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Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΟΥ

Α
νοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για τη 
λήξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού 
μετά την παρέλευση έξι μηνών από την 

ολοκλήρωση του αρχικού εμβολιασμού για 
τον SARS-CoV-2. Στο επίκεντρο των συζητήσε-
ων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπε-
δο Ευρωπαϊκής Ενωσης, βρίσκεται η υποχρε-
ωτικότητα της αναμνηστικής δόσης, προκειμέ-
νου ο εμβολιασμένος να διατηρήσει τα προ-
νόμιά του. Στη χώρα μας, οι υγειονομικές Αρ-
χές καλούν όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 18 
ετών, που έχουν συμπληρώσει έξι μήνες από 
τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού τους με τα 
εμβόλια Pfizer, Moderna και AstraZeneca, να 
κάνουν την τρίτη δόση. Παράλληλα, δεύτερη 
δόση πρέπει να κάνουν όσοι έχουν κάνει το μο-
νοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, δύο 
μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού 
τους. Η σχετική πλατφόρμα που δίνει το δικαί-
ωμα να κλειστεί το ραντεβού της αναμνηστι-
κής δόσης ανοίγει στους πεντέμισι μήνες από 
την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, ενώ ο πο-
λίτης θα λαμβάνει ενημερωτικά SMS, σε τακτά 
χρονικά διαστήματα.

O Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής Θερα-
πευτικής Αιματολογίας-Ογκολογίας της Ιατρι-
κής Σχολής και πρύτανης του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εξηγεί 
όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την αναμνη-
στική δόση του εμβολίου για τον SARS-CoV-2.

1 Η τρίτη δόση θα πρέπει οπωσδήποτε να 
προέρχεται από την ίδια εταιρεία από την 

οποία προήλθαν τα σκευάσματα και των δύο 
πρώτων δόσεων;

Οχι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για την 
τρίτη δόση σε σχέση με το είδος του εμβολί-
ου έναντι του SARS-CoV-2 και σε συνάρτηση 
με τις προηγούμενες εμβολιαστικές δόσεις.

2 Στην περίπτωση του μονοδοσικού εμβο-
λίου, τι είδους επαναληπτική δόση πρέ-

πει να κάνουμε;
Το ίδιο ισχύει και για το μονοδοσικό εμβό-
λιο. Κάποιος που έχει εμβολιαστεί με το εμ-
βόλιο της Johnson & Johnson μπορεί να λά-
βει αναμνηστική δόση με κάποιο εμβόλιο 
τύπου mRNA.

3 Πόσο αναγκαία είναι η τρίτη δόση για τους 
πλήρως εμβολιασμένους;

Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η ανο-
σία που προσφέρει ο εμβολιασμός έναντι 
του SARS-CoV-2 είναι ισχυρή και, μάλιστα, 

ισχυρότερη από την ανοσία της νόσησης με 
COVID-19. Ωστόσο, η ανοσία εξασθενεί με 
την πάροδο του χρόνου και μπορεί να εμ-
φανιστούν κρούσματα COVID-19 ακόμα και 
σε εμβολιασμένους. Γι’ αυτό είναι απαραί-
τητη η τρίτη δόση, ώστε να διασφαλιστεί ι-
σχυρή προστασία έναντι του SARS-CoV-2.

4 Η αναμνηστική δόση έχει διαφορετικά 
χαρακτηριστικά σε σχέση με τις προη-

γούμενες δόσεις; 
Η αναμνηστική δόση είναι ακριβώς η ίδια 
ως προς τη σύσταση του εμβολίου και χο-
ρηγείται με τον ίδιο τρόπο και υπό τις ίδιες 
συνθήκες όπως και οι προηγούμενες δόσεις.

5  Το σκεύασμα που χορηγείται ως επανα-
ληπτική δόση εστιάζει περισσότερο στην 

προστασία από τις μεταλλάξεις; 
Προς το παρόν, δεν έχουν λάβει έγκριση για 
κυκλοφορία νέες εκδοχές των εμβολίων που 
να λαμβάνουν υπόψη τις νέες μεταλλάξεις. Ε-
πομένως, τα σκευάσματα που χρησιμοποιού-
νται ως επαναληπτική δόση δεν έχουν διαφο-
ρά με αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις 
προηγούμενες δόσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
οι σχετικές έρευνες έχουν δείξει πως η επίτευξη 
υψηλού βαθμού ανοσίας έναντι του αρχικού 
στελέχους του SARS-CoV-2 παρέχει και υψη-
λή προστασία έναντι του στελέχους «Δέλτα».

O καθηγητής Θεραπευτικής Αιματολογίας-
Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής και πρύτανης 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Θάνος Δημόπουλος
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Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής 
Θάνος Δημόπουλος, απαντά σε
14 ερωτήσεις για το επαναληπτικό εμβόλιο


