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Θέμα: Απάντηση Φαρμακευτικών Υπηρεσιών για δημοσιεύματα στον Τύπο 

 

Αναφορικά με δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που 

παρουσιάζονται ανά διαστήματα, σχετικά με θανάτους ασθενών που εμβολιάστηκαν 

με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού θα θέλαμε να πληροφορήσουμε το κοινό τα 

ακόλουθα:  

 Για τα εμβόλια COVID-19, αυτή τη στιγμή δίνεται προτεραιότητα σε 

ηλικιωμένους, καθώς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν μια 

σοβαρή μορφή COVID-19 και να απειληθεί η ζωή τους. Ο εμβολιασμός κατά 

του COVID-19 δεν θα μειώσει τους θανάτους από άλλες αιτίες. Κατά τη 

διάρκεια εκστρατειών εμβολιασμού, θα συνεχίσουν να συμβαίνουν θάνατοι 

από άλλες αιτίες, μερικές φορές αμέσως μετά τον εμβολιασμό. Περίπου 

12.000 άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά στην ΕΕ από διάφορες αιτίες, εκ 

των οποίων το 83% είναι άνω των 65 ετών. Δεν έχουν συσχετιστεί μέχρι 

σήμερα περιπτώσεις θανάτου με εμβόλιο COVID-19. Το γεγονός ότι 

κάποιος πέθανε μετά τον εμβολιασμό δεν σημαίνει ότι ο θάνατος προκλήθηκε 

από το εμβόλιο. Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ εξετάζουν προσεκτικά όλες τις 

αναφορές για να προσδιορίσουν εάν υπάρχει πιθανή συσχέτιση με το εμβόλιο 

 

 Κάθε φορά που συμβαίνει ένας θάνατος ή σοβαρό συμβάν αμέσως μετά τον 

εμβολιασμό, οι αρχές ερευνούν για να δουν αν το εμβόλιο μπορεί να έχει 

συσχετισθεί. Κανένα περιστατικό θανάτου σε ηλικιωμένους δεν έχει αποδοθεί 

μέχρι σήμερα στον εμβολιασμό με τα αδειοδοτημένα εμβόλια.  

 

 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων EMA και οι εθνικές αρχές έχουν 

δεσμευτεί να διασφαλίσουν ότι αυτό το εμβόλιο χρησιμοποιείται όσο το 

δυνατόν ασφαλέστερα, ιδιαίτερα σε ευάλωτους ηλικιωμένους ασθενείς για 

τους οποίους ο COVID-19 μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή. 

 

 Στην Κύπρο μετά από άνω των 10 χιλιάδων εμβολιασμών, κανένα 

ανεπιθύμητο συμβάν δεν προκάλεσε θάνατο ή μόνιμη βλάβη και όλες οι 

ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν παροδικές όπως αυτό αναμενόταν κατά τη 

διάρκεια της αδειοδότησης των εμβολίων. 

Ακριβώς, επειδή μια είδηση εμφανίζετε στα ΜΜΕ η στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Το Διαδίκτυο παρέχει απεριόριστες δυνατότητες, 

αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διάδοση παραπλανητικών ειδήσεων. 

Προστατέψτε τον εαυτό σας και τους φίλους σας από ψευδείς πληροφορίες σχετικά 

με τον εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού. Πρόσφατα υπήρξαν τέτοιες ψευδείς 



ειδήσεις σχετικά με τον κορονοϊό και τα νέα εμβόλια που έχουν σχεδιαστεί για την 

αντιμετώπισή του. Δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπίσετε, επομένως αξιολογήστε 

1. Πηγή. Βασιστείτε σε επίσημες πηγές για ιατρικές πληροφορίες και 

πληροφορίες ασφάλειας. Ελέγξτε τα γεγονότα σχετικά με τους εμβολιασμούς 

και τον κορονοϊό στον ιστότοπο των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και του 

Υπουργείου Υγείας. 

2. Επικεφαλίδα. Οι τίτλοι δεν λένε πάντα την πλήρη ιστορία. Να διαβάζετε πάντα 

μέχρι το τέλος προτού μοιραστείτε άρθρα σχετικά με τον κορονοϊό, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν εμβόλια. 

3. Αναλύστε τα γεγονότα. 

4. Προσέξτε για παραπλανητικές εικόνες και βίντεο που μπορεί να τύχουν 

επεξεργασίας 

5. Προσέξτε για λάθη. Τα τυπογραφικά λάθη και άλλα σφάλματα μπορεί να 

σημαίνουν ότι οι πληροφορίες είναι ψευδείς. Η επίσημη καθοδήγηση σχετικά 

με το κορονοϊό είναι πάντα προσεκτική. 

Ο τομέας Φαρμακοεπαγρύπνησης και Κλινικών Δοκιμών των Φαρμακευτικών 

Υπηρεσιών καλεί τους επαγγελματίες Υγείας και τους ασθενείς να επαγρυπνούν και 

να αξιολογούν την πηγή της πληροφόρησης για αποφυγή ψευδών ειδήσεων 


