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Ερωτήσεις – απαντήσεις για τα προσαρμοσμένα, επικαιροποιημένα 
εμβόλια έναντι της νόσου COVID-19 

 

Γιατί απαιτείται να υπάρχει διαθέσιμο ένα ευρύ φάσμα εμβολίων έναντι της 
νόσου COVID-19; 
Καθώς η πανδημία COVID-19 συνεχίζεται, με νέα κύματα λοιμώξεων να αναμένονται 
κατά τη χειμερινή περίοδο, είναι απαραίτητη η διαθεσιμότητα ευρέος φάσματος 
εμβολίων έναντι της νόσου COVID-19, τα οποία να ταιριάζουν με διαφορετικές 
παραλλαγές του ιού SARs-CoV-2 και τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 
ασφάλεια για την προστασία των ανθρώπων από σοβαρές επιπτώσεις της νόσου 
COVID-19.  

Δεν είναι γνωστό ποια προσαρμοσμένα εμβόλια θα προσφέρουν την υψηλότερη 
προστασία, καθώς δεν δύναται να προβλεφθεί ποιες παραλλαγές του ιού θα 
εμφανιστούν και θα κυκλοφορήσουν αργότερα το φθινόπωρο/χειμώνα.  

Συνεπώς, όλα τα αδειοδοτημένα προσαρμοσμένα εμβόλια θα αποτελούν έγκυρες 
επιλογές για μελλοντικές εκστρατείες εμβολιασμού. 

 

Γιατί χρειάζεται να προσαρμόζονται (δηλαδή να επικαιροποιούνται) τα 
εμβόλια; 

Τα εμβόλια προσαρμόζονται (δηλαδή επικαιροποιούνται) έτσι ώστε να ταιριάζουν 
καλύτερα με τις κυκλοφορούσες παραλλαγές του ιού SARs-CoV-2.  

Τα προσαρμοσμένα εμβόλια μπορούν να διευρύνουν την προστασία έναντι 
διαφορετικών παραλλαγών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διατήρηση της 
βέλτιστης προστασίας έναντι της COVID-19 καθώς ο ιός εξελίσσεται. 

Αναμένεται ότι τα προσαρμοσμένα εμβόλια τα οποία έχουν εγκριθεί πρόσφατα θα 
διευρύνουν την ανοσία έναντι παραλλαγών ανησυχίας, ειδικότερα της Όμικρον και των 
υποπαραλλαγών της.  

 

Πόσο ασφαλή είναι τα προσαρμοσμένα εμβόλια; 
Τα δεδομένα από κλινικές δοκιμές με τα προσαρμοσμένα δισθενή εμβόλια δείχνουν 
ότι το προφίλ ασφάλειας τους είναι παρόμοιο με τα πρωτότυπα μονοσθενή εμβόλια.  

Το προφίλ ασφάλειας του συνόλου των προσφάτως αδειοδοτημένων 
προσαρμοσμένων εμβολίων αναμένεται να είναι συγκρίσιμο με αυτό των ήδη 
εγκεκριμένων μονοσθενών εμβολίων τεχνολογίας mRNA, για τα οποία είναι διαθέσιμος 
μεγάλος όγκος δεδομένων. 

 

Πώς θα χρησιμοποιούνται τα προσαρμοσμένα εμβόλια; 
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Τα προσαρμοσμένα εμβόλια έχουν στο παρόν στάδιο αδειοδοτηθεί για χρήση ως 
ενισχυτικές δόσεις σε άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω που ολοκλήρωσαν τουλάχιστον 
το αρχικό σχήμα/πρωτογενή εμβολιασμό, ανεξάρτητα από το ποια εμβόλια 
χρησιμοποιήθηκαν σε αυτόν.  

Η χρήση των προσαρμοσμένων εμβολίων θα πρέπει προς το παρόν να παραμείνει 
περιορισμένη ως ενισχυτική δόση. 

 

Τι συμβαίνει με τα αρχικά/πρωτότυπα εμβόλια έναντι της νόσου COVID-19? 
Τα αρχικά/πρωτότυπα εμβόλια παραμένουν αποτελεσματικά για την πρόληψη 
σοβαρής ασθένειας, νοσηλείας και θανάτου που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19, και 
συνεπώς συστήνεται όπως αυτά συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σε εκστρατείες 
εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως για τα αρχικά (πρωτογενή) σχήματα 
εμβολιασμού. 

Σημειώνεται ότι ενόψει μίας πιθανής φθινοπωρινής έξαρσης περιστατικών COVID-19, 
ο έγκαιρος εμβολιασμός, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές συστάσεις, κρίνεται ως 
απαραίτητος για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή της 
υπερφόρτωσης του συστήματος υγείας. 

 

* Οι απαντήσεις στις πιο πάνω ερωτήσεις βασίζονται στα μέχρι τώρα διαθέσιμα 
επιστημονικά δεδομένα και στις τρέχουσες συστάσεις ευρωπαϊκών οργανισμών για 
θέματα δημόσιας υγείας και τα οποία συνεχώς επικαιροποιούνται. 

Πηγές www.ema.europa.eu, www.ecdc.europa.eu  
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