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Θέμα: Προτεραιότητα εμβολιασμού κατά του COVID-19 μεταμοσχευμένων-
ανοσοκατεσταλμένων ασθενών 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
Τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων λαμβάνουν 
υποχρεωτικά ανοσοκατασταλτική θεραπεία προκειμένου να μειωθεί η αντίδραση 
του ανοσολογικού συστήματος ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο απόρριψης του 
μοσχεύματος. Είναι ευδιάκριτο ότι η ανοσοκατασταλτική θεραπεία είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα του μοσχεύματος και κατά συνέπεια του ίδιου του 
μεταμοσχευμένου ασθενή.  
Ωστόσο, η ανοσοκατασταλτική θεραπεία καθιστά τους μεταμοσχευμένους ιδιαίτερα 
ευπαθείς σε διάφορες λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένης της λοίμωξης που 
προέρχεται από το νέο κορωνοϊό (COVID-19), η οποία ενδέχεται να είναι συχνότερα 
σοβαρή έως και θανατηφόρα σε αυτή την ομάδα. 
 
Σ’ αυτό το σημείο, θα θέλαμε να επικαλεστούμε τη ιατρική αναφορά «Comirnaty 
(εμβόλιο COVID-19 mRNA) [τροποποιημένο νουκλεοσίδιο] Ανασκόπηση του 
Comirnaty και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων (European Medicines Agency) που εκδόθηκε στις 23/12/2020,  ημέρα 
έγκρισης του εμβολίου Comirnaty των εταιριών Pfizer-BioNTech, όπου γίνεται 
ειδική αναφορά στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.Αναφέρει χαρακτηριστικά: 
«Τα δεδομένα για τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα (άτομα με εξασθενημένο 
ανοσοποιητικό σύστημα) είναι περιορισμένα. Παρόλο που τα ανοσοκατεσταλμένα 
άτομα ενδέχεται να μην ανταποκριθούν εξίσου καλά στο εμβόλιο, δεν υπάρχουν 
ιδιαίτερες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια. Τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα 
μπορούν να εμβολιαστούν, καθώς ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
από τη νόσο COVID-19.» 
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Όπως είναι ευδιάκριτο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου, ο καθ’ όλα 
αρμόδιος φορέας σε ευρωπαϊκό επίπεδο τονίζει την αναγκαιότητα εμβολιασμού 
των ανοσοκατεσταλμένων παρόλο που υπάρχει το ενδεχόμενο της μη 
ανταπόκρισης αλλά και της ταυτόχρονης έλλειψης δεδομένων δοκιμής του 
εμβολίου σε ανοσοκατασταλμένους. 
 
Επί προσθέτως, στην ίδια ιατρική αναφορά όσον αφορά τα παιδιά κάτω των 16 
χρονών σημειώνει: «Το Comirnaty δεν έχει εγκριθεί προς το παρόν για παιδιά 
ηλικίας κάτω των 16 ετών. Ο EMA συμφώνησε με την εταιρεία για τη διεξαγωγή 
σχεδίου δοκιμής του εμβολίου σε παιδιά σε μεταγενέστερο στάδιο.» 
 
Συνεπώς για τα μεταμοσχευμένα-ανοσοκατεσταλμένα παιδιά κάτω των 16 
χρονών, το ζήτημα του εμβολιασμού κατά του COVID-19 είναι ακόμα ποιο 
περίπλοκο για το λόγο ότι ενώ ανήκουν σε μια κατηγορία ασθενών η οποία 
ενδέχεται να διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο από τη νόσο COVID-19 δεν εγκρίνεται 
ο εμβολιασμός τους.  
 
Στις 11/01/2021, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων και η Ελληνική Εταιρεία 
Μεταμοσχεύσεων με την ανακοίνωση τους «Συστάσεις σχετικά με τον εμβολιασμό 
έναντι της COVID-19 με μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών 
κυττάρων» ενημερώνουν ότι σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Εμβολιασμών, οι μεταμοσχευμένοι, όπως και όλα τα άτομα με νοσήματα υψηλού 
κινδύνου για σοβαρή νόσο σε περίπτωση λοίμωξης COVID-19, τοποθετούνται στη 
2η φάση της προτεραιοποίησης εμβολιασμού των πληθυσμιακών ομάδων. 
 
Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το πότε θα αρχίσει ο 
εμβολιασμός κατά του COVID-19 στους μεταμοσχευμένους-ανοσοκατεσταλμένους 
ασθενείς με συνέπεια να κυριαρχεί η αγωνία και ο προβληματισμός.  
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
Για τους προαναφερόμενους λόγους θα σας παρακαλούσαμε να μεριμνήσετε ώστε : 

1. Να γνωστοποιηθεί όσον το δυνατό γρηγορότερα η ημερομηνία έναρξης 
εμβολιασμών κατά του COVID-19 στους μεταμοσχευμένους-
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. 

2. Να συμπεριληφθεί στην ίδια ημερομηνία έναρξης εμβολιασμών κατά του 
COVID-19 και τα άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με 
μεταμοσχευμένα-ανοσοκατεσταλμένα άτομα. Αυτό θα βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση και του περίπλοκου προβλήματος που αφορά τα 
μεταμοσχευμένα-ανοσοκατεσταλμένα παιδιά κάτω των 16 χρονών με 
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σκοπό, να δημιουργηθεί γύρω τους μια «ομπρέλα» ασφαλείας μιας και δεν 
εγκρίνεται ακόμα ο δικός τους εμβολιασμός.  

Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκρισή σας, 

Με εκτίμηση, 

 

 

Πίνακας αποδεκτών: 
1. Κα Μαρία Θεοδωρίδου, Πρόεδρο Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών 
2. Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων 
3. Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων 
4. Εθνική Συνομοσπονδία με Αναπηρία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


