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Προσφορά εμβολιασμού σε όλη την επαρχία για μαθητές από 
12 ετών

Το Comirnaty (BNT162b2) είναι το λεγόμενο εμβόλιο με βάση το mRNA (mRNA 
= αγγελιοφόρος ριβονικό οξύ). Το mRNA περιέχει το «σχεδιάγραμμα» για μια 
πρωτεΐνη στην επιφάνεια του κοροναϊού SARS-CoV-2 («η φραγκοσυκιά»). Ως 
αποτέλεσμα του εμβολιασμού, το προσχέδιο εισέρχεται στα μέρη του σώματος 
μέσω μικροσκοπικών σωματιδίων λίπους (νανοσωματίδια λίπους). Στη συνέχεια 
παράγουν την κορώνα πρωτεΐνη (S πρωτεΐνη) για μικρό χρονικό διάστημα, 
αργότερα το σχεδιάγραμμα διασπάται ξανά στα κύτταρα. Αυτό διεγείρει το 
σχηματισμό αντισωμάτων κατά της ξένης πρωτεΐνης. Εάν το εμβολιασμένο 
άτομο έρθει σε επαφή με τον κοροϊό αργότερα, αναγνωρίζεται γρήγορα και 
στοχεύεται. Το εμβόλιο Comirnaty (Biontech / Pfizer) έχει επίσης εγκριθεί για 
παιδιά και εφήβους μεταξύ 12 και 15 ετών από το τέλος Μαΐου 2021. Το StiKo 
συνιστά επί του παρόντος εμβολιασμό μόνο παιδιών με προβλήματα υγείας, 
αλλά όλα τα παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω μπορούν να εμβολιαστούν που το 
θέλουν αυτό και των οποίων οι γονείς συμφωνούν. Οι προσωρινές παρενέργειες 
των εμβολιασμών, όπως πόνος στο σημείο της ένεσης, εξάντληση, κεφαλαλγία, 
πόνος στους μυς ή στις αρθρώσεις, ρίγη ή πυρετός είναι συχνές, αλλά συνήθως
παραμένουν ήπιες. Αυτό είναι χαρακτηριστικό αυτού του τύπου εμβολίου. Μέχρι
στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρών παρενεργειών. Όλες οι αντιδράσεις 
εμβολιασμού ήταν βραχύβιες (1-3 ημέρες) και υποχώρησαν χωρίς συνέπειες. 
Σπάνιες περιπτώσεις φλεγμονής του μυοκαρδίου, ειδικά μετά τον εμβολιασμό 
νεαρών ανδρών με το εμβόλιο MRNA, διερευνούνται επί του παρόντος στο 
Ισραήλ και, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, στη Νορβηγία και τη Γερμανία. Μέχρι
το τέλος Μαΐου, είχαν υποβληθεί 122 ύποπτες ήπιας μυοκαρδίτιδας και 126 
περικαρδίτιδας για το Comirnaty από τα 160 εκατομμύρια εμβολιασμούς. 
Κανένας από τους νεαρούς άνδρες που επλήγησαν δεν έπρεπε να υποβληθεί σε 
θεραπεία στο νοσοκομείο · η σωματική ανάπαυση από μόνη της ήταν συνήθως 
επαρκής για ανάρρωση.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου εξετάστηκε για έγκριση σε μια μελέτη με 
περίπου 2.200 παιδιά και εφήβους μεταξύ 12 και 15 ετών. Η πρώτη αξιολόγηση 
πραγματοποιήθηκε στα μέσα Μαρτίου 2021. Μέχρι τότε, είχαν περάσει κατά 
μέσο όρο 2 μήνες μετά τη δεύτερη. Τα παιδιά με πολύ σοβαρές ασθένειες, 
σοβαρή ανοσοανεπάρκεια ή άλλους ειδικούς κινδύνους αποκλείστηκαν.
Ο κίνδυνος ανάπτυξης Covid-19 μειώθηκε σημαντικά (κατά 100%) μέσω του 
εμβολιασμού με το Comirnaty.



Το εμβόλιο είναι ασφαλές και το κύμα δέλτα απειλεί την καθημερινή σχολική 
ζωή το φθινόπωρο! Η Βαυαρική Ένωση Γενικών Ιατρών συνιστά επίσης τον 
εμβολιασμό σε άτομα άνω των 12 ετών. Θα θέλαμε να βοηθήσουμε τους 
μαθητές, μαζί με τους δασκάλους τους, να μπορέσουν να πάνε σε μια κανονική 
σχολική χρονιά το φθινόπωρο χωρίς κλείσιμο σχολείου και κατ 'οίκον 
εκπαίδευση. Γι 'αυτό και το κέντρο εμβολιασμού Altmühlfranken και προσφέρω 
αυτήν την εκστρατεία εμβολιασμού στα σχολεία της περιοχής!

Είστε ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε μαζί μου για περαιτέρω ερωτήσεις!
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