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ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ ΕΝΑΝΣΙ COVID-19 Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ  

ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ 

 

15 Ιανουαρίου 2020 

 

Η πανδθμία του COVID-19 αποτελεί πρωτοφανι πρόκλθςθ για τα υγειονομικά ςυςτιματα, τισ 

κοινωνίεσ και τα κράτθ. Η επιςτθμονικι κοινότθτα εξαρχισ επιδόκθκε ςε ζναν αγϊνα δρόμου 

για τθ κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των νοςοφντων και κυρίωσ για τθν ανακάλυψθ εμβολίου με 

ςκοπό τθν όςο το δυνατό μαηικότερθ ανοςοποίθςθ του πλθκυςμοφ. 

Η ερευνθτικι προςπάκεια απζφερε καρποφσ και παραςκευάςτθκαν εμβόλια που κεωροφνται 

πολφ αποτελεςματικά και ιδιαίτερα αςφαλι. Ήδθ ξεκίνθςαν οι εμβολιαςμοί και ςτθ χϊρα 

μασ.  

Η Ελλθνικι Εταιρεία Χειρουργικισ Ογκολογίασ, ανταποκρινόμενθ ςτισ ερωτιςεισ νοςοφντων 

από καρκίνο και ατόμων με ιςτορικό καρκίνου, διαμόρφωςε κάποιεσ απαντιςεισ βαςιηόμενθ 

ςε αντίςτοιχεσ ςυςτάςεισ διεκνϊν ογκολογικϊν εταιρειϊν. Πρζπει να τονιςτεί ότι το 

εμβολιαςτικό πρόγραμμα παγκοςμίωσ είναι ςτθν αρχι του και οι ςυςτάςεισ ςτθρίηονται ςτα 

ζωσ αυτι τθ ςτιγμι δεδομζνα. 

 

Οι καρκινοπαθείσ αςθενείσ κινδυνεφουν περιςςότερο από την COVID-19 λοίμωξη; 

Ναι, και ωσ «καρκινοπακείσ αςκενείσ» εννοοφμε αςκενείσ με αιματολογικι κακοικεια που 

χρειάηονται χθμειοκεραπεία ι αςκενείσ με καρκίνο κάποιου ςυμπαγοφσ οργάνου ςτουσ 

οποίουσ θ διάγνωςθ ζχει γίνει ςτα τελευταία 5 χρόνια.  

Οι καρκινοπακείσ αςκενείσ μπορεί να ζχουν ζωσ και 10 φορζσ μεγαλφτερο κίνδυνο κανάτου 

εάν προςβλθκοφν από COVID-19.  

Γενικά οι καρκινοπακείσ αςκενείσ χωρίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ: 

1) Αςκενείσ με «ενεργό νόςο» που υποβάλλονται ςε κεραπεία ι χειρουργικι επζμβαςθ.  

2) Ογκολογικοί αςκενείσ με «χρόνια νόςο» μετά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ κεραπευτικισ αγωγισ 

και  

3) Αςκενείσ ςτθ φάςθ τθσ «επιβίωςθσ» που ζχουν πικανότατα ιακεί από τον καρκίνο.  

Ακόμθ και οι αςκενείσ τθσ τρίτθσ κατθγορίασ γνωρίηουμε ότι κινδυνεφουν περιςςότερο από 

ιογενείσ λοιμϊξεισ. 

 

Πρζπει οι αςθενείσ με καρκίνο να κάνουν εμβόλιο COVID-19; 

Ναι, προτρζπουμε τουσ καρκινοπακείσ να κάνουν το εμβόλιο. Δεν υπάρχει λόγοσ να 

πιςτεφουμε ότι το εμβόλιο είναι λιγότερο αςφαλζσ για αςκενείσ με καρκίνο από ό, τι γι’ 
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αυτοφσ που δεν ζχουν καρκίνο. Οριςμζνεσ κεραπείεσ για τον καρκίνο μποροφν να 

επθρεάςουν τθν ικανότθτα του αςκενοφσ να εμφανίςει ςθμαντικοφ βακμοφ ανοςία και να 

μειϊςουν μερικά από τα οφζλθ του εμβολιαςμοφ ι και να τροποποιιςουν τον τρόπο και τον 

χρόνο εμβολιαςμοφ. Συνιςτοφμε οι αςκενείσ με καρκίνο να ςυηθτιςουν με τουσ ογκολόγουσ 

τουσ το κζμα του εμβολιαςμοφ τουσ. 

 

Οι καρκινοπαθείσ αςθενείσ ζχουν προτεραιότητα ςτον εμβολιαςμό; 

Ναι, και πρζπει να προθγοφνται ςτθ ςειρά εμβολιαςμοφ ανεξάρτθτα από τθν θλικία τουσ. Ο 

Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ (Π.Ο.Υ.) τοποκετεί τουσ καρκινοπακείσ ςτθ δεφτερθ ομάδα 

προτεραιότθτασ εκτόσ εάν είναι θλικιωμζνοι, οπότε και κατατάςςονται ςε πρϊτθ γραμμι 

προτεραιότθτασ. Σθμειϊνουμε ότι ο καρκίνοσ ςε ποςοςτό άνω του 55% προςβάλλει άτομα 

άνω των 65 ετϊν. Σε άλλεσ χϊρεσ, όπωσ θ Γερμανία, οι καρκινοπακείσ ζρχονται ςτθν πρϊτθ 

γραμμι προτεραιότθτασ.  

 

Οι υγειονομικοί (ιατροί και νοςηλευτζσ) των ογκολογικών τμημάτων, ζχουν προτεραιότητα 

ςτον εμβολιαςμό; 

Ναι, ζχουν υψθλι προτεραιότθτα ϊςτε να μθν αποτελζςουν πθγι μετάδοςθσ ςτουσ αςκενείσ 

τουσ.  

Εξάλλου, είναι πικανό ςε δεφτερο ςτάδιο να προκρικεί ο εμβολιαςμόσ και των φροντιςτϊν 

των ανοςοκαταςταλμζνων καρκινοπακϊν με ςτόχο τθν καλφτερθ προςταςία των αςκενϊν 

αυτϊν. 

 

Οι καρκινοπαθείσ αςθενείσ είναι ςε θζςη να αναπτφξουν ανοςία μετά τον εμβολιαςμό για 

COVID-19; 

Ναι, αν και δεν ζχουμε ακόμθ ειδικζσ μελζτεσ πάνω ςε αυτό το κζμα, θ κοινι ιατρικι 

εμπειρία μασ κάνει αιςιόδοξουσ. Αυτό ιςχφει ιδιαίτερα για τουσ αςκενείσ με ςυμπαγείσ 

κακοικεισ όγκουσ ενϊ θ ανταπόκριςθ ςε αςκενείσ με αιματολογικζσ κακοικειεσ ποικίλει και 

είναι μερικζσ φορζσ αμφίβολθ. Ιδιαίτερα υπάρχει θ μακρόχρονθ κετικι εμπειρία από τον 

εμβολιαςμό των ογκολογικϊν αςκενϊν ζναντι του ιοφ τθσ γρίπθσ και του πνευμονιοκόκκου. 

Ακόμθ και εάν δεν αποκτιςουν πλιρθ ανοςία, οι καρκινοπακείσ αςκενείσ φαίνεται ότι κα 

ζχουν καλφτερθ άμυνα απζναντι ςτον ιό μετά τον εμβολιαςμό. Η διάρκεια και το επίπεδο τθσ 

ανοςίασ ςτουσ καρκινοπακείσ αςκενείσ δεν είναι γνωςτζσ και για τον λόγο αυτό τα γενικά 

μζτρα προςταςίασ (αποςτάςεισ, μάςκα, πλφςιμο χεριϊν) δεν ςταματοφν μζχρι τθ λιξθ τθσ 

πανδθμίασ. 
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Οι καρκινοπακείσ αςκενείσ πρζπει να παρακολουκοφνται ςυχνότερα και καλφτερα μετά τον 

εμβολιαςμό. 

 

 

Πότε είναι προτιμότερο να γίνεται ο εμβολιαςμόσ; 

Ο εμβολιαςμόσ ιδανικά πρζπει να γίνει τουλάχιςτον μία εβδομάδα πριν τθν ζναρξθ τθσ 

χθμειοκεραπείασ. Αν ο αςκενισ ζχει ιδθ ξεκινιςει τα ςχιματα χθμειοκεραπείασ o 

εμβολιαςμόσ πρζπει να γίνεται με βάςθ τθ ςυμβουλι του γιατροφ του και οπωςδιποτε με 

μία χρονικι απόςταςθ αςφαλείασ τουλάχιςτον μίασ εβδομάδοσ μετά το τζλοσ τθσ 

χθμειοκεραπείασ και άλλο τόςο πριν τθν ζναρξθ του επόμενου κφκλου. Οι αςκενείσ που 

υποβάλλονται ςε ακτινοκεραπεία και ορμονικζσ κεραπείεσ (πχ. για καρκίνο μαςτοφ, 

προςτάτου, κλπ) μποροφν να εμβολιάηονται χωρίσ ιδιαίτερο κίνδυνο. Αςκενείσ με ςυμπαγείσ 

όγκουσ που υποβάλλονται ςε ανοςοκεραπεία μποροφν να εμβολιάηονται κανονικά.  

Αςκενείσ που ζχουν υποβλθκεί ςε αλλογενι μεταμόςχευςθ και αςκενείσ υπό επικετικι 
χθμειοκεραπεία για λευχαιμία και άλλεσ αιματολογικζσ κακοικειεσ μποροφν να 
εμβολιαςτοφν μόνο μετά τθ ςυμβουλι του κεράποντοσ ιατροφ ογκολόγου. 
 

Εάν πρόκειται να χειρουργηθώ για καρκίνο, πότε να εμβολιαςτώ; 

Ιδανικά και εάν δεν πρόκειται για επείγουςα ογκολογικι χειρουργικι επζμβαςθ (πχ. 

αιμορραγία, ειλεόσ, περιτονίτιδα) ο εμβολιαςμόσ ςυνιςτάται να γίνεται τουλάχιςτον μία 

εβδομάδα πριν από τθν επζμβαςθ. Και αυτό διότι κάποιεσ από τισ ελάχιςτεσ παρενζργειεσ 

του εμβολιαςμοφ, όπωσ πυρετόσ, ρίγοσ, εξάνκθμα, κακουχία, καταβολι, κ.ά., κα μποροφςαν 

να αποδοκοφν εςφαλμζνα ςε επιπλοκι τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ. Το ίδιο ςυνιςτάται 

άλλωςτε και για τουσ αςκενείσ οι οποίοι κα χειρουργθκοφν για καλοικεισ χειρουργικζσ 

πακιςεισ. Τα παραπάνω αφοροφν και ςτισ δφο δόςεισ του εμβολίου κακϊσ ιδιαίτερα μετά τθ 

δεφτερθ δόςθ ςε ποςοςτό 15% των αςκενϊν, μπορεί να εμφανιςτεί πυρετόσ διάρκειασ 

ςυνικωσ δφο θμερϊν. Οι αςκενείσ που πρόκειται να χειρουργθκοφν πρζπει να παίρνουν όλεσ 

τισ αναγκαίεσ προφυλάξεισ αποφυγισ προςβολισ από τον κορωνοϊό πριν τον 

προγραμματιςμό μθ επειγουςϊν επεμβάςεων κακϊσ ο εμβολιαςμόσ δεν εξαςφαλίηει ανοςία 

πριν τθν παρζλευςθ 4 εβδομάδων. Τονίηεται ότι θ λιψθ γενικισ αναιςκθςίασ και το είδοσ τθσ 

χειρουργικισ επζμβαςθσ δεν επθρεάηονται από τον εμβολιαςμό. 

 

Ποιο εμβόλιο να κάνω; 

Τόςο το εμβόλιο τθσ Pfizer όςο και τθσ Moderna αποτελοφν mRNA εμβόλια και δεν περιζχουν 

τμιματα ι αδρανοποιθμζνουσ κορωνοϊοφσ. Ζχουν εγκρικεί για ζκτακτθ χριςθ από Διεκνείσ 

Οργανιςμοφσ και ζχουν και τα δφο παρόμοια αποτελεςματικότθτα και αςφάλεια. Αυτι τθ 
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ςτιγμι, αυτά είναι τα μόνα εγκεκριμζνα εμβόλια για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθ χϊρα μασ. 

Η επιλογι του τφπου του εμβολίου γίνεται από τισ υγειονομικζσ αρχζσ με βάςθ τθ 

διακεςιμότθτά τουσ. 

 

Είναι αςφαλζσ το εμβόλιο; 

Η αςφάλεια των εμβολίων ζχει ελεγχκεί αυςτθρά μζςω κλινικϊν δοκιμϊν και με ανεξάρτθτεσ 

επιςτθμονικζσ ςυμβουλευτικζσ ομάδεσ. Τα δεδομζνα δείχνουν ότι τα γνωςτά και πικανά 

οφζλθ των εμβολίων υπερτεροφν κατά πολφ των γνωςτϊν και πικανϊν βλαβϊν από τθ 

μόλυνςθ με SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί τον COVID-19. 

 

Σο εμβόλιο θα επηρεάςει τη θεραπεία του καρκίνου μου; 

Όχι. Μζχρι ςιμερα δεν υπάρχουν ςτοιχεία που να υποδθλϊνουν ότι το εμβόλιο μπορεί να 

επθρεάςει αρνθτικά τθ κεραπεία του καρκίνου ςασ. 

 

Μπορεί το εμβόλιο να αλληλοεπιδράςει με τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα; 

Δεν υπάρχει καμία τζτοια ζνδειξθ αλλά ακόμθ ςυγκεντρϊνονται ςτοιχεία ϊςτε να είμαςτε 

βζβαιοι. Μζχρι ςιμερα δεν υπάρχουν ανθςυχθτικζσ αναφορζσ για κανζνα από τα εμβόλια. 

 

Εάν δεν κάνω εμβόλιο, διατρζχω μεγαλφτερο κίνδυνο; 

Ναι, διατρζχετε μεγαλφτερο κίνδυνο εμφάνιςθσ COVID-19 από κάποιον που ζχει εμβολιαςτεί. 

Ανάλογα με τον τφπο του καρκίνου ι τισ κεραπείεσ ςτισ οποίεσ υποβάλλεςτε, ενδζχεται 

επίςθσ να διατρζχετε κίνδυνο για μια πιο ςοβαρι μορφι τθσ αςκζνειασ και ςοβαρότερεσ 

επιπλοκζσ λόγω τθσ ανοςοκαταςτολισ.  

 

Εάν εμβολιαςτώ, ςταματώ να φορώ μάςκα; 

Όχι, τα μζτρα ατομικισ προςταςίασ και αποςταςιοποίθςθσ κα τα κρατιςουμε και μετά τον 

εμβολιαςμό και μζχρισ ότου λιξει θ πανδθμία, για τθν προςταςία τόςο τθ δικι μασ όςο και 

των ςυνανκρϊπων μασ. Η χριςθ τθσ μάςκασ, θ διατιρθςθ αποςτάςεων και θ υγιεινι των 

χεριϊν πρζπει αυςτθρά να ςυνεχιςτοφν για μακρά χρονικι περίοδο ςφμφωνα με τισ 

υποδείξεισ των ειδικϊν. 

 

 
ΠΗΓΕΣ 
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1. COVID-19 vaccine and patients with cancer. ASCO, December 2020. 
2. Statements for vaccination against COVID-19 in patients with cancer. ESMO, December 2020. 
3. COVID-19 Vaccines and Cancer Patients: 4 Things to Know - Medscape - December 18, 2020. 
4. Guidance for surgeons and surgical teams managing vaccinated patients from the Surgical Royal 

Colleges of the United Kingdom, December 24, 2020 
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