
 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

Τον εμβολιασμό των ασθενών της συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία -Με 

τέσσερις συμβουλές 

 

ΕΛΛΑΔΑ14|01|2021 | 14:31 

Στην πανδημία, φωτογραφία shutterstock 

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ). 

 

Βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 

αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την 

ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική 

ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο 

νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές 



νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το 

σοβαρό άσθμα. 

 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί αντένδειξη για 

εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά στον 

εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ για 

άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, 

τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των 

πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού 

δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το 

σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο 

χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι «η 

τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. 

Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος 

μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το 

βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό "μιμητή" του ιού που 

συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την 

κυτταρική ανοσία». 

 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα 

εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν 

υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του 

ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε 



παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και 

ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του 

εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, 

βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/ellada/emboliasmo-synista-i-pneymonologiki-

etaireia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εμβολιασμό ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά 

η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
Από Euronews with ΑΠΕ-ΜΠΕ  •  ανανεώθηκε πριν: 14/01/2021 - 13:21 

 

Εμβολιασμός ηλικιωμένου στην Αθήνα   -   Πνευματικά Δικαιώματα  Yorgos Karahalis/Copyright 2020 The 

Associated Press. All rights reserved 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που 

αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις 

αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά 

τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που 

λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με 

κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά 

στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

https://gr.euronews.com/2021/01/14/emvoliasmo-asthenwn-me-hronia-anapnefstika-provlhmata-synista-h-ellhnikh-pnevmonologikh-et
https://gr.euronews.com/2021/01/14/emvoliasmo-asthenwn-me-hronia-anapnefstika-provlhmata-synista-h-ellhnikh-pnevmonologikh-et


Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ 

για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται 

απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της 

επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη 

θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε 

ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 

χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν 

αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου 

που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι 

αποτελούν έναν καλό "μιμητή" του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και 

οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για 

τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), 

ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν 

μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι 

οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό 

σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν 

παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει 

επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών 

οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία: Συνιστά τον εμβολιασμό 
ασθενών με χρόνια αναπνευστικά 
νοσήματα 

 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ) συνιστά 

τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα  βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους 

μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις 

αλλεργικές αντιδράσεις. 

https://www.newsit.gr/tags/elliniki-pneymonologiki-etairia/
https://www.newsit.gr/tags/emvoliasmos/


Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον 

εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα 

που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε 

ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές 

νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η 

πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 

περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν 

αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 

λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν 

ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, 

Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, 

κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της 

πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το 

σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην 

COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 

mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, 

Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 

χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την 

παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος 

μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο 

SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι 



αποτελούν έναν καλό “μιμητή” του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του 

αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική 

ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών 

μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι 

ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή 

δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του 

ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι 

οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό 

σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που 

έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους 

παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των 

σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Εμβολιασμό των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 

συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

Βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν 

την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τις 

αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

ΥΓΕΙΑΚΟΡΟΝΟΪΟΣ  

16:36 

• 

14/01/2021 

 

https://www.newsbeast.gr/health
https://www.newsbeast.gr/health/coronavirus


 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά 

η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα 

που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις 

αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά 

τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που 

λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με 

κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα, 

αναφέρει το ΑΠΕ. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ 

για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη 

η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής 

κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού 

απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε 

ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 

χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν 

αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου 

που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι 

αποτελούν έναν καλό "μιμητή" του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και 

οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

https://www.newsbeast.gr/tag/emboliasmos
https://www.newsbeast.gr/tag/anapneustika-problimata
https://www.newsbeast.gr/tag/elliniki-pneumonologiki-etaireia


Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για 

τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), 

ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν 

μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι 

οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα 

με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά 

την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 

διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Συστάσεις και 
οδηγίες για τον εμβολιασμό 
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Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία 

(ΕΠΕ), βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που 

αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 

αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές 

αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί 

προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν 

οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, 

σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από 

σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό 

άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 



Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε 

συστατικά που περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η 

πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής 

αλλεργίας δεν αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση 

του εμβολίου δεν προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή 

στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό 

αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος 

παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, 

καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη 

μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η 

ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της 

επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού 

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο 

εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση 

του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι 

όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε 

σχέση με τα εμβόλια mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, 

καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, 

δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 

χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. 

Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του 

κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς 

προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-

COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι 

ότι αποτελούν έναν καλό "μιμητή" του ιού που συνιστά μία 



τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή 

αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

των κλινικών μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια 

των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα 

εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή 

δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν 

μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες 

είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα 

με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, 

που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του 

εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ 

χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών 

οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 
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Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 

συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ). Η ΕΠΕ προχωρά 

σε αυτή την πρόταση βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που 

αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την 

ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Σε ποιους συστήνεται να μην 

κάνουν το εμβόλιο και τι διευκρινίζεται για τις αλλεργίες. Αναλυτικά οι 

συστάσεις για τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. 

Η ΕΠΕ επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο 

στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς 

και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

https://www.dikaiologitika.gr/site/tag/%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3
https://www.dikaiologitika.gr/site/tag/%CE%A7%CE%91%CE%A0
https://www.dikaiologitika.gr/site/tag/%CE%91%CE%A3%CE%98%CE%9C%CE%91
https://www.dikaiologitika.gr/site/tag/%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3


Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ 

για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος 

παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη 

η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής 

κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού 

απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε 

ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 

χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν 

αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου 

που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι 

αποτελούν έναν καλό "μιμητή" του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και 

οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για 

τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), 

ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν 

μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. 

«Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό 

σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν 

παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης 

πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο 

καθηγητής. 
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Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα 

που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, 

και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί 

προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική 

ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το 

υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από 

σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), 

η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται 

στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 



Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 

λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο 

χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται 

απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της 

επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο 

βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι 

όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 

mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος 

Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται 

για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων 

κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς 

προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό 

πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό "μιμητή" του ιού 

που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή 

αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, 

η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή 

και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια 

της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το 

ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις 

αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του 

εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή 

τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 
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στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους 

μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, 

την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε 
ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν 
οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με 
κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως 
η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το 
σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 
περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 
αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν 
προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 
λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο 
χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, 
Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται 
απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της 
επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο 
βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο 
χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 
mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος 
Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 



χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή 
των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, 
απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το 
βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό 
"μιμητή" του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην 
παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών 
μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι 
ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με 
τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι 
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. 

«Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι 
χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που 
έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους 
παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των 
σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εμβολιασμό των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά 
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Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που 

αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις 

αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον 

εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που 

λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με 

κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί αντένδειξη 

για εμβολιασμό. 



Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά 

στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ 

για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η 

ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας 

και του υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο 

εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι 

στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι 

«η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 

χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν 

αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που 

δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν 

καλό "μιμητή" του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην 

παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για 

τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), 

ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν 

μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι 

οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα 

με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά 

την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 

διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 
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Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους 

https://www.parapolitika.gr/ellada/


μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με 

χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, 

ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε 

πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

 

 

 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

 

 

• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 
εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί αντένδειξη για 
εμβολιασμό. 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά στον 
εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ για 
άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 
επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, 

τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των 

πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού 

δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το 

σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο 

χέρι όλων μας». 

 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

https://www.parapolitika.gr/ellada/article/1083983/emvoliasmoi-anoigei-aurio-oi-platforma-gia-tous-ano-ton-85-eton-analutika-ta-vimata-gia-ton-programmatismo-radevou/


 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι «η 

τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. 

Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος 

μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το 

βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό "μιμητή" του ιού που 

συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την 

κυτταρική ανοσία». 

 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα 

εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν 

υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του 

ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε 

παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και 

ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του 

εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, 

βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 
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Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που 

αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις 

αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά 

τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που 

λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με 

κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 



Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά 

στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ 

για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη 

η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής 

κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού 

απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε 

ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 

χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν 

αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου 

που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι 

αποτελούν έναν καλό "μιμητή" του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και 

οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για 

τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), 

ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν 

μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι 

οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα 

με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά 

την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 

διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

https://www.news.gr/tag/koronoios
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Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε 

συστατικά που περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική 

γλυκόλη (PEG). 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη 



στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 

αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, 

επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που 

λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε 

ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές 

νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), 

η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 

περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν 

αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 

λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν 

ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής 

ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, 

κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της 

πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το 

σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-

19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 

mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος 

Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 

χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την 

παρασκευή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος 

μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-



COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν 

καλό "μιμητή" του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και 

οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών 

μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι 

ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, 

αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν 

προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε 

παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με τις 

αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί 

κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ 

χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε 

ο καθηγητής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κορωνοϊός: Ποιοι ασθενείς με αναπνευστικά 

νοσήματα χρειάζονται πρώτοι το εμβόλιο 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε ποιοι ασθενείς με 

χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων πρέπει να εμβολιαστούν κατά 

προτεραιότητα εναντίον του νέου κορωνοϊού. Τι πρέπει να 

γνωρίζουν οι ασθενείς για τα εμβόλια mRNA.  

Οι πάσχοντες από ορισμένα σοβαρά, χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 

πρέπει να κάνουν κατά προτεραιότητα το εμβόλιο εναντίον της 

λοίμωξης που προκαλεί ο κορωνοϊός Covid-19, αναφέρει η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Στη διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου που πραγματοποίησε τόνισε 

ότι προτεραιότητα στον εμβολιασμό πρέπει να δοθεί: 

• Στους πάσχοντες από χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια 

(λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι), ανεξάρτητα από το υποκείμενο 

νόσημα που την προκαλεί 



• Στους ασθενείς με κυστική ίνωση 

• Στους πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η χρόνια 

αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό 

άσθμα. 

Η ΕΠΕ γενικώς συνιστά τον εμβολιασμό όλων των πασχόντων από 

χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. Ωστόσο οι προαναφερθέντες 

ασθενείς πρέπει να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα, διότι διατρέχουν 

αυξημένο κίνδυνο βαριάς νόσου εάν τους μολύνει ο νέος κορωνοϊός. 

«Στη μάχη εναντίον του νέου κορωνοϊού κρίνεται απαραίτητη η 

ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της 

επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού», δήλωσε 

ο πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με 

αίσθημα ευθύνης κωδικοποίησε βασικές οδηγίες και συστάσεις για τον 

εμβολιασμό, τον οποίο και συνιστά σε ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές 

παθήσεις». 

Συστάσεις για τον εμβολιασμό 

Οι βασικές οδηγίες και συστάσεις της ΕΠΕ προς τους ασθενείς που 

πρόκειται να κάνουν το εμβόλιο είναι οι εξής: 

• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά 

που περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη 

(PEG). 

• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας 

ΔΕΝ αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1η δόση του 

εμβολίου, δεν προχωρά στην 2η δόση. 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στο 

χώρο για 15 λεπτά. Όσοι, όμως, έχουν ιστορικό αναφυλακτικών 

αντιδράσεων στο παρελθόν, πρέπει να παραμείνουν στο 

εμβολιαστικό κέντρο για 30 λεπτά. 



Η τεχνολογία mRNA χρησιμοποιείται 20 χρόνια 

Στη διάρκεια του σεμιναρίου, ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νικόλαος 

Τζανάκης, αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, μίλησε για τα mRNA εμβόλια και τον 

τρόπο δράσης τους. Όπως εξήγησε, η τεχνολογία του mRNA δεν είναι 

καινούργια, αλλά χρησιμοποιείται εδώ και 20 χρόνια. 

«Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, δεν 

αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός. Απλώς προσαρμόστηκε ο ήδη 

υπάρχων στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο νέος κορωνοϊός», είπε. «Το 

βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν ένα καλό 

«μιμητή» του ιού, που συνιστά μια τέλεια μορφή του αντιγόνου. Έτσι, 

οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα 

ισχυρή και για τα δύο εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ). Δεν υπάρχουν, όμως, ακόμα 

σαφή δεδομένα για τη διάρκεια της ανοσίας που παρέχουν. 

Επιπλέον, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τυχόν μεταλλάξεις του 

κορωνοϊού θα επηρεάσουν την αποτελεσματικότητά τους. 

Όσον αφορά τις παρενέργειές  τους, «είναι διαχειρίσιμες και το ποσοστό 

τους είναι χαμηλό», τόνισε. «Ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις που 

έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό 

τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει 

των σχετικών οδηγιών». 

 

 

 

 

 

 



 

Εμβολιασμό των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία 
H ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα, βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που 

αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την 

ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. 
Δημοσίευση: 13 Ιανουαρίου 2021 
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Για τον εμβολιασμό κατά του SARS-CοV-2 τις θέσεις και οδηγίες για τους ασθενείς με 

χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ανέλυσε/ παρουσίασε το ΔΣ της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), κατά τη διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα 

«Εμβολιασμός έναντι του SARS-CοV-2». H ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων των 

ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που 

αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις 

αλλεργικές αντιδράσεις. 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον  εμβολιασμό σε 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο 

σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε 

πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το 

σοβαρό άσθμα. Μεταξύ άλλων, στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν θέματα για τις τεχνολογίες 

των εμβολίων και την ιστορική τους ανάπτυξη, και συζητήθηκε ο μηχανισμός δράσης των 

εμβολίων mRNA και η τεχνική τους. 

https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/59991/emvoliasmo-twn-asthenwn-me-xronia-anapnefstika-nosimata-synista-i-elliniki-pnevmonologiki-etaireia.html#comments


Συστάσεις και Οδηγίες για τον εμβολιασμό 

▪ Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 

περιέχονται στο εμβόλιο όπως η πολυαιθυλενικήγλυκόλη (PEG). 

▪ Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας, ΔΕΝ αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

▪ Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2η δόσης. 

▪ Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στο χώρο για 15 λεπτά, 

ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν, ο χρόνος 

παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 

ΕΚΠΑ τόνισε «σε αυτή τη μάχη κατά του ιού SARS-CοV-2, κρίνεται απαραίτητη η 

ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της Πολιτείας, της Επιστημονικής Κοινότητας 

και του Υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο 

εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για την θωράκιση του οργανισμού απέναντι 

στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με 

αίσθημα ευθύνης κωδικοποίησε βασικές οδηγίες και συστάσεις για τον εμβολιασμό τον 

οποίο και συνιστά σε ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Με βάση τη γνώση μας 

και τα επιστημονικά δεδομένα, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ασθενείς 

με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων 

όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα».  

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε 

«ότι η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 

χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, δεν 

αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που 

δρα ο SARS-CοV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν ένα 

καλό «μιμητή» του ιού που συνιστά μια τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην 

παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

κλινικών μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι 

ιδιαίτερα ισχυρή και για τα τρία εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με την 

διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητά τους. Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό 

τους είναι χαμηλό, σύμφωνα με τις αναφορές και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, 

που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού,  το ποσοστό τους 

παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών 

οδηγιών». 

 



 

• ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΠΕ: Συνιστά τον εμβολιασμό ασθενών με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα 
14-01 -20 21 16 :30  

•  SDNA New sroom 
  

• 0SHARES 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα βασιζόμενη στα 

επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την 

ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις συνιστά το ΕΠΕ. 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο 

στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς 

και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά 

στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ 

για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

https://www.sdna.gr/politiko-deltio/ellada
https://www.sdna.gr/editors/sdna-newsroom
https://www.sdna.gr/editors/sdna-newsroom
https://www.sdna.gr/editors/sdna-newsroom


Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη 

η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής 

κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού 

απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε 

ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 

χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν 

αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου 

που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι 

αποτελούν έναν καλό “μιμητή” του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και 

οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για 

τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), 

ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν 

μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι 

οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα 

με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά 

την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 

διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Συνιστά τον 

εμβολιασμό των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα 

14/01/2021 14:54 

 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 
συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα 
επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 
αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. 
Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό 
σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που 
λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε 
ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές 
νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η 
πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 



Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 
περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 
αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν 
προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 
λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν 
ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, 
Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, 
κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της 
πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το 
σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-
19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 
mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, 
Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 
χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την 
παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος 
μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο 
SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι 
αποτελούν έναν καλό "μιμητή" του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του 
αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική 
ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών 
μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι 
ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή 
δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του 
ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι 
οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό 
σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που 
έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους 
παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των 
σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 
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Τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ανέλυσε/ παρουσίασε το ΔΣ της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), κατά τη διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου με 

θέμα «Εμβολιασμός έναντι του SARS-COV-2». Συγκεκριμένα,η ΕΠΕ συνιστά τον 
εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, βασιζόμενη 
στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 

αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, 
επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς 
με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο 

σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, 
καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η 
πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα.Μεταξύ άλλων, στο σεμινάριο 

αναπτύχθηκαν θέματα για τις τεχνολογίες των εμβολίων και την ιστορική τους 
ανάπτυξη, και συζητήθηκε ο μηχανισμός δράσης των εμβολίων mRNA και η 
τεχνική τους. 

Συστάσεις και Οδηγίες για τον εμβολιασμό 

• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 
περιέχονται στο εμβόλιο όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας, ΔΕΝ αποτελεί 
αντένδειξη για εμβολιασμό. 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1η δόση του εμβολίου δεν 
προχωρά στον εμβολιασμό της 2η δόσης. 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στο χώρο για 15 
λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν, ο 
χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τόνισε «σε αυτή τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται 
απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της Πολιτείας, της 
Επιστημονικής Κοινότητας και του Υγειονομικού δυναμικού για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο 
βήμα για την θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο 
χέρι όλων μας. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με αίσθημα ευθύνης 

κωδικοποίησε βασικές οδηγίες και συστάσεις για τον εμβολιασμό τον οποίο και 
συνιστά σε ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Με βάση τη γνώση μας 
και τα επιστημονικά δεδομένα,θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και σε πάσχοντες από σοβαρές 
μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA 
o Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νικόλαος 



Τζανάκης, δήλωσε «ότι η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται 
για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων 

κατά του κορωνοϊού, δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς 
προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό 
πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν ένα καλό «μιμητή» του ιού 

που συνιστά μια τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην 
παραγωγήαντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
των κλινικών μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων 

mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα τρία εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, 
αναφορικά με την διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν 

προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. Οι οποιεσδήποτε 
παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό, σύμφωνα με τις 
αναφορές και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά 

την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό 
και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών». 
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ΆρθραΕμβόλιαΚΟΡΟΝΟΪΟΣΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας 

Κορονοϊός- εμβόλιο: Τι λέει η 

Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία για τους ασθενείς με 

χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 

Πρέπει ή δεν πρέπει να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού οι 
ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 
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Εταιρεία για τους ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, 

βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την 

κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις 

συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό 

σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια. 

Δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το 

υποκείμενο νόσημα, 

σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε 

πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η 

ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και Οδηγίες για τον εμβολιασμό 

• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 

περιέχονται στο εμβόλιο όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 
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https://www.healthreport.gr/
https://www.healthreport.gr/category/main-articles/
https://www.healthreport.gr/koronoios-emvolio-xekina-simera-o-emvoliasmos-kai-gia-toys-idiotes-giatroys/
http://www.hts.org.gr/
https://www.healthreport.gr/koronoios-emvolio-xekina-simera-o-emvoliasmos-kai-gia-toys-idiotes-giatroys/
https://www.healthreport.gr/author/edimitra/
https://www.healthreport.gr/lockdown-apo-ayrio-se-ischy-to-neo-metro-apagoreysis-kykloforias-meta-tis-21-00-to-vrady-pos-tha-metakinitheite-ti-nychta/koronoios-emvolio/


• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας, ΔΕΝ 

αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2η δόσης. 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στο χώρο για 15 

λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο 

παρελθόν, ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τόνισε «με βάση τη γνώση μας και τα επιστημονικά δεδομένα, 

θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστική ανεπάρκεια και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων 

όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 

mRNA o Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, 

κ. Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε «ότι η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 

χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πνευμονολογική Εταιρεία: Συνέστησε τον 
εμβολιασμό ατόμων με χρόνια αναπνευστικά 
νοσήματα 

Γιώργος Παπαϊωάννου 
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PEXELS 

Για τον εμβολιασμό κατά του SARS-COV-2 τις θέσεις και οδηγίες 
για τους ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ανέλυσε/ 
παρουσίασε το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 
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(ΕΠΕ), κατά τη διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα 
«Εμβολιασμός έναντι του SARS-COV-2». 

Συγκεκριμένα, η ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα, βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν 
τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές 
αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον 
εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που 
λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς 
με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως 
η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. Μεταξύ άλλων, στο σεμινάριο 
αναπτύχθηκαν θέματα για τις τεχνολογίες των εμβολίων και την ιστορική τους 
ανάπτυξη, και συζητήθηκε ο μηχανισμός δράσης των εμβολίων mRNA και η τεχνική 
τους. 

Συστάσεις και Οδηγίες για 
τον εμβολιασμό 

• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 
περιέχονται στο εμβόλιο όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας, ΔΕΝ 
αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1η δόση του εμβολίου δεν 
προχωρά στον εμβολιασμό της 2η δόσης. 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στο χώρο για 15 
λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο 
παρελθόν, ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 
καθηγητής ΕΚΠΑ τόνισε «σε αυτή τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται 
απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της Πολιτείας, της 
Επιστημονικής Κοινότητας και του Υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για την 
θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας. Η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με αίσθημα ευθύνης κωδικοποίησε βασικές 
οδηγίες και συστάσεις για τον εμβολιασμό τον οποίο και συνιστά σε ασθενείς με 
χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Με βάση τη γνώση μας και τα επιστημονικά 
δεδομένα, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ασθενείς με χρόνια 
αναπνευστική ανεπάρκεια και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως 
η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 
Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA o 
Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νικόλαος Τζανάκης, 
δήλωσε «ότι η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για 
περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του 
κορωνοϊού, δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις 
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ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των 
εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν ένα καλό «μιμητή» του ιού που συνιστά μια 
τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την 
κυτταρική ανοσία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 
αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή 

και για τα τρία εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με την διάρκεια 
της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την 
αποτελεσματικότητά τους. Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το 
ποσοστό τους είναι χαμηλό, σύμφωνα με τις αναφορές και ειδικά για τις αλλεργικές 
αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το 
ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει 
των σχετικών οδηγιών». 
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά τον 

εμβολιασμό των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα 

Για τον εμβολιασμό κατά του SARS-COV-2, τις θέσεις και οδηγίες για τους 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ανέλυσε/ παρουσίασε το Δ.Σ. της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), κατά τη διάρκεια διαδικτυακού 

σεμιναρίου με θέμα «Εμβολιασμός έναντι του SARS-COV-2». 

Συγκεκριμένα, η ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα, βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που 

αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, 

και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί 

προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική 

ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα 

από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε 

πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση 

και το σοβαρό άσθμα. Μεταξύ άλλων, στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν θέματα 

για τις τεχνολογίες των εμβολίων και την ιστορική τους ανάπτυξη, και 

συζητήθηκε ο μηχανισμός δράσης των εμβολίων mRNA και η τεχνική τους. 

Συστάσεις και Οδηγίες για τον εμβολιασμό 

• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 

περιέχονται στο εμβόλιο όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας, ΔΕΝ αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2η δόσης. 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στο χώρο για 15 

λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν, 

ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τόνισε: «σε αυτή τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται 

απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της Πολιτείας, της 

Επιστημονικής Κοινότητας και του Υγειονομικού δυναμικού για την 
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αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το 

σημαντικότερο βήμα για την θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-

19 και είναι στο χέρι όλων μας. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με 

αίσθημα ευθύνης κωδικοποίησε βασικές οδηγίες και συστάσεις για τον 

εμβολιασμό τον οποίο και συνιστά σε ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές 

παθήσεις. Με βάση τη γνώση μας και τα επιστημονικά δεδομένα, θεωρούμε ότι 

πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική 

ανεπάρκεια και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η 

πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 

mRNA o Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, 

κ. Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε «ότι η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 

χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την 

παρασκευή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, δεν αναπτύχθηκε ένας νέος 

μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-

COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν ένα 

καλό «μιμητή» του ιού που συνιστά μια τέλεια μορφή του αντιγόνου και 

οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η αποτελεσματικότητα και η 

ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα τρία εμβόλια 

που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενώ 

δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με την διάρκεια της ανοσίας και 

τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητά τους. Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, 

το ποσοστό τους είναι χαμηλό, σύμφωνα με τις αναφορές και ειδικά για τις 

αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του 

εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή 

τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών». 

 

 

 

 

 

 



 

Προτεραιότητα στους ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστικά προβλήματα στον εμβολιασμό για τον 

κορωνοϊό 
13 Ιανουαρίου 2021 15:06 
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Τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ανέλυσε/ παρουσίασε το ΔΣ της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), κατά τη διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα 

«Εμβολιασμός έναντι του SARS-COV-2». Συγκεκριμένα,η ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό 

όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, βασιζόμενη στα επιστημονικά 

δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, 

και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα 

κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που 

λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με 

κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η 

πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα.Μεταξύ άλλων, στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν 

θέματα για τις τεχνολογίες των εμβολίων και την ιστορική τους ανάπτυξη, και συζητήθηκε ο 

μηχανισμός δράσης των εμβολίων mRNA και η τεχνική τους. 
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Συστάσεις και Οδηγίες για τον εμβολιασμό 
• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας, ΔΕΝ αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά στον 

εμβολιασμό της 2η δόσης. 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στο χώρο για 15 λεπτά, ενώ για 

άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν, ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 

ΕΚΠΑ τόνισε «σε αυτή τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η 

ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της Πολιτείας, της Επιστημονικής Κοινότητας και 

του Υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο 

εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για την θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην 

COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με αίσθημα 

ευθύνης κωδικοποίησε βασικές οδηγίες και συστάσεις για τον εμβολιασμό τον οποίο και 

συνιστά σε ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Με βάση τη γνώση μας και τα 

επιστημονικά δεδομένα,θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστική ανεπάρκεια και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, 

η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 
Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA o 

Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε 

«ότι η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 

χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, δεν 

αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που 

δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν ένα 

καλό «μιμητή» του ιού που συνιστά μια τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην 

παραγωγήαντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

κλινικών μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι 

ιδιαίτερα ισχυρή και για τα τρία εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με την 

διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητά τους. Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό 

τους είναι χαμηλό, σύμφωνα με τις αναφορές και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που 

έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης 

πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών». 
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Για τον εμβολιασμό κατά του SARS-COV-2 τις θέσεις και οδηγίες για 

τους ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ανέλυσε/ παρουσίασε 

το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), κατά τη 

διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα «Εμβολιασμός έναντι του 

SARS-COV-2». 

Συγκεκριμένα,η ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια 

αναπνευστικάνοσήματα, βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν 

τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις 

αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα 

κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή 

άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, 

σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές 

νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Μεταξύ άλλων, στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν θέματα για τις τεχνολογίες των 

εμβολίων και την ιστορική τους ανάπτυξη, και συζητήθηκε ο μηχανισμός δράσης 

των εμβολίων mRNA και η τεχνική τους. 

Συστάσεις και Οδηγίες για τον εμβολιασμό 



• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 

περιέχονται στο εμβόλιο όπως η πολυαιθυλενικήγλυκόλη (PEG). 

• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας,ΔΕΝ αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2η δόσης. 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στο χώρο για 15 

λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν, ο 

χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τόνισε «σε αυτή τη μάχη κατά του ιούSARS-COV-2, κρίνεται 

απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτώνκαι η συνεργασίατης Πολιτείας, της 

Επιστημονικής Κοινότητας και του Υγειονομικού δυναμικού για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο 

βήμα για την θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο 

χέρι όλων μας. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με αίσθημα ευθύνης 

κωδικοποίησε βασικές οδηγίες και συστάσεις για τον εμβολιασμό τον οποίο και 

συνιστά σε ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Με βάση τη γνώση μας 

και τα επιστημονικά δεδομένα, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκειακαι σε πάσχοντες από σοβαρές 

μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 

mRNAoΑντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νικόλαος 

Τζανάκης, δήλωσε «ότι η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 

χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή 

των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, 

απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το 



βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούνένα καλό «μιμητή» 

του ιού που συνιστά μια τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή 

αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

κλινικών μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA 

είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα τρία εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, 

αναφορικά με την διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν 

προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. Οι οποιεσδήποτε 

παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό, σύμφωνα με τις 

αναφορές και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά 

την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό 

και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  

Εμβολιασμό των ασθενών με 

χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 

συνιστά η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία. 
Από Press Room στις 13 Ιανουαρίου 2021 

 

ΕΠΕ: «Η θωράκιση απέναντι στην COVID-19 είναι στο χέρι όλων μας» 

Για τον εμβολιασμό κατά του SARS-COV-2 τις θέσεις και οδηγίες για τους 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ανέλυσε/ παρουσίασε το ΔΣ της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), κατά τη διάρκεια διαδικτυακού 

σεμιναρίου με θέμα «Εμβολιασμός έναντι του SARS-COV-2». Συγκεκριμένα, η 

ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα, βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους 
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μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές 

αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά 

τον  εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή 

άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, 

σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές 

νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. Μεταξύ 

άλλων, στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν θέματα για τις τεχνολογίες των εμβολίων και 

την ιστορική τους ανάπτυξη, και συζητήθηκε ο μηχανισμός δράσης των εμβολίων 

mRNA και η τεχνική τους. 

 

Συστάσεις και Οδηγίες για τον εμβολιασμό 

• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 

περιέχονται στο εμβόλιο όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας, ΔΕΝ 

αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2η δόσης. 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στο χώρο για 15 

λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο 

παρελθόν, ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τόνισε «σε αυτή τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, 

κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της Πολιτείας, 

της Επιστημονικής Κοινότητας και του Υγειονομικού δυναμικού για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο 

βήμα για την θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο 

χέρι όλων μας. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με αίσθημα ευθύνης 



κωδικοποίησε βασικές οδηγίες και συστάσεις για τον εμβολιασμό τον οποίο 

και συνιστά σε ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Με βάση τη γνώση 

μας και τα επιστημονικά δεδομένα, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και σε 

πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και 

το σοβαρό άσθμα». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 

mRNA o Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νικόλαος 

Τζανάκης, δήλωσε «ότι η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 

χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή 

των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς 

προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS–COV-2. Το βασικό 

πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν ένα καλό «μιμητή» του ιού 

που συνιστά μια τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή 

αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

κλινικών μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των 

εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα τρία εμβόλια που έχουν λάβει 

έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενώ δεν υπάρχουν 

σαφή δεδομένα, αναφορικά με την διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του 

ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. Οι 

οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό, 

σύμφωνα με τις αναφορές και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν 

παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού,  το ποσοστό τους παραμένει 

επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών». 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πνευμονολόγοι: Να εμβολιαστούν όλοι οι ασθενείς με 
χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 
Συντάκτης: Viruson: 13/01/2021, 12:40Κατηγορίες: Νέα, ΡεπορτάζΧωρίς Σχόλια 

 Εκτύπωση Email 

Η  Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ενθαρρύνει όλους τους ασθενείς με 
χρόνια αναπνευστικά νοσήματα να εμβολιαστούν, με βάση τα επιστημονικά 
δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την 
ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. 
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Την θέση αυτή υποστήριξε το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας (ΕΠΕ), κατά τη διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου με 
θέμα «Εμβολιασμός έναντι του SARS-COV-2». 

  

Προβάδισμα ζητάται να δοθεί κατά τον  εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια 
αναπνευστική ανεπάρκεια: 

• άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο 
νόσημα, 

• ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε 

• πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως είναι η ΧΑΠ, η πνευμονική 
ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

  

Συστάσεις και Οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκε ότι απαιτείται προσοχή σε άτομα 
με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο εμβόλιο όπως 
η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ωστόσο, το  ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας, δεν 
αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό: 

  

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1η δόση του εμβολίου δεν 
προχωρά στον εμβολιασμό της 2η δόσης. 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στο χώρο για 15 
λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο 
παρελθόν, ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

  

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ 
Στέλιος Λουκίδης,  επεσήμανε ότι «ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο 
βήμα για την θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι 
στο χέρι όλων μας». Ο ίδιος μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι  «μεε βάση τη 
γνώση μας και τα επιστημονικά δεδομένα, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και σε 
πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση 
και το σοβαρό άσθμα». 

  

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 



Σχετικά με τα εμβόλια mRNA o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε «ότι η τεχνική 
του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 
χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, δεν 
αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του 
τρόπου που δρα ο SARS–COV-2». 

Ο κ.Τζανάκης αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των κλινικών μελετών εξήγησε ότι 
«η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα 
ισχυρή και για τα τρία εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με 
την διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι 
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες 
είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό, σύμφωνα με τις αναφορές και 
ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή 
του εμβολιασμού,  το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 
διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Εμβολιασμό των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 
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Προτεραιότητα, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια 

ΕΠΕ: «Η θωράκιση απέναντι στην COVID-19 είναι στο χέρι όλων μας» 

Για τον εμβολιασμό κατά του SARS-COV-2 τις θέσεις και οδηγίες για τους ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα ανέλυσε/ παρουσίασε το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), 

κατά τη διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα «Εμβολιασμός έναντι του SARS-COV-2». 

Συγκεκριμένα, η ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, 

βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 

αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να 

δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή 
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άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική 

ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και 

το σοβαρό άσθμα. Μεταξύ άλλων, στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν θέματα για τις τεχνολογίες των εμβολίων 

και την ιστορική τους ανάπτυξη, και συζητήθηκε ο μηχανισμός δράσης των εμβολίων mRNA και η τεχνική 

τους. 

Συστάσεις και Οδηγίες για τον εμβολιασμό 

• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο εμβόλιο όπως η 

πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας, ΔΕΝ αποτελεί αντένδειξη για 

εμβολιασμό. 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά στον εμβολιασμό 

της 2η δόσης. 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στο χώρο για 15 λεπτά, ενώ για άτομα με 

ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν, ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 

ΕΚΠΑ τόνισε «σε αυτή τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών 

και η συνεργασία της Πολιτείας, της Επιστημονικής Κοινότητας και του Υγειονομικού δυναμικού για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για την θωράκιση του 

οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με 

αίσθημα ευθύνης κωδικοποίησε βασικές οδηγίες και συστάσεις για τον εμβολιασμό τον οποίο και συνιστά σε 

ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Με βάση τη γνώση μας και τα επιστημονικά δεδομένα, 

θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και σε 

πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA o Αντιπρόεδρος της 

ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε «ότι η τεχνική του mRNA δεν 

είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των 

εμβολίων κατά του κορωνοϊού, δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες 

του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν ένα 

καλό «μιμητή» του ιού που συνιστά μια τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή 

αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα τρία εμβόλια που 

έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, 

αναφορικά με την διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητά τους. Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό, 

σύμφωνα με τις αναφορές και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την 

εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, 

βάσει των σχετικών οδηγιών». 
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Προτεραιότητα, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια 

ΕΠΕ: «Η θωράκιση απέναντι στην COVID-19 είναι στο χέρι όλων 

μας» 

Για τον εμβολιασμό κατά του SARS-COV-2 τις θέσεις και οδηγίες για 

τους ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ανέλυσε/ παρουσίασε 

το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), κατά τη 

διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα «Εμβολιασμός έναντι του 



SARS-COV-2». Συγκεκριμένα, η ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων 

των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, βασιζόμενη στα 

επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 

αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον 

εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή 

άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο 

νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από 

σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το 

σοβαρό άσθμα. Μεταξύ άλλων, στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν θέματα για 

τις τεχνολογίες των εμβολίων και την ιστορική τους ανάπτυξη, και 

συζητήθηκε ο μηχανισμός δράσης των εμβολίων mRNA και η τεχνική 

τους. 

Συστάσεις και Οδηγίες για τον εμβολιασμό  

• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε 
συστατικά που περιέχονται στο εμβόλιο όπως η πολυαιθυλενική 
γλυκόλη (PEG). 

• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας, 
ΔΕΝ αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1η δόση του 
εμβολίου δεν προχωρά στον εμβολιασμό της 2η δόσης. 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στο 
χώρο για 15 λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών 
αντιδράσεων στο παρελθόν, ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται 
στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος 

Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τόνισε «σε αυτή τη μάχη κατά του ιού 

SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η 

συνεργασία της Πολιτείας, της Επιστημονικής Κοινότητας και του 

Υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για την θωράκιση 

του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας. Η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με αίσθημα ευθύνης κωδικοποίησε 



βασικές οδηγίες και συστάσεις για τον εμβολιασμό τον οποίο και συνιστά 

σε ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Με βάση τη γνώση μας 

και τα επιστημονικά δεδομένα, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και σε 

πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική 

ίνωση και το σοβαρό άσθμα».  

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα 

εμβόλια mRNA o Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου 

Κρήτης, κ. Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε «ότι η τεχνική του mRNA δεν 

είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. 

Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, δεν 

αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες 

του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των 

εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν ένα καλό «μιμητή» του ιού που 

συνιστά μια τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή 

αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

των κλινικών μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των 

εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα τρία εμβόλια που 

έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) 

ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με την διάρκεια της 

ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητά τους. Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι 

διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό, σύμφωνα με τις αναφορές 

και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά 

την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ 

χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών». 
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Τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των ασθενών με χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η ΕΠΕ. 

Οδηγίες για τους ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα έδωσε το ΔΣ 
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), κατά τη διάρκεια 
διαδικτυακού σεμιναρίου, με θέμα «Εμβολιασμός έναντι του SARS-
COV-2», στο οποίο αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ΕΠΕ για 
τον εμβολιασμό κατά του SARS-COV-2. 

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων των 
ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, βασιζόμενη στα 



επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 
αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά 
τον  εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή 
άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο 
νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από 
σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το 
σοβαρό άσθμα. 

Μεταξύ άλλων, στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν θέματα για τις τεχνολογίες 
των εμβολίων και την ιστορική τους ανάπτυξη, και συζητήθηκε ο 
μηχανισμός δράσης των εμβολίων mRNA και η τεχνική τους.  

Συστάσεις και Οδηγίες για τον εμβολιασμό 

• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε 
συστατικά που περιέχονται στο εμβόλιο όπως η 
πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής 
αλλεργίας, ΔΕΝ αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1η δόση του 
εμβολίου δεν προχωρά στον εμβολιασμό της 2η δόσης. 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή 
στο χώρο για 15 λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό 
αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν, ο χρόνος 
παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

  

«Σε αυτή τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η 
ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της Πολιτείας, της 
Επιστημονικής Κοινότητας και του Υγειονομικού δυναμικού για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου», τόνισε ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ Στέλιος 
Λουκίδης.  «Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη 
θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο 
χέρι όλων μας». 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία κωδικοποίησε βασικές οδηγίες και 
συστάσεις για τον εμβολιασμό τον οποίο και συνιστά σε ασθενείς με 
χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. 
«Με βάση τη γνώση μας και τα επιστημονικά δεδομένα, θεωρούμε 
ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ασθενείς με χρόνια 



αναπνευστική ανεπάρκεια και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές 
νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα».  

  

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

  

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα 
εμβόλια mRNA o Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε «ότι η τεχνική του mRNA δεν 
είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. 

Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού, δεν 
αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες 
του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων 
mRNA είναι ότι αποτελούν ένα καλό «μιμητή» του ιού που συνιστά μια 
τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και 
την κυτταρική ανοσία». 

  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών:   

• η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των 
εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα τρία 
εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), 

• δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της 
ανοσίας, 

• τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την 
αποτελεσματικότητά τους, 

• οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, 
• το ποσοστό των παρενεργειών είναι χαμηλό, σύμφωνα με τις 

αναφορές 

• ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί 
κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού,  το ποσοστό τους παραμένει 
επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των 
σχετικών οδηγιών. 

  

 

 



 

 
ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ  

  

ΥΓΕΙΑ  

 14 Ιανουαρίου, 2021 newsroom 0 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: 

Συστάσεις για τον εμβολιασμό 
MORE   

 

Εμβολιασμό των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 

συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) 

Προτεραιότητα, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια 
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ΕΠΕ: «Η θωράκιση απέναντι στην COVID-19 είναι στο χέρι όλων μας» 

 Για τον εμβολιασμό κατά του SARS–COV–2 τις θέσεις και οδηγίες για τους ασθενείς με 

χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ανέλυσε/ παρουσίασε το ΔΣ 

της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), κατά τη διάρκεια διαδικτυακού 

σεμιναρίου με θέμα «Εμβολιασμός έναντι του SARS-COV-2». Συγκεκριμένα,η 

ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, 

βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 

αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σεασθενείς 

με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο 

σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς 

και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και 

το σοβαρό άσθμα.Μεταξύ άλλων, στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν θέματα για 

τις τεχνολογίες των εμβολίων και την ιστορική τους ανάπτυξη, και συζητήθηκε ο 

μηχανισμός δράσης των εμβολίων mRNA και η τεχνική τους. 

Συστάσεις και Οδηγίες για τον εμβολιασμό 

• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας, ΔΕΝ αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1ηδόση του εμβολίου δεν προχωρά στον 

εμβολιασμό της 2η δόσης. 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στο χώρο για 15 λεπτά, ενώ 

για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν, ο χρόνος 

παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 

ΕΚΠΑ τόνισε «σε αυτή τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η 

ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της Πολιτείας, της Επιστημονικής Κοινότητας 

και του Υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο 

εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τηνθωράκιση του οργανισμού απέναντι 

στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας. Η Ελληνική ΠνευμονολογικήΕταιρεία με 

αίσθημα ευθύνης κωδικοποίησε βασικές οδηγίες και συστάσεις για τον εμβολιασμό τον 

οποίο και συνιστά σε ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Με βάση τη γνώση 

μας και τα επιστημονικά δεδομένα,θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές 

νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα».   

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα 

εμβόλια mRNA o Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νικόλαος 

Τζανάκης, δήλωσε «ότι η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για 

περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά 



του κορωνοϊού, δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε 

στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS–COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των 

εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν ένα καλό «μιμητή» του ιού που συνιστά μια τέλεια 

μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγήαντισωμάτων και την κυτταρική 

ανοσία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η αποτελεσματικότητα και 

η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα τρία εμβόλια που έχουν 

λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενώ δεν υπάρχουν σαφή 

δεδομένα, αναφορικά με την διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν 

προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά 

τους. Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό, 

σύμφωνα με τις αναφορές και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν 

παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους 

παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών 

οδηγιών». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εμβολιασμό των ασθενών με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα 
επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους 
μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την 
ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, 
επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά 
τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική 
ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο 
σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε 
ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες 



από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική 
ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 
 
Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 
Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά 

στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ 

για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη 

η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής 

κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού 

απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 
Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε 

ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 

χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν 

αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου 

που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι 

αποτελούν έναν καλό “μιμητή” του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και 

οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για 

τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), 

ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν 

μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι 

οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα 

με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά 

την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 

διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ 



 

Εμβόλιο: Τι θα ισχύσει με όσους έχουν χρόνια 

αναπνευστική ανεπάρκεια 

 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που 

αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις 

αλλεργικές αντιδράσεις. 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς 

με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, 

ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε 

πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί αντένδειξη 

για εμβολιασμό. 

https://www.ipaidia.gr/tags/tag/emvoliasmos


Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά 

στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ 

για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η 

ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας 

και του υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο 

εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι 

στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι 

«η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 

χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν 

αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που 

δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν 

καλό "μιμητή" του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην 

παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για 

τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), 

ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν 

μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι 

οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα 

με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά 

την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 

διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 
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Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που 

αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις 

αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά 

τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που 

λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με 



κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά 

στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ 

για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη 

η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής 

κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού 

απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε 

ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 

χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν 

αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου 

που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι 

αποτελούν έναν καλό "μιμητή" του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και 

οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για 

τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), 

ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν 

μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι 

οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα 

με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά 

την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 

διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 
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Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους 

μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές 

αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό 

σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο 
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στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και 

σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί αντένδειξη 

για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά στον 

εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ για 

άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η 

ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και 

του υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο 

εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην 

COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος 

Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για 

περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του 

κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του 

τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι 

αποτελούν έναν καλό “μιμητή” του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και 

οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 



 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα 

εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ 

δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις 

του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε 

παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, 

και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του 

εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, 

βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 
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ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά τον εμβολιασμό 

των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 
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ΕΠΕ: «Η θωράκιση απέναντι στην COVID-19 είναι στο χέρι 

όλων μας» 

Για τον εμβολιασμό κατά του SARS-COV-2, τις θέσεις και 

οδηγίες για τους ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, 

ανέλυσε/ παρουσίασε το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
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Εταιρείας (ΕΠΕ), κατά τη διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου με 

θέμα «Εμβολιασμός έναντι του SARS-COV-2». 

Συγκεκριμένα, η ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων των 

ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, βασιζόμενη στα 

επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την 

κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές 

αντιδράσεις. 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά 

τον  εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική 

ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, 

ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική 

ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές 

νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό 

άσθμα. 

Μεταξύ άλλων, στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν θέματα για τις 

τεχνολογίες των εμβολίων και την ιστορική τους ανάπτυξη, και 

συζητήθηκε ο μηχανισμός δράσης των εμβολίων mRNA και η 

τεχνική τους. 

 

Συστάσεις και Οδηγίες για τον εμβολιασμό 

–Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε 

συστατικά που περιέχονται στο εμβόλιο όπως η 

πολυαιθυλενικήγλυκόλη (PEG). 



-Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας, 

ΔΕΝ αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. 

-Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1η δόση του 

εμβολίου δεν προχωρά στον εμβολιασμό της 2η δόσης. 

–Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή 

στο χώρο για 15 λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό 

αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν, ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. 

Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τόνισε «σε αυτή τη μάχη κατά 

του ιούSARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των 

πολιτών και η συνεργασία της Πολιτείας, της Επιστημονικής 

Κοινότητας και του Υγειονομικού δυναμικού για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. 

Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για την θωράκιση 

του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι 

όλων μας. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με αίσθημα ευθύνης 

κωδικοποίησε βασικές οδηγίες και συστάσεις για τον εμβολιασμό 

τον οποίο και συνιστά σε ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές 

παθήσεις. 

Με βάση τη γνώση μας και τα επιστημονικά δεδομένα, 

θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ασθενείς με 

χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και σε πάσχοντες από 

σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση 

και το σοβαρό άσθμα». 



 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση 

με τα εμβόλια mRNA o Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής 

Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε «ότι η 

τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για 

περισσότερα από 20 χρόνια. 

Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του 

κορωνοϊού, δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς 

προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-

COV-2. 

Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν 

ένα καλό «μιμητή» του ιού που συνιστά μια τέλεια μορφή του 

αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την 

κυτταρική ανοσία. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA 

είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα τρία εμβόλια που έχουν λάβει 

έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενώ 

δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με την διάρκεια της 



ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. 

Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό 

τους είναι χαμηλό, σύμφωνα με τις αναφορές και ειδικά για τις 

αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την 

εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης 

πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών 

οδηγιών». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕ: Προτεραιότητα, στους ασθενείς με χρόνια αναπνευστική 

ανεπάρκεια. 
NEWSROOM 

13 Ιανουαρίου, 2021 

 

Για τον εμβολιασμό κατά του SARS-COV-2 τις θέσεις και οδηγίες για τους ασθενείς με 

χρόνια αναπνευστικά νοσήματα παρουσίασε το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας (ΕΠΕ), κατά τη διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα «Εμβολιασμός 

έναντι του SARS-COV-2». Συγκεκριμένα, η ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων των 
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ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα 

που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις 

αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά 

τον  εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που 

λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με 

κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, 

η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Μεταξύ άλλων, στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν θέματα για τις τεχνολογίες των εμβολίων 

και την ιστορική τους ανάπτυξη, και συζητήθηκε ο μηχανισμός δράσης των εμβολίων 

mRNA και η τεχνική τους. 

Συστάσεις και Οδηγίες για τον εμβολιασμό 

• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας, ΔΕΝ αποτελεί αντένδειξη 

για εμβολιασμό. 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά στον 

εμβολιασμό της 2η δόσης. 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στο χώρο για 15 λεπτά, ενώ 

για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν, ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τόνισε «σε αυτή τη μάχη κατά του ιούSARS-COV-2, 

κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της Πολιτείας, της 

Επιστημονικής Κοινότητας και του Υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για την 

θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας. Η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με αίσθημα ευθύνης κωδικοποίησε βασικές οδηγίες 

και συστάσεις για τον εμβολιασμό τον οποίο και συνιστά σε ασθενείς με χρόνιες 

αναπνευστικές παθήσεις. Με βάση τη γνώση μας και τα επιστημονικά δεδομένα, 

θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική 



ανεπάρκεια και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική 

ίνωση και το σοβαρό άσθμα». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA o 

Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νικόλαος Τζανάκης, 

δήλωσε «ότι η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για 

περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του 

κορωνοϊού, δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες 

του τρόπου που δρα ο SARS–COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι 

ότι αποτελούν ένα καλό «μιμητή» του ιού που συνιστά μια τέλεια μορφή του αντιγόνου και 

οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των 

εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα τρία εμβόλια που έχουν λάβει 

έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενώ δεν υπάρχουν σαφή 

δεδομένα, αναφορικά με την διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν 

προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. Οι οποιεσδήποτε 

παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό, σύμφωνα με τις αναφορές 

και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του 

εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους 

εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών». 
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ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΆ ΝΟΣΉΜΑΤΑ ΣΥΝΙΣΤΆ Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ (ΕΠΕ) 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ, ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΜΕ ΧΡΌΝΙΑ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΉ ΑΝΕΠΆΡΚΕΙΑ 

January 13, 2021 Editors Healthellas 

 

ΕΠΕ: «Η θωράκιση απέναντι στην COVID-19 είναι στο χέρι όλων μας» 

  

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021. Για τον εμβολιασμό κατά του SARS-COV-2 τις 

θέσεις και οδηγίες για τους ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ανέλυσε/ 

παρουσίασε το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), κατά τη 

διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα «Εμβολιασμός έναντι του SARS-COV-

2». Συγκεκριμένα, η ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με 

χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που 

αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και 

τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να 

δοθεί προτεραιότητα κατά τον  εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, 
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ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και 

σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική 

ίνωση και το σοβαρό άσθμα. Μεταξύ άλλων, στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν 

θέματα για τις τεχνολογίες των εμβολίων και την ιστορική τους ανάπτυξη, και 

συζητήθηκε ο μηχανισμός δράσης των εμβολίων mRNA και η τεχνική τους. 

  

Συστάσεις και Οδηγίες για τον εμβολιασμό 

▪ Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 

περιέχονται στο εμβόλιο όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

▪ Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας, ΔΕΝ αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

▪ Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2η δόσης. 

▪ Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στο χώρο για 15 

λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο 

παρελθόν, ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

  

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τόνισε «σε αυτή τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, 

κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της Πολιτείας, 

της Επιστημονικής Κοινότητας και του Υγειονομικού δυναμικού για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο 

βήμα για την θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι 

στο χέρι όλων μας. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με αίσθημα ευθύνης 

κωδικοποίησε βασικές οδηγίες και συστάσεις για τον εμβολιασμό τον οποίο 

και συνιστά σε ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Με βάση τη γνώση 

μας και τα επιστημονικά δεδομένα, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και σε 

πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το 

σοβαρό άσθμα». 

  



Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 

mRNA o Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νικόλαος 

Τζανάκης, δήλωσε «ότι η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 

χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την 

παρασκευή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, δεν αναπτύχθηκε ένας νέος 

μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS–COV-2. 

Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν ένα καλό «μιμητή» 

του ιού που συνιστά μια τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή 

αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών 

μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι 

ιδιαίτερα ισχυρή και για τα τρία εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, 

αναφορικά με την διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν 

προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. Οι οποιεσδήποτε 

παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό, σύμφωνα με τις 

αναφορές και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την 

εφαρμογή του εμβολιασμού,  το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 

διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εμβόλιο κορωνοϊός: Οι συστάσεις της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

για τον εμβολιασμό 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) συνιστά να εμβολιαστούν όλοι 

οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. Οι συστάσεις της ΕΠΕ 

βασίζονται στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την 

κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. 

Η ΕΠΕ επισημαίνει ακόμα την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον 

εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα 

που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε 

ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές 

νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η 

πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλ εργιών σε συστατικά που περιέχονται στο εμβόλιο, όπω ς η πολυαιθυλ ενική γλυκόλη (P EG). Ιστορι κό τροφικής, φαρμακευτική ς και αναπνευστική ς αλλεργίας δεν αποτ ελ εί αντένδειξη για εμβολιασμό. 



Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. Για όλα τα άτομα που 

εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ για άτομα με 

ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, 

Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, 

κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της 

πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το 

σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-

19 και είναι στο χέρι όλων μας». 



 

Σε σχέση με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 

mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, 

Νικόλαος Τζανάκης, τόνισε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 

χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την 



παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος 

μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο 

SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι 

αποτελούν έναν καλό «μιμητή» του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του 

αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική 

ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών 

μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι 

ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, 

αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν 

προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε 

παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με 

τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν 

παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους 

παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των 

σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πνευμονολόγοι: Να εμβολιαστούν 

όλοι οι ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα 
13:44 2021-01-13 - grammateia 

Η  Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ενθαρρύνει όλους τους ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα να εμβολιαστούν, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που 

αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις 

αλλεργικές αντιδράσεις. 

Την θέση αυτή υποστήριξε το ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), κατά 

τη διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα «Εμβολιασμός έναντι του SARS-COV-2». 

Προβάδισμα ζητάται να δοθεί κατά τον  εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστική ανεπάρκεια: 

• άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο 

νόσημα, 

• ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε 

• πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως είναι η ΧΑΠ, η πνευμονική 

ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και Οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκε ότι απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό 

αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο εμβόλιο όπως η πολυαιθυλενική 

γλυκόλη (PEG). 

Ωστόσο, το  ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας, δεν αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό: 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2η δόσης. 

http://istrikala.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7/%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%cf%80%ce%bd%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%ce%b9-%ce%bf/
http://istrikala.gr/author/grammateia/


• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στο χώρο για 15 λεπτά, 

ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν, ο 

χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ Στέλιος 

Λουκίδης,  επεσήμανε ότι «ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για την 

θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». Ο 

ίδιος μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι  «μεε βάση τη γνώση μας και τα επιστημονικά 

δεδομένα, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστική ανεπάρκεια και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η 

ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Σχετικά με τα εμβόλια mRNA o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου 

Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε «ότι η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 

χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των 

εμβολίων κατά του κορωνοϊού, δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς 

προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS–COV-2». 

Ο κ.Τζανάκης αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των κλινικών μελετών εξήγησε ότι «η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και 

για τα τρία εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με την διάρκεια της 

ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητά τους. Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το 

ποσοστό τους είναι χαμηλό, σύμφωνα με τις αναφορές και ειδικά για τις αλλεργικές 

αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού,  το ποσοστό 

τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών 

οδηγιών». 

  

  

Πηγή: https://virus.com.gr/ 
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Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 
συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα 
επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 
αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, 
επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε 
ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν 
οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με 
κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων 
όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και 
το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

-- Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 
περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 
-- Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 
αντένδειξη για εμβολιασμό. 
-- Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν 
προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 
-- Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 
λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο 
χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος 
Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται 
απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της 
επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη 
θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, 
o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος 
Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 
χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την 
παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος 
μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-
COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό 
"μιμητή" του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην 
παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 
Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 
αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα 
ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη 
διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι 
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι 
διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για 
τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του 
εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους 
εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 
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Εμβολιασμό Των Ασθενών Με Χρόνια Αναπνευστικά 

Νοσήματα Συνιστά Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
14 Ιανουαρίου, 2021 

Ανάλυση Επικαιρότητας 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους 

μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με 

χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, 

ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε 

πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί αντένδειξη για 

εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά στον 

εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ για 

https://analitis.gr/analisi-epikerotitas/
https://analitis.gr/analisi-epikerotitas/
https://analitis.gr/wp-content/uploads/2021/01/w14-143441361.jpg


άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, 

τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των 

πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού 

δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το 

σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο 

χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι «η 

τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. 

Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας 

νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το 

βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό “μιμητή” του ιού που 

συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την 

κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα 

εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν 

υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του 

ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε 

παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και 

ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του 

εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, 

βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 
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Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 
συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα 
επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 
αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, 
επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε 
ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν 
οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με 
κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων 
όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση 
και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 
Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 
περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν 
αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν 
προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 
λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο 
παρελθόν ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, 
Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, 



κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της 
πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το 
σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-
19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 
Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 
mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, 
Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 
χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την 
παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος 
μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο 
SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι 
αποτελούν έναν καλό «μιμητή» του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του 
αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική 
ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών 
μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι 
ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, 
αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν 
προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε 
παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με 
τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν 
παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους 
παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των 
σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ 
 

 

 

 

 

 



 

Εμβολιασμό των ασθενών με 
χρόνια αναπνευστικά 
νοσήματα συνιστά η 
Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα 

που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και 

τις αλλεργικές αντιδράσεις. 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με 

χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, 



ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε 

πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί αντένδειξη για 

εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά στον 

εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ για 

άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, 

τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των 

πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού 

δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το 

σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο 

χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι 

«η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. 

Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας 

νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-

2. 

Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό “μιμητή” του ιού 

που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και 

την κυτταρική ανοσία». 



Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα 

εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ 

δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις 

του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. 

«Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα 

με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την 

εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 

διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εμβόλιο κορωνοϊός: Οι συστάσεις της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας για 

τον εμβολιασμό 

Εμβόλιο κορωνοϊός: Η ΕΠΕ συνιστά να εμβολιαστούν όλοι οι ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) συνιστά να εμβολιαστούν όλοι οι 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. Οι συστάσεις της ΕΠΕ βασίζονται 

στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 

αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. 

Η ΕΠΕ επισημαίνει ακόμα την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον 
εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα 

που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, 
σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές 
νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η 

πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 



Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών 

σε συστατικά που περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η 

πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). Ιστορικό τροφικής, 

φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν 

αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. Για όλα τα άτομα που 
εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ για άτομα 

με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, 

Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, 
κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της 

πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το 
σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-

19 και είναι στο χέρι όλων 
μας». 

 



Οι διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Σε σχέση με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 

mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος 
Τζανάκης, τόνισε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 

χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την 
παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος 
μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο 

SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι 
αποτελούν έναν καλό «μιμητή» του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του 

αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική 

ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών 

μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι 
ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, 

αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν 
προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε 

παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με 
τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν 
παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους 

παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των 

σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 
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Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 

συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα 

επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 

αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, 

επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς 

με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο 

σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς 

και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 

περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, 

ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος 

παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται 

απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της 

επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το 

σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην 

COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, 

o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, 

δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για 



περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων 

κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς 

προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό 

πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό "μιμητή" του ιού 

που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή 

αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών 

μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι 

ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη 

διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν 

την αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι 

διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά 

για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του 

εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή 

τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

Πηγή: ΑΠΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Συστάσεις και 

οδηγίες για τον εμβολιασμό 

 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα 

που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, 

και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί 

προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική 

ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το 

υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από 

σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), 

η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται 

στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 



Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 

λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο 

χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται 

απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της 

επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο 

βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι 

όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 

mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος 

Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται 

για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων 

κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς 

προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό 

πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό “μιμητή” του ιού 

που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή 

αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, 

η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή 

και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια 

της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το 



ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις 

αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του 

εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή 

τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Συστάσεις για τον 

εμβολιασμό 
- 14:43 - 14/01/2021 

Υγεία 

 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά 
η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα επιστημονικά 
δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την 
ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να 
δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική 
ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από 
το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες 
από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 
περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

https://www.circogreco.gr/category/ygeia/


Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 
αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν 
προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 
λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο 
χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, 
Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται 
απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της 
επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο 
βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο 
χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 
mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος 
Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 
χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή 
των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, 
απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το 
βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό “μιμητή” 
του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην 
παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών 
μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι 
ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με 
τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι 
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι 
διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και 
ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή 
του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 
διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 
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Τον εμβολιασμό των ασθενών συνιστά η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία 
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Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ) 

Βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 

αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει 

την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα 

από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από 

σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η 

πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 
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• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί αντένδειξη για 

εμβολιασμό. 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά στον 

εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ για 

άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη 

η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής 

κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού 

απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε 

ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 

χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού δεν 

αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου 

που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι 

αποτελούν έναν καλό “μιμητή” του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και 

οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για 

τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), 

ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν 

μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι 

οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα 

με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά 

την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 

διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

 

 

 



 

 

«Ναι» στο εμβόλιο έναντι 
του κορωνοϊού για τους 
ασθενείς με χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα 
Τι συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
 
Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 
συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα 
επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 
αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, 
επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε 
ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που 
λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε 
ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές 



νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η 
πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 
• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά 

που περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη 
(PEG). 

• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν 
αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του 
εμβολίου δεν προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον 
χώρο για 15 λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών 
αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 
30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, 
Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, 
κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της 
πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το 
σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην 
COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 
Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα 
εμβόλια mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι 
καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, 
για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού δεν αναπτύχθηκε 
ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου 
που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA 
είναι ότι αποτελούν έναν καλό "μιμητή" του ιού που συνιστά μία τέλεια 
μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την 
κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών 
μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι 
ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή 
δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του 
ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι 
οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι 
χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές 



αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, 
το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους 
εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις για τον κορωνοϊό. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.neakriti.gr/Tag/12505/korwnoios/


 

Εμβολιασμό των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 

συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια  αναπνευστικά 

νοσήματα συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία  (ΕΠΕ), 

βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους 

μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις 

αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί 

προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή  άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο 

σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική 

ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως 

η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση 

και το σοβαρό άσθμα, αναφέρει το ΑΠΕ. 

https://www.newsbeast.gr/tag/emboliasmos
https://www.newsbeast.gr/tag/anapneustika-problimata
https://www.newsbeast.gr/tag/anapneustika-problimata
https://www.newsbeast.gr/tag/elliniki-pneumonologiki-etaireia


Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά 

που περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG).  

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν 

αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του 

εμβολίου δεν προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης.  

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο 

για 15 λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων 

στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά . 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής 

ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού 

SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η 

συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του 

υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση 

του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων 

μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με 

τα εμβόλια mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής 

Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική 

του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα 

από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των  εμβολίων κατά 

του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς 

προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS -COV-2. Το 



βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν 

καλό “μιμητή” του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντ ιγόνου 

και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική 

ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

κλινικών μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των 

εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν 

λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ 

δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας 

και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι 

διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με τις 

αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν 

παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους 

παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει 

των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ) 

The post Τον εμβολιασμό των ασθενών συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
appeared first on EPIRUS Online. 
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Εμβολιασμό των ασθενών με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που 

αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις 

αλλεργικές αντιδράσεις. 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο 

στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς 



και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά 

στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ 

για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη 

η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής 

κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού 

απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε 

ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 

χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν 

αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου 

που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι 

αποτελούν έναν καλό “μιμητή” του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και 

οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για 

τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), 

ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν 

μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. 

«Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό 

σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν 

παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης 



πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο 

καθηγητής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: 

Να εμβολιαστούν οι ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα 
• 14 Ιανουαρίου 2021 

  

•  Ομάδα Σύνταξης 

 
Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους 

μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές 

αντιδράσεις. 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς 

με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, 

ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε 

πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

https://hania.news/author/omada/


Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 

εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί αντένδειξη 

για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά στον 

εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ για 

άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η 

ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και 

του υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο 

εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην 

COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι 

«η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 

χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού δεν αναπτύχθηκε 

ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-

COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό 

“μιμητή” του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή 

αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα 

εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ 

δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις 

του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. 

«Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα 

με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την 

εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 

διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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του... 
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«Ο εμβολιασμός κατά του SARS-COV-2», ήταν το θέμα διαδικτυακού σεμιναρίου που 

διοργάνωσε το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι θέσεις της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, 

καθώς και οδηγίες για τους ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. 

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά τον εμβολιασμό όλων των 

ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που 

αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τις 

αλλεργικές αντιδράσεις. 

Επίσης, επισημαίνει την «ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς 

με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι 

ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε 

πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό 

άσθμα». 
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Ακόμη, στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν θέματα για τις τεχνολογίες των εμβολίων και την 

ιστορική τους ανάπτυξη, και συζητήθηκε ο μηχανισμός δράσης των εμβολίων mRNA και η 

τεχνική τους. 

Οι Συστάσεις και οι Οδηγίες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας για τον 

εμβολιασμό: 

• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών, σε συστατικά που 
περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας, ΔΕΝ αποτελεί 
αντένδειξη για εμβολιασμό. 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου, δεν 
προχωρά στον εμβολιασμό της 2η δόσης. 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται, απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 
λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν, 
ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής στο 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τόνισε: «Σε αυτή τη μάχη κατά του ιού SARS-

COV-2, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της Πολιτείας, της 

Επιστημονικής Κοινότητας και του Υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για την θωράκιση 

του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία με αίσθημα ευθύνης κωδικοποίησε βασικές οδηγίες και συστάσεις 

για τον εμβολιασμό, τον οποίο και συνιστά σε ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Με 

βάση τη γνώση μας και τα επιστημονικά δεδομένα, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και σε πάσχοντες από 

σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια Mrna, o 

Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 

Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε: «Η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούρια, 

χρησιμοποιείται για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των 

εμβολίων κατά του κορωνοϊού, δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς 

προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS–COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα 

των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό «μιμητή» του ιού που συνιστά μια τέλεια 

μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και στην κυτταρική ανοσία. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια 

των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα τρία εμβόλια που έχουν λάβει 

έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα 

αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας, και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι 

διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις 



αλλεργικές αντιδράσεις που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το 

ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των 

σχετικών οδηγιών». 
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Κορονοϊός: Συστήνεται ο εμβολιασμός 

ατόμων με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, 

διευκρινίσεις για τις αλλεργίες 
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Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ). Η ΕΠΕ προχωρά σε αυτή 
την πρόταση βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που 
αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 
αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές 
αντιδράσεις. Σε ποιους συστήνεται να μην κάνουν το 
εμβόλιο και τι διευκρινίζεται για τις αλλεργίες. Αναλυτικά οι 
συστάσεις για τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. 

Η ΕΠΕ επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον 
εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή 
άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το 
υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε 
πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το 
σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 
περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν 
αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του 
εμβολίου δεν προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο 
για 15 λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών 
αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται 
στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής 
ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-
COV-2, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η 
συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του 



υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση 
του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα 
εμβόλια mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι 
καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. 
Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν 
αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις 
ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα 
των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό "μιμητή" του ιού 
που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην 
παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
κλινικών μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων 
mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν 
σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν 
μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την 
αποτελεσματικότητά τους. 

«Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους 
είναι χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές 
αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του 
εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 
διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο 
καθηγητής. 
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Εμβολιασμό των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 

συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

 

Προτεραιότητα, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια 

ΕΠΕ: «Η θωράκιση απέναντι στην COVID-19 είναι στο χέρι όλων μας» 

Για τον εμβολιασμό κατά του SARS-COV-2 τις θέσεις και οδηγίες για τους ασθενείς με 
χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ανέλυσε/ παρουσίασε το ΔΣ τηςΕλληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας (ΕΠΕ), κατά τη διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα «Εμβολιασμός έναντι 
του SARS-COV-2». Συγκεκριμένα, η ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με 
χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα 

 

https://cyprusnews.eu/ygeiawatch.html
https://cyprusnews.eu/ygeiawatch


 

Εμβολιασμό των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά 
νοσήματα συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία 
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H ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, 

βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 

αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 
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Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Εμβολιασμό όλων των 

ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 
συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα 
επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 
αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. 
Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον 
εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή 
άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το 
υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε 
πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το 
σοβαρό άσθμα. 

 
Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 



Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 
περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 
Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν 
αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική 
αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά στον εμβολιασμό 
της 2ης δόσης. Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται 
παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό 
αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 
επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής 
ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-
COV-2, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η 
συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του 
υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση 
του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

 
Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα 
εμβόλια mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι 
καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. 
Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν 
αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις 
ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα 
των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό “μιμητή” του ιού 
που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην 
παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 
Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
κλινικών μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των 
εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν 
λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ 
δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας 
και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την 
αποτελεσματικότητά τους. 
«Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους 
είναι χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές 
αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του 
εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 



διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο 
καθηγητής. 
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία: Συστάσεις και 

οδηγίες για τον εμβολιασμό 
Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 

συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα 

επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 

αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον 

εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή 

άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο 

νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από 

σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 

περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν 

αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου 

δεν προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 



Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 

15 λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο 

παρελθόν ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, 

Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, 

κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της 

πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού 

δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο 

εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του 

οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα 

εμβόλια mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου 

Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι 

καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, 

για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε 

ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου 

που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA 

είναι ότι αποτελούν έναν καλό “μιμητή” του ιού που συνιστά μία τέλεια 

μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την 

κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών 

μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA 

είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή 

δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις 

του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι 

οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι 

χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές 



αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του 

εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 

διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο 

καθηγητής. 
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H ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, 

βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 

αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. 
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Για τον εμβολιασμό κατά του SARS-CοV-2 τις θέσεις και οδηγίες για τους ασθενείς με 

χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ανέλυσε/ παρουσίασε το ΔΣ της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), κατά τη διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα 

«Εμβολιασμός έναντι του SARS-CοV-2». H ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων των 

ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα 

που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις 

αλλεργικές αντιδράσεις. 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο 

στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς 

και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική ίνωση 

και το σοβαρό άσθμα. Μεταξύ άλλων, στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν θέματα για τις 

τεχνολογίες των εμβολίων και την ιστορική τους ανάπτυξη, και συζητήθηκε ο 

μηχανισμός δράσης των εμβολίων mRNA και η τεχνική τους. 

Συστάσεις και Οδηγίες για τον εμβολιασμό 

• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 
εμβόλιο όπως η πολυαιθυλενικήγλυκόλη (PEG). 

• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας, ΔΕΝ αποτελεί 
αντένδειξη για εμβολιασμό. 

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET 
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Media Επαγγελματικά νέα 

Προτεραιότητα στους ασθενείς με 

χρόνια αναπνευστικά προβλήματα στον 

εμβολιασμό για τον κορωνοϊό 
13 Ιανουαρίου, 2021 

Τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ανέλυσε/ παρουσίασε το ΔΣ της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), κατά τη διάρκεια 

διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα «Εμβολιασμός έναντι του SARS-COV-2». 

Συγκεκριμένα,η ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα, βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που 

https://xamos.gr/katigories/media/
https://xamos.gr/katigories/epangelmatika-nea/


αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, 

και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί 

προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική 

ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα 

από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε 

πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, η πνευμονική 

ίνωση και το σοβαρό άσθμα.Μεταξύ άλλων, στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν 

θέματα για τις τεχνολογίες των εμβολίων και την ιστορική τους ανάπτυξη, 

και συζητήθηκε ο μηχανισμός δράσης των εμβολίων mRNA και η τεχνική 

τους. 

Συστάσεις και Οδηγίες για τον εμβολιασμό 
• Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 

περιέχονται στο εμβόλιο όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

 

 

• Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας, ΔΕΝ 

αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. 

• Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στη 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2η δόσης. 

 



 

• Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στο χώρο για 15 

λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο 

παρελθόν, ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τόνισε «σε αυτή τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, 

κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της 

Πολιτείας, της Επιστημονικής Κοινότητας και του Υγειονομικού δυναμικού 

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το 

σημαντικότερο βήμα για την θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην 

COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

με αίσθημα ευθύνης κωδικοποίησε βασικές οδηγίες και συστάσεις για τον 

εμβολιασμό τον οποίο και συνιστά σε ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές 

παθήσεις. Με βάση τη γνώση μας και τα επιστημονικά δεδομένα,θεωρούμε 

ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική 

ανεπάρκεια και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η ΧΑΠ, 

η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 
Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 

mRNA o Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. 



Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε «ότι η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 

χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την 

παρασκευή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, δεν αναπτύχθηκε ένας νέος 

μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο 

SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι 

αποτελούν ένα καλό «μιμητή» του ιού που συνιστά μια τέλεια μορφή του 

αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγήαντισωμάτων και την κυτταρική 

ανοσία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα 

ισχυρή και για τα τρία εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά 

με την διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες 

είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό, σύμφωνα με τις αναφορές 

και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την 

εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό 

και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών». 

 

 

 

 



 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εμβολιασμό των ασθενών με 

χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 

συνιστά η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία 

 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), 

βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, 
την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές 

αντιδράσεις. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά 
τον εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή 

άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο 
νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από 

σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 



(ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. Συστάσεις και οδηγίες 
για τον εμβολιασμό Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε 

συστατικά που περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη 
(PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν 

αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική 
αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά στον εμβολιασμό της 

2ης δόσης. Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον 
χώρο για 15 λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών 

αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 
λεπτά. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής 

ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-
COV-2, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία 

της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού 
δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο 

εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του 
οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα 
εμβόλια mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου 

Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι 
καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, 

για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε 
ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου 

που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA 
είναι ότι αποτελούν έναν καλό “μιμητή” του ιού που συνιστά μία τέλεια 

μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την 
κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών 

μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι 
ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή 
δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις 
του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι 

οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι 
χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές 

αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του 
εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 

διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο 
καθηγητής. 
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Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που 

αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις 

αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο 

στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, 

καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται 



στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά 

στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, 

ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος 

παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η 

ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής 

κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του 

οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, 

δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για 

περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του 

κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις 

ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων 

mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό «μιμητή» του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή 

του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και 

για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 

(ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και 

τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά 

τους. «Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι 

χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που 

έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους 

παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών 

οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 



 

Εμβολιασμό των ασθενών με 

χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα συνιστά η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 

συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα 

επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 

αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό 

σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που 

λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε 

ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές 



νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η 

πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 

περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 

λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν 

ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, 

Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, 

κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της 

πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το 

σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-

19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 

mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος 

Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 

χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. 

Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν 

αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του 

τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA 

είναι ότι αποτελούν έναν καλό «μιμητή» του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή 

του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική 

ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών 

μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι 

ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον 



Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, 

αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν 

προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε 

παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με 

τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν 

παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους 

παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των 

σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία – «Να εμβολιαστούν όσοι 

έχουν χρόνια αναπνευστικά νοσήματα» 

 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους 

μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς με 

χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα 

από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές 

μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση 

και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο εμβόλιο, 

όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί αντένδειξη για 

εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά στον 

εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ για 

άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 

επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, 

τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των 

πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού 



δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το 

σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο 

χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 

αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι «η 

τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. 

Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος 

μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το 

βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό «μιμητή» του ιού που 

συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την 

κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα 

εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν 

υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού 

δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες 

είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις 

αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το 

ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών 

οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Εμβολιασμός 

ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 

ΥΓΕΙΑ & ΟΜΟΡΦΙΑUPD 14:18  15/01/21, 14:11  

«Ναι» στον εμβολιασμό των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα λέει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία, βασιζόμενη 

σε επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την 

κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές 

αντιδράσεις. 

Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον 

εμβολιασμό σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή 

άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το 

υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε 

πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το 

σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

https://www.xrimaonline.gr/article/ygeia-omorfia


Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά 

που περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν 

αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του 

εμβολίου δεν προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο 

για 15 λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών 

αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 

30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής 

ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-

COV-2, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η 

συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του 

υγειονομικού δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση 

του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι όλων 

μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα 

εμβόλια mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου 

Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν 

είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. 

Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού 

δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις 

ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα 

των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό "μιμητή" του ιού 

που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην 

παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

κλινικών μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των 

εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν 



λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ 

δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας 

και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητά τους. 

«Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους 

είναι χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές 

αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του 

εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 

διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο 

καθηγητής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά 
νοσήματα συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη 
στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 

αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, 
επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς 
με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο 

σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, 
καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα, 

αναφέρει το ΑΠΕ. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται 

στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου 

δεν προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 



Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 
λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο 

χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής 

ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, 
κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, 
της επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο 
βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο χέρι 

όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 
mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος 
Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται 

για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων 
κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, απλώς 
προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το βασικό 

πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό “μιμητή” του ιού 
που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή 

αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, 
η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή 

και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια 
της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το 
ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις 
αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του 

εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή 

τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

Πηγή: www.newsbeast.gr 

 

 

 

 

 

 



 

Εμβολιασμό των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία 

 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 

συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ), βασιζόμενη στα 

επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική 

αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, 

επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν 

οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με 

κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων 

όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και 

το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 

περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 

αντένδειξη για εμβολιασμό. 



Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν 

προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 

λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν 

ο χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, 

Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, 

κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της 

πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το 

σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-

19 και είναι στο χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 

mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος 

Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 

χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την 

παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος 

μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-

COV-2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν 

καλό "μιμητή" του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και 

οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών 

μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι 

ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, 

αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν 

προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. «Οι οποιεσδήποτε 

παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα με 

τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν 

παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους 

παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των 

σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 
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Κορονοϊός: Συστήνεται ο εμβολιασμός 

ατόμων με χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα, διευκρινίσεις για τις αλλεργίες 
4 days ago Leave a comment 98 Views 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά 

η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ). Η ΕΠΕ προχωρά σε αυτή την 

πρόταση βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους 

μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές 

αντιδράσεις. Σε ποιους συστήνεται να μην κάνουν το εμβόλιο και τι διευκρινίζεται 

για τις αλλεργίες. Αναλυτικά οι συστάσεις για τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. 

Η ΕΠΕ επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε 
ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν 
οξυγόνο στο σπίτι, ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με 
κυστική ίνωση, καθώς και σε πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως 
η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το 

https://citynews.com.gr/koronoios-systinetai-o-emvoliasmos-atomon-me-chronia-anapneystika-nosimata-dieykriniseis-gia-tis-allergies/#respond


σοβαρό άσθμα. 
Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 
Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που 
περιέχονται στο εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί 
αντένδειξη για εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν 
προχωρά στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 
λεπτά, ενώ για άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο 
χρόνος παραμονής επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, 
Στέλιος Λουκίδης, τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται 
απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της 
επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού δυναμικού για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο 
βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο 
χέρι όλων μας». 
Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 
Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια 
mRNA, o αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος 
Τζανάκης, δήλωσε ότι «η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, 
χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Ουσιαστικά, για την παρασκευή 
των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας νέος μηχανισμός, 
απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-2. Το 
βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό “μιμητή” 
του ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην 
παραγωγή αντισωμάτων και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών 
μελετών, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι 
ιδιαίτερα ισχυρή και για τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με 
τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις του ιού δεν προκύπτει ότι 
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. 

«Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι 
χαμηλό σύμφωνα με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που 
έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους 
παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των 
σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 



 

Κορονοϊός: Συστήνεται ο εμβολιασμός ατόμων με χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα, διευκρινίσεις για τις αλλεργίες 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρία (ΕΠΕ). Η ΕΠΕ προχωρά σε αυτή την πρόταση βασιζόμενη στα 
επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, 
την ασφάλεια, και τις αλλεργικές αντιδράσεις. Σε ποιους συστήνεται να μην κάνουν το 
εμβόλιο και τι διευκρινίζεται για τις αλλεργίες. Αναλυτικά οι συστάσεις για τα χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα. 
Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα κατά τον εμβολιασμό σε ασθενείς 
με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή άτομα που λαμβάνουν οξυγόνο στο σπίτι, 
ανεξάρτητα από το υποκείμενο νόσημα, σε ασθενείς με κυστική ίνωση, καθώς και σε 
πάσχοντες από σοβαρές μορφές νοσημάτων όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ), η πνευμονική ίνωση και το σοβαρό άσθμα. 

Συστάσεις και οδηγίες για τον εμβολιασμό 

Απαιτείται προσοχή σε άτομα με ιστορικό αλλεργιών σε συστατικά που περιέχονται στο 
εμβόλιο, όπως η πολυαιθυλενική γλυκόλη (PEG). 

Ιστορικό τροφικής, φαρμακευτικής και αναπνευστικής αλλεργίας δεν αποτελεί αντένδειξη για 
εμβολιασμό. 

Αν κάποιος εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου δεν προχωρά 
στον εμβολιασμό της 2ης δόσης. 

https://www.dikaiologitika.gr/site/tag/%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3
https://www.dikaiologitika.gr/site/tag/%CE%A7%CE%91%CE%A0
https://www.dikaiologitika.gr/site/tag/%CE%91%CE%A3%CE%98%CE%9C%CE%91
https://www.dikaiologitika.gr/site/tag/%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3


Για όλα τα άτομα που εμβολιάζονται απαιτείται παραμονή στον χώρο για 15 λεπτά, ενώ για 
άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών αντιδράσεων στο παρελθόν ο χρόνος παραμονής 
επιμηκύνεται στα 30 λεπτά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, 
τόνισε: «Σε αυτήν τη μάχη κατά του ιού SARS-COV-2, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των 
πολιτών και η συνεργασία της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και του υγειονομικού 
δυναμικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο εμβολιασμός είναι το 
σημαντικότερο βήμα για τη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στην COVID-19 και είναι στο 
χέρι όλων μας». 

Διευκρινίσεις για τα εμβόλια mRNA 

Αναφορικά με τον σκεπτικισμό που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα εμβόλια mRNA, o 
αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Τζανάκης, δήλωσε ότι 
«η τεχνική του mRNA δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. 
Ουσιαστικά, για την παρασκευή των εμβολίων κατά του κορονοϊού δεν αναπτύχθηκε ένας 
νέος μηχανισμός, απλώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες του τρόπου που δρα ο SARS-COV-
2. Το βασικό πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι αποτελούν έναν καλό “μιμητή” του 
ιού που συνιστά μία τέλεια μορφή του αντιγόνου και οδηγούν στην παραγωγή αντισωμάτων 
και την κυτταρική ανοσία». 

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, η 
αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων mRNA είναι ιδιαίτερα ισχυρή και για τα 
εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ 
δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, αναφορικά με τη διάρκεια της ανοσίας και τυχόν μεταλλάξεις 
του ιού δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. 

«Οι οποιεσδήποτε παρενέργειες είναι διαχειρίσιμες, το ποσοστό τους είναι χαμηλό σύμφωνα 
με τις αναφορές, και ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά την 
εφαρμογή του εμβολιασμού, το ποσοστό τους παραμένει επίσης πολύ χαμηλό και η 
διαχείρισή τους εύκολη, βάσει των σχετικών οδηγιών», επεσήμανε ο καθηγητής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εμβολιασμό των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
 

Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα συνιστά η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία... 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας ΕΔΩ. 
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H ΕΠΕ συνιστά τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά 
νοσήματα, βασιζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τους 
μηχανισμούς, την κλινική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και τις αλλεργικές 
αντιδράσεις. 
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