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Υπουργείο Υγείας

Μετά το Εμβόλιό σας κατά του κορωνοϊού
Έκδοση 2.0      29 Μαρτίου 2021

Τί πρέπει να περιμένω τις επόμενες λίγες ημέρες;
• Οι κοινές παρενέργειες είναι πόνος, κοκκινίλα, πρήξιμο στο σημείου που

έγινε η ένεση, κόπωση, πονοκέφαλος, μυϊκός πόνος, ρίγη, πόνος στις αρθρώσεις
και χαμηλός
πυρετός.

• Οι σοβαρές παρενέργειες είναι σπάνιες. Τηλεφωνείστε στο γιατρό σας ή
στον/στην
νοσηλευτή/τριά σας ή πηγαίνετε στο πλησιέστερο τμήμα επειγόντων
περιστατικών
(Εmergency Department) εάν εμφανίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω
δυσμενείς παρενέργειες μέσα σε τρεις ημέρες από τότε που κάνατε το
εμβόλιο: κνίδωση (καντήλες), πρήξιμο του προσώπου σας ή του στόματος,
δυσκολία στην αναπνοή, πολύ ωχρό χρώμα και σοβαρή υπνηλία, υψηλό πυρετό
(πάνω από 40° Κελσίου), σπασμούς ή επιληπτικές κρίσεις, ή άλλα σοβαρά
συμπτώματα (π.χ. «μυρμήγκιασμα» (σαν να σας τσιμπούν βελόνες) ή μούδιασμα).

• Το εμβόλιο της AstraZeneca/COVISHIELD έχει συνδεθεί με μία πολύ σπάνια 
παρενέργεια, που είναι γνωστή ως Vaccine-Induced Prothrombotic Immune 
Thrombocytopenia (VIPIT) [«προθρομβωτική ανοσοποιητική θρομβοκυτταροπενία 
που προκαλείται από εμβόλιο» (ΠΑΘΕ)]. Εάν εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα 
παρακάτω συμπτώματα αφού κάνετε το εμβόλιο, παρακαλούμε να αναζητήσετε 
ιατρική φροντίδα: δυσκολία στην αναπνοή, πόνο στο στήθος, πρήξιμο ή κρύο σε 
ένα χέρι (μπράτσο) ή πόδι, επίμονο πόνο στην κοιλιά, δυνατούς πονοκεφάλους ή 
πονοκεφάλους που χειροτερεύουν ή εάν βλέπετε τα πράγματα θολά, ή πολλούς 
μικρούς μώλωπες (μελανιάσματα), κόκκινα ή μωβ σημάδια ή φουσκάλες με αίμα 
κάτω από το δέρμα.

Πρέπει να ακολουθώ ακόμη τα μέτρα δημόσιας υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-
19; 
• Το εμβόλιο είναι ένας πρόσθετος τρόπος προστασίας σας κατά του κορωνοϊού

https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
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COVID-19. Μετά από οποιαδήποτε από τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά του 
κορωνοϊού COVID-19 πρέπει να συνεχίσετε να ακολουθείτε τα μέτρα κατά του 
κορωνοϊού COVID-19, όπως να φοράτε μάσκα, να διατηρείτε φυσική απόσταση 
και να πλένετε τα χέρια σας. 

• Παρακολουθείτε μήπως δείτε συμπτώματα κορωνοϊού COVID-19 και πηγαίνετε 
να  
κάνετε τεστ εάν εμφανίσετε συμπτώματα.  

Πότε πρέπει να ξαναπάω για την δεύτερη δόση μου;When should I return for my 
second dose; 
• Πρέπει να κάνετε δύο δόσεις του εμβολίου για να είναι πλήρης ο εμβολιασμός 

σας.  
Εάν αυτή είναι η πρώτη δόση σας του εμβολίου κατά του κορωνοϊού COVID-19,  
πρέπει να κάνετε και την δεύτερη δόση σας, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
κλινικής ή  
του συστήματος μέσω του οποίου κλείσατε ραντεβού. Στο δεύτερο ραντεβού 
σας  
πάρετε μαζί σας την έντυπη απόδειξη που σας έδωσαν ότι κάνατε το εμβόλιο 
σήμερα.  
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