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Χαιρετισμός Προέδρου
Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, σας προσκαλώ στο 47ο Ετήσιο
Συμπόσιο της ΠΕΒΕ που για δεύτερη συνεχή φορά θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Η επιτυχία των προηγούμενων Συμποσίων είναι μια βαριά κληρονομιά που μας ωθεί να κάνουμε ακόμα καλύτερη την
εφετινή επιστημονική διοργάνωση.
Με τις σκέψεις αυτές και με σταθερό στόχο την παροχή σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και πληροφόρησης, επιλέξαμε
μία ποικιλία θεμάτων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της Παιδιατρικής και αποσκοπούν στη συνεχή επιμόρφωση του
Παιδιάτρου πάνω στις σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές εξελίξεις στην εποχή της εθνικής και παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης μέσα από ολιγομελή
τμήματα (workshops) πάνω σε καθημερινά προβλήματα του Παιδιατρικού Ιατρείου (επιληπτικά & μη επιληπτικά επεισόδια,
τρόποι χορήγησης εισπνεομένων, βασική ερμηνεία καρδιογραφήματος, εκτίμηση βάδισης στα παιδιά). Καθ’ όλη τη διάρκεια
του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
Ήδη, από τις προηγούμενες χρονιές, στα πλαίσια του ετησίου Συμποσίου της Εταιρίας, είχε άτυπα καθιερωθεί μία τιμητική
ομιλία από μία διακεκριμένη ξένη ομιλήτρια ή ομιλητή, θεσμό που αποφασίσαμε να συνεχίσουμε. Για φέτος, το ρόλο αυτό
θα αναλάβει ο Καθηγητής Scott Pomeroy (Director of the Department of Paediatric Neurology, Boston’s Children Hospital,
Harvard University, USA) ένας από τους πλέον καταξιωμένους Παιδoνευρολόγους και Παιδονευροογκολόγους στον
κόσμο, τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.
Η εξαίρετη συνάδελφος ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής κυρία Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου, θα μας ταξιδέψει στο
παρελθόν, στο παρόν αλλά και το μέλλον της Παιδιατρικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος μέσα από ντοκουμέντα, ιστορίες,
φωτογραφίες αλλά και προσωπικές μνήμες. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι, αλλά και για να μαθαίνουν οι νεώτεροι...
Οι υπόλοιποι ομιλητές είναι έμπειροι, καταξιωμένοι Έλληνες Παιδίατροι, από όλες τις βαθμίδες και γωνιές της Παιδιατρικής
οικογένειας και η παρουσία τους θεωρώ ότι αποτελεί εχέγγυο για την εκπλήρωση των στόχων του Συμποσίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά, θεωρούμε τη συμμετοχή σας τιμητική και καθοριστική για την επιτυχία του
Συμποσίου.
Με εκτίμηση
Δημήτριος Ι. Ζαφειρίου
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου & της Παιδιατρικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος
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Φορέας Διοργάνωσης

Παιδιατρική Εταιρία Βορείου Ελλάδος
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Δ. Ζαφειρίου
Αντιπρόεδρος: Θ. Καραγκιόζογλου - Λαμπούδη
Γεν. Γραμματέας: Ε. Βαργιάμη
Ταμίας: Ν. Καρανταγλής
Μέλος: Κ. Παπαδοπούλου – Λεγμπέλου
Ειδ. Γραμματέας: Ε. Χατζηαγόρου
Αναπλ. Ταμίας: Δ. Γίδαρης

Οργανωτής

Αθήνα: Κ. Βάρναλη 29, 15233 Χαλάνδρι, Τ: 210 6833600, F: 210 6847700
Θεσσαλονίκη: Ελευθερίου Βενιζέλου 3, 54624, Τ: 2310-527376, E-mail: info@pco-convin.gr
www.pco-convin.gr | congress@pco-convin.
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Συνοπτικό Πρόγραμμα
Σάββατο 8 Απριλίου 2017
09:00-21:00

Λειτουργία Γραμματείας - Εγγραφές

Κυριακή 9 Απριλίου 2017
09:00-14:30

Λειτουργία Γραμματείας - Εγγραφές

Κλινικά Εργαστήρια
10:00-10:30

10:00-10:30

10:30-11:00

• Επιληπτικά και μη επιληπτικά
επεισόδια

10:30-11:00

11:00-11:30

• Τρόποι χορήγησης εισπνεομένων

11:00-11:30

11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00

• Βασική ερμηνεία
καρδιογραφήματος – πρακτικά
παραδείγματα
• Βάδιση στα παιδιά: ορθοπεδική –
νευρολογική προσέγγιση

14:00-14:15
14:15-14:30

Διάλειμμα

14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00

Ειδικευόμενοι:
παρουσιάσεις περιστατικών

17:00-17:30
17:30-18:00

Εισήγηση

18:00-18:30

Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ ΠΕΒΕ

18:30-19:00

Διεξαγωγή workshop:
Τεχνικές επικοινωνίας με Γονείς

19:00-19:30

Διάλειμμα καφέ

19:30-19:45

Επίσημη έναρξη

19:45-20:30

Εναρκτήρια διάλεξη

20:30

Γενική Συνέλευση

21:00

Κοκτέιλ Υποδοχής
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Στρογγυλή Τράπεζα Ι

11:30-12:00

Διάλειμμα καφέ

12:00-12:30

Εισήγηση

12:30-13:00
13:00-13:30

Στρογγυλή Τράπεζα ΙΙ

13:30-14:00
14:00-14:15

Ten Best

14:15

Λήξη Συμποσίου
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Επιστημονικό Πρόγραμμα | Σάββατο 8 Απριλίου
Αίθουσα Foyer M2 (Ισόγειο)
09:00 – 21:00 Λειτουργία Γραμματείας – Εγγραφές
Αίθουσες CR1, CR2, CR3, Αίθουσα Μουσείου (Ισόγειο)
10:00 – 14:00 Κλινικά εργαστήρια (workshops με προεγγραφές)
> Ε πιληπτικά και μη επιληπτικά επεισόδια
Δ. Ζαφειρίου, Π. Δραγούμη
> Τ ρόποι χορήγησης εισπνεομένων
Δ. Γίδαρης, Ν. Καρανταγλής
> Β
 ασική ερμηνεία καρδιογραφήματος – πρακτικά παραδείγματα
Κ. Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου, Α. Γιαννόπουλος
> Β
 άδιση στα παιδιά: ορθοπεδική – νευρολογική προσέγγιση
Ν. Λαλιώτης, Ε. Βαργιάμη
Αίθουσα Foyer M2 (Ισόγειο)
14:00 – 14:30 Ελαφρύ γεύμα κλινικών φροντιστηρίων
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης (Ισόγειο)
15:00 – 17:30 Ειδικευόμενοι: παρουσιάσεις περιστατικών
Προεδρείο: Δ. Γίδαρης, Ν. Καρανταγλής
Α’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
> Βρέφος με μεγαλοκεφαλία και ηπατοσπληνομεγαλία: πέρα από τον παιδονευρολόγο...
Ε. Τσεπκεντή, Ε. Βαργιάμη, Μ. Οικονόμου, Ε. Φαρμάκη, Μ. Κυριαζή, Δ. Ζαφειρίου
Β΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
> Υ
 ποτροπιάζουσες παγκρεατίτιδες σε νήπιο με ιστορικό υπερλιπιδαιμίας
Μ. Κατσαφυλούδη, Τ. Μούδιου, Δ. Μαλαμά, Ν. Γομπάκης, Α. Γιαννόπουλος
Γ’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
Βρέφος με στασιμότητα βάρους, ουρολοίμωξη και υπονατριαιμία
Κ. Γκουδίνα, Μ. Πετράκης, Κ. Κολλιός, Ι. Τσανάκας
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Επιστημονικό Πρόγραμμα | Σάββατο 8 Απριλίου
Δ’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
> Τ αχυαρρυθμία σε βρέφος 31 ημερών
Μ. Παπαδοπούλου, Κ. Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
> Κ
 ορίτσι 12 ετών με αρτηρίτιδα Takayasu με πρώτη κλινική εκδήλωση χορειακές κινήσεις
και υπέρταση
Α.Στάμου, Β. Δουλιόγλου, Μ. Σεϊρανίδου, Ά. Φραγκουλίδη, Α. Γιαννόπουλος, Σ. Καρύδα
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
> Π
 ερίπτωση ΟΜΛ σε συνδυασμό με αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο
Α. Κασίμης, Μ. Σβήρκος, Ε. Χοχλιούρου, Ε. Σαμκινίδου, Ο. Βράνη, Κ. Παπαδήμος, Ε. Βόλακλη,
Γ. Ευλαβής, Μ. Σδούγκα
Α’ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
Αναπνευστική δυσχέρεια σε τελειόμηνο νεογνό
Β. Κούρου, Θ. Σταθοπούλου
Β’ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
> Π
 ρωτοπαθής πνευμονική υποπλασία σε νεογνό
Δ. Στεργίδου, Μ. Λιθοξοπούλου, Ε. Μπαμπάτσεβα, Ι. Ευστρατίου, Γ. Σαμαράς, Ε. Χατζητόλιου, Β. Σούμπαση
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ
> Σ πάνια αιτία αναπνευστικής δυσχέρειας σε νεογνό
Ε. Αργυροπούλου, Ι. Κώτσιος, Α. Παυλάκη, Α. Παπαδοπούλου, Ε. Αναστασιάδου, Ι. Τσανάκας
ΠΑΙΔΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ
Νευροβλάστωμα 4S : Ένα αλλιώτικο νευροβλάστωμα
Β. Αβραμίδου, Μ. Κούρτη, Ε. Παπακωνσταντίνου, Α. Αναστασίου, Ε. Σμαρόπουλος,
Ι. Βενιζέλος, Δ. Κολιούσκας
Α’ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΑΠΘ
> Η
 παροδική συστροφή όρχι
Κ. Φαρμάκης, Ι. Πατουλιάς, Θ. Φειδάντσης, Μ. Μητρούδη, Δ. Πατουλιάς, Ι. Βαλιούλης, Δ. Σφουγγάρης
ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ
> Ό
 ψιμα διαγνωσθείσα διαφραγματοκήλη σε αγόρι ηλικιας 12 ετών: ιδιαιτερότητες στην
διάγνωση και την αντιμετώπιση
Ε. Γεωργίου, Α. Τζαντζαρούδη, Χ. Χάιδος, Μ. Παπουτσάκης, Χ. Στεφανίδης, Γ. Τσικόπουλος
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Επιστημονικό Πρόγραμμα | Σάββατο 8 Απριλίου
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ
> Α
 ναφορά περίπτωσης 11χρονης ανήλικης με εικόνα νευρογενούς ανορεξίας με
ψυχαναγκαστικά συμπτώματα
Χ. Κίτσου, Ε. Τσαμάδου, Β. Νταφούλης
Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης (Ισόγειο)
17:30 – 18:00 Εισήγηση
Προεδρείο: Μ. Αθανασίου - Μεταξά
> Λειτουργικές διαταραχές του γαστρεντερικού: ο Παιδίατρος δίνει λύσεις
Θ. Καραγκιόζογλου-Λαμπούδη
18:00 – 18:30 Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ ΠΕΒΕ
18:30 – 19:00 Workshop
Τεχνικές επικοινωνίας με γονείς
Αίθουσα Foyer M2 (Ισόγειο)
19:00 – 19:30 Διάλειμμα καφέ
Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης (Ισόγειο)
19:30 – 19:45 Επίσημη έναρξη
19:45 – 20:30 Εναρκτήρια διάλεξη
Προεδρείο: Δ. Ζαφειρίου, Δ. Κολιούσκας
> M
 anaging multisystem disorders in survivors of childhood brain tumors
Scott Pomeroy
20:30

Γενική Συνέλευση – Εκλογές Δ.Σ ΠΕΒΕ
Αίθουσα Alegro (5ος όροφος)

21:00

Κοκτέιλ Υποδοχής
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Επιστημονικό Πρόγραμμα | Κυριακή 9 Απριλίου
09:00 - 14:30

Λειτουργία Γραμματείας – Εγγραφές (Ισόγειο)

10:00 – 11:30

Στρογγυλή Τράπεζα:

Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης (Ισόγειο)
Προεδρείο: Ι. Τσανάκας, Φ. Παπαχρήστου
> Γ κρίζες ζώνες TSH
Α. Γαλλή
> Επιδημιολογία της φυματίωσης και αντιφυματικός εμβολιασμός στην Ελλάδα:
Τι έχει αλλάξει
Ε. Ροηλίδης
> Β
 ρογχοπνευμονική δυσπλασία σε νεογνά
Κ. Σαραφίδης
Αίθουσα Foyer M2 (Ισόγειο)
11:30 – 12:00 Διάλειμμα καφέ
Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης (Ισόγειο)
12:00 – 12:30 Εισήγηση
Προεδρείο: Δ. Ζαφειρίου
> ΠΕΒΕ: Παρελθόν, παρόν και μέλλον
Φ. Αθανασιάδου – Πιπεροπούλου
12:30 – 14:00 Στρογγυλή Τράπεζα:
Προεδρείο: Α. Ευαγγελίου, Α. Γιαννόπουλος
> Νυχτερινή ενούρηση
Ν. Πρίντζα
> Μετά τη σιδηροπενία τι?
Α. Τραγιαννίδης
> Η μακρόχρονη Εμπειρία ενός Παιδιάτρου στο ιδιωτικό ιατρείο (μοναξιά και αγωνίες)
Δ. Τζάλλας
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Επιστημονικό Πρόγραμμα | Κυριακή 9 Απριλίου
14:00 – 14:15 Ten Best – Τα 10 καλύτερα papers στην Παιδιατρική το 2016
14:15

Λήξη Συμποσίου
Απονομή Βραβείων « Κασίμος»
Βραβεία ειδικευομένων
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Πληροφορίες Επιστημονικού Προγράμματος
Μοριοδότηση Συμποσίου
Το Συμπόσιο αξιολογείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 9 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
Υλικό Συμποσίου
Οι τσάντες του συνέδρων με όλο το έντυπο υλικό, θα διανέμονται από την γραμματεία του Συμποσίου στο Foyer Μ2
του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, κατά την εγγραφή τους.
Εγγραφές
Για την εγγραφή σας στο Συμπόσιο παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το δελτίο συμμετοχής και να το παραδώσετε
στην γραμματεία ή να συμπληρώστε την on line φόρμα εγγραφής που βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην
εμπορική έκθεση του Συμποσίου.
Εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του Συμποσίου.
Κόστος Εγγραφής
Για τα εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, η εγγραφή και παρακολούθηση
του Συμποσίου είναι δωρεάν.
Οι σύνεδροι που δεν είναι μέλη και εγγεγραμμένοι και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συμπόσιο, χρειάζεται να
απευθύνονται στην γραμματεία.
Το δικαίωμα εγγραφής για όλους τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος • Τελικό πρόγραμμα συμποσίου • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Συμμετοχή στα διαλείμματα • καφέ
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Γενικές Πληροφορίες
Τόπος & Χώροι Διεξαγωγής
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
25ης Μαρτίου & Παραλία
546 46, Θεσσαλονίκη

Κύρια Αίθουσα:

Αιμίλιος Ριάδης

Γραμματεία Συμποσίου:

Foyer Μ2 Μεγάρου Μουσικής

Χώρος Προβολής Εταιρειών:

Foyer Μ2 Μεγάρου Μουσικής

Παραλαβή Υλικού:

Foyer Μ2 Μεγάρου Μουσικής

Γραμματεία Παραλαβής Παρουσιάσεων:

Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης

Σημείο Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης:

Foyer Μ2 Μεγάρου Μουσικής

Web Lounge:

Foyer Μ2 Μεγάρου Μουσικής

Επίσημη γλώσσα Συμποσίου
Επίσημη γλώσσα του Συμποσίου είναι η Ελληνική. Δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση της διάλεξης του ξένου
ομιλητή
Ημερομηνίες Διεξαγωγής & Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας
Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

09:00 – 21:00

Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

09:00 – 14:30

Κονκάρδες Συνέδρων
Για την πρόσβαση στις επιστημονικές συνεδρίες απαιτείται η επίδειξη της κονκάρδας (badge), η οποία φέρει γραμμωτό
κώδικα (Barcode), προκειμένου να ελέγχεται ο χρόνος παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.
Παρακαλούνται οι σύνεδροι να φορούν την κονκάρδα τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του Συμποσίου σε εμφανές σημείο
και να την επιδεικνύουν στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό κατά την είσοδό τους στους χώρους διεξαγωγής του
επιστημονικού προγράμματος και της έκθεσης.
Χώρος Εξυπηρέτησης Ομιλητών
Ο χώρος εξυπηρέτησης ομιλητών θα λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του Συμποσίου στην είσοδο της αίθουσας
Αιμίλιος Ριάδης του Μεγάρου Μουσικής.
Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν εγκαίρως το σχετικό υλικό των παρουσιάσεών τους (USB stick) τουλάχιστον
μία (1) ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους.
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Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα λειτουργήσει έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων, στο foyer M2.
Ώρες Λειτουργείας Έκθεσης
Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

09:00 – 21:00

Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

09:00 – 14:30

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Η παραλαβή των πιστοποιητικών θα γίνεται από την γραμματεία του Συμποσίου το πρωί της Κυριακής, 9 Απριλίου
2017. Για την παραλαβή τους, θεωρείται απαραίτητη η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας αξιολόγησης των
ομιλιών και η επίδειξη κονκάρδας με το barcode.
Σύμφωνα με απόφαση του Ε.Ο.Φ., απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση πιστοποιητικό παρακολούθησης είναι η
παρουσία του συνέδρου μέσα στην αίθουσα, τουλάχιστον κατά το 60% του επιστημονικού προγράμματος.
Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Συμποσίου & Web Lounge
Η συμπλήρωση της on line φόρμας αξιολόγησης είναι υποχρεωτική, προκειμένου να παραλάβουν οι συμμετέχοντες
το πιστοποιητικό παρακολούθησης. Μπορείτε να συμπληρώνετε τη φόρμα αξιολόγησης καθ‘όλη τη διάρκεια του
Συμποσίου και όχι μόνο την τελευταία ημέρα, απλά σαρώνοντας την κονκάρδα σας στους υπολογιστές που βρίσκονται
στο χώρο του Web Lounge, στο foyer M2. Στον ίδιο χώρο, βρίσκονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους
υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.
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Ευχαριστίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδιατρικής εταιρίας Βορείου Ελλάδος και η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστούν θερμά
τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους στη διοργάνωση του Συμποσίου.
Χρυσός Χορηγός

Χορηγοί
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Κάτοψη Εκθεσιακού και Συνεδριακού Χώρου

Εταιρείες

Νο1: GSK

8 8
9 9
1010

7 7

No 2: Sanofi Genzyme

6 6

No 3: Elpen

5 5

1111

4 4
3 3
2 2
1 1
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No 4: Intermed
No 5: Frezyderm
No 6: Vianex
No 7: Klinikum
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Ευρετήριο Ομιλητών – Προέδρων & Συντονιστών
Scott Pomeroy
M.D., Ph.D., Bronson Crothers
Professor of Neurology
Director, Intellectual and
Developmental Disabilities Research
Center
Harvard Medical School
Chair, Department of Neurology
Neurologist-in-Chief
Boston Children’s Hospital
Boston, MA, USA
Αθανάσιος Ευαγγελίου
Καθηγητής Παιδιατρικής Παιδιατρικής Νευρολογίας ΑΠΘ,
Διευθυντής Δ’ Παιδιατρικής Κλινικής
ΑΠΘ
Αθανάσιος Τραγιαννίδης
Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής
- Παιδιατρικής Αιματολογίας,
Β’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ
Ανδρέας Γιαννόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Καρδιολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής Β’
Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ
Ασημίνα Γαλλή - Τσινοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Ενδοκρινολογίας,
Δ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ
Δημήτριος Ζαφειρίου
Καθηγητής Παιδιατρικής Παιδιατρικής Νευρολογίας,
Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Δημήτριος Κολιούσκας
Παιδίατρος- Ογκολόγος, Διευθυντής
Παιδοογκολογικού Τμήματος
Ιπποκρατείου Νοσοκομείου
Δημήτριος Τζάλλας
Ελευθερος Επαγγελματίας
Παιδίατρος
Δήμος Γίδαρης
Παιδίατρος, MRCPCH, MRCPE,
Παιδοπνευμονολογος,Senior
Lecturer at the University of Nicosia
Medical School
Εμμανουήλ Ροηλίδης
Καθηγητής Παιδιατρικής –
Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Γ’
Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ
Ευθυμία Βαργιάμη
Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής
- Παιδιατρικής Νευρολογίας, Α’
Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ
Θωμαή Καραγκιόζογλου - Λαμπούδη
Παιδίατρος - Παιδογαστρεντερολόγος
Ιωάννης Τσανάκας
Καθηγητής Παιδιατρικής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας ,
Διευθυντής Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής
ΑΠΘ

Μιράντα Αθανασίου - Μεταξά
Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής
ΑΠΘ
Νικόλαος Καρανταγλής
Παιδίατρος, Πανεπιστημιακός
Υπότροφος, Γ’ Παιδιατρική Κλινική
ΑΠΘ
Νικόλαος Λαλιώτης
Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπεδικής
- Ορθοπεδικής Παίδων ΑΠΘ
Νικολέτα Πρίντζα
Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής
– Παιδιατρικής Νεφρολογίας,
Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ
Πηνελόπη Δραγούμη
Παιδίατρος-Παιδονευρολόγος,
Διδάκτωρ ΑΠΘ
Φανή Αθανασιάδου Πιπεροπούλου
Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής
ΑΠΘ
Φώτιος Παπαχρήστου
Καθηγητής Παιδιατρικής –
Παιδιατρικής Νεφρολογίας ΑΠΘ,
Διευθυντής Α΄ Παιδιατρικής
Κλινικής ΑΠΘ

Κοσμάς Σαραφίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Παιδιατρικής – Νεογνολογίας, Α’
Νεογνολογική Κλινική ΑΠΘ
Κυριακή Παπαδοπούλου Λεγμπέλου
Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής
- Παιδοκαρδιολογίας, Δ’ Παιδιατρική
Κλινική ΑΠΘ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων
πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Bexsero ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα. Εμβόλιο έναντι του
μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας B (rDNA, συστατικών, προσροφημένο). 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Μία δόση (0,5 ml) περιέχει:
Ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη σύντηξης NHBA του Neisseria meningitidis οροομάδας B1,2,3
50 μικρογραμμάρια
50 μικρογραμμάρια
Ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη NadA του Neisseria meningitidis οροομάδας B 1,2,3
1,2,3
Ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη σύντηξης fHbp του Neisseria meningitidis οροομάδας B
50 μικρογραμμάρια
Κυστίδια εξωτερικής μεμβράνης (OMV) από Neisseria meningitidis οροομάδας B, στέλεχος NZ98/254, μετρούμενα ως 25 μικρογραμμάρια
ποσότητα ολικής πρωτεΐνης που περιέχει PorA P1.42
1
παραγόμενη σε κύτταρα E. coli με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. 2 προσροφημένη σε υδροξείδιο του αργιλίου (0,5 mg Al³+). 3 NHBA
(αντιγόνο του Neisseria που δεσμεύει την ηπαρίνη), NadA (προσκολλητίνη Α του Neisseria), fHbp (πρωτεΐνη που δεσμεύει τον παράγοντα H).
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο εναιώρημα. Λευκό ιριδίζον υγρό
εναιώρημα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Bexsero ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση
ατόμων ηλικίας από 2 μηνών και άνω έναντι της διηθητικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από Neisseria meningitidis
οροομάδας B. Κατά τον εμβολιασμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της διηθητικής νόσου σε διαφορετικές ηλικιακές
ομάδες, καθώς και η πολυμορφία των επιδημιολογικών δεδομένων των αντιγόνων για τα στελέχη της οροομάδας Β σε διαφορετικές
γεωγραφικές περιοχές. Βλέπε παράγραφο 5.1 για πληροφορίες σχετικά με την προστασία έναντι συγκεκριμένων στελεχών της οροομάδας
B. Η χρήση αυτού του εμβολίου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Δοσολογία:
Πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση της δοσολογίας:
Ηλικιακή ομάδα

Αρχική ανοσοποίηση

Διαστήματα μεταξύ των αρχικών
δόσεων

Αναμνηστική χορήγηση

Βρέφη, 2 μηνών
έως 5 μηνών

Τρεις δόσεις, 0,5 ml
η καθεμία, με την πρώτη
δόση να χορηγείται σε
ηλικία 2 μηνώνα

Τουλάχιστον 1 μήνας

Ναι, μία δόση μεταξύ 12 και 15 μηνώνβ, γ

Μη εμβολιασμένα
βρέφη, 6 μηνών
έως 11 μηνών

Δύο δόσεις, 0,5 ml
η καθεμία

Τουλάχιστον 2 μήνες

Μη εμβολιασμένα
παιδιά, 12 μηνών
έως 23 μηνών

Δύο δόσεις, 0,5 ml
η καθεμία

Τουλάχιστον 2 μήνες

Ναι, μία δόση κατά το δεύτερο έτος της
ζωής με διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών
μεταξύ της αρχικής σειράς και της
αναμνηστικής δόσηςγ
Ναι, μία δόση με
διάστημα 12 έως 23 μηνών μεταξύ της
αρχικής σειράς και της αναμνηστικής
δόσηςγ

Δύο δόσεις, 0,5 ml
Τουλάχιστον 2 μήνες
Η ανάγκη δεν έχει τεκμηριωθείδ
η καθεμία
Έφηβοι (από 11 ετών και
Δύο δόσεις, 0,5 ml
Τουλάχιστον 1 μήνας
Η ανάγκη δεν έχει τεκμηριωθείδ
άνω) και ενήλικες*
η καθεμία
α
Η πρώτη δόση πρέπει να χορηγείται σε ηλικία 2 μηνών. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Bexsero σε βρέφη ηλικίας κάτω
των 8 εβδομάδων δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. β Σε περίπτωση καθυστέρησης, η αναμνηστική δόση
δεν θα πρέπει να χορηγείται μετά τους 24 μήνες. γ Βλέπε Παράγραφο 5.1. Η ανάγκη και ο χρονικός προγραμματισμός για περαιτέρω
αναμνηστικές δόσεις δεν έχει ακόμα καθοριστεί. δ Βλέπε Παράγραφο 5.1. * Δεν υπάρχουν δεδομένα για ενήλικες ηλικίας άνω των 50 ετών.
Τρόπος χορήγησης: Το εμβόλιο χορηγείται με βαθιά ενδομυϊκή ένεση, κατά προτίμηση στο προσθιοπλάγιο τμήμα του μηρού στα βρέφη
ή στην περιοχή του δελτοειδή μυ, στο άνω τμήμα του βραχίονα, στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Σε περίπτωση ταυτόχρονης χορήγησης
περισσοτέρων του ενός εμβολίων, πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές θέσεις ένεσης. Το εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται
ενδοφλέβια, υποδόρια ή ενδοδερμικά και δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμβόλια στην ίδια σύριγγα. Για οδηγίες σχετικά με το
χειρισμό αυτού του εμβολίου πριν από τη χορήγηση, βλέπε παράγραφο 6.6. 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε
κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Όπως
συμβαίνει και με άλλα εμβόλια, η χορήγηση του Bexsero θα πρέπει να αναβληθεί σε άτομα που πάσχουν από οξεία, σοβαρή εμπύρετη
νόσο. Ωστόσο, η παρουσία ήπιας λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αναβολή του εμβολιασμού. Να μη
χορηγείται ενδαγγειακά. Όπως ισχύει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική
θεραπεία και παρακολούθηση σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης μετά από τη χορήγηση του εμβολίου. Αντιδράσεις σχετιζόμενες
με το άγχος, συμπεριλαμβανομένων αγγειοπνευμονογαστρικών αντιδράσεων (συγκοπή), υπεραναπνοή ή αντιδράσεις σχετιζόμενες με το
φόβο, μπορεί να προκύψουν σε συσχέτιση με τον εμβολιασμό, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα (βλέπε παράγραφο 4.8).
Είναι σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγή τραυματισμού λόγω λιποθυμίας. Αυτό το εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται σε
άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή της πηκτικότητας που θα αποτελούσε αντένδειξη για ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το
δυνητικό όφελος αντισταθμίζει σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. Όπως συμβαίνει με όλα τα εμβόλια, ο εμβολιασμός με το Bexsero
ενδέχεται να μην παρέχει προστασία σε όλους τους εμβολιασθέντες. Το Bexsero δεν αναμένεται να παρέχει προστασία έναντι όλων των
κυκλοφορούντων στελεχών μηνιγγιτιδόκοκκου της οροομάδας B (βλέπε παράγραφο 5.1). Όπως συμβαίνει με πολλά εμβόλια,
ο επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί να προκύψει άνοδος της θερμοκρασίας μετά από τον
εμβολιασμό βρεφών και παιδιών (ηλικίας κάτω των 2 ετών). Η προφυλακτική χορήγηση αντιπυρετικών κατά τον εμβολιασμό και λίγο μετά
μπορεί να μειώσει την επίπτωση και την ένταση των εμπύρετων αντιδράσεων μετά τον εμβολιασμό. Η αντιπυρετική αγωγή θα πρέπει να
ξεκινά σύμφωνα με τις τοπικές κατευθυντήριες γραμμές σε βρέφη και παιδιά (ηλικίας κάτω των 2 ετών). Τα άτομα με μειωμένη ικανότητα
ανοσολογικής απόκρισης, ανεξάρτητα από το αν αυτή οφείλεται στη χρήση ανοσοκατασταλτικής θεραπείας, σε γενετική διαταραχή ή σε
άλλα αίτια, ενδέχεται να έχουν μειωμένη αντισωματική απόκριση στην ενεργή ανοσοποίηση. Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την
ανοσογονικότητα σε άτομα με ανεπάρκειες του συμπληρώματος, ασπληνία ή δυσλειτουργίες του σπληνός (βλέπε παράγραφο 5.1). Δεν
υπάρχουν δεδομένα για τη χρήση του Bexsero σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, ενώ υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ασθενείς με
χρόνια προβλήματα υγείας. Ο ενδεχόμενος κίνδυνος άπνοιας και η ανάγκη παρακολούθησης της αναπνευστικής λειτουργίας
επί 48-72 ώρες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χορήγηση της αρχικής σειράς ανοσοποίησης σε πολύ πρόωρα βρέφη (διάρκεια
κύησης ≤ 28 εβδομάδες) και ιδιαίτερα για εκείνα με προηγούμενο ιστορικό αναπνευστικής ανωριμότητας. Δεδομένου ότι το όφελος του
εμβολιασμού σε αυτή την ομάδα βρεφών είναι υψηλό, ο εμβολιασμός δεν θα πρέπει να παραλείπεται ή να αναβάλλεται. Το πώμα του
άκρου της σύριγγας μπορεί να περιέχει λάτεξ από φυσικό καουτσούκ. Παρόλο που ο κίνδυνος για την εμφάνιση αλλεργικών αντιδράσεων
είναι πολύ μικρός, οι επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να εξετάζουν τη σχέση οφέλους-κινδύνου πριν από τη χορήγηση
αυτού του εμβολίου σε άτομα με γνωστό ιστορικό υπερευαισθησίας στο λάτεξ. Η καναμυκίνη χρησιμοποιείται στην αρχή της παραγωγικής
διαδικασίας και απομακρύνεται κατά τα μεταγενέστερα στάδια της παραγωγής. Εάν υπάρχει καναμυκίνη στο τελικό εμβόλιο, τα επίπεδά
της είναι κάτω από 0,01 μικρογραμμάρια ανά δόση. Η ασφαλής χρήση του Bexsero σε άτομα με ευαισθησία στην καναμυκίνη δεν έχει
ακόμα τεκμηριωθεί. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Χρήση με άλλα
εμβόλια: Το Bexsero μπορεί να χορηγείται ταυτόχρονα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αντιγόνα εμβολίων, που χορηγούνται είτε ως
μονοδύναμα είτε ως συνδυασμένα εμβόλια: διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη (ακυτταρικό), Haemophilus influenzae τύπου b,
αδρανοποιημένο έναντι της πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας B, επταδύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό, ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς,
ανεμευλογιάς και συζευγμένο μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας C-CRM. Κλινικές μελέτες κατέδειξαν ότι οι ανοσολογικές αποκρίσεις στα
συγχορηγούμενα τυπικά εμβόλια δεν επηρεάστηκαν από την ταυτόχρονη χορήγηση του Bexsero, βάσει των ποσοστών μη κατώτερης
απόκρισης αντισωμάτων σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο των τυπικών εμβολίων. Σε διάφορες μελέτες, παρατηρήθηκαν μη συνεπή
αποτελέσματα αναφορικά με τις ανταποκρίσεις στον αδρανοποιημένο ιό της πολιομυελίτιδας τύπου 2 και στον ορότυπο 6B του
συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου, ενώ σημειώθηκαν επίσης χαμηλότεροι τίτλοι αντισωμάτων στο αντιγόνο της περτακτίνης του
κοκκύτη, όμως αυτά τα δεδομένα δεν υποδηλώνουν κλινικά σημαντική παρεμβολή. Λόγω του αυξημένου κινδύνου για πυρετό,
ευαισθησία στη θέση ένεσης, μεταβολή στις συνήθειες πρόσληψης τροφής και ευερεθιστότητα κατά τη συγχορήγηση του Bexsero με τα
εμβόλια που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να εξετάζονται διαφορετικοί εμβολιασμοί όταν αυτό είναι εφικτό. Η προφυλακτική χρήση
παρακεταμόλης μειώνει την επίπτωση και τη σοβαρότητα του πυρετού, χωρίς να επηρεάζει την ανοσογονικότητα, ούτε του Bexsero, ούτε
των τυπικών εμβολίων. Η επίδραση άλλων αντιπυρετικών εκτός της παρακεταμόλης στην ανοσολογική απόκριση δεν έχει μελετηθεί. Η
συγχορήγηση του Bexsero με άλλα εμβόλια που δεν αναφέρονται παραπάνω δεν έχει μελετηθεί. Όταν το Bexsero χορηγείται ταυτόχρονα
με άλλα εμβόλια, η χορήγηση πρέπει να γίνεται σε διαφορετικές θέσεις ένεσης (βλέπε παράγραφο 4.2). 4.6 Γονιμότητα, κύηση και
γαλουχία: Κύηση: Δεν διατίθενται επαρκή κλινικά δεδομένα σχετικά με την έκθεση κατά την εγκυμοσύνη. Ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τις
Παιδιά, 2 ετών έως 10 ετών

έγκυες γυναίκες δεν είναι γνωστός. Ωστόσο, ο εμβολιασμός δεν θα πρέπει να παραλείπεται όταν υπάρχει σαφής κίνδυνος έκθεσης σε
μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη. Δεν υπήρξαν ενδείξεις τοξικότητας για τη μητέρα ή το έμβρυο, ούτε σημειώθηκαν επιδράσεις στην
εγκυμοσύνη, τη μητρική συμπεριφορά, τη γονιμότητα των θηλέων ή τη μεταγεννητική ανάπτυξη σε μια μελέτη όπου θηλυκοί κόνικλοι
έλαβαν Bexsero σε δόση περίπου δεκαπλάσια από την ανθρώπινη ισοδύναμη δόση, βάσει βάρους σώματος. Θηλασμός: Δεν υπάρχουν
διαθέσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια του εμβολίου σε γυναίκες και τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Η σχέση
οφέλους-κινδύνου πρέπει να εξετάζεται πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με ανοσοποίηση κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Σε
κόνικλους, δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες σε εμβολιασμένες μητέρες ή στους απογόνους τους, έως την ημέρα 29 της
γαλουχίας. Σε ζώα, το Bexsero ήταν ανοσογόνο σε μητέρες που εμβολιάστηκαν πριν από τη γαλουχία και αντισώματα ανιχνεύθηκαν στους
απόγονους, αλλά τα επίπεδα των αντισωμάτων στο γάλα δεν προσδιορίστηκαν. Γονιμότητα: Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη γονιμότητα
στον άνθρωπο. Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε ζώα, δεν υπήρξαν επιδράσεις στη γονιμότητα των θηλυκών. 4.7 Επιδράσεις στην
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Το Bexsero δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανών. Ωστόσο, κάποιες από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 4.8 «Ανεπιθύμητες ενέργειες»
ενδέχεται να επηρεάσουν προσωρινά την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Σύνοψη του
προφίλ ασφάλειας: Η ασφάλεια του Bexsero αξιολογήθηκε σε 14 μελέτες, από τις οποίες οι 10 ήταν τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες κλινικές
δοκιμές με 8.776 άτομα (ηλικίας 2 μηνών και άνω) που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση του Bexsero. Από τα άτομα που έλαβαν το
Bexsero, 5.849 ήταν βρέφη και παιδιά (ηλικίας κάτω των 2 ετών), 250 ήταν παιδιά (ηλικίας 2 έως 10 ετών) και 2.677 ήταν έφηβοι και
ενήλικες. Από τα άτομα που έλαβαν αρχική σειρά ανοσοποίησης για βρέφη, τα 3.285 έλαβαν αναμνηστική δόση κατά το δεύτερο έτος της
ζωής. Σε μια επακόλουθη μελέτη αξιολογήθηκαν περαιτέρω δεδομένα για επιπλέον 207 παιδιά που εκτέθηκαν στο Bexsero. Σε βρέφη και
παιδιά (ηλικίας κάτω των 2 ετών), οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές
ήταν ευαισθησία και ερύθημα στη θέση ένεσης, πυρετός και ευερεθιστότητα. Σε κλινικές μελέτες σε βρέφη που εμβολιάστηκαν σε
ηλικία 2, 4 και 6 μηνών, πυρετός (≥ 38°C) αναφέρθηκε από το 69% έως το 79% των ατόμων όταν το Bexsero χορηγήθηκε ταυτόχρονα με τα
τυπικά εμβόλια (που περιέχουν τα ακόλουθα αντιγόνα: 7δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό, διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη
ακυτταρικό, ηπατίτιδας B, αδρανοποιημένο πολιομυελίτιδας και Haemophilus influenzae τύπου b) έναντι του 44% έως 59% των ατόμων
που έλαβαν μόνο τα τυπικά εμβόλια. Επίσης, υψηλότερα ποσοστά χρήσης αντιπυρετικών αναφέρθηκαν σε βρέφη που εμβολιάστηκαν με
το Bexsero και με τυπικά εμβόλια. Όταν το Bexsero χορηγήθηκε μόνο του, η συχνότητα του πυρετού ήταν παρόμοια με εκείνη που
συσχετίζεται με τα τυπικά βρεφικά εμβόλια, τα οποία χορηγούνται στη διάρκεια κλινικών δοκιμών. Στις περιπτώσεις που παρουσιάστηκε
πυρετός, αυτός γενικά ακολούθησε προβλέψιμη πορεία και στην πλειονότητα των περιπτώσεων υποχώρησε την επόμενη ημέρα του
εμβολιασμού. Σε εφήβους και ενήλικες, οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν άλγος
στη θέση ένεσης, αίσθημα κακουχίας και κεφαλαλγία. Δεν παρατηρήθηκε αύξηση στην επίπτωση ή τη σοβαρότητα των ανεπιθύμητων
ενεργειών με τις επακόλουθες δόσεις της σειράς εμβολιασμού. Συνοπτικός κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών: Οι ανεπιθύμητες
ενέργειες (ύστερα από αρχική ανοσοποίηση ή αναμνηστική δόση) των οποίων η συσχέτιση με τον εμβολιασμό θεωρείται τουλάχιστον
ενδεχόμενη κατηγοριοποιήθηκαν ανά συχνότητα. Οι συχνότητες εμφάνισης ορίζονται ως εξής: Πολύ συχνές: (≥ 1/10). Συχνές: (≥1/100 έως
<1/10). Όχι συχνές: (≥1/1.000 έως <1/100). Σπάνιες: (≥1/10.000 έως <1/1.000). Πολύ σπάνιες: (<1/10.000). Μη γνωστές: (Δεν μπορούν να
εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα) Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα
σειρά σοβαρότητας. Εκτός από τις αναφορές που προέρχονται από κλινικές δοκιμές, αναφορές εθελοντών που έχουν ληφθεί σε παγκόσμιο
επίπεδο για ανεπιθύμητες ενέργειες από την παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία του Bexsero στην αγορά συμπεριλαμβάνονται στη
λίστα. Λόγω του ότι οι εν λόγω αντιδράσεις έχουν αναφερθεί εθελοντικά από έναν πληθυσμό άγνωστου μεγέθους, δεν καθίσταται πάντα
εφικτό να υπολογιστεί με αξιοπιστία η συχνότητα εμφάνισής τους και για το λόγο αυτό παρατίθενται με συχνότητα εμφάνισης μη γνωστή.
Βρέφη και παιδιά (ηλικίας έως 10 ετών): Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Μη γνωστές: αλλεργικές αντιδράσεις
(συμπεριλαμβανομένων των αναφυλακτικών αντιδράσεων). Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Πολύ συχνές: διαταραχές
πρόσληψης τροφής. Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Πολύ συχνές: υπνηλία, ασυνήθιστο κλάμα, κεφαλαλγία. Όχι συχνές: σπασμοί
(συμπεριλαμβάνονται πυρετικοί σπασμοί). Μη γνωστές: Υποτονικό-υποαντιδραστικό επεισόδιο. Αγγειακές διαταραχές: Όχι συχνές:
ωχρότητα (σπάνια μετά από αναμνηστική δόση). Σπάνιες: σύνδρομο Kawasaki. Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος: Πολύ
συχνές: διάρροια, έμετος (όχι συχνά μετά από αναμνηστική δόση). Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Πολύ συχνές:
εξάνθημα (παιδιά ηλικίας 12 έως 23 μηνών) (όχι συχνά μετά από αναμνηστική δόση). Συχνές: εξάνθημα (βρέφη και παιδιά
ηλικίας 2 έως 10 ετών). Όχι συχνές: έκζεμα. Σπάνιες: κνίδωση. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Πολύ
συχνές: αρθραλγία. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Πολύ συχνές: πυρετός (≥38°C), ευαισθησία της θέσης ένεσης
(συμπεριλαμβάνεται σοβαρή ευαισθησία της θέσης ένεσης που ορίζεται ως κλάμα κατά την κίνηση του άκρου όπου έγινε η ένεση),
ερύθημα της θέσης ένεσης, οίδημα της θέσης ένεσης, σκλήρυνση της θέσης ένεσης, ευερεθιστότητα. Όχι συχνές: πυρετός (≥40°C). Μη
γνωστές: φλύκταινα στη ή γύρω από την θέση της ένεσης. Έφηβοι (από 11 ετών και άνω) και ενήλικες: Διαταραχές του ανοσοποιητικού
συστήματος: Μη γνωστές: αλλεργικές αντιδράσεις (συμπεριλαμβανομένων των αναφυλακτικών αντιδράσεων)Διαταραχές του νευρικού
συστήματος: Πολύ συχνές: κεφαλαλγία. Μη γνωστές: συγκοπή ή αγγειοπνευμονογαστρικές αντιδράσεις στην ένεση. Διαταραχές του
γαστρεντερικού συστήματος: Πολύ συχνές: ναυτία. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Πολύ συχνές:
μυαλγία, αρθραλγία. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Πολύ συχνές: άλγος της θέσης ένεσης (συμπεριλαμβάνεται
σοβαρό άλγος της θέσης ένεσης που ορίζεται ως αδυναμία εκτέλεσης των φυσιολογικών καθημερινών δραστηριοτήτων), οίδημα της
θέσης ένεσης, σκλήρυνση της θέσης ένεσης, ερύθημα της θέσης ένεσης, αίσθημα κακουχίας. Μη γνωστές: πυρετός, φλύκταινα στη ή γύρω
από την θέση της ένεσης. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων
ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή
παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός,
Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr). 4.9 Υπερδοσολογία: Η εμπειρία σχετικά με την
υπερδοσολογία είναι περιορισμένη. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, συνιστάται παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών και κατά το
δυνατόν
αντιμετώπιση
των
συμπτωμάτων.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6.1 Κατάλογος εκδόχων: Χλωριούχο νάτριο. Ιστιδίνη. Σακχαρόζη Ύδωρ για ενέσιμα. Για το υλικό
προσρόφησης, βλέπε παράγραφο 2. 6.2 Ασυμβατότητες: Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν
δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 6.3 Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη
φύλαξη του προϊόντος: Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται
από το φως. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: 0,5 ml εναιωρήματος σε προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί τύπου I) με πώμα εισχώρησης
εμβόλου (ελαστικό βρωμοβουτυλίου τύπου I) και με προστατευτικό πώμα του άκρου (ελαστικό τύπου I ή τύπου II), με ή χωρίς βελόνες.
Συσκευασίες της 1 ή των 10 συρίγγων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και
άλλος χειρισμός: Κατά τη φύλαξη μπορεί να παρατηρηθεί ένα λεπτό υπόλευκο ίζημα στην προγεμισμένη σύριγγα που περιέχει το
εναιώρημα. Πριν από τη χρήση, η προγεμισμένη σύριγγα πρέπει να ανακινηθεί καλά, ώστε να σχηματιστεί ομοιογενές εναιώρημα. Το
εμβόλιο πρέπει να εξετάζεται οπτικά για αιωρούμενα σωματίδια και αλλοίωση του χρώματος πριν από τη χορήγηση. Σε περίπτωση που
παρατηρηθεί οποιοδήποτε ξένο αιωρούμενο σωματίδιο ή/και διαφοροποίηση της εμφάνισης, μη χορηγήσετε το εμβόλιο. Εάν στη
συσκευασία παρέχονται δύο βελόνες διαφορετικού μήκους, επιλέξτε την κατάλληλη βελόνα για να διασφαλίσετε ενδομυϊκή χορήγηση.
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές
διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: GSK Vaccines S.r.l, Via Fiorentina 1, 53100 Siena, Ιταλία. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/12/812/001. EU/1/12/812/002. EU/1/12/812/003. EU/1/12/812/004. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 14 Ιανουαρίου 2013: 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
8-2-2017. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu.

Εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκκου Οροομάδας Β
(rDNA, συστατικών, προσροφημένο)

90%

όλων των περιπτώσεων
μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου στην Ελλάδα,
οφείλονται στην οροομάδα Β1
Μπορείτε τώρα να εμβολιάσετε και να βοηθήσετε να
κλείσει η πόρτα στο μηνιγγιτιδόκοκκο οροομάδας Β
*Το BEXSERO ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση ατόμων
ηλικίας από 2 μηνών και άνω έναντι της διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής
νόσου που προκαλείται από Neisseria meningitidis οροομάδας B. Το
BEXSERO δεν αναμένεται να παρέχει προστασία έναντι όλων των
κυκλοφορούντων στελεχών μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας B και όπως
συμβαίνει με όλα τα εμβόλια, ο εμβολιασμός με το BEXSERO ενδέχεται να
μην παρέχει προστασία σε όλους τους εμβολιασθέντες. 2
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Λ.Τ: 104,39 €
% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 0%
Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης της καταχώρησης.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων
δεδομένων.

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
Αδριανουπόλεως 3, 551 33 Καλαμαριά Θεσ/νίκη,
Τηλ.: 2310428687

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών απευθυνθείτε
στην εταιρία στο τηλέφωνο 210 6882100.

