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Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία αναστέλλουν 
τη χορήγηση εμβολίων AstraZeneca

μένου δημιουργίας θρόμβων στο αίμα 
εδώ στη Βρετανία, όπου έχουν χορηγηθεί 
οι περισσότερες δόσεις στην Ευρώπη έως 
σήμερα», δήλωσε στο BBC.
Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, o ίδιος 
υπογράμμισε τη σημασία να συνεχιστούν 
οι εμβολιασμοί κατά του νέου κορωνοϊού, 
νόσου που ενέχει «τεράστιους κινδύνους» 
για την υγεία και «εάν δεν γίνονται εμβο-
λιασμοί και εξέλθουμε του lockdown σε 
αυτή τη χώρα, θα αναμένουμε δεκάδες 
χιλιάδες περισσότερους θανάτους κατά τη 
διάρκεια αυτού του έτους».

Νέες διαβεβαιώσεις 
από τον Μπόρις Τζόνσον
Ακολούθησε νέα διαβεβαίωση για την 
ασφάλεια του εμβολίου και εκ μέρους του 
Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόν-
σον.
Ερωτηθείς εάν θα μπορούσε να καθησυχά-
σει τον κόσμο ότι το εμβόλιο είναι ασφα-
λές, ο Τζόνσον απάντησε: «Ναι, μπορώ».
«Ο MHRA [ο βρετανικός ρυθμιστικός φο-
ρέας φαρμάκων] είναι ένας από τους αυ-
στηρότερους και εμπειρότερους φορείς 
παγκοσμίως. Δεν βλέπουν κανέναν λόγο 
για τη διακοπή του προγράμματος εμβολι-
ασμών» τόνισε.
«Επομένως, συνεχίζουμε να είμαστε πολύ 
πεπεισμένοι για το πρόγραμμα και είναι 
φανταστικό που βλέπουμε ότι συνεχίζεται 
σε τέτοια ταχύτητα στη Βρετανία» σημείω-
σε.

AstraZeneca: Δεν υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος θρομβώσεων
Η ίδια η AstraZeneca ανακοίνωσε την 

Η
Γερμανία αναστέλλει τον εμ-
βολιασμό με το εμβόλιο της 
AstraZeneca, ανακοίνωσε την 
Δευτέρα το ομοσπονδιακό 

υπουργείο Υγείας, έπειτα από εισήγηση 
του Ινστιτούτου «Πάουλ Έρλιχ». Η σύ-
σταση του Ινστιτούτου, σύμφωνα με την 
BILD, γίνεται προκειμένου να διενεργη-
θούν περαιτέρω έρευνες, μετά και τις τε-
λευταίες αναφορές παρενεργειών.
Η Γαλλία αποφάσισε την Δευτέρα να 
«αναστείλει για προληπτικούς λόγους« 
τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca, 
ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Εμα-
νουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια συνέ-
ντευξης τύπου. Ο Γάλλος πρόεδρος επι-
σήμανε πως «ελπίζει να ξαναξεκινήσει» 
γρήγορα ο εμβολιασμός με το εμβόλιο 
αυτό «εφόσον το επιτρέψει η γνωμοδότη-
ση του ευρωπαϊκού οργανισμού».
O οργανισμός φαρμάκων της Ιταλίας, 
Αifa, αποφάσισε -για προληπτικούς λό-
γους- να αναστείλει τη χορήγηση του εν 
λόγω εμβολίου, σε όλην τη χώρα. Η από-
φαση ελήφθη εν αναμονή της σχετικής 
οριστικής απόφασης της αρμόδιας ευρω-
παϊκής αρχής, ΕΜΑ.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανι-
σμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε την 
Πέμπτη ότι επί του παρόντος δεν υπάρ-
χει καμία ένδειξη για κίνδυνο εμφάνισης 
θρομβώσεων στα άτομα που έχουν εμβο-
λιασθεί κατά της Covid-19 με το εμβόλιο 
της AstraZeneca.

Ο ΠΟΥ εξετάζει τις αναφορές 
για το εμβόλιο της AstraZeneca
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανα-
φέρει ότι η συμβουλευτική επιτροπή του 
εξετάζει τις αναφορές για περιστατικά 
θρομβώσεων που σχετίζονται με το εμβό-
λιο της AstraZeneca κατά της Covid-19, 
όμως δεν υπάρχουν στοιχεία περί αιτιώ-
δους συνάφειας ανάμεσα σε οποιοδήποτε 
περιστατικό και το εμβόλιο.
«Μόλις ο ΠΟΥ κατανοήσει πλήρως αυτά τα 
περιστατικά, τα ευρήματα και οποιεσδήπο-
τε πιθανές αλλαγές στις νυν συστάσεις θα 
επικοινωνηθούν αμέσως στο κοινό.
»Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κανένα 
στοιχείο ότι τα περιστατικά προκαλούνται 
από το εμβόλιο και είναι σημαντικό οι 
εκστρατείες εμβολιασμού να συνεχιστούν 
προκειμένου να μπορέσουμε να σώσουμε 
ζωές και να περιορίσουμε τη σοβαρή νόσο 
που προκαλεί ο ιός» δήλωσε τη Δευτέρα, 
ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΟΥ, Κρίστιαν 
Λιντμάιερ, στο πρακτορείο Reuters.
Για την ασφάλεια του εμβολίου της 
AstraZeneca ενάντια στον κορωνοϊό δια-
βεβαίωσε την ίδια στιγμή στη Βρετανία ο 
καθηγητής Άντριου Πόλαρντ, διευθυντής 
του Oxford Vaccine Group, που ανέπτυξε 
το εμβόλιο μαζί με την σουηδο-βρετανική 
φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca.
Υπάρχουν «πολύ καθησυχαστικά στοιχεία 
ότι δεν καταγράφεται αύξηση του φαινο-
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Κυριακή, ότι πραγματοποίησε έλεγχο σε 
ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί με το 
εμβόλιό της κατά της Covid-19, ο οποί-
ος έδειξε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για 
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αιματικών 
θρόμβων.
Ο έλεγχος κάλυψε 17 εκατομμύρια εμβο-
λιασμένους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.
«Προσεκτικός έλεγχος όλων των διαθέ-
σιμων δεδομένων ασφάλειας περισσό-
τερων των 17 εκατομμυρίων εμβολια-
σμένων ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και το Ηνωμένο Βασίλειο με το εμβό-
λιο της AstraZeneca κατά της Covid-19 
έδειξε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία αυξη-
μένου κινδύνου πνευμονικής εμβολής, 
εν των βάθει φλεβικής θρόμβωσης ή 
θρομβοκυτταροπενίας σε οποιαδήπο-
τε καθορισμένη ηλικιακή ομάδα, φύλο, 
παρτίδα (εμβολίων) ή σε οποιαδήποτε 
χώρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της 
AstraZeneca Plc.
Οι Αρχές στη Δανία, τη Νορβηγία και 
την Ισλανδία έχουν αναστείλει τη χρήση 
του εμβολίου λόγω περιστατικών θρόμ-
βωσης, ενώ η Αυστρία σταμάτησε να 
χρησιμοποιεί μια παρτίδα εμβολίων της 
AstraZeneca την περασμένη εβδομάδα. 
Η Ιρλανδία ανέστειλε επίσης την Κυρια-
κή προσωρινά το εμβόλιο COVID-19 της 
AstraZeneca.
Σημειώνεται ότι η Εθνική Επιτροπή Εμ-
βολιασμών κατέληξε στην απόφαση να 
συνεχιστούν κανονικά και με βάση τον 
προγραμματισμό που έχει γίνει οι εμβο-
λιασμοί με το εμβόλιο της AstraZeneca 
στην Ελλάδα.


