Εθνική Επιηροπή Εμβολιαζμών
Επικαιροποίηζη Εκπαιδεσηικού Εγτειριδίοσ Εμβολιαζηικών
Κένηρων COVID-19, Απρίλιος 2021
(Προσθήκη στην Έκδοση 1.2, Ιανοσάριος 2021)
Χορήγηση εμβολίου COVID-19 και υαρμακευτική αγωγή
Γεληθέο νδεγίεο
1. Τα θάξκαθα πνπ έρνπλ ζπληαγνγξαθεζεί γηα ζπγθεθξηκέλε πάζεζε δελ
πξέπεη λα δηαθόπηνληαη πξηλ ηνλ εκβνιηαζκό, εθηόο θαη ππάξμεη αληίζεηε
ζύζηαζε από ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό.
2. Κάζε κε ζπληαγνγξαθνύκελν θάξκαθν, εγθεθξηκέλν ή κε από ηνλ ΕΟΦ, όπσο
θαη θάζε θπηηθό ή «θπζηθό» ζθεύαζκα, κπνξεί λα έρεη επίδξαζε ζηνλ
νξγαληζκό.
3. Σε θάζε πεξίπησζε, ν πξνζσπηθόο ηαηξόο ηνπ εκβνιηαδόκελνπ είλαη ν
θαηαιιειόηεξνο γηα λα εθηηκήζεη ελδερόκελε αιιειεπίδξαζε ηεο
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη ηνπ εκβνιίνπ.
Εηδηθέο νδεγίεο
1. Παπζίπνλα θαη αληηππξεηηθά
Σύκθσλα κε ην Κέληξν Πξόιεςεο & Ειέγρνπ Λνηκσδώλ Ννζεκάησλ (CDC) ησλ
ΗΠΑ, παπζίπνλα θαη αληηππξεηηθά θάξκαθα (παξαθεηακόιε, αζπηξίλε, κε
ζηεξηλνεηδή αληηθιεγκνλώδε) δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά πξηλ ηνλ
εκβνιηαζκό δηόηη δελ είλαη γλσζηή ε επίδξαζε ηνπο ζηελ αλνζνινγηθή
απάληεζε. Η ρνξήγεζε ηνπο ελδείθλπηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
ζπκπησκαηνινγία (ππξεηόο, πόλνο, θ.ά.) κεηά ηνλ εκβνιηαζκό δελ είλαη αλεθηή
από ηνλ εκβνιηαδόκελν.
Σε πεξίπησζε πνπ ν εκβνιηαδόκελνο ιακβάλεη κε ηαηξηθή ζύζηαζε θάπνην από ηα
παξαπάλσ θάξκαθα, όπσο αζπηξίλε θαζεκεξηλά κεηά από ηζραηκηθό εγθεθαιηθό
ή θαξδηαθό επεηζόδην, νθείιεη λα ζπλερίζεη ηελ αγσγή ηνπ κε ηε ζπληζηώκελε
δόζε.
2. Αληηπεθηηθά
Οη εκβνιηαδόκελνη πνπ ιακβάλνπλ αληηπεθηηθή αγσγή νθείινπλ λα ελεκεξώλνπλ
ην εκβνιηαζηηθό θέληξν, πξνθεηκέλνπ ην άηνκν πνπ ρνξεγεί ην εκβόιην λα
εθαξκόδεη παξαηεηακέλε πίεζε ζην ζεκείν ηεο έλεζεο γηα λα απνθεύγεηαη ε
αηκνξξαγία.
3. Αληηηζηακηληθά
Η πξνιεπηηθή ρνξήγεζε αληηηζηακηληθώλ πξηλ ηνλ εκβνιηαζκό κε ζηόρν ηε
κείσζε ηεο πηζαλόηεηαο αλαθπιαμίαο δελ ελδείθλπηαη, δηόηη δελ είλαη
απνηειεζκαηηθή αιιά θαη κπνξεί λα ζπγθαιύςεη πξώηκα ζεκεία αιιεξγηθήο
αληίδξαζεο ζην εκβόιην θαη λα θαζπζηεξήζεη ηελ αληηκεηώπηζε. Αληίζεηα, ηα
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άηνκα πνπ ιακβάλνπλ ζπζηεκαηηθά αληηηζηακηληθά γηα ππνθείκελε πάζεζε δελ
ρξεηάδεηαη λα ζηακαηήζνπλ ηελ αγσγή ηνπο.
4. Αληηηηθά
Τπρόλ ζεξαπεία κε αληηηηθά θάξκαθα (Tamiflu, Truvada, Acyclovir θ.ά.) δελ
αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηελ αλνζνινγηθή απόθξηζε αθνύ θαλέλα από ηα
δηαζέζηκα εκβόιηα COVID-19 δελ πεξηέρεη δώληα ηό. Παξόια απηά, εθόζνλ ην
άηνκν εμαθνινπζεί λα εκθαλίδεη ζπκπηώκαηα ηεο ινίκσμεο γηα ηελ νπνία έρεη
ζπληαγνγξαθεζεί ην αληηηηθό θάξκαθν, κπνξεί λα αλαβάιεη ηνλ εκβνιηαζκό έσο
όηνπ απηά ππνρσξήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη ζύγρπζε κε ηπρόλ
αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηνπ εκβνιίνπ.
5. Αληηβηνηηθά
Όπσο θαη ηα αληηηηθά, ηα αληηβηνηηθά δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ
αλνζνινγηθή απάληεζε ζηνλ εκβνιηαζκό γηα ηελ COVID-19. Εθόζνλ ην άηνκν
εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη ζπκπηώκαηα ηεο βαθηεξηαθήο ινίκσμεο γηα ηελ
νπνία ιακβάλεη ηελ αληηκηθξνβηαθή αγσγή, κπνξεί λα αλαβάιεη γηα ιίγν ηνλ
εκβνιηαζκό πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμύ ησλ ζπκπησκάησλ
από ηε ινίκσμε θαη εθείλσλ από ην εκβόιην.
6. Κνξηηθνεηδή
Τα θνξηηθνεηδή έρνπλ αληηθιεγκνλώδε δξάζε θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε
ζεξαπεία δηαθόξσλ παζήζεσλ. Επεηδή ε δνζνινγία θαη ε νδόο ρνξήγεζεο
πνηθίιεη θαη ηα θάξκαθα απηά επεξεάδνπλ άκεζα ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα,
ζπζηήλεηαη ν εκβνιηαδόκελνο λα ελεκεξώλεη ηνλ ππεύζπλν ηνπ εκβνιηαζηηθνύ
θέληξνπ έηζη ώζηε λα γίλεηαη θαηάιιειε αμηνιόγεζε. Σπρλά, ε ρνξεγνύκελε
δόζε είλαη ρακειή θαη ην θάξκαθν ρνξεγείηαη ηνπηθά θαη δελ επεξεάδεη ηνλ
εκβνιηαζκό.
7. Βηνινγηθνί παξάγνληεο
Όπσο θαη ηα θνξηηθνεηδή, νη βηνινγηθνί παξάγνληεο (Humira, Enbrel, Remicade,
θ.ά.) επηδξνύλ ζην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε
ζεξαπεία κεγάινπ θάζκαηνο παζήζεσλ. Γηα ην ιόγν απηό, θάζε ππνςήθηνο γηα
εκβνιηαζκό γηα ηελ COVID-19 ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεύεηαη ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό
ηνπ.
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