ΕΜΕΙΣ...
ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ
Αγαπητό περιοδικό,
Είμαι 45 ετών, καπνίστρια και σε μια εβδομάδα έχω ραντεβού
για εμβόλιο με AstraΖeneca. Έχω ακούσει ότι υπάρχει αυξημένος
κίνδυνος για θρομβώσεις. Έχει νόημα να ξεκινήσω σαλοσπίρ ή
κάποιο άλλο φάρμακο δυο-τρεις ημέρες νωρίτερα;
Αγαπητή αναγνώστρια,
Καταρχάς, συγχαρητήρια για το ραντεβού σου. Το εμβόλιο κατά του SARS-CoV-2 αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία της επιστήμης και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Πράγματι, έχουν αναφερθεί κάποια περιστατικά θρομβώσεων 5-24 ημέρες μετά τον εμβολιασμό με εμβόλια που είχαν
ως φορέα τον αδενοϊό. Τέτοια είναι το εμβόλιο AstraZeneca και Johnson & Johnson. Σε αυτό το σημείο όμως θα πρέπει να
επισημάνουμε τα εξής:
Η πιθανότητα τέτοια θρόμβωσης είναι πάρα πολύ μικρή
(περίπου 4-10 περιστατικά ανά 1.000.000!). Η διαφορά γίνεται αισθητή, αν σκεφτούμε ότι ο κίνδυνος θρόμβωσης σε
γυναίκες που λαμβάνουν αντισυλληπτικά χάπια είναι 500ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
1.200 ανά εκατομμύριο! Επίσης, ο κίνδυνος θρομβώσεων
& Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος
σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό είναι πολλαπλάσιος
ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:
(165.000 ανά εκατομμύριο, δηλαδή 16,5%!).
Γ. Κασιμάτης
Οι θρομβώσεις αυτές συνοδεύονται από θρομβοπενία
Π. Τσάκος
(χαμηλά αιμοπετάλια) και συνεπώς αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Το σύνδρομο αυτό έχει χαρακτηριστεί σαν VITT
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π. Τούτουζας
(vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia).
ΙΔΡΥΜΑ
ΤΑΜΙΑΣ: Α. Γιατράκου
Όλοι οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί (Ευρωπαϊκός και
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Δ. Ρίχτερ
Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων, EMA και FDA, αντίΜΕΛΗ:
στοιχα) έχουν τοποθετηθεί επί του θέματος και προτείνουν
Χ. Βλαχόπουλος, Α. Δήμα, Κ. Καλαϊτζή,
την κανονική συνέχιση του προγράμματος εμβολιασμού
Χρ. Στεφανάδης, Δ. Τούσουλης,
παρά την εξαιρετικά σπάνια εμφάνιση αυτής της επιπλοκής.
Κ. Τούτουζας, Στ. Ψυχάρης
Σε καμία περίπτωση η λήψη σαλοσπίρ δεν θα προστατέψει
από την εμφάνιση αυτού του εξαιρετικά σπάνιου συνδρόΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
μου. Δεδομένου μάλιστα ότι το σαλοσπίρ ανταγωνίζεται τη
Γ. Ανδρικόπουλος, Β. Βοττέας,
δράση των αιμοπεταλίων, μπορεί η λήψη του να αποδειχθεί
Α. Βούτσας, Δ. Γκολιδάκης, Γ. Γκουμάς,
και επικίνδυνη αν εμφανιστεί το σύνδρομο και πέσει ο αριθΝ. Κατσιλάμπρος, Ε. Παπαστεριάδης
μός των αιμοπεταλίων (θρομβοπενία).
Επιπλέον, δεν έχει νόημα να προηγηθεί εργαστηριακός
έλεγχος πριν τον εμβολιασμό. Τέλος, σε περίπτωση λήψης
χρόνια αντιπηκτικής αγωγής (π.χ. νεότερα αντιπηκτικά για
Επιτροπή Φίλων του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
κολπική μαρμαρυγή) συστήνεται ο εμβολιασμός λίγο πριν
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α. Παπακωνσταντίνου
τη λήψη της επόμενης δόσης, προκειμένου να αποφευχθεί
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν. Συμβουλίδου
ένα τοπικό μελάνιασμα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Ν. Στενού
Συμπερασματικά, αγαπητή αναγνώστρια, σου προτείνουΤΑΜΙΑΣ: Μ. Μπατάκη
με να πας κανονικά και άφοβα στο ραντεβού για εμβολιαΜΕΛΗ: Γ. Βαϊνά, Γ. Βαφάκη, Ε. Τούτουζα
σμό. Διότι, στην προκειμένη περίπτωση, το καλύτερο εμβόλιο
είναι το πιο σύντομα διαθέσιμο εμβόλιο! 
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