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Αθήνα, 11 Μαρτίου 2022 
 

                                                                                                    Αρ. πρωτ. 7198 
 

ΠΡΟΣ:  
Υπουργό Υγείας, κ. Αθανάσιο Πλεύρη 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κα Ασημίνα Γκάγκα 
Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ, κα Θεανώ Καρποδίνη 
Πρόεδρο ΕΟΦ, κ. Δημήτριο Φιλίππου 
Πρόεδρο ΕΟΔΥ, κ. Θεοκλή Ζαούτη 
Πρόεδρο, κα Μαρία Θεοδωρίδου και Μέλη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού 
 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 
Αξιότιμες Κυρίες και Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
 
Η λοίμωξη COVID-19, όπως έχει αποδειχθεί, αυξάνει τη νοσηρότητα και τη 
θνητότητα σε ασθενείς με κακοήθη αιματολογικά νοσήματα, όπως  
λεμφοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα, πολλαπλούν μυέλωμα, οξείες λευχαιμίες, κ.α., 
ιδιαίτερα δε, σε όσους λαμβάνουν κυτταροτοξικές θεραπείες, ανοσοθεραπείες ή 
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. 
 
Μέχρι σήμερα, ο εμβολιασμός αποτελεί τη μοναδική προστασία έναντι της COVID-
19 λοίμωξης. Ωστόσο, ασθενείς με νοσήματα όπως η Χρόνια Λεμφοκυτταρική 
Λευχαιμία, τα μη-Hodgkin Λεμφώματα, το Πολλαπλούν Μυέλωμα και όσοι έχουν 
υποβληθεί πρόσφατα σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και 
θεραπεία με CAR-T λεμφοκύτταρα, αναπτύσσουν εξουδετερωτικά αντισώματα 
έναντι του SARS-CoV-2 σε πολύ χαμηλά ποσοστά, ακόμη και μετά από τη 
χορήγηση τριών δόσεων του εμβολίου. Μάλιστα, αυτοί που λαμβάνουν θεραπείες 
με μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του CD20 (rituximab, οbinutuzumab), του 
CD38 (daratumumab, isatuximab) ή του BCMA (belantamab mafodotin) 
αναπτύσσουν προστατευτικούς τίτλους εξουδετερωτικών αντισωμάτων σε 
ποσοστό, μόλις 20-40%. 
 
Τα μονοκλωνικά αντισώματα μακράς διάρκειας έναντι της SARS-CoV-2 λοίμωξης 
έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο κλινικών μελετών ως προφύλαξη ή θεραπεία 
πρόληψης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, οι οποίοι δεν έχουν επιτύχει ανοσολογική 
απάντηση στον εμβολιασμό ή έχουν αντένδειξη να εμβολιασθούν. Το AZD7442,  
συνδυασμός δύο μονοκλωνικών αντισωμάτων, του tixagevimab και του cilgavimab,  
έχει αποτελεσματικότητα στην προφύλαξη έναντι της συμπτωματικής νόσου σε 
ποσοστό 83%, διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών. Από τις μελέτες μάλιστα φαίνεται 
ότι το AZD7442 διατηρεί  την εξουδετερωτική του ικανότητα και έναντι του 
στελέχους omicron. Έχει λάβει έγκριση από τον Οργανισμό Φαρμάκων και 
Τροφίμων των ΗΠΑ ενώ ήδη χορηγείται και σε χώρες της Ευρώπης. 
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Επίσης, μονοκλωνικά αντισώματα, όπως το bebtelovimab, που στοχεύουν τις νέες 
μεταλλάξεις του ιού SARS-CoV-2, συμπεριλαμβανομένης της omicron, χορηγούνται 
ως θεραπεία σε ασθενείς με αιματολογικά νεοπλάσματα που προσβάλλονται από τον 
ιό, σύμφωνα με την έγκριση για χρήση έκτακτης ανάγκης που έχει δοθεί από τον 
Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ. 
 
Με βάση τα παραπάνω κρίνουμε απολύτως αναγκαία τη διαδικασία προμήθειας των 
φαρμάκων και είμαστε βέβαιοι, ότι θα κάνετε το καλύτερο δυνατό για την προμήθεια 
των αναγκαίων ποσοτήτων για τους ασθενείς μας.  
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνηση για τον καθορισμό και την 
ιεράρχηση των ενδείξεων χορήγησης των αντισωμάτων στους ασθενείς με 
αιματολογικά νοσήματα, ανάλογα με την ποσότητα που θα προμηθευθεί η χώρα.    

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, 
           
                 Η Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας 

                             
 
                 Μαρία Παγώνη                                  Ιωάννης Μπαλταδάκης 
 
 

 


