
 
 

 
24 Μαξηίνπ 2021 
  
 
 
 
Αγαπεηέ/ή, 
  
Η AstraZeneca Ειιάδαο ζαο απνζηέιιεη ζπλεκκέλα κηα επηζηνιή κε ηίηιν 
«Απεπζείαο επηθνηλσλία κε Επαγγεικαηίεο Υγείαο» ζρεηηθά κε ην εκβόιην 
COVID-19 Vaccine AstraZeneca θαη ην ελδερόκελν ζξνκβνπελίαο θαη 
δηαηαξαρώλ ηεο πήμεο , όπσο απαηηείηαη από ηνλ Επξσπατθό Οξγαληζκό 
Φαξκάθσλ (ΕΜΑ) θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο κεηάθξαζεο θαη ησλ απνδεθηώλ 
από ηνλ Εζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (ΕΟΦ) (ΑΠ ΕΟΦ 27118/24.3.2021). 
  
Ιαηξηθνί Σύιινγνη: Παξαθαιείζζε, σο απαίηεζε ηνπ ΕΟΦ, βάζεη ηεο αλσηέξσ 
έγθξηζεο λα πξνσζήζεηε άκεζα ηελ επηζηνιή απηή ζηα Μέιε ηνπ Σπιιόγνπ 
ζαο. 
  
ΥΠΕ: Παξαθαιείζζε, σο απαίηεζε ηνπ ΕΟΦ, βάζεη ηεο αλσηέξσ έγθξηζεο, λα 
πξνσζήζεηε άκεζα ηελ επηζηνιή απηή ζε όινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 
όισλ ησλ λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαη όισλ ησλ κνλάδσλ παξνρήο 
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, αξκνδηόηεηάο ζαο. 
  
Υπνπξγείν Υγείαο: Παξαθαιείζζε, σο απαίηεζε ηνπ ΕΟΦ, βάζεη ηεο αλσηέξσ 
έγθξηζεο, λα πξνσζήζεηε άκεζα ηελ επηζηνιή απηή ζε όινπο ηνπο 
απαζρνινύκελνπο Επαγγεικαηίεο Υγείαο ζηηο επηκέξνπο δνκέο όπνπ 
πξαγκαηνπνηνύληαη εκβνιηαζκνί, π.ρ. θέληξα ςπρηθήο πγηεηλήο, κνλάδεο 
θξνληίδαο ειηθησκέλσλ, δνκέο θηινμελίαο αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θ.α. 
  
Γ.Γ. Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υπνπξγείνπ Υγείαο: Παξαθαιείζζε, σο 
απαίηεζε ηνπ ΕΟΦ, βάζεη ηεο αλσηέξσ έγθξηζεο, λα πξνσζήζεηε άκεζα ηελ 
επηζηνιή απηή ζε όινπο ηνπο απαζρνινύκελνπο Επαγγεικαηίεο Υγείαο ζηα 
επηκέξνπο εκβνιηαζηηθά θέληξα. 
  
Γηα ηελ πιεξνθόξεζή ζαο, ηελ ηξέρνπζα Πεξίιεςε ησλ Φαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 
Πξντόληνο (ΠΦΠ) ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο COVID-19 Vaccine 
AstraZeneca, κπνξείηε λα ηε βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Επξσπατθνύ 
Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ: 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-
astrazeneca#product-information-section 
Η ΠΦΠ είλαη δηαζέζηκε θαη ζηα ειιεληθά θαη επηθαηξνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ 
ηξνπνπνηνύληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξντόληνο. 
  
Εάλ ρξεηάδεζηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, παξαθαιείζηε λα επηθνηλσλήζεηε κε 
ην ηκήκα Ιαηξηθήο Πιεξνθόξεζεο θαη Αζθάιεηαο Αζζελώλ ηεο AstraZeneca 
θαιώληαο ζην 211-1983792. 
  

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-astrazeneca#product-information-section
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-astrazeneca#product-information-section


Η AstraZeneca ζα ζπλερίζεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ COVID-19 Vaccine 
AstraZeneca. 
  
Με εθηίκεζε, 

 

Γξεγόξηνο Νηάθνπιαο 
  
Ιατρικός Διεσθσντής 
AstraZeneca Ελλάδας 
 

 
 
 Εκβόιην έλαληη ηεο COVID-19  ηεο  AstraZeneca: Ελδερόκελν 
ζξνκβνπελίαο θαη δηαηαξαρώλ ηεο πήμεο 

 

 Το εμβόλιο ζναντι τησ COVID-19  τησ  AstraZeneca τελεί υπό ςυμπληρωματική 
παρακολοφθηςη. Αυτό θα επιτρζψει το γρήγορο προςδιοριςμό νζων 
πληροφοριϊν αςφάλειασ. Ζητείται από τουσ επαγγελματίεσ υγείασ να αναφζρουν 
οποιεςδήποτε πιθανολογοφμενεσ ανεπιθφμητεσ ενζργειεσ.  
 
  
  
Απεπζείαο επηθνηλωλία κε Επαγγεικαηίεο Υγείαο 

  
  
Αγαπεηέ Επαγγεικαηία Υγείαο, 
  
Η AstraZeneca AB ζε ζπκθσλία κε ηνλ Επξσπατθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ 
θαη ηνλ Εζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (ΕΟΦ) (ΑΠ.έγθξηζεο ΕΟΦ 
27118/24.3.2021) ζα ήζειε λα ζαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά κε ηα αθόινπζα: 
  
Περίιεψε 

 Εκβόιην έλαληη ηεο COVID-19 ηεο AstraZeneca: ηα νθέιε ππεξηεξνύλ 
ησλ θηλδύλσλ παξά ηελ ελδερόκελε ζύλδεζε ηαπηόρξνλεο εκθάληζεο 
ζπαλίσλ ζξνκβώζεσλ κε ζπλνδό ρακειό αξηζκό αηκνπεηαιίσλ. 

 Έλαο ζπλδπαζκόο ζξόκβσζεο θαη ζξνκβνπελίαο, ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηώζεηο ζπλνδεπόκελνο από αηκνξξαγία, έρεη παξαηεξεζεί πνιύ 
ζπάληα κεηά ηνλ εκβνιηαζκό κε ην εκβόιην έλαληη ηεο COVID-19 ηεο 
AstraZeneca. 



 Οη Επαγγεικαηίεο Υγείαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε εγξήγνξζε γηα ζεκεία 
θαη ζπκπηώκαηα ζξνκβνεκβνιήο ή/θαη ζξνκβνπελίαο. 

 Οη εκβνιηαζζέληεο ζα πξέπεη λα θαζνδεγνύληαη λα δεηνύλ άκεζε 
ηαηξηθή βνήζεηα εάλ εκθαλίζνπλ ζπκπηώκαηα όπσο δύζπλνηα, 
ζσξαθηθό άιγνο, νίδεκα θάησ άθξσλ, επίκνλν θνηιηαθό άιγνο κεηά ηνλ 
εκβνιηαζκό. Επηπιένλ, νπνηνζδήπνηε εκβνιηαδόκελνο κε λεπξνινγηθά 
ζπκπηώκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζνβαξώλ ή επίκνλσλ 
πνλνθεθάισλ θαη ζνιήο όξαζεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκό, ή πνπ εκθαλίδεη 
κώισπεο ηνπ δέξκαηνο (πεηέρεηεο) πέξα από ην ζεκείν ηνπ 
εκβνιηαζκνύ κεηά από κεξηθέο εκέξεο, ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη άκεζε 
ηαηξηθή βνήζεηα. 

  
  
Ιζηνξηθό ηνπ δεηήκαηνο αζθάιεηαο 

  
Τν εκβόιην έλαληη ηεο COVID-19 ηεο AstraZeneca ελδείθλπηαη γηα ηελ 
ελεξγεηηθή αλνζνπνίεζε γηα ηελ πξόιεςε ηεο λόζνπ COVID-19 πνπ 
πξνθαιείηαη από ηνλ ηό SARS-COV-2, ζε άηνκα ειηθίαο 18 εηώλ θαη άλσ. 
  
Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζηαηηθά ζξνκβνεκβνιηθώλ επεηζνδίσλ κεηά ηε 
ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ έλαληη ηεο COVID-19  ηεο AstraZeneca ζε αξθεηέο 
ρώξεο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Φώξνπ, νξηζκέλεο από ηηο νπνίεο 
νδήγεζαλ ζε ηνπηθέο δεζκεύζεηο ζπγθεθξηκέλσλ παξηίδσλ, ή θαη ζε 
αλαζηνιή ρξήζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ εκβνιίνπ. 
  
Έλαο ζπλδπαζκόο ζξόκβσζεο θαη ζξνκβνπελίαο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο 
ζπλνδεπόκελνο από αηκνξξαγία, έρεη παξαηεξεζεί πνιύ ζπάληα κεηά από 
εκβνιηαζκό κε ην εκβόιην έλαληη ηεο COVID-19 ηεο AstraZeneca. Πξόθεηηαη 
γηα ζνβαξά πεξηζηαηηθά πνπ παξνπζηάδνληαη σο ζπλδπαζκόο θιεβηθήο 
ζξόκβσζεο (πεξηιακβαλνκέλσλ αζπλήζηζησλ πεξηνρώλ όπσο ε ζξόκβσζε 
θιεβσδώλ θόιπσλ ηνπ εγθεθάινπ θαη ε ζξόκβσζε ησλ κεζεληέξησλ 
θιεβώλ) ή αξηεξηαθήο ζξόκβσζεο, κε ζπλνδό ζξνκβνπελία. Η πιεηνλόηεηα 
απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ εκθαλίζηεθαλ εληόο ησλ πξώησλ επηά έσο 
δεθαηεζζάξσλ εκεξώλ κεηά ηνλ εκβνιηαζκό θαη εκθαλίζηεθαλ ζε γπλαίθεο 
θάησ ησλ 55 εηώλ, σζηόζν, απηό κπνξεί λα αληαλαθιά ηελ απμεκέλε 
ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ ζε απηόλ ηνλ πιεζπζκό. Κάπνηα πεξηζηαηηθά 
θαηέιεμαλ. 
  
Με βάζε ηα ζπκβάληα απηά, ε Επηηξνπή Φαξκαθνεπαγξύπλεζεο 
Αμηνιόγεζεο Κηλδύλνπ  ηνπ Επξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ (PRAC) 
μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία ζήκαηνο αζθάιεηαο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη 
πεξαηηέξσ ην δήηεκα. 
  
Η PRAC δηεμήγε κηα πιήξε δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο, εληόο ελόο ζύληνκνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζεθηηθήο εμέηαζεο ησλ 
αλαθνξώλ πεξηζηαηηθώλ εληόο ηεο EudraVigilance* γηα ζξόκβνπο αίκαηνο θαη 
ζξνκβνπελία ζε άηνκα πνπ έιαβαλ ην εκβόιην, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή 
ζηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θύιν, ηελ ειηθία, ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ, 



ηε δηάγλσζε COVID-19 (εθόζνλ ήηαλ δηαζέζηκε), ηνλ ρξόλν πνπ κεζνιάβεζε 
από ηνλ εκβνιηαζκό έσο ηελ έλαξμε ηνπ ζπκβάληνο, ηελ έθβαζε θαη ηελ 
θιηληθή νληόηεηα. 
  
Η έξεπλα πεξηειάκβαλε, επίζεο, ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε, κηα 
αλάιπζε πνπ αθνξνύζε ηα παξαηεξεζέληα, ζε ζρέζε κε ηα αλακελόκελα 
πεξηζηαηηθά, θαη ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο αλαθνξέο 
πεξηζηαηηθώλ ζηελ EudraVigilance (γηα ηνπο αθόινπζνπο «πξνηηκώκελνπο 
όξνπο»: (εγθεθαιηθή) ζξόκβσζε θιεβσδώλ θόιπσλ, δηάρπηε ελδναγγεηαθή 
πήμε θαη ζξνκβσηηθή ζξνκβνπεληθή πνξθύξα). 
  
Ελώ ζπιιέγνληαη πεξαηηέξσ ζηνηρεία, ε PRAC ζπλέζηεζε ηελ επηθαηξνπνίεζε 
ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ πξντόληνο γηα ην εκβόιην έλαληη ηεο COVID-19 ηεο 
AstraZeneca (επηζπλάπηεηαη ζρεηηθό παξάξηεκα), ώζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο 
ηξέρνπζεο γλώζεηο ζρεηηθά κε ην δήηεκα αζθάιεηαο. 
  
Γηα ηελ ηξέρνπζα εγθεθξηκέλε ΠΦΠ, παξαθαινύκε επηζθεθζείηε ηνλ ηζηόηνπν 
ηνπ ΕΜΑ: 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-
astrazeneca#product-information-section 
  
  

 Πρόσθιεσε γηα αλαυορά εηθαδόκελωλ/πηζαλοιογούκελωλ 
αλεπηζύκετωλ ελεργεηώλ του εκβοιίου 
Οη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηηο ηπρόλ εηθαδόκελεο 
αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ εκβνιίνπ έλαληη ηεο 
COVID-19 ηεο  AstraZeneca, ζύκθσλα κε ην εζληθό ζύζηεκα απζόξκεηεο 
αλαθνξάο. 
  
Παξαθαιείζζε λα αλαθέξεηε νπνηεζδήπνηε αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 
παξνπζηάδνληαη ζηνπο αζζελείο ζαο νη νπνίνη ιακβάλνπλ ην εκβόιην έλαληη 
ηεο COVID-19 ηεο AstraZeneca, δίλνληαο πξνηεξαηόηεηα ζηα ζνβαξά θαη ζηα 
κε αλακελόκελα ζπκβάληα. 
Είλαη ζεκαληηθό λα θαηαγξαθεί κε ζαθήλεηα ηόζν ε εκπνξηθή νλνκαζία όζν 
θαη ν αξηζκόο παξηίδαο ηνπ εκβνιίνπ πνπ ιακβάλεη ν αζζελήο. Καηά ηελ 
αλαθνξά, παξαθαιείζζε λα παξέρεηε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο 
πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ην ηαηξηθό 
ηζηνξηθό, νπνηαδήπνηε ζπγρνξήγεζε άιινπ θαξκάθνπ, θαζώο θαη ηηο 
εκεξνκελίεο ιήςεο ηνπ εκβνιίνπ (1ε ή 2ε δόζε), ηπρόλ ζπγρνξεγνύκελσλ 
θαξκάθσλ θαη εκθάληζεο ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ. Παξαθαιείζζε λα 
ζεκεηώλεηε ην θξηηήξην ζνβαξόηεηαο γηα ηηο αλαθεξόκελεο σο ζνβαξέο 
αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο θαη ηελ έθβαζε θάζε αλεπηζύκεηεο ελέξγεηαο. 
Υπελζπκίδεηαη όηη νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ηνπ 
εκβνιίνπ έλαληη ηεο COVID-19 ηεο AstraZeneca κπνξνύλ λα αλαθέξνληαη 
ζύκθσλα κε ην εζληθό ζύζηεκα απζόξκεησλ αλαθνξώλ ζηνλ Εζληθό 
Οξγαληζκό Φαξκάθσλ, Τκήκα Αλεπηζύκεησλ Ελεξγεηώλ, κε ηελ ππνβνιή ηεο 
Κίηξηλεο Κάξηαο κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: 

 Ηιεθηξνληθή ππνβνιή ηεο Κίηξηλεο Κάξηαο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 
ΕΟΦ http://www.eof.gr  

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-astrazeneca#product-information-section
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-astrazeneca#product-information-section
http://www.eof.gr/


 Έληππε κνξθή απνζηνιή κέζσ ηαρπδξνκείνπ, αηειώο, ζην Τκήκα 
Αλεπηζύκεησλ Ελεξγεηώλ ηνπ ΕΟΦ (Μεζνγείσλ 284, 15562) ηειέθσλν 
επηθνηλσλίαο: 213-2040380 ή 213-2040337. 

  
Ελαιιαθηηθά νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο κπνξνύλ λα αλαθέξνληαη ζηελ 
AstraZeneca: 
Tειεθσληθά: 211-1983792 
  
Φαμ: 210-6859194 
  
Ιζηόηνπνο: https://contactazmedical.astrazeneca.com/  
  
Άηνκα επηθνηλωλίαο ζηελ εηαηξεία 

Εάλ έρεηε πεξαηηέξσ εξσηήζεηο ή ρξεηάδεζηε επηπιένλ πιεξνθνξίεο, 
παξαθαιείζζε λα επηθνηλσλήζεηε κε: 
AstraZeneca, Τκήκα Ιαηξηθήο Πιεξνθόξεζεο & Φαξκαθνεπαγξύπλεζεο: 

 Tειεθσληθά: 211-1983792 
 Φαμ: 210-6859194 
 Ιζηόηνπνο: https://contactazmedical.astrazeneca.com/  
 AstraZeneca Α.Ε., Αγεζηιάνπ 6-8, 15123, Μαξνύζη, Αζήλα, Ειιάδα 

  
Με εθηίκεζε, 

 

Γξεγόξηνο Νηάθνπιαο 
  
Ιατρικός Διεσθσντής 
AstraZeneca Ελλάδας 
  
  
  
  
* EudraVigilance: Επξσπατθή βάζε αλαθνξώλ Αλεπηζύκεησλ Ελεξγεηώλ 
  
  
Τξνπνπνηεκέλν θείκελν από ηελ PRAC: 

  
Π.Φ.Π. – Παξαγξ. 4.4 

Θξνκβνπελία θαη δηαηαξαρέο ηεο πεθηηθόηεηαο 
Μεηά από ηνλ εκβνιηαζκό κε ην COVID19 Vaccine AstraZeneca έρνπλ 
παξαηεξεζεί, ζε πνιύ ζπάληα ζπρλόηεηα, πεξηζηαηηθά ζπλδπαζκνύ 

https://contactazmedical.astrazeneca.com/
https://contactazmedical.astrazeneca.com/


ζξόκβσζεο θαη ζξνκβνθπηηαξνπελίαο, ηα νπνία ζπλνδεύνληαλ ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηώζεηο από αηκνξξαγία. Σε απηά πεξηιακβάλνληαη ζνβαξά πεξηζηαηηθά 
πνπ εθδειώλνληαη σο θιεβηθή ζξόκβσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κε 
ζπλεζηζκέλσλ ζέζεσλ όπσο είλαη ε ζξόκβσζε ηνπ εγθεθαιηθνύ θιεβώδνπο 
θόιπνπ, ε ζξόκβσζε ηεο κεζεληεξίνπ θιέβαο, θαζώο θαη ε αξηεξηαθή 
ζξόκβσζε, ηαπηόρξνλα κε ζξνκβνθπηηαξνπελία. Η πιεηνςεθία απηώλ ησλ 
πεξηζηαηηθώλ εθδειώζεθε κέζα ζηηο πξώηεο επηά έσο δεθαηέζζεξηο εκέξεο 
κεηά από ηνλ εκβνιηαζκό θαη εκθαλίζηεθε ζε γπλαίθεο ειηθίαο θάησ ησλ 
55 εηώλ. Ωζηόζν, απηό κπνξεί λα απνηππώλεη ηελ απμεκέλε ρξήζε ηνπ 
εκβνιίνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκό. Η έθβαζε νξηζκέλσλ πεξηζηαηηθώλ 
ήηαλ ζαλαηεθόξνο. 
  
Οη επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε εγξήγνξζε γηα 
ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα ζξνκβνεκβνιήο θαη/ή ζξνκβνθπηηαξνπελίαο. Οη 
εκβνιηαζζέληεο ζπληζηάηαη λα απεπζπλζνύλ άκεζα ζε γηαηξό ζε πεξίπησζε 
εκθάληζεο ζπκπησκάησλ ηύπνπ δύζπλνηαο, πόλνπ ζην ζηήζνο, νηδήκαηνο 
ηνπ πνδηνύ, εκκέλνληνο θνηιηαθνύ άιγνπο κεηά από ηνλ εκβνιηαζκό. 
Επηπξόζζεηα, όζνη εκθαλίδνπλ λεπξνινγηθά ζπκπηώκαηα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζνβαξήο ή εκκέλνπζαο θεθαιαιγίαο ή ηεο ζακπήο 
όξαζεο κεηά από ηνλ εκβνιηαζκό, ή νη νπνίνη εκθαλίδνπλ δεξκαηηθέο 
εθρπκώζεηο (πεηέρεηεο) εθηόο ηνπ ζεκείνπ ρνξήγεζεο ηνπ εκβνιίνπ κεηά από 
κεξηθέο εκέξεο, ζα πξέπεη λα απεπζπλζνύλ άκεζα ζε γηαηξό. 
  
Κίλδπλνο αηκνξξαγίαο κε ηελ ελδνκπτθή ρνξήγεζε 
Όπσο θαη κε άιιεο ελδνκπτθέο ελέζεηο, ην εκβόιην πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε 
πξνζνρή ζε άηνκα πνπ ιακβάλνπλ αληηπεθηηθή ζεξαπεία ή εθείλα κε 
ζξνκβνπελία ή νπνηαδήπνηε δηαηαξαρή ηεο πεθηηθόηεηαο (όπσο 
αηκνξξνθηιία), δηόηη κπνξεί λα εκθαληζηεί αηκνξξαγία ή κσισπηζκόο κεηά 
από ελδνκπτθή ρνξήγεζε ζε απηά ηα άηνκα. 
  
  
Φ.Ο.Φ. – Παξάγξ. 2 

Πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο 

Απεπζπλζείηε ζηνλ γηαηξό, ηνλ θαξκαθνπνηό ή ηνλ λνζνθόκν ζαο πξηλ ζαο 
ρνξεγεζεί ην COVID-19 Vaccine AstraZeneca: 
… 
… 
Αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο 
Μεηά από ηνλ εκβνιηαζκό κε ην COVID-19 Vaccine AstraZeneca έρνπλ 
παξαηεξεζεί ζε πνιύ ζπάληα ζπρλόηεηα πεξηζηαηηθά ζπλδπαζκνύ ζξόκβσλ 
αίκαηνο θαη ρακειώλ επηπέδσλ αηκνπεηαιίσλ, ηα νπνία ζπλνδεύνληαλ ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο από αηκνξξαγία. Σε απηά πεξηιακβάλνληαη νξηζκέλα 
ζνβαξά πεξηζηαηηθά ζξόκβσλ αίκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο ή κε ζπλεζηζκέλεο 
ζέζεηο θαη ππέξκεηξε πεθηηθόηεηα ή αηκνξξαγία ζε όιν ην ζώκα. Η 
πιεηνςεθία απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ εθδειώζεθε κέζα ζηηο πξώηεο επηά έσο 
δεθαηέζζεξηο εκέξεο κεηά από ηνλ εκβνιηαζκό θαη εκθαλίζηεθε θπξίσο ζε 
γπλαίθεο ειηθίαο θάησ ησλ 55 εηώλ. Ωζηόζν, ν αξηζκόο ησλ γπλαηθώλ ειηθίαο 
θάησ ησλ 55 εηώλ πνπ έιαβε ην εκβόιην ήηαλ κεγαιύηεξνο ζπγθξηηηθά κε ηα 
ινηπά άηνκα. Η έθβαζε νξηζκέλσλ πεξηζηαηηθώλ ήηαλ ζαλαηεθόξνο. 
  



Απεπζπλζείηε άκεζα ζε γηαηξό ζε πεξίπησζε εκθάληζεο ζπκπησκάησλ 
δύζπλνηαο, πόλνπ ζην ζηήζνο, νηδήκαηνο ηνπ πνδηνύ, ή εκκέλνληνο θνηιηαθνύ 
πόλνπ κεηά από ηνλ εκβνιηαζκό. 
  
Επίζεο, απεπζπλζείηε ζε γηαηξό εάλ εκθαλίζεηε ζνβαξέο ή εκκέλνπζεο 
θεθαιαιγίεο ή ζακπή όξαζε ιίγεο εκέξεο κεηά από ηνλ εκβνιηαζκό, ή εάλ 
εκθαλίζεηε δεξκαηηθέο εθρπκώζεηο ή εληνπηζκέλεο ζηξνγγπιέο θειίδεο εθηόο 
ηνπ ζεκείνπ ρνξήγεζεο ηνπ εκβνιίνπ  ιίγεο εκέξεο κεηά από ηνλ εκβνιηαζκό. 
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