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Γιατί να κάνω εμβόλιο για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2;

Τα εμβόλια παρασκευάζονται με σκοπό την αντιμετώπιση νοσημάτων που           
δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν μόνο με την εφαρμογή άλλων μέτρων                  

δημόσιας υγείας. 

Στόχος τους είναι να περιορίσουν και να εξαλείψουν νοσήματα

• με υψηλή μεταδοτικότητα 

• με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων

• με υψηλή θνητότητα 

• με μεγάλη επιβάρυνση στα συστήματα υγείας 

• με δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στην κοινωνία



Πόσο αποτελεσματικά είναι το εμβόλια για τον κορωνοϊό 
SARS-CoV-2;

• Το πόσο αποτελεσματικό είναι ένα εμβόλιο εξαρτάται πάντα από το συγκεκριμένο 
εμβόλιο, τη σωστή διενέργεια του εμβολιασμού και από παράγοντες που 
αφορούν την ανοσιακή απάντηση του κάθε ατόμου.

• Τα  εμβόλια που έχουν εγκριθεί  είναι αποτελεσματικά έως και 95%.

• Οι αρμόδιοι ρυθμιστικοί οργανισμοί που αδειοδοτούν τα εμβόλια θέτουν την 
αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους ως προτεραιότητα.



Μπορεί να κάνω εμβόλιο και παρ’ όλα αυτά να νοσήσω από COVID-19;

• Κανένα εμβόλιο δεν είναι 100% αποτελεσματικό και επομένως σε κάποιες 
περιπτώσεις μπορεί να ασθενήσει κάποιος από τον κορωνοϊό παρόλο που έκανε το 
εμβόλιο αλλά η νόσηση μπορεί να είναι λιγότερο σοβαρή

• Τα εμβόλια έναντι της νόσου COVID-19 μειώνουν την πιθανότητα να νοσήσει 
κάποιος από τη νόσο. 

• Χρειάζονται μερικές εβδομάδες για να μπορέσει κάποιος να αναπτύξει ανοσία και 
να είναι προστατευμένος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. 

• Επομένως θα πρέπει οι πολίτες να συνεχίσουν να παίρνουν τις συνιστώμενες 
προφυλάξεις για την αποφυγή μόλυνσης δηλαδή οι εμβολιασμένοι θα πρέπει να 
συνεχίσουν τη χρήση μάσκας, την τήρηση κοινωνικής απόστασης, την τακτική και 
σχολαστική υγιεινή των χεριών και την καθαριότητα του χώρου όπου ζουν ή 
εργάζονται.



Εφόσον το εμβόλιο δεν με προστατεύει 100% από τη νόσηση 
από τον κορωνοϊό γιατί τελικά να το κάνω;

• Τα εμβόλια μειώνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης συμπτωμάτων και τον κίνδυνο σοβαρής 
νόσησης από τον ιό

• Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ταυτόχρονα μειώνεται

✓ ο κίνδυνος νοσηλειών

✓ ο κίνδυνος απώλειας ανθρώπινων ζωών 

✓ ο κίνδυνος μακροχρόνιων επιπλοκών που προκαλεί ο ιός σε κάποιους ασθενείς, 
όπως επιπλοκές από το καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό σύστημα.

• Ανάλογη εμπειρία τέτοιας αποτελεσματικότητας υπάρχει και με άλλα εμβόλια που 
χρησιμοποιούνται επί έτη στην ιατρική όπως το εμβόλιο της γρίπης κατά του H1N1 το 
οποίο δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικό κάθε έτος στον έλεγχο του νοσήματος.

• Διάφοροι παράγοντες, όπως η ικανότητα του ιού να μεταλλάσσεται, το στέλεχος του ιού 
που θα επικρατήσει κάθε χρόνο, η γεωγραφική περιοχή, μπορεί να επηρεάσουν την 
αποτελεσματικότητα του εμβολίου στον έλεγχο του νοσήματος. 

• Ακόμη όμως και λιγότερο αποτελεσματικά εμβόλια γρίπης στο παρελθόν φαίνεται ότι 
συνολικά μειώνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης στον πληθυσμό



Μπορεί να κάνω το εμβόλιο και να μην νοσήσω αλλά να είμαι 
ασυμπτωματικός φορέας του ιού;

• Γνωρίζουμε ότι ορισμένα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με τα νέα εμβόλια μπορεί 
να μολυνθούν από τον ιό και να είναι ασυμπτωματικά, άρα μπορεί να μεταδίδουν 
υπό αυτές τις συνθήκες τον ιό.

• Από πρόσφατες μελέτες, είναι σαφές πως ο εμβολιασμός μειώνει το ιϊκό φορτίο 
αλλά δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο εάν αυτή η μείωση είναι αρκετή για να εμποδίσει 
τη μετάδοση.

• Για αυτό είναι σημαντικό ακόμα και όσοι εμβολιαστούν να εφαρμόζουν τα 
υπόλοιπα μέτρα δημόσιας υγείας κατά του κορωνοϊού, δηλαδή τη χρήση μάσκας,  
την τήρηση κοινωνικής απόστασης, την τακτική και σχολαστική υγιεινή των          
χεριών και την καθαριότητα του χώρου όπου ζουν ή εργάζονται.



Υπάρχει περίπτωση να νοσήσω από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 
εξαιτίας του εμβολίου;

• Κανένα από τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 δεν περιέχει 

ολόκληρο τον ιό. 

• Τα εμβόλια περιέχουν μόνο τμήματα των ιών που είναι ικανά να οδηγήσουν στην 

παραγωγή προστατευτικών αντισωμάτων κατά του ιού στο άτομο που θα χορηγηθούν.

• Έτσι ο εμβολιαζόμενος δεν κινδυνεύει σε καμία περίπτωση να αρρωστήσει από τον 

κορωνοϊό εξαιτίας του εμβολίου

• Υπάρχει όμως η πιθανότητα να έχει ήδη κολλήσει τη νόσο COVID-19 και να μην το έχει 
συνειδητοποιήσει αν τα συμπτώματα γίνουν έκδηλα μόνο μετά τον εμβολιασμό. 

• Ένας ήπιος πυρετός μπορεί να εμφανιστεί εντός μιας ή δύο ημερών από τον εμβολιασμό, 
αλλά αν κάποιος παρουσιάσει και άλλα συμπτώματα της νόσου COVID-19 (όπως νέο 
συνεχόμενο βήχα, υψηλό πυρετό ή πυρετό που διαρκεί περισσότερες ημέρες, ανοσμία, 
αγευσία) θα πρέπει να παραμείνει στο σπίτι και να προγραμματίσει να κάνει 
εργαστηριακό έλεγχο.



Έχω ακούσει ότι το εμβόλιο παρασκευάστηκε με νέες τεχνικές σε 
σχέση με τα άλλα εμβόλια. Αυτό πόσο επικίνδυνο είναι;

• Στη διάρκεια της ιστορίας παρασκευής των εμβολίων, νέες τεχνικές εφαρμόστηκαν 
με στόχο πάντα την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους.

• Σε κάθε νέα τεχνική που εφαρμόζεται τα στάδια ποιοτικού ελέγχου και έγκρισής 
τους είναι συγκεκριμένα και αυστηρά

• Η παρασκευή ενός νέου εμβολίου έχει ως πρώτιστο μέλημα την προάσπιση της 
δημόσιας υγείας.



Έχω εκτεθεί στον κορωνοϊό SARS-CoV-2 ή έχω νοσήσει από COVID-19. 
Χρειάζεται να κάνω εμβόλιο;

• Η φυσική ανοσία σε άτομα που έχουν εκτεθεί στον κορωνοϊό και έχουν νοσήσει 
διαρκεί τουλάχιστον 6 μήνες.

• Σύμφωνα με τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα τα εμβόλια για την COVID-19 
είναι ασφαλή σε άτομα με ένδειξη προηγούμενης λοίμωξης από SARS-CoV-2. 

• Η δυνατότητα εμβολιασμού προσφέρεται ανεξάρτητα από το ιστορικό 
προηγούμενης συμπτωματικής ή ασυμπτωματικής λοίμωξης από SARS-CoV-2. 

• Δεν συστήνεται έλεγχος με PCR ή με rapid test αντιγόνου ή ορολογικός έλεγχος 
αντισωμάτων προκειμένου να ληφθεί απόφαση για εμβολιασμό

• Άτομα που έχουν νοσήσει από COVID-19 με ή χωρίς συμπτώματα συστήνεται να 
εμβολιάζονται με μια μόνο δόση του εμβολίου 6 μήνες μετά τη διάγνωση της 
λοίμωξης 



Τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού SARS-CoV-2 είναι ασφαλή; 
Έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες; Ποιες είναι αυτές;

• Όπως όλα τα γνωστά εμβόλια έτσι και τα νέα κατά του SARS-CoV-2 μπορεί να έχουν 
ανεπιθύμητες ενέργειες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ήπιες και βραχυπρόθεσμες 
και δεν εμφανίζονται σε όλους. 

• Τέτοιες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι:

- αίσθημα πόνου και ευαισθησίας στο χέρι όπου χορηγήθηκε το εμβόλιο που τείνει να 
χειροτερεύει 1-2 ημέρες  μετά το εμβόλιο, 

- αίσθημα κόπωσης, πονοκέφαλο, γενικούς πόνους ή ήπια συμπτώματα τύπου γρίπης 

• Αν και o πυρετός δεν είναι σπάνιος για δύο έως τρεις ημέρες, η υψηλή θερμοκρασία είναι 
ασυνήθιστη και μπορεί να υποδηλώνει νόσο COVID-19 ή άλλη λοίμωξη

• Η ανάπαυση και η λήψη παρακεταμόλης βοηθούν να αισθανθεί κάποιος καλύτερα.

• Ήπια συμπτώματα μετά τη πρώτη δόση, δεν αποτελούν αντένδειξη για εμβολιασμό με 
δεύτερη δόση, που είναι αναγκαία για την καλύτερη προστασία έναντι του ιού 

• Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων δηλώνονται μέσω του συστήματος της κίτρινης 
κάρτας την οποία μπορεί κανείς να αναζητήσει διαδικτυακά 
(https://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral)

https://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral


Μπορώ να κάνω το εμβόλιο έναντι της νόσου COVID-19 μαζί 
με κάποιο άλλο εμβόλιο που συστήνεται για ενήλικες;

• Η υπάρχουσα εμπειρία από την ταυτόχρονη χορήγηση εμβολίων μέχρι σήμερα, 
έχει δείξει ότι το προφίλ ανοσογονικότητας και ανεπιθύμητων ενεργειών, είναι 
γενικά παρόμοιο είτε τα εμβόλια χορηγούνται ταυτόχρονα είτε μεμονωμένα. 
Σήμερα τα εμβόλια έναντι της νόσου COVID-19 μπορούν να χορηγηθούν με άλλα 
εμβόλια ανεξάρτητα από το μεσοδιάστημα. 

• Όταν χορηγούνται περισσότερα του ενός εμβόλια σε μια επίσκεψη, συνιστάται η 
χορήγηση κάθε εμβολίου να γίνεται σε διαφορετική θέση. Στους εφήβους και 
στους ενήλικες, ο δελτοειδής μυς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 
μία ενέσεις. 



Τι πρέπει να γνωρίζει σχετικά με το εμβόλιο έναντι του κορωνοϊού 
SARS-CoV-2 μια έγκυος, μια θηλάζουσα και 

μια γυναίκα που προγραμματίζει να μείνει έγκυος;

• Τα mRNAεμβόλια είναι απίθανο να θέτουν σε κίνδυνο την έγκυο γυναίκα ή το 
έμβρυο διότι δεν είναι εμβόλια με ζώντες εξασθενημένους ιούς. 

• Το mRNA στο εμβόλιο αποδομείται γρήγορα με τις συνήθεις κυτταρικές διεργασίες 
και δεν εισέρχεται στον πυρήνα του κυττάρου. 

• Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το εμβόλιο COVID-19 σε έγκυες, είναι παρόμοιες 
με αυτές που αναμένονται μεταξύ των μη εγκύων γυναικών.

• Δεν υπάρχει σύσταση για έλεγχο ρουτίνας για κύηση, σε γυναίκες  πριν από τη 
λήψη εμβολίου COVID-19. 

• Οι γυναίκες  που εμβολιάζονται κατά την περίοδο που προσπαθούν να  μείνουν 
έγκυες, δεν χρειάζεται να αποφύγουν την εγκυμοσύνη μετά τον εμβολιασμό τους

• Τα εμβόλια δεν αποτελούν κίνδυνο για το βρέφος που θηλάζει. 



Γιατί θα πρέπει να εμβολιάζονται τα παιδιά και οι έφηβοι;

Ο πυρήνας της σύστασης εστιάζεται στην προστασία των ίδιων των παιδιών και των εφήβων, 
ιδιαίτερα αυτών με χρόνια υποκείμενα νοσήματα, αλλά και στο όφελος από την επαναφορά τους 
στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και στις λοιπές κοινωνικές δραστηριότητες.

• Συγκεκριμένα: 

• Τα παιδιά εμβολιάζονται πρωτίστως για την προστασία της ατομικής τους υγείας, σωματικής και 
ψυχικής.

• Για την ασφαλή επιστροφή τους στο σχολείο και τις εξωσχολικές δραστηριότητες. 

• Για τη μείωση της διασποράς του ιού στην οικογένεια. Ο εμβολιασμός των παιδιών και εφήβων 
προστατεύει τα ευάλωτα άτομα της οικογένειας που ενδεχομένως δεν έχουν αναπτύξει 
ικανοποιητική ανοσία στον εμβολιασμό. 

• Η αυξημένη εμβολιαστική κάλυψη μαθητών και εκπαιδευτικών θα μειώσει τη διασπορά του ιού 
στα σχολεία και συνεπώς τον αριθμό νέων κρουσμάτων στην κοινότητα γενικότερα.

• Η μείωση της διασποράς του ιού στην κοινότητα εμποδίζει την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων.



Γιατί να εμβολιάσω το παιδί μου, αφού η νόσος στην ηλικία του 
είναι ήπια;

Κατά κανόνα, ο κίνδυνος για σοβαρή λοίμωξη Covid-19 είναι μικρός, αλλά υπαρκτός. 
Σπάνια στα παιδιά εμφανίζεται το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο (MIS-
C), που σχετίζεται με τη λοίμωξη Covid, ενώ ιδιαίτερα απασχολεί και η παραμονή 
συμπτωμάτων, μετά από νόσο, σε ποσοστό 2%, για πολλές εβδομάδες (long covid).



Ποια εμβόλια εναντίον του κορωνοϊού έχουν εγκριθεί για τα παιδιά;

• Τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί απ’ τους Διεθνείς Οργανισμούς Αξιολόγησης (FDA και EMA) για τα 
παιδιά ηλικίας >12 ετών είναι τα εμβόλια που έχουν παραχθεί με τη μεθοδολογία mRNA και είναι: 
το εμβόλιο Comirnaty της Pfizer Biontech και το Spikevax της Moderna. 



Μπορεί το εμβόλιο να έχει επιπτώσεις στη γονιμότητα ή στον έμμηνο 
κύκλο στις νεαρές έφηβες;

• Όχι. Το μόριο των εμβολίων mRNA καταστρέφεται μόλις ολοκληρώσει την αποστολή του στον 
οργανισμό και αποβάλλεται από το σώμα. Δεν υπάρχει καμία βιολογική σύνδεση εμβολίου και 
γονιμότητας και δεν έχει διαπιστωθεί βλαπτική επίδραση απ’ το εμβόλιο στη γονιμότητα ανδρών 
και γυναικών



Με ποιο σχήμα θα χορηγούνται τα άλλα συνιστώμενα εμβόλια της 
εφηβείας (HPV, διφθερίτιδας, τετάνου, μηνιγγίτιδας) και του 

κορωνοϊού; 

• Ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού δεν εμποδίζει τη χορήγηση των άλλων εμβολίων παιδιών και 
εφήβων. Μπορούν να γίνουν όλα με διαφορά λίγων ημερών ή ακόμα και ταυτόχρονα. Δεν ισχύει 
συγκεκριμένο μεσοδιάστημα μεταξύ των εμβολίων.



Είναι ασφαλής ο εμβολιασμός των εφήβων έναντι της 
νόσου COVID-19 με βάση το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί 

περιστατικά μυοκαρδίτιδας μετά τον εμβολιασμό; 
• Έχουν αναφερθεί διεθνώς περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας μετά από εμβολιασμό κατά 

της COVID-19 σε νεαρά άτομα, συχνότερα σε αγόρια που είχαν καλή πρόγνωση 
και ήταν συνήθως αυτοϊώμενη. Τα συμπτώματα παρουσιάσθηκαν συνήθως την 
πρώτη εβδομάδα μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης εμβολίου, αλλά είναι 
δυνατό να εμφανισθούν σε χρονικό διάστημα ακόμα και 2 εβδομάδων μετά τον 
εμβολιασμό. Υπογραμμίζεται ότι η νόσος COVID-19 προκαλεί πολλαπλάσιο 
αριθμό περιπτώσεων μυοκαρδίτιδας. 

• Οι έφηβοι που εμβολιάζονται και οι γονείς τους, οφείλουν να βρίσκονται σε 
επαγρύπνηση για την εμφάνιση συμπτωματολογίας συμβατής με μυοκαρδίτιδα 
(π.χ. προκάρδιο άλγος, αύξηση αρτηριακής πίεσης, αίσθημα παλμών, δυσχέρεια 
αναπνοής  κ.α) μετά τον εμβολιασμό τους και να επικοινωνούν άμεσα με τον 
θεράποντα ιατρό τους σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων. Οι υγειονομικές 
αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τα περιστατικά αυτά.



Γιατί υπάρχει σύσταση για χορήγηση 3ης 
(αναμνηστικής) δόσης εμβολίου έναντι της COVID-19;

• Ο στόχος του εμβολιασμού είναι η πρόληψη σοβαρής νόσησης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία 
κυττάρων μνήμης του ανοσοποιητικού, όπως τα Β και Τ κύτταρα. Αυτά είναι μακρόβια κύτταρα που 
βρίσκονται στο μυελό των οστών, στην κυκλοφορία του αίματος και στους λεμφαδένες προκειμένου να 
παρακολουθείται η έκθεση σε κάποιο παθογόνο. Εάν εντοπιστεί το παθογόνο, αυτά τα κύτταρα μνήμης 
ενεργοποιούνται γρήγορα και διεγείρουν την ανοσολογική απόκριση για την αποτελεσματική καταπολέμηση 
της λοίμωξης προτού η λοίμωξη ξεφύγει από τον έλεγχο και προκαλέσει σοβαρή νόσο. Στην περίπτωση των 
εμβολίων mRNA COVID-19, μελέτες έδειξαν ότι δημιουργούνται υψηλά επίπεδα κυττάρων μνήμης. Με την 
εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα, μελέτες έδειξαν ότι τα επίπεδα των κυττάρων μνήμης που παράγονται τόσο 
από τα mRNA εμβόλια (Pfizer και Moderna) όσο και από τα εμβόλια με τεχνολογία αδενοϊού (J & J/Janssen και 
Astra Zeneca) ήταν επαρκή στις περισσότερες περιπτώσεις για την πρόληψη σοβαρής νόσου. 

• Ένας δεύτερος στόχος του εμβολιασμού είναι η πρόληψη νόσησης οποιασδήποτε βαρύτητας. Για να 
επιτευχθεί αυτό, οι εμβολιασθέντες πρέπει να έχουν υψηλά επίπεδα εξουδετερωτικών αντισωμάτων που 
κυκλοφορούν στο αίμα τους. Τα εξουδετερωτικά αντισώματα εμποδίζουν τον ιό να προσκολληθεί και να 
εισέλθει στα κύτταρα. Τυπικά, τα επίπεδα εξουδετερωτικών αντισωμάτων εξασθενούν με την πάροδο του 
χρόνου.  

• Μια αναμνηστική δόση μπορεί να διεγείρει τα κύτταρα μνήμης Β και Τ για παραγωγή εξουδετερωτικών
αντισωμάτων, αυξάνοντας έτσι το επίπεδο ανιχνεύσιμων αντισωμάτων στην κυκλοφορία του αίματος και 
μειώνοντας την πιθανότητα για νόσο οποιασδήποτε βαρύτητας.



Σε ποια άτομα υπάρχει σύσταση για χορήγηση 3ης  
δόσης εμβολίου έναντι της COVID-19;

• Στη χώρα μας υπάρχει σύσταση για τη χορήγηση πρόσθετης (3ης δόσης) mRNA εμβολίου έναντι της 
COVID-19 σε όλα τα άτομα με ανοσοκαταστολή, τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά τη χορήγηση της 
δεύτερης δόσης. 

• Υπάρχει σύσταση για τη χορήγηση αναμνηστικής (3ης) δόσης εμβολίου σε χρονικό μεσοδιάστημα 6 
μήνες μετά τη δεύτερη δόση σε όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών

Σε ότι αφορά τη χορήγηση αναμνηστικής δόσης σε άτομα με ιστορικό νόσησης από κορωνοϊό,  συστήνεται 
η χορήγηση αναμνηστικής δόσης μόνο στα άτομα που νόσησαν μετά τη χορήγηση μιας ή δύο δόσεων 
εμβολίου. Τα άτομα που νόσησαν από κορωνοϊό και στη συνέχεια έλαβαν μια ή δύο δόσεις εμβολίου δεν 
χρειάζονται αναμνηστική δόση.



Οι αναμνηστικές δόσεις έχουν την ίδια σύσταση με τα 
υπάρχοντα εμβόλια;

• Ναι. Οι αναμνηστικές δόσεις των εμβολίων για τη νόσο COVID-19 έχουν την ίδια σύσταση με τα τρέχοντα 
εμβόλια. Ωστόσο, στην περίπτωση της αναμνηστικής δόσης του εμβολίου Moderna COVID-19, η 
δοσολογία είναι η μισή από αυτή που χορηγείται για τον αρχικό εμβολιασμό.



Ποιες είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες από την 3η 
(αναμνηστική) δόση;

• Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από την 3η αναμνηστική δόση του εμβολίου είναι παρόμοιες με αυτές του 
βασικού εμβολιασμού. Πυρετός, πονοκέφαλος, κόπωση και πόνος στο σημείο της ένεσης είναι οι πιο 
συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες και συνολικά, οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες 
είναι ήπιες έως μέτριες. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες, αλλά μπορεί να εμφανιστούν.



Η επιστροφή στην κανονικότητα απαιτεί την εφαρμογή 
όλων των διαθέσιμων προληπτικών μέτρων

Εμβολιάσου

Πλένε συχνά τα χέρια σουΤήρησε τις αποστάσεις

Φόρεσε τη μάσκα σου

>2 μ


