομβοπενικισ πορφφρασ 

 Διενζργεια φυματινοαντίδραςθσ  (Mantoux). Εφόςον δεν γίνει ταυτόχρονα 

με το εμβόλιο, ςυςτινεται μετά τθν παρζλευςθ 2 εβδομάδων από τον 

εμβολιαςμό 

Ανεμευλογιάσ   Σοβαρι αλλεργικι αντίδραςθ 
(αναφυλακτοειδισ) ςε προθγοφμενθ 
δόςθ ι ςε ςυςτατικό του εμβολίου 

 Κφθςθ 

 Σοβαρι ανοςοανεπάρκεια 
(αιματολογικοί ι ςυμπαγείσ όγκοι, 
χθμειοκεραπεία, ςυγγενισ 
ανοςοανεπάρκεια, μακράσ διάρκειασ 
ανοςοκαταςταλτικι κεραπεία ι 
αςκενείσ με HIV και ςοβαρι 
ανοςοκαταςτολι) 

 Σοβαρό ι μζτριασ βαρφτθτασ  οξφ νόςθμα  με ι χωρίσ πυρετό 

 Πρόςφατθ χοριγθςθ, εντόσ 11 μθνϊν, αντιςωμάτων που περιζχονται ςε 

παράγωγα αίματοσ (το ακριβζσ  χρονικό διάςτθμα προςδιορίηεται από το 

προϊόν) 

 Χοριγθςθ αντιικϊν φαρμάκων ( acyclovir, famciclovir, valacyclovir) ≤ 24 

ϊρεσ πριν τον εμβολιαςμό. Αποφυγι χοριγθςθσ των παραπάνω αντιικϊν 

για διάςτθμα 14 θμερϊν από τον εμβολιαςμό 

 

Ηπατίτιδασ Α   Σοβαρι αλλεργικι αντίδραςθ 
(αναφυλακτοειδισ) ςε προθγοφμενθ 
δόςθ ι ςε ςυςτατικό του εμβολίου 
 
 
 

 Σοβαρό ι μζτριασ βαρφτθτασ  οξφ νόςθμα  με ι χωρίσ πυρετό 
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*Απόλυτθ αντζνδειξθ: θ κατάςταςθ κατά τθν οποία ο εμβολιαηόμενοσ ζχει ςθμαντικι πικανότθτα ςοβαρισ ανεπικφμθτθσ ενζργειασ.  Σχετικι αντζνδειξθ: θ κατάςταςθ κατά τθν οποία ο εμβολιαηόμενοσ πικανόν 

διατρζχει αυξθμζνο κίνδυνο ςοβαρισ ανεπικφμθτθσ ενζργειασ ι ο εμβολιαςμόσ δυνατόν να οδθγιςει ςε μειωμζνθ ανοςολογικι απάντθςθ, § Για αλλεργία ςτο latex, ςυμβουλευκείτε το αντίςτοιχο φφλλο οδθγιϊν 

του προϊόντοσ 

ΕΜΒΟΛΙΟ      ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ      ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ  
Αδρανοποιθμζνο ζναντι γρίπθσ  Σοβαρι αλλεργικι αντίδραςθ 

(αναφυλακτοειδισ) ςε προθγοφμενθ 
δόςθ ι ςε ςυςτατικό του εμβολίου  

 Σοβαρό ι μζτριασ βαρφτθτασ  οξφ νόςθμα  με ι χωρίσ πυρετό 

 Ιςτορικό GBS εντόσ διαςτιματοσ 6 εβδομάδων από προθγοφμενο 
αντιγριπικό εμβολιαςμό 

 Σε ιςτορικό αναφυλαξίασ ι κνίδωςθσ μετά ζκκεςθ ςε πρωτεϊνθ του αυγοφ, ο 
εμβολιαςμόσ μπορεί να διενεργθκεί ςε περιβάλλον με κατάλλθλο εξοπλιςμό 
και γνϊςεισ αντιμετϊπιςθσ. Συςτινεται θ παρακολοφκθςθ του αςκενι για 
χρονικό διάςτθμα ≥30’ από τον εμβολιαςμό 

Ζναντι του ιοφ των ανκρωπίνων 
κθλωμάτων  

 Σοβαρι αλλεργικι αντίδραςθ 
(αναφυλακτοειδισ) ςε προθγοφμενθ 
δόςθ ι ςε ςυςτατικό του εμβολίου 
 

 Σοβαρό ι μζτριασ βαρφτθτασ  οξφ νόςθμα  με ι χωρίσ πυρετό 

 Κφθςθ  

 Ζναντι μθνιγγιτιδοκόκκου 
ςυηευγμζνο ι πολυςακχαριδικό 

 

 Σοβαρι αλλεργικι αντίδραςθ 
(αναφυλακτοειδισ) ςε προθγοφμενθ 
δόςθ ι ςε ςυςτατικό του εμβολίου 

 Σοβαρό ι μζτριασ βαρφτθτασ  οξφ νόςθμα  με ι χωρίσ πυρετό 
 

Ζναντι  ζρπθτα ηωςτιρα  Σοβαρι αλλεργικι αντίδραςθ 
(αναφυλακτοειδισ) ςε προθγοφμενθ 
δόςθ ι ςε ςυςτατικό του εμβολίου 

 Κφθςθ 

 Σοβαρι ανοςοανεπάρκεια 
(αιματολογικοί ι ςυμπαγείσ όγκοι, 
χθμειοκεραπεία, ςυγγενισ 
ανοςοανεπάρκεια, μακράσ διάρκειασ 
ανοςοκαταςταλτικι κεραπεία ι 
αςκενείσ με HIV και ςοβαρι 
ανοςοκαταςτολι) 

 Σοβαρό ι μζτριασ βαρφτθτασ  οξφ νόςθμα  με ι χωρίσ πυρετό 

 Χοριγθςθ αντιικϊν φαρμάκων (acyclovir, famciclovir, valacyclovir) ≤ 24 ϊρεσ 

πριν τον εμβολιαςμό. Αποφυγι χοριγθςθσ των παραπάνω αντιικϊν για 

διάςτθμα 14 θμερϊν από τον εμβολιαςμό 

 

Τροποποιθμζνο από: CDC. “General Recommendations on Immunization: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP).” MMWR 2011; 60(No. RR-2), p. 40–41.                                   www.infovac.gr 


