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 ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΔΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΟΜΙΚΡΟΝ  

ΣΟΤ ΙΟΤ SARS-COV.2 
 

    Καηαξράο, ηα νέα εμβόλια καηά ηος κοπονοϊού πος ξεκίνεζαν να σοπεγούνηαι (επηέμβπιορ 
2022), πποηείνονηαι μόνο ωρ αναμνεζηική δόζε. Γειαδή, αλ θάπνηνο ΓΔΝ ΔΧΔΙ εκβνιηαζζεί 
ηνπιάρηζηνλ κε δύν δόζεηο ηνπ αξρηθνύ εκβνιίνπ, δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε εκβνιηαζκό κε ηα λέα 
επηθαηξνπνηεκέλα εκβόιηα.   
 

   Απηά πεξηέρνπλ “θνκκάηηα” mRNA από δηαθνξεηηθά ζηειέρε ή παξαιιαγέο όπσο π.ρ. ηεο ΄΄δέιηα΄΄ ή 
ηεο ΄΄όκηθξνλ΄΄. Τα λέα εκβόιηα μεθίλεζαλ λα παξάγνληαη αθνινπζώληαο ηηο αλάγθεο δηαηήξεζεο ηεο 
αλνζίαο ζε θάζε εκθάληζε θαηλνύξγησλ παξαιιαγώλ ηνπ ηνύ θαη λα θπθινθνξνύλ κεηά από  κειέηεο, 
δνθηκέο θαη θπζηθά  κεηά ηελ ηειηθή ηνπο έγθξηζε. Τα επηθαηξνπνηεκέλα εκβόιηα παξέρνπλ αλνζία εθηόο 
ησλ άιισλ παξαιιαγώλ θαη γηα ηελ παξαιιαγή όκηθξνλ ζηα ζηειέρε Ο1, Ο2 (εζηηάζηεθε ε πξώηε 
καδηθή παξαγσγή θαη δηάζεζε εκβνιίσλ ηνλ Σεπηέκβξην), θαζώο θαη γηα ηα ζηειέρε Ο4, Ο5 ηνπ ηνύ 
(πξόθεηηαη γηα ηελ επόκελε καδηθή παξαγσγή θαη δηάζεζε ηνπο ηνλ Οθηώβξην 2022).  
 

   Σην εξώηεκα: ΄΄ποιό εμβόλιο ππέπει να κάνει κανείρ από ηα νέα επικαιποποιεμένα;΄΄ , ε 
απάληεζε είλαη ε εμήο:   
   - Αλ θάπνηνο έρεη λνζήζεη ην ηειεπηαίν ηξίκελν-ηεηξάκελν, επεηδή ην πηζαλόηεξν είλαη λα έρεη 
κνιπλζεί από ηελ παξαιιαγή Ο5 ή Ο4, κπνξεί λα εκβνιηαζζεί κε ην επηθαηξνπνηεκέλν γηα ηηο 
παξαιιαγέο Ο1, Ο2, ώζηε λα απνθηήζεη αλνζία γηα όια ηα ζηειέρε όκηθξνλ. Δπνκέλσο εγθαίξσο, από 
ηνλ Σεπηέκβξην 2022.  
   - Αλ δελ έρεη λνζήζεη θαζόινπ θαη είλαη πιήξσο εκβνιηαζκέλνο, θαιό είλαη λα εκβνιηαζζεί κε ην λέν 
επηθαηξνπνηεκέλν εκβόιην ην νπνίν ζα παξέρεη επηπιένλ πξνζηαζία θαη γηα ηα ζηειέρε Ο4, Ο5. Άξα 
από ηνλ Οθηώβξην 2022.   
- Αλ πάιη θάπνηνο έρεη λνζήζεη από ηνλ Φεβξνπάξην κέρξη ηνλ Ινύλην 2022 , επεηδή ην πηζαλόηεξν είλαη 
όηη είρε κνιπλζεί κε ηα Ο1 ή Ο2 ζηειέρε θαη εθόζνλ κεηά ηελ λόζεζε έρνπλ παξέιζεη νη 3-4 κήλεο (κε 
έρνληαο θάλεη πξόζθαηα άιιε δόζε εκβνιίνπ γηα θνξνλντό), ηόηε θαιό είλαη λα εκβνιηαζζεί από ηνλ 
Οθηώβξην 2022 κε ην επηθαηξνπνηεκέλν εκβόιην γηα ηηο παξαιιαγέο Ο5 θαη Ο4.  
 

   Σην εξώηεκα: ΄΄αν νομίδω όηι νόζεζα από ηα ηελεςηαία ζηελέσε ηερ ΄΄όμικπον΄΄ παπαλλαγήρ 
ιού (Ο4 ή Ο5) αλλά ζηεν ππαγμαηικόηεηα έσω νοζήζει από παλαιόηεπο ζηέλεσορ ηερ (Ο1, Ο2) ηι 
γίνεηαι ; ΄΄  

- Γελ ππάξρεη ιόγνο αλεζπρίαο. Οη ζπζηάζεηο είλαη μεθάζαξεο. Καλέλα εκβόιην δελ ράλεηαη θαη ζε 
θάζε πεξίπησζε (θαζόηη ηα επηθαηξνπνηεκέλα εκβόιηα παξέρνπλ αλνζία γηα όια ηα έσο ηώξα 
εκθαληδόκελα ζηειέρε) κπνξνύκε λα πεηύρνπκε ην ΜΔΓΙΣΤΟ ΟΦΔΛΟΣ από απηά, κόλν κε ηνλ 
εκβνιηαζκό καο, εκπηζηεπόκελνη ηηο νδεγίεο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ηεο Δπηζηεκνληθήο 
Κνηλόηεηαο.  

   -  Έρεη θαλεί από κειέηεο όηη, πξνρσξώληαο π.ρ. ζε εκβνιηαζκό κε ην εκεπηθαηξνπνηεκέλν γηα ηα Ο1, 
Ο2 ζηειέρε ηνπ ηνύ, δεκηνπξγνύκε κηα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή αλνζία ηόζν γηα ελ ιόγσ ζηειέρε, όζν 
θαη γηα ηα παιαηόηεξα ηεο παξαιιαγήο. Βέβαηα ίζσο λα κελ επηηπγράλνπκε ηελ ηέιεηα πξνζηαζία (ιόγσ 
ζπρλώλ - επηπρώο γηα ηελ ώξα επηόηεξσλ – κεηαιιάμεσλ ηνπ ηνύ) αιιά ζίγνπξα δεκηνπξγνύκε έλα 
αμηνπξεπέζηαην ηνίρνο αλνζίαο θπξίσο γηα ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο.  
 

   Δπνκέλσο, επεηδή από ηνλ Ννέκβξην αλακέλεηαη πηζαλή έμαξζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ θνξνλντνύ 
ΚΑΛΟ ΔΙΝΑΙ ΟΛΟΙ (ΚΤΡΙΩ ΟΙ ΑΝΩ ΣΩΝ 60 ΔΣΩΝ ΜΔ Ή ΥΩΡΙ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ) ΝΑ 
ΔΜΒΟΛΙΑΘΟΤΜΔ ΜΔ ΣΑ ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΔΜΒΟΛΙΑ.    
   Απηό ην θζηλόπσξν θαη ρεηκώλα, θαίλεηαη όηη κεηά από 2 ρξόληα ύθεζεο, ΘΑ ΜΑ ΔΠΙΚΔΦΣΔΙ 
ΞΑΝΑ ΚΑΙ Η ΓΡΙΠΗ. Η λνζεξόηεηα ζην Νόηην εκηζθαίξην έσο ηώξα, καο απνθάιπςε πσο ε γξίπε ζα 
΄΄δείμεη ηα δόληηα ηεο΄΄. Ήδε ζηε ρώξα καο, από 1 Ινπλίνπ κέρξη 31 Απγνύζηνπ εκθαλίζζεθαλ 174 
θξνύζκαηα γξίπεο θπξίσο Η3Ν2 (ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2021 είρακε ΜΗΓΔΝΙΚΑ θξνύζκαηα). Άξα ΓΔΝ 
ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΑΜΔΛΗΟΤΜΔ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΝΣΙΓΡΙΠΙΚΟ ΜΑ ΔΜΒΟΛΙΑΜΟ !!! 
 

   Γελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο θόβνπ ή ζθέςεσλ γηα ηελ ζπγρνξήγεζε ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ γηα ηνλ 
θνξνλντό θαη ηνπ αληηγξηπηθνύ εκβνιίνπ, αθόκα θαη καδί ηελ ίδηα εκέξα !!!  
 

   Α ΘΩΡΑΚΙΘΟΤΜΔ !!! 

 

     


