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Θέμα: Αξιολόγηση Ανεπιθύμητων Ενεργειών της 

εμβολιαστικής περιόδου 26/12/2020-17/02/2021 των 

αδειοδοτημένων εμβολίων Pfizer, Moderna και AsrtaZeneca 

Όπως όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα έτσι και τα εμβόλια μπορεί να προκαλέσουν 

ανεπιθύμητες ενέργειες στους εμβολιαζόμενους. Οι πιο συχνές καταγεγραμμένες 

ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρούνται συνήθως σε όλα εμβόλια  είναι ήπιας ή 

μέτριας έντασης και υποχωρούν μέσα σε 2-3 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. 

Μέχρι σήμερα ο Τομέας Φαρμακοεπαγρύπνησης και Κλινικών Δοκιμών έλαβε, και 

για τα τρία αδειοδοτημένα εμβόλια, 77 αναφορές πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών 

από σύνολο 51,516 εμβολιασμών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,001%. 

Συχνές καταγραμμένες ανεπιθύμητες ενέργειες  

Τοπικές αντιδράσεις: πόνος στο σημείο της ένεσης, πρήξιμο, ερυθρότητα, 

σκλήρυνση του σημείου της ένεσης, πόνος στα χέρια και μούδιασμα. 

Άλλες αντιδράσεις: πονοκέφαλος, ζάλη, αδιαθεσία, αδυναμία και υπνηλία, κόπωση, 

αϋπνία, πυρετός, εφίδρωση, ρίγη, μυϊκός πόνος, πόνος στις αρθρώσεις, πόνος στην 

πλάτη, υπερευαισθησία του δέρματος, οίδημα των λεμφαδένων, ναυτία, διάρροια. 

Όλα τα περιστατικά που αναφέρθηκε ανεπιθύμητη ενέργεια την περίοδο του 

εμβολισμού ανέκαμψαν σε 2-3 μέρες ή υποχώρησαν μέχρι τη στιγμή της αναφοράς. 

Σημειώνεται ότι κανένα περιστατικό δεν προκάλεσε θάνατο ή νοσηλεία/παράταση 

νοσηλείας, ή ήταν απειλητικό για την ζωή του ασθενή, ή προκάλεσε ανικανότητα ή 

αναπηρία.  

Ο τομέας Φαρμακοεπαγρύπνησης και Κλινικών Δοκιμών ενθαρρύνει τους 

Επαγγελματίες Υγείας καθώς και τους ασθενείς να δηλώνουν τις πιθανές 

ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του συστήματος της Κίτρινης Κάρτας. 

Προσοχή σε ψευδής είδησης ή παραπληροφόρηση 

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι 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. 
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