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Αληηγξηπηθό εκβόιην 
 
 
     Απαληήζεηο ζε επίθαηξνπο πξνβιεκαηηζκνύο  

  

 Φξνληίδνπκε λα θάλνπκε έλα εκβόιην όηαλ είκαζηε ηειείσο θαιά θαη αηζζαλόκαζηε πγηείο, ώζηε ην 
αλνζνπνηεηηθό καο ζύζηεκα λα έρεη ηελ θαιύηεξε απάληεζε. Τν εκβόιην ζα καο πξνζθέξεη ηελ 
βέιηηζηε αλνζία (απηόο είλαη θαη ν ιόγνο άιισζηε πνπ εκβνιηαδόκαζηε). 

 

 Τα πεξηζζόηεξα εκβόιηα (θπξίσο απηά πνπ γίλνληαη ώζηε λα απνηξέςνπλ ινηκώδε λνζήκαηα) 
κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ θάπνηα αληίδξαζε πνπ νκνηάδεη π.ρ. κε  ίωζε, ρσξίο απηό λα 
ζεκαίλεη όηη καο πξνθάιεζαλ ηελ λόζν. Τα εκβόιηα δελ πεξηέρνπλ ηνύο ή κηθξόβηα αιιά 
βηνηερλνινγηθά (θηηαγκέλα ζε εξγαζηήξην κεηά από πνιιαπιέο δνθηκαζίεο θαη κειέηεο) ΄΄θνκκάηηα΄΄, 
ζπλήζωο αληηγόλα ηνπ κηθξννξγαληζκνύ από ηνλ νπνίν επηζπκνύκε λα πξνζηαηεπηνύκε.  

 

 Αλ θάπνηα εκβόιηα πξέπεη λα ρνξεγεζνύλ καδί (δηόηη ν ρξόλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη απαηηείηαη 
έγθαηξε πξνζηαζία ιόγσ θάπνηαο επνρηθήο ελδεκίαο ή παλδεκίαο) ζύκθσλα πάληνηε κε ηηο 
ελδείμεηο ηνπο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ ηαηξώλ καο, ην ζσζηό είλαη λα ρνξεγνύληαη ζε δηαθνξεηηθά 
ζεκεία ηνπ ζώκαηόο καο (π.ρ. ζηνλ δειηνεηδή κύ ησλ άλσ άθξσλ). Ωο αζθαιέο κεζνδηάζηεκα 
ρνξήγεζήο ηνπο ζα κπνξνύζε λα είλαη νη είθνζη νθηώ εκέξεο (ηέζζεξηο εβδνκάδεο).  

 

 Μόλν γηα ηα εκβόιηα πνπ πεξηέρνπλ “δωληαλνύο ή εμαζζελεκέλνπο κηθξνξγαληζκνύο” όπσο 
είλαη ηεο αλεκνβινγηάο ή έξπεηα δωζηήξα ελειίθσλ, ην ηξηπιό MMR (ηιαξάο-εξπζξάο-
παξωηίηηδαο) θαη ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνύ (ρνξεγείηαη ζε πεξηπηώζεηο ηαμηδησηώλ πξνο ελδεκηθέο 
ρώξεο), ζεσξείηαη πσο θαιό είλαη λα ρνξεγνύληαη κόλα ηνπο.  

 

 Απηό πνπ κπνξεί ζπαλίσο λα πξνθαιέζεη ε ζπγρνξήγεζε δύν εκβνιίωλ είλαη ε απώιεηα κέξνπο 
ηεο δπλακηθήο ηνπο ζε επίπεδν απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ζπαληόηεξα ε εκθάληζε θάπνηαο 
ηνπηθήο δεξκαηηθήο αληίδξαζεο, αιιεξγηθήο αηηηνινγίαο.  

 
     Αλ έρω κνιπλζεί από θνξωλνϊό θαη δελ ην γλωξίδω (δελ έρω αθόκε εθδειώζεη ζπκπηώκαηα) 
κπνξώ λα εκβνιηαζζώ κε ην αληηγξηπηθό εκβόιην ?  
  
     Εθόζνλ ππάξρεη απηή ε ακθηβνιία, ε απάληεζε κπνξεί λα δνζεί κόλν κε κνξηαθό έιεγρν (PCR test).  
 
      - επί ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ PCR test, ην αληηγξηπηθό εκβόιην γίλεηαη θαλνληθά, αθόκα θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ 
ην άηνκν είρε έξζεη ζε επαθή κε επηβεβαησκέλν θξνύζκα (αξθεί ε δηελέξγεηα ηνπ PCR test λα έρεη γίλεη ζηνπο 
ζσζηνύο πξνβιεπόκελνπο ρξόλνπο κεηά ηελ επαθή θαη κε ηελ θαηάιιειε ελδεδεηγκέλε κέζνδν).    
 
      - επί ΘΕΤΙΚΟΥ PCR test αιιά ρωξίο ζπκπηώκαηα, θαιό είλαη λα ηεξείηαη ν ρξόλνο ηεο 
πξνβιεπόκελεο ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ. Μεηά ην πέξαο απηήο ηεο πεξηόδνπ, ν αληηγξηπηθόο εκβνιηαζκόο κπνξεί λα 
δηελεξγεζεί θαλνληθά. Γηα ην πόηε ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα εκβνιηαζζεί θαλείο ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε γηα 
ηνλ θνξσλντό, ηζρύεη θαλνληθά όηη πξνβιέπεηαη γηα ηνλ εκβνιηαζκό θαηά ηνπ ηνύ Sars Cov-2 κεηά από 
λόζεζε (ζήκεξα ε πεξίνδνο απηή είλαη νη έμη κήλεο).  
 
    - επί ΘΕΤΙΚΟΥ PCR test κε θιηληθά ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ Covid-19 (ππξεηό, βήρα, θεθαιαιγία 
θ.ι.π.) ζπζηήλεηαη αλακνλή κέρξη ηελ πιήξε ύθεζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζε ζπλελλόεζε κε 
ηνλ ηαηξό καο λα πξνβαίλνπκε ζηνλ αληηγξηπηθό εκβνιηαζκό.   

 
  
 


