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ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ 

Ο εμβολιασμός «όπλο» για την προστασία της ανθρώπινης ζωής 

 

«Πλέον γνωρίζουμε με αποδείξεις ότι έχουμε ένα αποτελεσματικό εργαλείο, ένα 

εμβόλιο για την προστασία από τον ιό HPV και για την πρόληψη του καρκίνου του 

τραχήλου της μήτρας και των άλλων καρκίνων που αυτός προκαλεί, και αυτό είναι 

ένα ιδιαίτερα σημαντικό μήνυμα δίπλα στα όσα ήδη γνωρίζαμε σχετικά με την αξία του 

εμβολιασμού για όλους». Αυτό ήταν το κοινό συμπέρασμα των επιστημόνων που 

συζήτησαν τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας τα οποία παρουσιάστηκαν στη διάρκεια 

της δεύτερης διαδικτυακής εκδήλωσης (webinar) με θέμα «HPV Η Πρόληψη είναι στο 

Χέρι σου», που διοργάνωσε η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ – 

Ενημέρωση για τον καρκίνο στην παιδική και εφηβική ηλικία» (www.karkinaki.gr), με 

επιστημονικό συνεργάτη το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων 

– CLEO (www.cleoresearch.org). 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που δημοσιεύτηκαν μόλις πριν από λίγες ημέρες στο 

New England Journal of Medicine, παρουσίασε ο Δρ. Θεοκλής Ζαούτης, Παιδίατρος – 

Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας και Επιστημονικός 

Διευθυντής του CLEO. Όπως τόνισε, πρόκειται για την πρώτη έρευνα που επιβεβαιώνει 

την αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά του HPV στην πρόληψη του καρκίνου, 

καθώς έως τώρα οι έρευνες έδιναν στοιχεία μόνο για προστασία από προκαρκινικές 

αλλοιώσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας, περισσότερες από 1,5 εκατ. γυναίκες και κορίτσια 

ηλικίας από 10 έως 30 ετών εξετάστηκαν από το 2006 έως το 2017 και τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι όσες δεν έκαναν το εμβόλιο κατά του HPV διέτρεχαν διπλάσιο κίνδυνο να 

νοσήσουν από καρκίνο σε σύγκριση με όσες το έκαναν. Μάλιστα στα κορίτσια έως 18 

ετών το ποσοστό προστασίας για όσα εμβολιάστηκαν ξεπερνούσε το 85%!  

 

Ο Δρ. Ζαούτης επανέλαβε την άποψή του ότι τα εμβόλια είναι πιθανότατα η 

σημαντικότερη ανακάλυψη στην ιστορία της ιατρικής επιστήμης, καθώς χάρη σε αυτά 

εξαφανίστηκαν ασθένειες που στο παρελθόν κόστισαν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. 

Ειδικά σε ό,τι αφορά το εμβόλιο κατά του HPV, ο Δρ. Ζαούτης τάχθηκε υπέρ της ένταξης 

του στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού και για τα αγόρια, κάτι που αποτελεί στόχο 

της ΑΜΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ. 

 

Στο ίδιο μήκος κύματος η κα Κατερίνα Κατσιμπάρδη, Παιδίατρος – Διδάκτωρ του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκός Υπότροφος Πανεπιστημιακής Ογκολογικής 

Αιματολογικής Μονάδας (ΠΟΑιΜ) στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ – 

Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», τόνισε ότι η επέκταση του εμβολιασμού κατά του HPV 
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στα αγόρια εκτιμάται πως θα αποτρέψει την εμφάνιση καρκίνου σε περίπου 30.000 

άνδρες στη Βρετανία τα επόμενα 40 χρόνια, ενώ πρόσθεσε ότι περισσότερες από 16 

χώρες έχουν ήδη εντάξει το εμβόλιο στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, κάτι που 

εκτίμησε ότι πρέπει να γίνει και στη χώρα μας. 

 

Η κα Κατσιμπάρδη ξεκαθάρισε ότι τα συγκεκριμένα εμβόλια δεν περιέχουν τον ιό και 

άρα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να προκαλέσουν καρκίνο, ενώ σημείωσε ότι 

κυκλοφορούν ήδη σε 190 χώρες, έως σήμερα έχουν χορηγηθεί πάνω από 100 εκατ. 

δόσεις παγκοσμίως και έχουν αποδειχθεί ασφαλή. 

 

Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό γενικότερα, και οι δύο ομιλητές υποστήριξαν ότι τα 

εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελούν πολύτιμα «όπλα» για την προστασία της 

ανθρώπινης ζωής, ενώ επισήμαναν ότι ειδικά φέτος, λόγω της πανδημίας COVID-19, 

είναι απαραίτητος για όλους και ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ο 

εμβολιασμός έναντι της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου, ώστε να θωρακιστεί το 

σύστημα υγείας έναντι σοβαρών παρενεργειών του νέου ιού. 

 

Τη συζήτηση συντόνισε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΜΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ, Γιάννης Λιάρος και 

οι ομιλητές απάντησαν σε πλήθος ερωτήσεων που υποβλήθηκαν κυρίως από γονείς 

που παρακολούθησαν τη συζήτηση. 

 

Η εκδήλωση έγινε με την ευγενική στήριξη των εταιρειών MSD Greece και Roche και τη 

διοργάνωση επιμελήθηκε η εταιρεία PHOCUS. 

 

 


