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Σύμφωνα με το ΕΠΕ παίδων-εφήβων 2017 έχουμε:

Μικρότερη ηλικία χορήγησης 6 εβδομάδες    Συνιστάται σε παιδιά έως 18 ετών για ομάδες
υψηλού κινδύνου:
 
 
 
    -  ανατομική ή λειτουργική ασπληνία (πχ δρεπανοκυτταρική αναιμία)  
    -  και με εμμένουσα (συγγενή ή χρόνια) έλλειψη κλασμάτων συμπληρώματος όπως:  
    -  κληρονομική έλλειψη C3, C5-9, προπερδίνης, παράγοντα D ή H  
    -  υπό θεραπεία με eculizumab  

  
Ομάδες υψηλού κινδύνου:

    
    -  Άτομα με ανατομική ή λειτουργική ασπληνία , ανεπάρκεια κλασμάτων του
συμπληρώματος, HIV λοίμωξη   
    -  Προσωπικό εργαστηρίων που ασχολείται με καλλιέργειες μηνιγγιτιδόκοκκου   
    -  Ανεμβολίαστοι φοιτητές που μένουν σε φοιτητικές εστίες   
    -  Στρατιώτες και πρόσωπα που μένουν ή ταξιδεύουν σε ενδημικές περιοχές (Ζώνη
μηνιγγίτιδας, υποσαχάριος Αφρική) κατά την
ξηρά περίοδο (Δεκέμβριος - Ιούνιος) και ιδιαίτερα εάν υπάρχει
μεγάλης διάρκειας επαφή με τους κατοίκους τη περιοχής
 
    -  Ταξιδιώτες στην Μέκκα κατά το ετήσιο Hajj   
    -  Έλεγχος επιδημιών με βάση την οροομάδα του μηνιγγιτιδόκοκκου  

    Πώς γίνεται:        
    -  Βρέφη που αρχίζουν εμβολιασμό 2 μηνών: 4 δόσεις (2,4,6 και 12-15 μηνών)  
    -  Βρέφη που αρχίζουν εμβολιασμό 6 μηνών: 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων,
αναμνηστική δόση 12-23 μηνών τουλάχιστον 2 μήνες μετά τον βασικό εμβολιασμό
 
    -  Νήπια που αρχίζουν εμβολιασμό 12-23 μηνών: 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 8
εβδομάδων,  αναμνηστική δόση 12-23
μήνες μετά τη 2η   
    -  Παιδιά που αρχίζουν εμβολιασμό 2-10 ετών: 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων  
    -    

  

Παιδιά που αρχίζουν εμβολιασμό 11-18 ετών: 2 δόσεις με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 1
μήνα

      Αν δεν εμβολιαστούν στην κατάλληλη ηλικία:        
    -  Βρέφη που αρχίζουν εμβολιασμό μέχρι 6 μηνών: 3 δόσεις με μεσοδιάστημα 8
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εβδομάδων, αναμνηστική δόση 12-23 μηνών τουλάχιστον 2 μήνες μετά τον βασικό
εμβολιασμό   
    -  Βρέφη που αρχίζουν εμβολιασμό 6 μηνών: 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων,
αναμνηστική δόση 12-23 μηνών τουλάχιστον 2 μήνες μετά τον βασικό εμβολιασμό
 
    -  Νήπια που αρχίζουν εμβολιασμό 12-23 μηνών: 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων,

αναμνηστική δόση 12-23 μήνες μετά τη
2η   
    -  Παιδιά που αρχίζουν εμβολιασμό 2-10 ετών: 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων  
    -  Παιδιά που αρχίζουν εμβολιασμό 11-18 ετών: 2 δόσεις με μεσοδιάστημα τουλάχιστον
1 μήνα    

      over the counter zopiclone   ambien over the counter   
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https://ukmedsnorx.com/zopiclone
https://ukmedsnorx.com/zolpidem

