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Μέξνο Ι. Δηζαγσγή
Νη εκβνιηαζκνί ζώδνπλ εθαηνκκύξηα δσέο θάζε ρξόλν θαη έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο κία
από ηηο πην επηηπρεκέλεο θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.
Απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο θαη αδηακθηζβήηεην
αλζξώπηλν δηθαίσκα. Δπηπιένλ, ηα εκβόιηα απνηεινύλ πνιύηηκν ζύκκαρν ζηελ πξόιεςε θαη
ηνλ έιεγρν επηδεκηώλ από κεηαδνηηθά ινηκώδε λνζήκαηα ζπκβάιινληαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο
παγθόζκηαο πγείαο.
Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο έρεη νδεγήζεη ζηελ
παξαζθεπή αζθαιώλ εκβνιίσλ, ηα νπνία πθίζηαληαη εθηεηακέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ σο
πξνο ηελ αζθάιεηα, ηελ πνηόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο, πξηλ δηαλεκεζνύλ γηα
επξεία ρξήζε.
Ρα εκβόιηα ιεηηνπξγνύλ δηεγείξνληαο ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, ώζηε λα παξάγεη
αληηζώκαηα θαη θύηηαξα κλήκεο έλαληη ζπγθεθξηκέλσλ αληηγόλσλ. πάξρνπλ δύν είδε
αλνζνπνίεζεο. Ζ ελεξγεηηθή, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηε θπζηθή λόζν ή ηερλεηά κε ηνλ
εκβνιηαζκό, θαη ε παζεηηθή, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηε ρνξήγεζε έηνηκσλ αληηζσκάησλ,
ηα νπνία έρνπλ παξαρζεί ζηνλ νξγαληζκό άιινπ αηόκνπ ή δώνπ. Κέρξη ηώξα ηα εκβόιηα
ρσξίδνληαλ ζε δύν θαηεγνξίεο: ηα αδξαλνπνηεκέλα θαη εθείλα από δώληεο εμαζζελεκέλνπο
κηθξννξγαληζκνύο. Ρα αδξαλνπνηεκέλα εκβόιηα κπνξεί λα απνηεινύληαη από νιόθιεξνπο
αδξαλνπνηεκέλνπο ηνύο ή βαθηήξηα, είηε από ηκήκαηά ηνπο, όπσο είλαη νη πξσηεΐλεο θαη νη
πνιπζαθραξίηεο. Ρα δώληα εμαζζελεκέλα εκβόιηα απνηεινύληαη από εμαζζελεκέλνπο
κηθξννξγαληζκνύο πνπ δηαηεξνύλ ηελ ηθαλόηεηα λα πνιιαπιαζηάδνληαη θαη λα πξνθαινύλ
αλνζηαθή απάληεζε, ρσξίο όκσο λα πξνθαινύλ λόζν. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο
παλδεκίαο, ε έξεπλα αλέδεημε θη άιιεο θαηεγνξίεο εκβνιίσλ, όπσο απηά πνπ βαζίδνληαη ζε
ηνύο-θνξείο (vectors) ή απηά πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλνζηαθή απάληεζε πνπ επάγεη ε
παξεληεξηθή ρνξήγεζε αγγειηνθόξνπ RNA (mRNA) ή θαη DNA (βιέπε θαησηέξσ θεθάιαην
3).Ζ δηαρείξηζε ησλ εκβνιίσλ ππόθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ από ηελ
παξαγσγή έσο θαη ηελ ρνξήγεζή ηνπο. Ζ πηζηή ηήξεζε ησλ θαλόλσλ απηώλ απνηειεί θιεηδί
γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο.
Ζ απόθαζε γηα ηε ρνξήγεζε ησλ εκβνιίσλ βαζίδεηαη ζε επηζηεκνληθά θξηηήξηα πνπ
αμηνινγνύλ ηνλ επηπνιαζκό ελόο ινηκώδνπο λνζήκαηνο ζηνλ πιεζπζκό, αιιά θαη ηελ
πηζαλόηεηα επηπινθώλ αλά ειηθηαθή νκάδα ή ππνθείκελε θαηάζηαζε. Ν εκβνιηαζκόο
αθνινπζεί θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ ζπγθαηάζεζε κεηά από
ελεκέξσζε από ηνλ εκβνιηαδόκελν, θαζώο απνηειεί παξεκβαηηθή πξάμε κε ρνξήγεζε
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παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ. Ζ ρνξήγεζε κπνξεί
λα γίλεη δηα ηνπ ζηόκαηνο, ελδνξξηληθά, ππνδόξηα, ελδνκπτθά θαη ελδνδεξκηθά. Δίλαη
ζεκαληηθό λα ηεξνύληαη νη αξρέο πξόιεςεο ησλ ινηκώμεσλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο.
Ζ έλαξμε ησλ εκβνιηαζκώλ γίλεηαη σο επί ην πιείζηνλ ην 2ν κήλα δσήο ησλ βξεθώλ
θαη έρεη ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηνπο από κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο θαη ηελ πγηή αλάπηπμή ηνπο.
Δπεηδή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλν ε αλνζνινγηθή κλήκε εμαζζελεί, είλαη απαξαίηεην θαη νη
ελήιηθεο λα εκβνιηάδνληαη κε ηηο αλακλεζηηθέο δόζεηο νξηζκέλσλ εκβνιίσλ.
Δπηπιένλ, ηα άηνκα κε ππνθείκελεο παζήζεηο βξίζθνληαη ζε κεγαιύηεξν θίλδπλν
λόζεζεο θαη επηπινθώλ από ζπγθεθξηκέλεο κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, γη' απηό είλαη απαξαίηεηε
θαη ε έγθαηξε αλνζνπνίεζή ηνπο ζύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε
αλνζνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο πνπ έρεη ακθίδξνκν ζηόρν, ηελ πξνζηαζία ησλ
ίδησλ αιιά θαη ησλ αζζελώλ ηνπο. Πε νξηζκέλα άηνκα, ν εκβνιηαζκόο κπνξεί λα
αληελδείθλπηαη ή λα ηξνπνπνηείηαη. Πε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ζπζηήλεηαη ε παξνρή
ζπκβνπιώλ από ηνλ θαηάιιειν εηδηθό.
Όπσο θάζε θαξκαθεπηηθή νπζία έηζη θαη ηα εκβόιηα είλαη πηζαλό λα πξνθαιέζνπλ
θάπνηεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Νη επαγγεικαηίεο πγείαο νθείινπλ λα είλαη ελήκεξνη γηα ηηο
αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηνπ θάζε εκβνιίνπ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο αληηκεησπίζνπλ.
Δπηπξόζζεηα, θάζε εκβνιηαδόκελνο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη γηα ηελ πηζαλόηεηα
εκθάληζεο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ κεηά ηνλ εκβνιηαζκό.
Ρέινο, ε επηηήξεζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ εκβνιίσλ είλαη
αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο αιπζίδαο ησλ εκβνιηαζκώλ. Κεηά ηελ θπθινθνξία θαη ηελ επξεία
ρξήζε ελόο λένπ εκβνιίνπ είλαη ζεκαληηθή ε επηηήξεζε, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα
αληρλεπζνύλ θαη λα θαηαγξαθνύλ ζπάληεο ή απξνζδόθεηεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο.
Ππλνςίδνληαο, ηα ζύγρξνλα θαη αζθαιή εκβόιηα απνηεινύλ πνιύηηκν εξγαιείν ζηε
θαξέηξα καο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ κεηαδνηηθώλ αζζελεηώλ.
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Μέξνο ΙΙ. Δκβνιηαζκόο ελαληίνλ ηεο λόζνπ COVID-19
1. Νόζνο COVID-19
1.1. Δπηδεκηνινγία
Πηηο 31/12/2019 αλαθέξζεθε γηα πξώηε θνξά επηζήκσο από ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο
Θίλαο κία επηδεκία από ινηκώμεηο ηνπ θαηώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ ζηελ πόιε Wuhan ηεο
επαξρίαο Hubei. Πηηο 9/1/2020 ηαπηνπνηήζεθε σο αίηην ηεο ινίκσμεο απηήο έλαο λένο
θνξσλντόο, πνπ νλνκάζηεθε SARS-CoV-2 θαη ν ΞΝ ηέζεθε ζε επαγξύπλεζε γηα ηελ πηζαλή
εμάπισζε ηεο λόζνπ.
Πύκθσλα κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα, έρεη ππνινγηζηεί όηη ε ζπλνιηθή ζλεηόηεηα
θπκαίλεηαη από 0.2-1%. Δπίζεο, θαίλεηαη όηη ε ζπλνιηθή λνζεξόηεηα θαη ζλεζηκόηεηα
εμαηηίαο ηνπ ηνύ είλαη απμεκέλεο θπξίσο ζε άηνκα κε ρξόληεο ζπλλνζεξόηεηεο, όπσο ε
αξηεξηαθή ππέξηαζε, ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ε παρπζαξθία,
αιιά θαη ζην αλδξηθό θύιν, ελώ ζηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 75 απμάλνληαη εθζεηηθά.
Ξαξάιιεια όκσο, αλαδεηθλύεηαη κηα ηάζε κεηαηόπηζεο ηεο λνζεξόηεηαο θαη ζλεζηκόηεηαο
θαη ζε κηθξόηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο απ’ όηη ήηαλ αξρηθά γλσζηό, όπσο απηέο ησλ 55-64 θαη
ησλ 45-54 εηώλ.

1.2. Ξαζνγέλεηα
Ζ λόζνο COVID-19 πξνθαιείηαη από ηνλ SARS-CoV-2 (θνξσλντόο ζνβαξνύ νμένο
αλαπλεπζηηθνύ ζπλδξόκνπ ηύπνπ 2), πνπ αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ βήηα-θνξσλντώλ (beta
CoVs) θαη απνηειεί έλαλ RNA ηό κνλήο έιηθαο πνπ πεξηβάιιεηαη από πξσηεΐλεο. Ζ παξνπζία
αθίδσλ γιπθνπξσηεΐλεο πνπ πξνεμέρνπλ από ην πεξίβιεκα δίλνπλ ζηνλ ηό ηελ
ραξαθηεξηζηηθή

εηθόλα

θνξώλαο

ζην

ειεθηξνληθό

κηθξνζθόπην.

Νη

αθίδεο

ηεο

γιπθνπξσηεΐλεο, πνπ ιέγεηαη πξσηεΐλε S, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν δηόηη ζπλδένληαη
κε ηνπο ππνδνρείο ηνπ κεηαηξεπηηθνύ ελδύκνπ ηεο αγγεηνηελζίλεο ηύπνπ 2 (ACE-2), πνπ
βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ επηζειηαθώλ θπηηάξσλ ησλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ. Απηή ε
ζύλδεζε είλαη ην πξώην βήκα γηα ηελ είζνδν ηνπ ηνύ ζην θύηηαξν. Νη ππνδνρείο ACE-2
ππάξρνπλ ζε κεγάινπο αξηζκνύο ζε θύηηαξα ηεο θαηώηεξεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ, αιιά θαη
ζηα θύηηαξα ηνπ κπνθαξδίνπ, ηνπ εγγύο λεθξηθνύ ζσιελαξίνπ, ζην επηζήιην ηνπ αλώηεξνπ
νηζνθάγνπ θαη ζηα θύηηαξα ηνπ εηιενύ θαη ηνπ παρένο εληέξνπ. Απηό εμεγεί γηαηί νη
πάζρνληεο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ θαη εθδειώζεηο από ηελ θαξδηά, ηνπο λεθξνύο θαη ην
πεπηηθό ζύζηεκα. Πεκεηώλεηαη όηη, κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ππνδνρέσλ ACE-2 ππάξρεη θαη ζε
θύηηαξα ηνπ ξηληθνύ βιελλνγόλνπ.
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Ρα κνιπζκέλα άηνκα κπνξνύλ λα κεηαδώζνπλ ηνλ SARS-CoV-2 θπξίσο κέζσ
κεγάισλ ζηαγνληδίσλ, αιιά θαη κέζσ αεξνιύκαηνο πνπ απνβάιινληαη θαηά ηελ αλαπλνή,
ηελ νκηιία, ηνλ βήρα θαη ηνλ πηαξκό. Ζ κεηάδνζε κπνξεί επίζεο λα ζπκβεί κεηά από άκεζε
επαθή κε κνιπζκέλν άηνκν ή έκκεζα, κέζσ ησλ ρεξηώλ, από κνιπζκέλεο επηθάλεηεο θαη
αληηθείκελα.

1.3. Θιηληθέο εθδειώζεηο
Ζ κόιπλζε από ηνλ SARS-CoV-2 εκθαλίδεη κεγάιν εύξνο θαη εηεξνγέλεηα θιηληθώλ
εθδειώζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ από ηελ αζπκπησκαηηθή ινίκσμε έσο ηε ζνβαξή
πνιπζπζηεκαηηθή λόζν. H πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ εκθαλίδεη ήπηα έσο κέηξηα
ζπκπησκαηνινγία ινίκσμεο αλαπλεπζηηθνύ θαη αλαξξώλεη ρσξίο λα απαηηείηαη εηζαγσγή ζην
λνζνθνκείν. Ζ πεξίνδνο επώαζεο θπκαίλεηαη από 2-14 εκέξεο, ελώ ν κέζνο όξνο εκθάληζεο
ζπκπησκάησλ από ηελ ζηηγκή ηεο κόιπλζεο ππνινγίδεηαη ζε 5-6 εκέξεο. Ν Ξίλαθαο 1
παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηελ ζπκπησκαηνινγία ηεο λόζνπ COVID-19.
Πίλαθαο 1. Κιηληθή ζπκπησκαηνινγία λόζνπ COVID-19
ΤΥΝΟΣΔΡΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ

Ξπξεηόο
Βήραο
Θόπσζε

ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΤΥΝΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ

Κπαιγίεο - αξζξαιγίεο
Φαξπγγαιγία
Γηάξξνηα
Λαπηία ή έκεηνο
Δπηπεθπθίηηδα
Ξνλνθέθαινο
Αγεπζία ή/θαη αλνζκία
Δμάλζεκα, νίδεκα ή απνρξσκαηηζκόο δαθηύισλ

ΟΒΑΡΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ

Γύζπλνηα
Θσξαθηθό άιγνο ή αίζζεκα ζσξαθηθνύ βάξνπο
Αθαζία ή δηαηαξαρέο θηλεηηθόηεηαο
Πύγρπζε
Αδπλακία εγξήγνξζεο ή ππλειία
Θεληξηθή θπάλσζε

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Έκδοςη 1.2

Σελίδα 5

1.4. Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε
Ρν πξώην βήκα γηα ηε δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο ή ηεο λόζνπ COVID-19 είλαη ε επηδεκηνινγηθή
ή θιηληθή ππνςία θαη γίλεηαη θπξίσο κε ηελ αλίρλεπζε γελεηηθνύ πιηθνύ (RNA) ηνπ SARS-CoV2 κε ηε κέζνδν ηεο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο πνιπκεξάζεο (PCR) ζε ξηλνθαξπγγηθό ή
ζηνκαηνθαξπγγηθό επίρξηζκα ή ζε δείγκαηα εθθξίζεσλ (πηύεια ή βξνγρνθπςειηδηθό
έθπιπκα) από ην θαηώηεξν αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. Ρν ηειεπηαίν ελδείθλπηαη όηαλ ππάξρεη
ηζρπξή θιηληθή ππνςία θαη ην δείγκα από ην αλώηεξν αλαπλεπζηηθό είλαη αξλεηηθό. Δπηπιένλ,
ν ηόο κπνξεί λα αληρλεπζεί ζηα θόπξαλα θαη ζε άιια ζσκαηηθά πγξά θαη ζπάληα ζην αίκα, ε
ιήςε όκσο θαηάιιεινπ δείγκαηνο από ην αλαπλεπζηηθό παξακέλεη ε κέζνδνο εθινγήο γηα ηε
δηάγλσζε.
Ν ηόο είλαη αληρλεύζηκνο ζην αλώηεξν αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 1-3 εκέξεο πξηλ ηελ
εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ, ελώ πςειόηεξε ζπγθέληξσζε παξαηεξείηαη θαηά ηελ έλαξμε
ηεο ζπκπησκαηνινγίαο, κεηά από ηελ νπνία ζηαδηαθά ειαηηώλεηαη. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί
όηη, παξαηεηακέλε παξνπζία RNA ηνπ ηνύ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα κνιπζκαηηθόηεηα.
Δθηόο από ηελ αλίρλεπζε ηνπ RNA ηνπ θνξσλντνύ SARS-CoV-2 κε RT-PCR, όια ηα
ινηπά εξγαζηεξηαθά επξήκαηα είλαη κε εηδηθά. Ωζηόζν βνεζνύλ ζηε δηαπίζησζε όηη ππάξρεη
θιεγκνλή ζηνλ νξγαληζκό, παξέρνπλ ελδείμεηο γηα ηε βαξύηεηα ηεο λόζνπ, αιιά θαη γηα
ελδερόκελα ζπλππάξρνληα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ αζζελνύο. Ζ ιεκθνπελία είλαη ην πην
ζπλεζηζκέλν εξγαζηεξηαθό εύξεκα ζηε λόζν COVID-19.
Νη ηαρείεο δνθηκαζίεο (rapid tests) αλίρλεπζεο αληηγόλνπ ηνπ SARS-CoV-2 ζε
ξηλνθαξπγγηθό ή ζηνκαηνθαξπγγηθό δείγκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ νμεία θάζε ζε
αζπκπησκαηηθνύο ή ζπκπησκαηηθνύο αζζελείο θαη παξνπζηάδνπλ πνηθίιε επαηζζεζία θαη
εηδηθόηεηα. Ρέινο, νη νξνινγηθέο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο αληηζσκάησλ απνηεινύλ εξγαιείν γηα
ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε πνπ δείρλεη ηε δπλακηθή κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ζηελ θνηλόηεηα,
ελώ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δνθηκαζίεο κνξηαθήο αλίρλεπζεο, ζηελ
θιηληθή δηάγλσζε αζζελώλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε όςηκν ζηάδην ή ζε εθείλνπο κε
κεηαινηκώδεο ζύλδξνκν.

1.5. Αληηκεηώπηζε
Γηα ηελ εθαξκνγή θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο λόζνπ COVID-19 πξέπεη λα
γίλεηαη από ηνλ ηαηξό ε εθηίκεζε ηεο βαξύηεηαο ηεο λόζνπ, δειαδή ε ηαμηλόκεζε σο ήπηα,
κέηξηα, ζνβαξή ή θξίζηκε θαηάζηαζε. Απηό, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλ ν αζζελήο κπνξεί λα
παξακείλεη ζην ζπίηη ή ρξεηάδεηαη εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν θαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε
ελδεδεηγκέλε ζεξαπεπηηθή αγσγή.
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Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζξνκβνπξνθύιαμε, ηελ εηδηθή ζεξαπεία έλαληη
ηεο COVID-19 θαη άιιεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
ΔΝΓ (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/), ηνπ Ξαλειιήληνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ
(Αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ κε ινίκσμε COVID-19), ηεο Διιεληθήο Ξλεπκνλνινγηθήο
Δηαηξείαο (Νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε θαη’νίθνλ αζζελνύο ύπνπηνπ ή επηβεβαησκέλνπ κε
COVID-19, θαζώο θαη ηελ παξαθνινύζεζε αζζελνύο κε COVID-19 κεηά ηελ έμνδό ηνπ από
ην λνζνθνκείν).

2. Πξόγξακκα Δκβνιηαζκνύ
Ζ έλαξμε ηνπ εκβνιηαζκνύ ζηα αξρηθά ζηάδηα, όηαλ ε δηαζεζηκόηεηα ησλ εκβνιίσλ είλαη
πεξηνξηζκέλε, δηακνξθώλεηαη κε θξηηήξηα πξνηεξαηνπνίεζεο θαη απεπζύλεηαη ζε νκάδεο
πιεζπζκνύ πνπ βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ή ζλεζηκόηεηαο
θαη επηπινθώλ, όπσο νη πγεηνλνκηθνί, νη δηακέλνληεο θαη ην πξνζσπηθό ησλ κνλάδσλ
θξνληίδαο

ειηθησκέλσλ,

ησλ

δνκώλ

θξνληίδαο

ρξνλίσο

παζρόλησλ

θαη

θέληξσλ

απνθαηάζηαζεο, θαζώο θαη νη εππαζείο νκάδεο κε βάζε ηελ ειηθία θαη ηα ππνθείκελα
λνζήκαηα. Πε ηειηθή θάζε, ζηόρνο είλαη λα εκβνιηαζηεί όινο ν ελήιηθνο πιεζπζκόο.
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3. Πεξηγξαθή εκβνιίσλ ελαληίνλ ηεο λόζνπ COVID-19
Πηελ Διιάδα αλακέλεηαη λα θπθινθνξήζεη άκεζα έλα εκβόιην COVID-19, ελώ πεξηζζόηεξα
αλακέλεηαη λα είλαη δηαζέζηκα αξγόηεξα.

3.1. Δκβόιηα mRNA
Ρα εκβόιηα ηεο Pfizer BioNTech COVID-19 θαη ηεο Moderna mRNA-1273 βαζίδνληαη ζηελ
ηερλνινγία ηνπ mRNA (αγγειηoθόξνπ ξηβνλνπθιετθνύ νμένο). Ρα εκβόιηα απηά πεξηέρνπλ ηε
γελεηηθή αιιεινπρία (mRNA) γηα ηελ πξσηεΐλε S, πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηνύ
SARS-CoV-2, κέζα ζε έλα πεξίβιεκα ιηπηδίσλ (ιηπηδηθά λαλνζσκαηίδηα), πνπ βνεζνύλ ζηε
κεηαθνξά ηνπ κέζα ζην θύηηαξν. Κεηά ηελ έγρπζε, ην mRNA εηζέξρεηαη ζην
θπηηαξόπιαζκα κεηαθέξνληαο ηελ πιεξνθνξία, πνπ θαηόπηλ κεηαθξάδεηαη από ηα
ξηβνζώκαηα ζε παξαγσγή ηεο πξσηεΐλεο S, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ
θπηηάξνπ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ εμνπδεηεξσηηθώλ
αληηζσκάησλ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε θπηηαξηθήο αλνζίαο. Ρα αληηζώκαηα απηά είλαη ζε ζέζε
λα δεζκεύζνπλ ηνλ ηό SARS-CoV-2 ζε πεξίπησζε πνπ ην άηνκν εθηεζεί. Ρν mRNA, αθνύ
κεηαθέξεη ην κήλπκα ζην αλζξώπηλν θύηηαξν, ζηε ζπλέρεηα θαηαζηξέθεηαη ζε ζύληνκν
ρξνληθό δηάζηεκα. Δίλαη ζαθέο όηη ηα εκβόιηα mRNA δελ πεξηέρνπλ νιόθιεξν ή δσληαλό ηό
θαη ζπλεπώο δελ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ λόζν.
Κέρξη ηώξα έρνπλ εγθξηζεί από ηνλ Δπξσπατθό Νξγαληζκό Φαξκάθσλ δύν
mRNAεκβόιηα: Ρεο Pfizer/BioNTech (mRNA BNT162b2, Comirnaty) θαη ηεο Moderna (mRNA1273).

Δλδείμεηο ρνξήγεζεο θαη δνζνινγηθό ζρήκα
1. ΔκβόιηνPfizer/BioNTech (30κg, 0,3 ml αλά δόζε, ελδνκπτθά): Γηα ειηθίεο  16 εηώλ
ζε ζρήκα 2 δόζεσλ κε κεζνδηάζηεκα 3 εβδνκάδσλ (21 εκεξώλ),
2. Δκβόιην Moderna (100κg, 0,5ml αλά δόζε, ελδνκπτθά): Γηα ειηθίεο  18 εηώλ ζε
ζρήκα 2 δόζεσλ κε κεζνδηάζηεκα 4 εβδνκάδσλ (28 εκεξώλ)
Ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο 2εο δόζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ην ζπληζηώκελν γηα θάζε
εκβόιην κεζνδηάζηεκα. Νη δόζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ έσο 4 εκέξεο λσξίηεξα από ην
ζπληζηώκελν γηα ην θάζε εκβόιην κεζνδηάζηεκα ζεσξνύληαη έγθπξεο. Πε πεξίπησζε πνπ ε
2ε

δόζε

ρνξεγήζεθε

κε

κεζνδηάζηεκα

κεγαιύηεξν

ησλ

3

εβδνκάδσλ

(εκβόιην

Pfizer/BioNTech) ή κεγαιύηεξν ησλ 4 εβδνκάδσλ (εκβόιην Moderna), δελ ρξεηάδεηαη
επαλάιεςε.
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1. Απνηειεζκαηηθόηεηα
Πύκθσλα κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ πξόιεςε ηεο COVID-19
κεηά από δύν δόζεηο εκβνιίνπ mRNA COVID-19 είλαη πςειή [95,0 % γηα ην εκβόιην ηεο
Pfizer-BioNTech (95% Γηάζηεκα Δκπηζηνζύλεο, 90,3% έσο 97,6%) θαη 94,1 % γηα ην
εκβόιην ηεο Moderna (95% Γηάζηεκα Δκπηζηνζύλεο, 89,3% έσο 96,8%)]. Ρα δεδνκέλα
ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ρνξήγεζεο κηαο κόλν δόζεο είλαη πξνο ην παξόλ
πεξηνξηζκέλα, γη’ απηό θαη νη πνιίηεο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη γηα ηε ζεκαζία ηεο
νινθιήξσζεο ηνπ εκβνιηαζηηθνύ ζρήκαηνο ησλ δύν δόζεσλ κε ην ίδην ζθεύαζκα,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε πξνζηαζία ηνπο.

2. Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
Ξξηλ από ηε ρνξήγεζε εκβνιίνπ mRNA COVID-19, θάζε εκβνιηαδόκελνο ζα πξέπεη λα
ελεκεξώλεηαη γηα ηηο πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα εθδειώζεη κεηά ηνλ
εκβνιηαζκό, όπσο ηνπηθέο (πόλν, νίδεκα, εξύζεκα ζην ζεκείν ηεο έλεζεο, ζύζηνηρε
καζραιηαία ιεκθαδελνπάζεηα) θαη ζπζηεκαηηθέο (ξίγε, κπαιγία, αξζξαιγία, ππξεηό).
Αλάινγα κε ην πξντόλ (Pfizer/BioNTech έλαληη Moderna), ηελ ειηθηαθή νκάδα θαη ηε δόζε
ηνπ εκβνιίνπ, πνζνζηό 80-89% ησλ εκβνιηαδνκέλσλ εκθάληζε ηνπιάρηζηνλ κηα ηνπηθή θαη
55-83% ηνπιάρηζηνλ

κία ζπζηεκηθή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα κεηά ηνλ εκβνιηαζκό. Νη

πεξηζζόηεξεο από ηηο ζπζηεκαηηθέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ήηαλ ήπηαο έσο κέηξηαο
ζνβαξόηεηαο, εθδειώζεθαλ εληόο ησλ ηξηώλ πξώησλ εκεξώλ από ηνλ εκβνιηαζκό θαη
ππνρώξεζαλ εληόο 1-3 εκεξώλ από ηελ έλαξμή ηνπο. Ξαξαηεξήζεθαλ ζπρλόηεξα θαη ήηαλ
κεγαιύηεξεο ζνβαξόηεηαο κεηά ηε 2ε δόζε θαη ζηηο κηθξόηεξεο ειηθίεο < 55 ή <= 65 εηώλ
(γηα ηα εκβόιηα Pfizer/BioNTech ή Moderna, αληίζηνηρα). Νη παξαπάλσ αλεπηζύκεηεο
ελέξγεηεο δελ ζα πξέπεη λα απνζαξξύλνπλ ην άηνκν από ην λα νινθιεξώζεη ηνλ εκβνιηαζκό
ηνπ

κε

2

δόζεηο

ππεξεπαηζζεζίαο

ζην

εκβνιίνπ.
0,63%

Πηηο
ησλ

θιηληθέο

δνθηκέο

ζπκκεηερόλησλ

πνπ

παξαηεξήζεθαλ
έιαβαλ

ην

αληηδξάζεηο
εκβόιην

ηεο

Pfizer/BioNTech θαη ζην 1,5% εθείλσλ πνπ έιαβαλ ην εκβόιην ηεο Moderna, ζπγθξηηηθά κε
ην αληίζηνηρν 0,51% θαη 1,1, όζσλ έιαβαλ ην εηθνληθό θάξκαθν. Γελ παξαηεξήζεθαλ
επεηζόδηα αλαθπιαμίαο ζε θαλέλαλ από ηνπο εζεινληέο πνπ έιαβαλ νπνηνδήπνηε από ηα δύν
εκβόιηα. Ωζηόζν, αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο έρνπλ αλαθεξζεί εθηόο ησλ θιηληθώλ δνθηκώλ,
κεηά ηνλ εκβνιηαζκό ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ θαη κε ηα δύν εκβόιηα COVID-19 mRNΑ. Γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηνπηθώλ ή ζπζηεκαηηθώλ εθδειώζεσλ κπνξεί λα ρνξεγεζνύλ
αληηππξεηηθά ή αλαιγεηηθά θάξκαθα (π.ρ. παξαθεηακόιε, κε ζηεξηλνεηδή αληηθιεγκνλώδε),
εθόζνλ ελδείθλπηαη. Ωζηόζν, δελ ζπζηήλεηαη πξνο ην παξόλ ε πξνθπιαθηηθή ιήςε ηνπο,
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θαζώο δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ αλνζνινγηθή απάληεζε
κεηά

ηνλ

εκβνιηαζκό.

Αληίζηνηρα,

θαη

ζηηο

αιιεξγηθέο

αληηδξάζεηο

ε

ρνξήγεζε

πξνθπιαθηηθήο αγσγήο (πξνζεξαπείαο) κε H1-αληηζηακηληθά ή/θαη θνξηηθνζηεξνεηδή δελ
πξνηείλεηαη, θαζώο δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα απνηειεζκαηηθόηεηαο όπσο ζε άιιεο θαηεγνξίεο
θαξκάθσλ.

3. Ππζηάζεηο δηαθύιαμεο ηεο δεκόζηαο πγείαο γηα άηνκα πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί
Ξξνο ην παξόλ, νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα ησλ εκβνιίσλ mRNA COVID-19
λα κεηώλνπλ ηε κεηάδνζε ηνπ θνξσλντνύ ζηελ θνηλόηεηα θαη κε ηε δηάξθεηα ηεο
πξνζηαηεπηηθήο αλνζίαο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Γη’ απηό, ηα εκβνιηαζκέλα άηνκα πξέπεη λα
ζπλερίδνπλ λα ηεξνύλ ηα ηζρύνληα κέηξα αηνκηθήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ζπλόινπ, όπσο ηε
ρξήζε κάζθαο, ηηο πξνβιεπόκελεο απνζηάζεηο, ηελ απνθπγή ζπλσζηηζκνύ θαη ηελ πγηεηλή
ησλ ρεξηώλ.

4. Αληελδείμεηο θαη πξνθπιάμεηο (βιέπε θαη Ξίλαθα 1)

Γεληθέο ζπζηάζεηο
Όπσο κε όια ηα ελέζηκα εκβόιηα, είλαη απαξαίηεηε ε άκεζα δηαζέζηκε επίβιεςε θαη ηαηξηθή
αληηκεηώπηζε ζε πεξίπησζε ζπάληνπ επεηζνδίνπ αλαθπιαμίαο κεηά ηνλ εκβνιηαζκό. Ζ
ρνξήγεζε ησλ εκβνιίσλ COVID-19 πξέπεη λα αλαβάιιεηαη ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ από νμεία
ζνβαξή εκπύξεηε λόζν θαη αληελδείθλπηαη ζε εθείλα πνπ έρνπλ γλσζηό ηζηνξηθό
αιιεξγηθήο αληίδξαζεο ζε ζπζηαηηθά ηνπ εκβνιίνπ ή ζε πξνεγνύκελε δόζε απηνύ.
Δπίζεο, ζε πεξίπησζε επηδεκηθήο έμαξζεο,

ζθόπηκν είλαη λα αλαβάιινπλ ηνλ

εκβνιηαζκό ηνπο, άηνκα κε ειάζζνλα αζζέλεηα κέρξη ηελ αλάξξσζε, αθελόο γηα λα κελ
ππάξμεη δήηεκα δηαθνξνδηάγλσζεο από πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηνπ εκβνιίνπ θαη
αθεηέξνπ γηα λα απνθεπρζεί ε πηζαλόηεηα δηαζπνξάο ηπρόλ επσαδόκελεο ινίκσμεο από
SARS-CoV-2.
Ξαξόιν πνπ ε θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ζπλερίδνληαη, ηα άηνκα κε ηζηνξηθό
αιιεξγηθήο αληίδξαζεο ακέζνπ ηύπνπ (νπνηνπδήπνηε βαζκνύ ζνβαξόηεηαο) ζε εκβόιην
mRNA COVID-19 ή ζε ζπζηαηηθά ηνπ, ελδέρεηαη λα δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα ηελ
εθδήισζε αλαθπιαμίαο κεηά ηνλ εκβνιηαζκό ηνπο κε νπνηνδήπνηε από ηα εγθεθξηκέλα
mRNA COVID-19 εκβόιηα. Ωο αιιεξγηθή αληίδξαζε ακέζνπ ηύπνπ ζε εκβόιην ή
θάξκαθν νξίδεηαη θάζε ζρεηηδόκελν κε ππεξεπαηζζεζία ζεκείν ή ζύκπησκα, όπσο θλίδσζε,
αγγεηννίδεκα, αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα (π.ρ. ζπξηγκόο, ζηγκόο), νμέα γαζηξεληεξηθά
ζπκπηώκαηα

(έκεηνη,

δηάξξνηα,

Εμβολιαςτικά Κζντρα COVID-19
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(ηαρπθαξδία πνπ ζπλνδεύεη ππόηαζε)

ή ζπλδπαζκνί απηώλ (αλαθπιαμία), πνπ εκθαλίδεηαη

εληόο ηεζζάξσλ σξώλ από ηε ρνξήγεζε.

Αληελδείμεηο
Απόιπηε

αληέλδεημε

εκβνιηαζκνύ

απνηειεί

πξνεγεζέλ

ηζηνξηθό

αλαθπιαμίαο

ή

αιιεξγηθήο αληίδξαζεο άκεζνπ ηύπνπ νπνηαζδήπνηε βαξύηεηαο* ζε εκβόιην mRNA
COVID-19ή ζε ζπζηαηηθό ηνπ.
*Ιόγσ ηεο ζεκαζίαο ηνπ εκβνιηαζκνύ, ζε πεξίπησζε αλαθνξάο κεζνβαξήο αιιεξγηθήο αληίδξαζεο

άκεζνπ ηύπνπ ζε εκβόιην έλαληη COVID-19,ζπληζηάηαη λα γίλεηαη αμηνιόγεζε-ηεθκεξίσζε ηεο θύζεο
ηεο αληίδξαζεο από αιιεξγηνιόγν-αλνζνιόγν.

Δπηπξόζζεηα, αληέλδεημε γηα εκβνιηαζκό κε ην εκβόιην Pfizer/ BioNTechή Moderna
απνηειεί ε νπνηνπδήπνηε βαζκνύ ππεξεπαηζζεζία ακέζνπ ηύπνπ ζηα πεξηγξαθόκελα ελεξγά
ζπζηαηηθά ησλ εκβνιίσλ COVID-19 mRNA [ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιπεζπιελνγιπθόιεο
(PEG)* θαη ηνπ πνιπζνξβηθνύ νμένο* (ιόγσ πηζαλήο δηαζηαπξνύκελεο ππεξεπαηζζεζίαο κε
ηελ PEG)].
* Πύκθσλακε ηα ηξέρνληα δεδνκέλα, αληελδείθλπηαη ν εκβνιηαζκόο κε ηα εκβόιηα COVID-19 mRNA,

εθηόο ηεο πεξίπησζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί ζεηηθή αμηνιόγεζε από αιιεξγηνιόγν-αλνζνιόγν, νπόηε ν
εκβνιηαζκόο δηελεξγείηαη ζε λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ κε δπλαηόηεηα πιήξνπο θαξδηναλαπλεπζηηθήο
ππνζηήξημεο.

Ρα άηνκα κε αιιεξγηθή αληίδξαζε ακέζνπ ηύπνπ (βιέπε γεληθέο ζπζηάζεηο) ζε
πξνεγεζείζα δόζε εκβνιίνπ COVID-19 mRNA, δπλεηηθά κπνξνύλ λα εκβνιηάδνληαη κε
εκβόιην άιιεο θαηεγνξίαο κεηά αμηνιόγεζε από αιιεξγηνιόγν-αλνζνιόγν.
Άηνκα πνπ ιακβάλνπλ αληηπεθηηθή ζεξαπεία ή άηνκα κε αηκνξξαγηθή δηαηαξαρή
ζηελ νπνία αληελδείθλπηαη ε ελδνκπτθή έλεζε, δελ ζα πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη, εθηόο
εάλ ην πηζαλό όθεινο ππεξβαίλεη ζαθώο ηνλ θίλδπλν ρνξήγεζεο, θάηη πνπ ζα πξέπεη λα
ζπδεηήζνπλ κε ηνλ ηαηξό ηνπο.

Δκβνιηαζκόο κε πξνθύιαμε
Άηνκα κε ηζηνξηθό αιιεξγηθήο αληίδξαζεο ακέζνπ ηύπνπ ζε άιιν εκβόιην (πιελ COVID-19
mRNA θαη ζπζηαηηθώλ ηνπ) ή ελέζηκε ζεξαπεία ή κε ηζηνξηθό αλαθπιαμίαο άγλσζηεο
αηηηνινγίαο, ζα πξέπεη λα αμηνινγνύληαη από εηδηθό (αιιεξγηνιόγν-αλνζνιόγν) θαη λα
ζπλεθηηκάηαη ν θίλδπλνο γηα έθζεζε θαη ζνβαξή λόζν θαη ζάλαην, θαζώο θαη ηπρόλ ηζηνξηθό
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πξνεγεζείζαο λόζνπ COVID-19. Πε πεξίπησζε ζεηηθήο απόθαζεο, ν εκβνιηαζκόο κε εκβόιην
mRNA ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε λνζνθνκείν κε δπλαηόηεηα πιήξνπο θαξδηναλαπλεπζηηθήο
ππνζηήξημεο, ελώ ν ρξόλνο παξαθνινύζεζεο λα είλαη 30’. Δλαιιαθηηθή επηινγή ζα
κπνξνύζεπηζαλόλ λα απνηειέζεη ν εκβνιηαζκόο κε άιιεο θαηεγνξίαο εκβόιην, όπσο ηεο
AstraZeneca, εθόζνλ δελ ππάξρεη αληέλδεημε.

Σσξίο αληέλδεημε ή πξνθύιαμε
Αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο νπνηαζδήπνηε ζνβαξόηεηαο ζε ηξόθηκα, δειεηήξηα, από ηνπ
ζηόκαηνο θάξκαθα, latex, δειαηίλε ή πεξηβαιινληηθά αιιεξγηνγόλα, δελ απνηεινύλ
αληέλδεημε ή πξνθύιαμε γηα εκβνιηαζκό.
Ζ πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε Ζ1-αληηζηακηληθώλ ή/θαη θνξηηθνζηεξνεηδώλ πξηλ ηνλ εκβνιηαζκό
δελ ζπληζηάηαη, δηόηη απηά δελ πξνιακβάλνπλ ηπρόλ αλαθπιαμία, ελώ αληίζεηα κπνξεί λα
ζπγθαιύςνπλ ζρεηηδόκελεο δεξκαηηθέο εθδειώζεηο, θαζπζηεξώληαο έηζη ηελ αλαγλώξηζε θαη
ηελ αληηκεηώπηζε ελδερόκελεο αληίδξαζεο.

Εμβολιαςτικά Κζντρα COVID-19
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Ξίλαθαο 1. Ππζηάζεηο εκβνιηαζκνύ κε εκβόιηα mRNA COVID-19
Έλδεημε εκβνιηαζκνύ
ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
- Αλνζνθαηαζηνιή
- Θύεζε *
- Θειαζκόο
ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ
- Ξξόζζεηεο
πιεξνθνξίεο *
- Ξαξαθνινύζεζε γηα
15’
ΑΙΙΔΟΓΗΔΠ
Ηζηνξηθό αιιεξγίαο κε
ζρεηηδόκελεο κε εκβόιην mRNA
COVID-19, άιιν εκβόιην,
ελέζηκε αγσγή ή πνιπζνξβηθό
νμύ, όπσο:
Αιιεξγία ζε po θάξκαθα
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ζηνκαηηθνύ ηζνδπλάκνπ ελόο
ελέζηκνπ θαξκάθνπ)
- Αιιεξγία ζε ηξνθέο, δώα,
έληνκα, δειεηήξηα,
πεξηβαιινληηθνύο
παξάγνληεο, latex, θ.ά.
- Νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό
αιιεξγίαο
ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ
- Ξαξαθνινύζεζε γηα 30’
(ζε ηζηνξηθό αλαθπιαμίαο
από ηα παξαπάλσ αίηηα)
- Ξαξαθνινύζεζε γηα 15’ (νη
ππόινηπεο)

Δκβνιηαζκόο κε πξνθύιαμε
ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
- Νμεία λόζνο

Αληέλδεημε εκβνιηαζκνύ
ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
- Θακία

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ
- Αμηνιόγεζε
- Ξηζαλή αλαβνιή
εκβνιηαζκνύ
- Πε εκβνιηαζκό,
παξαθνινύζεζε γηα 15’

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ
- Κε εθαξκόζηκν

ΑΙΙΔΟΓΗΔΠ
- Ηζηνξηθό αιιεξγηθήο
αληίδξαζεο ακέζνπ ηύπνπ^
νηαζδήπνηε βαξύηεηαο ζε
εκβόιηα ή ελέζηκε αγσγή
(εθηόο ησλ ζρεηηδνκέλσλ
κε ζπζηαηηθό ησλ
εκβνιίσλ mRNA ή
ζπζηαηηθώλ ηνπο, θαζώο
απνηειεί αληέλδεημε)

ΑΙΙΔΟΓΗΔΠ
Ηζηνξηθό ησλ παξαθάησ
απνηειεί αληέλδεημε
εκβνιηαζκνύ κε ηα εκβόιηα
mRNA:

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ
- Αμηνιόγεζε θηλδύλνπ
- Ξηζαλή αλαβνιή/
παξαπνκπή ζε
αιιεξγηνιόγν
- Ξαξαθαινύζεζε γηα 30’ επί
εκβνιηαζκνύ

-

-

-

Πνβαξή αιιεξγηθή
αληίδξαζε (αλαθπιαμία)
κεηά από πξνεγνύκελε
δόζε εκβνιίνπ mRNA
COVID-19 ή ζε
νπνηνδήπνηε από ηα
ζπζηαηηθά ηνπ
Αιιεξγηθή αληίδξαζε
ακέζνπ ηύπνπ^
νηαζδήπνηε βαξύηεηαο ζε
πξνεγνύκελε δόζε
εκβνιίνπ mRNACOVID-19
ή ζε νπνηνδήπνηε από ηα
ζπζηαηηθά ηνπ
(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πνιπεζπιελνγιπθόιεο±)
Αιιεξγηθή αληίδξαζε
ακέζνπ ηύπνπ νηαζδήπνηε
βαξύηεηαο ζην
πνιπζνξβηθό νμύ±

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ
-

Κελ εκβνιηάζεηε
Ξαξαπνκπή ζε
αιιεξγηνιόγν-αλνζνιόγν

* Βιέπε πιεξνθνξίεο/ζπζηάζεηο γηα εηδηθνύο πιεζπζκνύο
+
Δκβόιηα mRNA COVID-19 ηεο Pfizer/BioNTech θαη ηεο Moderna
^
Ωο αιιεξγηθή αληίδξαζε ακέζνπ ηύπνπ ζε εκβόιην ή θάξκαθν νξίδεηαη θάζε ζρεηηδόκελν κε
ππεξεπαηζζεζία ζεκείν ή ζύκπησκα, όπσο θλίδσζε, αγγεηννίδεκα, αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα (π.ρ.
ζπξηγκόο, ζηγκόο), νμέα γαζηξεληεξηθά ζπκπηώκαηα (έκεηνη, δηάξξνηα, ππεξπεξηζηαιηηζκόο),
θαξδηαγγεηαθά ζπκπηώκαηα (ηαρπθαξδία πνπ ζπλνδεύεη ππόηαζε)
ή ζπλδπαζκνί απηώλ
(αλαθπιαμία), πνπ εκθαλίδεηαη εληόο ηεζζάξσλ σξώλ από ηε ρνξήγεζε.
±
Δπί ηνπ παξόληνο, ν εκβνιηαζκόο αληελδείθλπηαη, εθηόο θαη έρεη πξνεγεζεί αμηνιόγεζε θαη ζεηηθή
γλσκνδόηεζε από αιιεξγηνιόγν-αλνζνιόγν, νπόηε ν εκβνιηαζκόο δηελεξγείηαη ζε λνζνθνκεηαθό
πεξηβάιινλ κε δπλαηόηεηα πιήξνπο θαξδηναλαπλεπζηηθήο ππνζηήξημεο
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5.Δκβνιηαζκόο αηόκσλ κε ινίκσμε SARS-CoV-2 ή πξόζθαηε έθζεζε ζε επηβεβαησκέλν
θξνύζκα

Άηνκα κε νμεία ή παξειζνύζα ινίκσμε από SARS-CoV-2
Πύκθσλα κε ηα δεδνκέλα από ηηο θιηληθέο δνθηκέο, ηα εκβόιηα mRNA γηα ηελ COVID-19 είλαη
αζθαιή ζε άηνκα κε έλδεημε πξνεγνύκελεο ινίκσμεο από SARS-CoV-2. Ζ δπλαηόηεηα
εκβνιηαζκνύ

πξέπεη

λα

πξνζθέξεηαη

αλεμάξηεηα

από

ην

ηζηνξηθό

πξνεγνύκελεο

ζπκπησκαηηθήο ή αζπκπησκαηηθήο ινίκσμεο από SARS-CoV-2. Γελ ζπζηήλεηαη έιεγρνο κε
PCRή κε rapidtestαληηγόλνπ ή ν νξνινγηθόο έιεγρνο αληηζσκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί
απόθαζε γηα εκβνιηαζκό.
Ν εκβνιηαζκόο ζπκπησκαηηθώλ αηόκσλ κε νμεία ινίκσμε SARS-CoV-2 πξέπεη λα
αλαβάιιεηαη κέρξη ηελ αλάξξσζε θαη κέρξηο όηνπ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα δηαθνπήο ηεο
απνκόλσζήο ηνπο. Ζ ζύζηαζε απηή ηζρύεη γηαόζα άηνκαέρνπλ νμεία ινίκσμε SARS-CoV-2
θαη πξόθεηηαη λα ιάβνπλ ηελ 1ε είηε ηε 2ε δόζε ηνπ εκβνιίνπ. Ξαξόηη δελ έρεη νξηζηεί
ειάρηζην επηζπκεηό κεζνδηάζηεκα κεηαμύ ηεο ινίκσμεο από SARS-CoV-2 θαη ηνπ
εκβνιηαζκνύ, ηα ηξέρνληα δεδνκέλα ππνδειώλνπλ όηη νη επαλακνιύλζεηο είλαη ζπάληεο θαηά
ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 90 εκεξώλ κεηά ηελ αξρηθή κόιπλζε. Πύκθσλα κε ηα παξαπάλσ,
εάλ είλαη επηζπκεηό, ν εκβνιηαζκόο ησλ αηόκσλ κε ηεθκεξησκέλε νμεία ινίκσμε από SARSCoV-2 κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ησλ 90 εκεξώλ.
Ρπρόλ πξνεγεζείο εκβνιηαζκόο κε εκβόιην mRNA COVID-19 ζε άηνκα πνπ ζηε ζπλέρεηα
εθδειώλνπλ COVID-19, δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο γηα ηε ζεξαπεία ηνπο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο κνλνθισληθώλ αληηζσκάησλ, πιάζκαηνο, αληηηηθήο
ζεξαπείαο ή ρνξήγεζεο θνξηηθνζηεξνεηδώλ) ή ην ρξνλνδηάγξακκά ηεο.

Άηνκα πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ιάβεη ζεξαπεία κε εηδηθά αληηζώκαηα έλαληη ηνπ SARS-CoV2 ή πιάζκα από αλαξξώζαληεο
Δπί ηνπ παξόληνο, δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εκβνιίσλ mRNA COVID-19 ζε άηνκα πνπ έιαβαλ κνλνθισληθά
αληηζώκαηα ή πιάζκα σο κέξνο ηεο ζεξαπείαο ηνπο. Ιακβάλνληαο ππόςε ην ρξόλν εκηδσήο
ησλ παξαπάλσ ζεξαπεηώλ θαη ην γεγνλόο όηη, ε επαλακόιπλζε είλαη ζπάληα ηηο πξώηεο 90
εκέξεο από ηελ αξρηθή ινίκσμε, ν εκβνιηαζκόο ζα πξέπεη λα αλαβάιιεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ
90 εκέξεο, κέρξηο όηνπ ππάξμνπλ πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο, έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ε
πηζαλόηεηα ηεο επίδξαζεο ησλ παζεηηθά ρνξεγνύκελσλ αληηζσκάησλ ζηελ αλνζνινγηθή
απάληεζεπνπ πξνθαιείηαη από ηνλ εκβνιηαζκό.
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Γηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεπηηθά αληηζώκαηα,κε εηδηθά γηα ηελ COVID-19 (π.ρ.
ελδνθιέβηα αλνζνζθαηξίλε, RhoGAM), ε ηαπηόρξνλε ή κε νπνηνδήπνηε κεζνδηάζηεκα
ρνξήγεζε εκβνιίσλ mRNA COVID-19 είλαη απίζαλν λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε
πξνζηαηεπηηθήο αλνζίαο. Θαηά ζπλέπεηα, δελ ππάξρεη ζπληζηώκελν ειάρηζην κεζνδηάζηεκα
κεηαμύ ηεο ρνξήγεζεο άιισλ ζεξαπεπηηθώλ αληηζσκάησλ (κε εηδηθώλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο
COVID-19) θαη ηνπ εκβνιηαζκνύ κε εκβόιηα mRNA COVID-19.

Δκβνιηαζκόο αηόκσλ κε γλσζηή έθζεζε ζε SARS-CoV-2 ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπηθήο
επηδεκηθήο έμαξζεο COVID-19
Ν εκβνιηαζκόο κε εκβόιηα mRNA COVID-19 δελ ζπληζηάηαη πξνο ην παξόλ γηα ηνλ έιεγρν
ηνπηθήο επηδεκηθήο έμαξζεο ή σο πξνθύιαμε κεηά έθζεζε αηόκνπ ζε επηβεβαησκέλν
θξνύζκα, πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζεί ε εθδήισζε ινίκσμεο SARS-CoV-2. Δπεηδή ν κέζνο
ρξόλνο επώαζεο ηεο ινίκσμεο από θνξσλντό είλαη 4 κε 5 εκέξεο, δελ αλακέλεηαη ν
εκβνιηαζκόο κε ηελ 1ε δόζε ηνπ εκβνιίνπ COVID-19 λα παξέρεη έγθαηξα επαξθή
αλνζναπάληεζε θαη πξνθύιαμε κεηά ηελ έθζεζε.
Άηνκα πνπ δηαβηνύλ ζηελ θνηλόηεηα ή είλαη εμσηεξηθνί αζζελείο κε γλσζηή έθζεζε
ζηελ COVID-19, δελ πξέπεη λα πξνζέξρνληαη γηα εκβνιηαζκό κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ
απνκόλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πηζαλή έθζεζε ηνπ πγεηνλνκηθνύ πξνζσπηθνύ
θαη άιισλ αηόκσλ ζηνλ SARS-CoV-2 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζην εκβνιηαζηηθό
θέληξν. Δθείλνη πνπ δηαβηνύλ ζε ζπλζήθεο ζπλσζηηζκνύ (π.ρ. ζσθξνληζηηθά ηδξύκαηα,
θέληξα θξάηεζεο, δνκέο αζηέγσλ) θαη δελ είλαη δπλαηόλ λα απνκνλσζνύλ κεηά ηελ έθζεζε,
κπνξνύλ λα εκβνιηαζηνύλ εθόζνλ είλαη αζπκπησκαηηθνί, κέρξηο όηνπ είλαη δηαζέζηκα ηα
απνηειέζκαηα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ ηνπο ειέγρνπ γηα θνξσλντό, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ
θαζπζηεξήζεηο θαη ρακέλεο επθαηξίεο εκβνιηαζκνύ, δεδνκέλνπ ηνπ απμεκέλνπ θηλδύλνπ ηεο
εκθάληζεο εζηηώλ κεηάδνζεο ζηνπο ρώξνπο απηνύο.

Δκβνιηαζκόο αηόκσλ πνπ δηαβηνύλ ζε θιεηζηέο δνκέο θαηά ηε δηάξθεηα επηδεκηθήο έμαξζεο
SARS-CoV-2
Γηα ηα άηνκα πνπ δηαβηνύλ ζε θιεηζηέο δνκέο (κνλάδεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ θαη ρξνλίσο
παζρόλησλ θαη θέληξσλ απνθαηάζηαζεο) θαηά ηε δηάξθεηα επηδεκηθήο έμαξζεο, ν
εκβνιηαζκόο εληόο ηεο δνκήο πξνγξακκαηίδεηαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία σο εμήο:
A. Άηνκα κε νμεία ινίκσμε από SARS-CoV-2
Ν εκβνιηαζκόο ζπκπησκαηηθώλ αηόκσλ κε νμεία ινίκσμε SARS-CoV-2 πξέπεη λα
αλαβάιιεηαη κέρξη ηελ αλάξξσζε θαη κέρξηο όηνπ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα δηαθνπήο ηεο
απνκόλσζήο ηνπο. Ζ ζύζηαζε απηή ηζρύεη γηα όζα άηνκα έρνπλ νμεία ινίκσμε SARS-CoV-2
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θαη πξόθεηηαη λα ιάβνπλ ηελ 1ε είηε ηε 2ε δόζε ηνπ εκβνιίνπ mRNA COVID-19. Ξαξόηη δελ
έρεη νξηζηεί ειάρηζην επηζπκεηό κεζνδηάζηεκα κεηαμύ ηεο ινίκσμεο από SARS-CoV-2 θαη ηνπ
εκβνιηαζκνύ, ηα ηξέρνληα δεδνκέλα ππνδειώλνπλ όηη νη επαλακνιύλζεηο είλαη ζπάληεο θαηά
ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 90 εκεξώλ κεηά ηελ αξρηθή κόιπλζε. Πύκθσλα κε ηα παξαπάλσ,
εάλ είλαη επηζπκεηό, ν εκβνιηαζκόο ησλ αηόκσλ κε ηεθκεξησκέλε νμεία ινίκσμε από SARSCoV-2 κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ησλ 90 εκεξώλ.
Δάλ έρεη γίλεη πξνγξακκαηηζκόο θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ ραζνύλ επθαηξίεο εκβνιηαζκνύ, ε 2ε
δόζε κπνξεί λα ρνξεγεζεί λσξίηεξα, εληόο ηνπ ζπληζηώκελνπ κεζνδηαζηήκαηνο ησλ 3
εβδνκάδσλ από ηελ 1ε δόζε ή θαη κεγαιύηεξνπ, εάλ ην επηβάιινπλ νη ζπζηάζεηο
απνκόλσζεο θαη αλάξξσζεο.
B. Δκβνιηαζκόο αζπκπησκαηηθώλ αηόκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπηθήο επηδεκηθήο έμαξζεο
COVID-19
Δπεηδή ν κέζνο ρξόλνο επώαζεο ηεο ινίκσμεο από θνξσλντό είλαη 4 κε 5 εκέξεο, δελ
αλακέλεηαη ν εκβνιηαζκόο κε ηελ 1ε δόζε ηνπ εκβνιίνπ COVID-19 λα παξέρεη έγθαηξα
επαξθή αλνζναπάληεζε θαη πξνθύιαμε κεηά ηελ έθζεζε. Όζα από ηα παξαπάλσ άηνκα δελ
είλαη δπλαηόλ λα απνκνλσζνύλ κεηά ηελ έθζεζε, κπνξνύλ λα εκβνιηαζηνύλ εθόζνλ είλαη
αζπκπησκαηηθά, κέρξηο όηνπ είλαη δηαζέζηκα ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ ηνπο
ειέγρνπ γηα θνξσλντό, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ θαζπζηεξήζεηο θαη ρακέλεο επθαηξίεο
εκβνιηαζκνύ, αιιά θαη γηα ηνλ επηπξόζζεην ιόγν όηη είλαη δπλαηή ε επαλαιακβαλόκελε
έθζεζή ηνπο. Δίλαη απηνλόεην όηη, ζηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, ν εκβνιηαζκόο ζα πξέπεη λα
δηελεξγείηαη ηεξώληαο ηα απαξαίηεηα κέηξα πξόιεςεο θαη ειέγρνπ ησλ ινηκώμεσλ.

6. Αλακλεζηηθέο δόζεηο
Γελ έρεη ηεθκεξησζεί ε αλάγθε ρνξήγεζεο αλακλεζηηθώλ δόζεσλ

7. Ππγρνξήγεζε κε άιια εκβόιηα
Γελ έρεη κειεηεζεί ε ζπγρνξήγεζε ησλ εκβνιίσλ COVID-19 mRNA κε άιια εκβόιηα. Ιόγσ
ηεο έιιεηςεο δεδνκέλσλ ζπγρνξήγεζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη ζύγρπζε ζηελ
αμηνιόγεζε ηπρόλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ, ηα εκβόιηα COVID-19 mRNA ζπζηήλεηαη λα
ρνξεγνύληαη κε κεζνδηάζηεκα 7-14 εκεξώλ από ηα άιια εκβόιηα. Πε πεξίπησζε όκσο πνπ
ππάξρεη αλάγθε ηαπηόρξνλνπ ή κε κηθξόηεξν από ην παξαπάλσ ζπληζηώκελν κεζνδηάζηεκα
εκβνιηαζκνύ κε εκβόιηα ξνπηίλαο (π.ρ. αληηγξηπηθό, εκβόιην DT), απηόο δηελεξγείηαη
θαλνληθά, ρσξίο θαζπζηέξεζε.
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8. Δλαιιαμηκόηεηα εκβνιίσλ COVID-19
Ρα εγθεθξηκέλα εκβόιηα COVID-19 mRNA δελ είλαη ελαιιάμηκα κεηαμύ ηνπο. Θάζε
εκβνιηαζηηθό ζρήκα πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη κε ην ίδην ζθεύαζκα. Πηελ πεξίπησζε πνπ ζηε
2ε δόζε ρνξεγήζεθε εθ παξαδξνκήο άιιν ζθεύαζκα, δελ ρξεηάδεηαη επαλάιεςε κε
νπνηνδήπνηε από ηα δηαθνξεηηθά ζθεπάζκαηα.
9. Θύεζε θαη γαινπρία

Θύεζε
Πύκθσλα κε δεδνκέλα παξαηήξεζεο, ελώ ν απόιπηνο θίλδπλνο είλαη ρακειόο, νη έγθπεο κε
COVID-19 έρνπλ απμεκέλε πηζαλόηεηα ζνβαξήο λόζνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλάγθε
εληαηηθήο λνζειείαο, κεραληθνύ αεξηζκνύ θαη ζαλάηνπ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνπλ απμεκέλν
θίλδπλν γηα πξόσξν ηνθεηό. Κέρξη ηώξα, ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ
εκβνιίσλ COVID-19 ζε έγθπεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκβνιίσλ mRNA, είλαη
πεξηνξηζκέλα. Ξάλησο, από ηα δεδνκέλα ζε πεηξακαηόδσα θαη από ηελ παξαθνινύζεζε ζηηο
θιηληθέο κειέηεο, γπλαηθώλ, πνπ εκβνιηάζηεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα έκεηλαλ έγθπεο, δελ
πξνέθπςαλ δεδνκέλα αζθάιεηαο, ελώ πξνγξακκαηίδνληαη θαη εηδηθέο κειέηεο ζηελ θύεζε. Κε
βάζε ηελ ηξέρνπζα εκπεηξία θαη γλώζε, είλαη απίζαλν ηα εκβόιηα mRNA λα ελέρνπλ θίλδπλν
γηα ηελ έγθπν ή ην έκβξπν, αθνύ δελ πεξηέρνπλ δώληα ηό θαη ην mRNA απνηθνδνκείηαη
γξήγνξα κεηά ηελ είζνδό ηνπ ζην θύηηαξν, ρσξίο λα εηζέξρεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ.
Ωζηόζν, νη πηζαλνί θίλδπλνη ησλ εκβνιίσλ mRNA γηα ηελ έγθπν θαη ην έκβξπν είλαη
άγλσζηνη, επεηδή απηά ηα εκβόιηα δελ έρνπλ κειεηεζεί ζηελ θύεζε.
Δθόζνλ ε έγθπνο αλήθεη ζε νκάδα απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα έθζεζε (όπσο
πγεηνλνκηθό πξνζσπηθό) ή ζε άιιε νκάδα ζηελ νπνία ζπζηήλεηαη ν εκβνιηαζκόο, κπνξεί λα
επηιέμεη ηνλ εκβνιηαζκό κεηά από θαηάιιειε ελεκέξσζε. Πηελ απόθαζε γηα εκβνιηαζκό, ζα
πξέπεη λα ζπλαμηνινγνύληαη ην θνξηίν ηνπ ηνύ ζηελ θνηλόηεηα, ν αηνκηθόο θίλδπλνο γηα λόζν
ηεο εγθύνπ, νη πηζαλνί θίλδπλνη γηα εθείλε θαη ην έκβξπν, ε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη νη
αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηνπ εκβνιίνπ θαη ε έιιεηςε δεδνκέλσλ ζηελ θύεζε. Γελ αλακέλεηαη
νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκό λα είλαη δηαθνξεηηθέο θαηά ηελ εγθπκνζύλε.
Νη έγθπεο πνπ ζα εκθαλίζνπλ ππξεηό κεηά ηνλ εκβνιηαζκό, κπνξεί λα ιακβάλνπλ
παξαθεηακόιε, θαζώο απηόο έρεη ζπζρεηηζηεί κε αλεπηζύκεηα ζπκβάκαηα ζηελ θύεζε. Γελ
ζπζηήλεηαη σο ξνπηίλα ηεζη θπήζεσο πξηλ, νύηε ε απνθπγή εγθπκνζύλεο κεηά ηνλ
εκβνιηαζκό γηα COVID-19.
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Θειαζκόο
Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εκβνιίσλ mRNA COVID-19 ζηηο
ζειάδνπζεο ή ηελ επίδξαζε ηνπο ζην βξέθνο πνπ ζειάδεη ή ζηελ γαινπρία. Ξάλησο, δελ
ζεσξείηαη όηη ν εκβνιηαζκόο ηεο κεηέξαο κε ηα εκβόιηα mRNA COVID-19 απνηειεί θίλδπλν
γηα ην βξέθνο πνπ ζειάδεη. Ζ ζειάδνπζα πνπ αλήθεη ζε νκάδα κε απμεκέλν θίλδπλν έθζεζεο
(π.ρ. πγεηνλνκηθό πξνζσπηθό), κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ εκβνιηαζκό γηα COVID-19.

10. Ξαηδηά
Γελ ππάξρνπλ πξνο ην παξόλ επαξθή δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ COVID-19 ζηα παηδηά. Δίλαη γλσζηό όηη, ηα παηδηά θαη νη
έθεβνη έρνπλ κηθξόηεξν θίλδπλν ινίκσμεο θαη ζνβαξήο λόζνπ COVID-19.
Από ηνλ Νξγαληζκό Φαξκάθσλ ησλ ΖΞΑ έρεη ιεθζεί άδεηα γηα ηε δηελέξγεηα κειεηώλ
ζε

παηδηά

ειηθίαο

12-18

εηώλ

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί

ε αζθάιεηα θαη

ε

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εκβνιίσλ mRNA. Κε βάζε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα, ζα κπνξνύζε
λα εμεηαζηεί ν εκβνιηαζκόο κε ην εκβόιην ηεο Pfizer/BioNTech, παηδηώλ ειηθίαο 16-17 εηώλ
κε λεπξνινγηθέο ή άιιεο ρξόληεο παζήζεηο, πνπ βξίζθνληαη ζε πςειό θίλδπλν έθζεζεο θαη
επηπινθώλ ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ.
11. Δκβνιηαζκόο αηόκσλ κε ππνθείκελα λνζήκαηα
Ρα εκβόιηα mRNA COVID-19 κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ ζε άηνκα κε ππνθείκελα λνζήκαηα ηα
νπνία δελ παξνπζηάδνπλ αληελδείμεηο ζηνλ εκβνιηαζκό (βι. ελόηεηα «αληελδείμεηο»). Νη
θιηληθέο δνθηκέο έδεημαλ παξόκνηα πξνθίι αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ζε άηνκα κε
νξηζκέλα ππνθείκελα λνζήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ηα ζέηνπλ ζε απμεκέλν
θίλδπλν γηα ζνβαξή COVID-19, πνπ θαίλνληαη παξαθάησ.

Αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα
Άηνκα κε HIV ινίκσμε, άιιεο θαηαζηάζεηο αλνζνθαηαζηνιή, θαζώο θαη εθείλα πνπ
ιακβάλνπλ αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα ή ζεξαπείεο, ελδέρεηαη λα δηαηξέρνπλ απμεκέλν
θίλδπλν γηα ζνβαξή COVID-19. Ξξνο ην παξόλ, δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα ζρεηηθά
κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ ζε απηέο ηηο νκάδεο. Άηνκα κε
ζηαζεξή ινίκσμε HIV ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο θιηληθέο κειέηεο ηνπ εκβνιίνπ mRNA COVID19, αλ θαη ηα δεδνκέλα παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλα. Ρα αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα κπνξνύλ
λα εκβνιηαζηνύλ γηα COVID-19 εθόζνλ δελ έρνπλ αληελδείμεηο. Ωζηόζν, ζα πξέπεη λα
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ελεκεξώλνληαη

ζρεηηθά

απνηειεζκαηηθόηεηαο

ηνπ

κε

ην

εκβνιίνπ

κε
ζε

θαηαγεγξακκέλν

πξνθίι

αλνζνθαηεζηαικέλνπο

αζθάιεηαο

πιεζπζκνύο,

γηα

θαη
ην

ελδερόκελν κεησκέλεο αλνζνινγηθήο απάληεζεο, θαζώο θαη γηα ηελ αλάγθε λα ζπλερίζνπλ
λα αθνινπζνύλ όια ηα ζπληζηώκελα κέηξα πξνθύιαμεο. Γελ ζπληζηάηαη νξνινγηθόο έιεγρνο
αληηζσκάησλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αλνζίαο κεηά ηνλ εκβνιηαζκό κε εκβόιην mRNA COVID19. Ξξνο ην παξόλ, δελ ζπληζηάηαη εθ λένπ εκβνιηαζκόο κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
αλνζνινγηθήο ηθαλόηεηαο ζε άηνκα πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο εκβνιηαζηεί κε εκβόιηα mRNA
COVID-19 θαηά ηε δηάξθεηα ρεκεηνζεξαπείαο ή ζεξαπείαο κε άιια αλνζνθαηαζηαιηηθά
θάξκαθα. Νη ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε επαλεκβνιηαζκνύ ή πξόζζεησλ δόζεηο
εκβνιίσλ mRNA COVID-19 ζα επαλαμηνινγνύληαη ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα.

Άηνκα κε απηνάλνζα λνζήκαηα
Γελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ
εκβνιίσλ mRNA COVID-19 ζε άηνκα κε απηνάλνζα λνζήκαηα, παξόιν πνπ απηά δελ
απνηεινύζαλ θξηηήξην απνθιεηζκνύ από ηηο αληίζηνηρεο θιηληθέο κειέηεο. Πηνλ πεξηνξηζκέλν
αξηζκό ζπκκεηερόλησλ κε θιεγκνλώδε ή απηνάλνζα λνζήκαηα, δελ παξαηεξήζεθαλ
δηαθνξέο ζηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ κεηαμύ εθείλσλ πνπ έιαβαλ εκβόιην mRNA COVID19 ή εηθνληθό θάξκαθν. Άηνκα κε απηνάλνζα λνζήκαηα, ρσξίο αληελδείμεηο εκβνιηαζκνύ,
κπνξνύλ λα ιάβνπλ ην εκβόιην mRNA COVID-19.

Άηνκα κε ηζηνξηθό ζπλδξόκνπ Guillain-Barré.
Κέρξη ζήκεξα, δελ έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηώζεηο ζπλδξόκνπ Guillain-Barré (GBS) κεηά ηνλ
εκβνιηαζκό κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο θιηληθέο δνθηκέο εκβνιίσλ Pfizer-BioNTech ή
Moderna COVID-19. Κε ιίγεο εμαηξέζεηο, νη γεληθέο νδεγίεο βέιηηζησλ πξαθηηθώλ ηνπ ACIP
γηα ηνλ εκβνιηαζκό δελ πεξηιακβάλνπλ ην ηζηνξηθό ηνπ GBS σο αληέλδεημε ή πξνθύιαμε γηα
ηνλ εκβνιηαζκό. Άηνκα κε ηζηνξηθό GBS κπνξεί λα ιάβνπλ εκβόιην mRNA COVID-19 εθηόο
εάλ έρνπλ αληέλδεημε ζηνλ εκβνιηαζκό. Νπνηαδήπνηε εκθάληζε GBS κεηά ηνλ εκβνιηαζκό
mRNA COVID-19 ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην VAERS.

Άηνκα κε ηζηνξηθό παξάιπζεο Bell
Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηώζεηο παξάιπζεο Bell ζε ζπκκεηέρνληεο, ηόζν ζηηο θιηληθέο δνθηκέο
ηνπ εκβνιίνπ Pfizer-BioNTech όζν θαη ηεο Moderna COVID-19. Ωζηόζν, ν Νξγαληζκόο
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Φαξκάθσλ ησλ ΖΞΑ δελ ζεσξεί όηη απηέο ππεξβαίλνπλ ηελ αλακελόκελε ζπρλόηεηα ζηνλ
γεληθό πιεζπζκό θαη δελ έρεη θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη απηέο έρνπλ αηηηώδε ζπζρέηηζε
κε ηνλ εκβνιηαζκό. Ζ θαξκαθνεπαγξύπλεζε κεηά ηελ έγθξηζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ
πεξαηηέξσ αμηνιόγεζε. Διιείςεη ηέηνησλ ζηνηρείσλ, ην αηνκηθό ηζηνξηθό πάξεζεο Bell δελ
απνηειεί αληέλδεημε γηα εκβνιηαζκό κε εκβόιην mRNA COVID-19. Ρπρόλ εθδήισζε
παξάιπζεο Bell κεηά ηνλ εκβνιηαζκό ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ θίηξηλε θάξηα.

3.2. Δκβόιηα ηηθώλ θνξέσλ
Α. Δκβόιην ChAdOx1 AstraZeneca Oxford COVID-19
Ρν εκβόιην ChAdOx1 AstraZeneca Oxford COVID-19 αλήθεη ζηα εκβόιηα ησλ ηηθώλ θνξέσλ.
Ππγθεθξηκέλα, ην εκβόιην απνηειείηαη από έλαλ εμαζζελεκέλν αδελντό ρηκπαηδή πνπ,
σο όρεκα, κεηαθέξεη ηε γελεηηθή πιεξνθνξία γηα ηελ πξσηεΐλε S ηνπ ηνύ SARS-CoV-2. Ν
αδελντόο απηόο έρεη ηξνπνπνηεζεί έηζη ώζηε λα κελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί ζηα αλζξώπηλα
θύηηαξα θαη σο εθ ηνύηνπ λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε λόζν. Ρα γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνύλ
ηελ πξσηεΐλε S ζηνλ ηό SARS-CoV-2 έρνπλ εηζαρζεί ζηνλ γελεηηθό θώδηθα ηνπ αδελντνύ.
Κεηά ηελ έγρπζε ηνπ εκβνιίνπ, γίλεηαη είζνδνο ηνπ αδελντνύ ζηα θύηηαξα ηνπ μεληζηή, ηα
νπνία ζηε ζπλέρεηα παξάγνπλ ηελ πξσηεΐλε S. Θαηόπηλ, ελεξγνπνηείηαη ην αλνζνπνηεηηθό
ζύζηεκα παξάγνληαο εηδηθά αληηζώκαηα θαη θύηηαξα κλήκεο έλαληη ηνπ ηνύ SARS-CoV-2
ρσξίο λα πξνθαιέζεη λόζν.
1. Θιηληθέο δνθηκέο
Νη

δνθηκέο

ηνπ

εκβνιίνπ

AstraZeneca

Oxford

COVID-19

έδεημαλ

όηη

παξήγαγε

εμνπδεηεξσηηθά αληηζώκαηα ζηνπο καθάθνπο Rhesus (είδνο πηζήθσλ) θαζώο θαη κείσζε ηεο
πνζόηεηαο αληρλεύζηκνπ ηνύ ζηελ θαηώηεξε αλαπλεπζηηθή νδό κεηά από πξόθιεζε κε SARSCoV-2. Πε δνθηκέο ζε αλζξώπνπο, ην εκβόιην ζπγθξίζεθε κε εηθνληθό θάξκαθν ζε πγηείο
ελήιηθεο ειηθίαο 18-55 εηώλ. Ρα αξρηθά επξήκαηα δείρλνπλ όηη ηα εμνπδεηεξσηηθά
αληηζώκαηα δεκηνπξγήζεθαλ ηελ 14ε θαη 28ε εκέξα κεηά ηνλ πξώην εκβνιηαζκό θαη όηη ηα
επίπεδα απηώλ απμήζεθαλ κεηά από κηα δεύηεξε δόζε. Δηδηθέο απνθξίζεηο Ρ ιεκθνθπηηάξσλ πξνθιήζεθαλ επίζεο κεηά από ηελ πξώηε αλνζνπνίεζε θαη δηαηεξήζεθαλ
κεηά ηε δεύηεξε δόζε. Ρα δεδνκέλα έδεημαλ όηη ε αληηζσκαηηθή απάληεζε θαη ν ηίηινο
εμνπδεηεξσηηθώλ αληηζσκάησλ γηα ηελ πξσηεΐλε S 28 εκέξεο κεηά ηε δεύηεξε δόζε ήηαλ
παξόκνηεο ζηηο ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο (18-55 εηώλ, 56–69 εηώλ θαη ≥70 εηώλ). Ξεξηζζόηεξν
από ην 99% (ησλ ζπκκεηερόλησλ είραλ παξάγεη εμνπδεηεξσηηθά αληηζώκαηα, δύν
εβδνκάδεο κεηά ηελ αλακλεζηηθή δόζε. Νη κέγηζηεο απνθξίζεηο Ρ-θπηηάξσλ παξαηεξήζεθαλ
14 εκέξεο κεηά ηελ πξώηε δόζε θαη ήηαλ γεληθά ηζνδύλακεο ζηηο ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο.
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2. Αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα
Γηα ην εκβόιην ππάξρεη κηα κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ αζθαιείαο γηα πεξηζζόηεξνπο από
24.000 εζεινληέο από θιηληθέο δνθηκέο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Βξαδηιία θαη ηε Λόηηα
Αθξηθή, κε παξαθνινύζεζε από ηνλ Απξίιην ηνπ 2020.
Ζ ελδηάκεζε αλάιπζε ηεο θάζεο 3, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 131 πεξηπηώζεσλ COVID19, ππνδεηθλύεη όηη ην εκβόιην είλαη 70,4% απνηειεζκαηηθό όηαλ ζπλδπάδεη δεδνκέλα από
δύν δνζνινγηθά ζρήκαηα. Πηα δύν ζρήκαηα δηαθνξεηηθώλ δόζεσλ, ε απνηειεζκαηηθόηεηα
ηνπ εκβνιίνπ ήηαλ 90% ζην έλα θαη 62% ζην άιιν. Ρν ζρήκα πςειόηεξεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ρξεζηκνπνίεζε ηε κηζή δνζνινγία αληηγόλνπ σο πξώηε δόζε θαη
νιόθιεξε σο δεύηεξε δόζε.
3. Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
Νη ηνπηθέο θαη ζπζηεκαηηθέο αληηδξάζεηο ήηαλ πην ζπρλέο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνπο
νπνίνπο ρνξεγήζεθε ChAdOx1 nCoV-19 από ό,ηη ζε εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε ην
εκβόιην ειέγρνπ. Νη πην ζπρλέο αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο (πόλνο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο,
αίζζεκα ππξεηνύ, κπτθόο πόλνο, θεθαιαιγία), ήηαλ ιηγόηεξν ζπρλέο ζηνπο κεγαιύηεξεο
ειηθίαο ελήιηθεο (ειηθίαο ≥56 εηώλ) από ηνπο λεόηεξνπο ελήιηθεο. Πε απηνύο πνπ έιαβαλ
δύν δόζεηο ChAdOx1 nCoV-19, κεηά ηνλ πξώην εκβνιηαζκό, ηνπηθέο αληηδξάζεηο
αλαθέξζεθαλ ζε 43 (88%) από 49 ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα ησλ 18–55 εηώλ, 22 (73%)
ησλ 30 ζηα 56–69 νκάδα θαη 30 (61%) από 49 άηνκα ζηελ νκάδα 70 εηώλ θαη άλσ, θαη
ζπζηεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζε 42 (86%) ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα 18–55 εηώλ, 23 (77%)
ζηελ νκάδα 56–69 εηώλ θαη 32 (65%) ζηελ νκάδα ησλ 70 εηώλ θαη άλσ. Έσο ηηο 26
Νθησβξίνπ 2020, 13 ζνβαξέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο έρνπλ θαηαγξαθεί θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηόδνπ κειέηεο, θακία από ηηο νπνίεο δελ ζεσξήζεθε όηη ζρεηίδεηαη κε θαλέλα από ηα
εκβόιηα ηεο κειέηεο.
Κέρξη ηε ζηηγκή έθδνζεο απηνύ ηνπ εγρεηξηδίνπ δελ έρνπλ αλαθεξζεί ζνβαξέο
αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο θαη αλάγθε λνζειείαο ζε λνζνθνκείν ζε θαλέλαλ πνπ έιαβε ην
εκβόιην.

Αληηκεηώπηζε ζθαικάησλ θαηά ηε ρνξήγεζε ησλ εκβνιίσλ COVID-19
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζθαικάησλ θαηά ηε ρνξήγεζε ησλ εκβνιίσλ έλαληη COVID-19 δείηε
ηελ Δλόηεηα 6.

3.3. Απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη δηάζεζε εκβνιίνπ
Γηα ηελ απνζήθεπζε ηε κεηαθνξά θαη ηε δηάζεζε ησλ εκβνιίσλ δείηε ηα ζρεηηθά κε θάζε
εκβόιην παξαξηήκαηα (Ξαξαξηήκαηα Γ, Δ θαη ΠΡ).
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4. Λεηηνπξγία Δκβνιηαζηηθνύ Κέληξνπ - Γηαδηθαζία Δκβνιηαζκνύ
4.1. Ιεηηνπξγία Δκβνιηαζηηθνύ Θέληξνπ - Ιίζηα ειέγρνπ πνηόηεηαο θαιώλ πξαθηηθώλ
Θάζε Δκβνιηαζηηθό Θέληξν πνπ ιεηηνπξγεί πξέπεη λα αθνινπζεί ηε «Ιίζηα Διέγρνπ Ξνηόηεηαο
Θαιώλ Ξξαθηηθώλ γηα ηα Δκβνιηαζηηθά Θέληξα COVID-19». Ζ ιίζηα απηή πεξηιακβάλεη
αλαιπηηθέο εξσηήζεηο γηα όιεο ηηο θάζεηο, δει. α) πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο, β) θαηά ηε
δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο θαη γ) κεηά ην πέξαο ηεο εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δκβνιηαζηηθνύ
Θέληξνπ θαη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ πεύζπλν ηνπ Δκβνιηαζηηθνύ Θέληξνπ
θαζεκεξηλά (Ξαξάξηεκα Ε).
Νη πνιίηεο πξνζέξρνληαη ζηα Δκβνιηαζηηθά Θέληξα κε πξνθαζνξηζκέλν ξαληεβνύ.
Θαηά ηελ πξνζέιεπζε γίλεηαη έιεγρνο ηνπ ξαληεβνύ θαη θαηαρώξεζε ζην ειεθηξνληθό
ζύζηεκα. Πηε ζπλέρεηα ην θνηλό ελεκεξώλεηαη κε ην θπιιάδην κε ηηο «πιεξνθνξίεο γηα ηνλ
εκβνιηαζκό COVID-19» (Ξαξάξηεκα Α) θαη ζπκπιεξώλεηαη ην έληππν «Ηαηξηθό ηζηνξηθό –
Πύζηαζε Δκβνιηαζκνύ» γηα ηπρόλ αληελδείμεηο πξηλ ηνλ εκβνιηαζκό (Ξαξάξηεκα Β). Κε
βάζε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιόγην θαη ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζεξρόκελνπ
πνιίηε, ν ηαηξόο ηνπ Δκβνιηαζηηθνύ Θέληξνπ παίξλεη ηελ απόθαζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή
όρη ηνπ εκβνιηαζκνύ. Ρα δηαζέζηκα εκβόιηα γηα ηε λόζν COVID-19 γίλνληαη κε ελδνκπτθή
έλεζε.

Πξόιεςε θαη έιεγρνο ινηκώμεσλ
Όινη όζνη πξνζέξρνληαη γηα εκβνιηαζκό θαη όζνη δηελεξγνύλ ηνλ εκβνιηαζκό πξέπεη λα
θνξνύλ ηνλ θαηάιιειν πξνζσπηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (ΚΑΞ). Γείηε «Δθαξκνγή
κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο» ζηε ζειίδα ηνπ ΔΝΓ.
Ζ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξόιεςε ηεο εμάπισζεο ηεο
λόζνπ θαη ηα ρέξηα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε αιθννινύρν δηάιπκα ή ζαπνύλη θαη λεξό πξηλ
από ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εκβνιίνπ, πξηλ ηνλ εκβνιηαζκό ηνπ επόκελνπ πνιίηε, θ.ιπ.
Δθείλνη πνπ πξνεηνηκάδνπλ θαη ρνξεγνύλ ην εκβόιην ζα πξέπεη λα εθαξκόδνπλ ζσζηή
πγηεηλή ησλ ρεξηώλ θαζ' όιε ηε δηάξθεηα θαη πξέπεη λα πξνζέρνπλ λα κελ αγγίμνπλ ηα
θηαιίδηα κε ηα δάρηπιά ηνπο.

Δίλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδεηε όηη:
●

Ζ ρξήζε κάζθαο, ε ζσζηή πγηεηλή ησλ ρεξηώλ, ε ρξήζε γαληηώλ θαη ε αζθαιήο
απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ είλαη πνιύ ζεκαληηθά ηόζν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
πνιηηώλ όζν θαη γηα ηε δηθή ζαο.
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●

Δίζηε ππεύζπλνη γηα ην εκβόιην πνπ ρνξεγείηε ζηνλ θάζε πνιίηε. Ξξέπεη λα γλσξίδεηε
πάληα ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ηνλ ηξόπν αλαξξόθεζεο από ην θηαιίδην, ηνλ
επηζπκεηό ρνξεγνύκελν όγθν, θαζώο θαη ην αλ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ελδνκπτθά.

●

Ζ πξνεηνηκαζία ηεο έλεζεο θαη ε αλαξξόθεζε ηνπ εκβνιίνπ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο
κνξθέο πνπ θπθινθνξνύλ θαη δηαηεξνύληαη ηα δηάθνξα ζθεπάζκαηα. Θα πξέπεη λα
είζηε εμνηθεησκέλνη κε ηηο κνξθέο απηέο.

●

Ζ άλεζε θαη ν θαζεζπραζκόο ηνπ πνιίηε ζπκβάιινπλ ζηελ θαιή ζπλεξγαζία θαη ζηελ
επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο.

4.2. Θεσξεηηθό πιαίζην ελδνκπτθήο ρνξήγεζεο
Κε ηνλ όξν ελδνκπτθή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ ελλννύκε ηε ρνξήγεζε ησλ νπζηώλ ηνπ
εκβνιίνπ απεπζείαο κέζα ζην κπτθό ηζηό. Δπηζεκαίλεηαη ζπλήζσο κε ηε ζπληνκνγξαθία IM
(intramuscular) ή ΔΚ (ελδνκπτθή).
Ζ ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ γίλεηαη ζην πην ζπκπαγέο ηκήκα ηεο κπτθήο πεξηηνλίαο,
επηηξέπνληαο ηελ απνξξόθεζε κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο ηνπ θαξκάθνπ, πνπ δελ είλαη δπλαηή
ζηνλ ππεξθείκελν ππνδόξην ηζηό, ιόγσ ηνπ πιήζνπο ησλ λεπξηθώλ απνιήμεσλ. Νη ελδνκπτθέο
ελέζεηο κπνξνύλ, επνκέλσο, λα

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ πνπ

πξνθαινύλ εξεζηζκό θαη δε κπνξνύλ λα εγρπζνύλ ζην ππνδόξην, ιόγσ πξόθιεζεο έληνλνπ
άιγνπο θαη εξεζηζκνύ. Ζ αξγή έγρπζε επηηξέπεη ην ζηαδηαθό δηαρσξηζκό ησλ κπτθώλ ηλώλ,
πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαιύηεξε απνξξόθεζε ηνπ θαξκάθνπ.
Ζ επηινγή ηνπ κεγέζνπο ηεο βειόλαο εμαξηάηαη από ηνλ ζσκαηόηππν ηνπ πνιίηε. Θα
πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάιε, ώζηε λα δηαπεξλά όιν ηνλ ππνδόξην ηζηό θαη λα θηάλεη ζην
κπ, ρσξίο λα εηζέιζεη ηειείσο ζην ζώκα ηνπ. Ζ θαηάιιειε γσλία εηζόδνπ είλαη νη 90° γηα
θαιύηεξε πξόζβαζε ηνπ κπόο θαη κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα, αιιά θαη άλεζε ηνπ
αηόκνπ. Νη βειόλεο πνπ θαηεμνρήλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ελδνκπτθέο ελέζεηο είλαη νη 21 G
(πξάζηλνπ ρξώκαηνο), 23 G (κπιε ρξώκαηνο) θαη 25 G (πνξηνθαιί ρξώκαηνο). Πε
ειηθησκέλνπο θαη γεληθά άηνκα κε κεησκέλε κπτθή κάδα είλαη ζθόπηκν λα ρξεζηκνπνηνύληαη νη
κηθξόηεξεο βειόλεο.
Ζ πιένλ θαηάιιειε πεξηνρή

γηα ηελ ρνξήγεζε

ελδνκπτθά ελόο εκβνιίνπ είλαη ν

δειηνεηδήο κπο (άλσ κέξνο βξαρίνλα). Ν δειηνεηδήο κπο έρεη πνιύ εύθνιε πξόζβαζε,
αιιά πεξηνξηζκέλν κέγηζην όγθν ελέζηκεο νπζίαο (0,5-1 mL).
Πε εηδηθέο πεξηπηώζεηο όπνπ ην άηνκν έρεη ειάρηζηε κπτθή κάδα ζηελ πεξηνρή ηνπ
δειηνεηδή ηνπ βξαρίνλα ή θάπνηνλ άιιν ηδηαίηεξν ιόγν γηα λα απνθύγεη ηελ αλνζνπνίεζε
ζηνλ δειηνεηδή κπ (πεξηνρέο κε θιεγκνλή, νίδεκα, δεξκαηίηηδα, νπιέο, ζπίινπο, ζθιεξίεο θαη
γεληθά θάζε είδνπο αιινίσζε ησλ ηζηώλ), ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ελαιιαθηηθά
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επιάγηα γινπηηαία πεξηνρή (απνηειείηαη από ηνλ κεζαίν θαη ην κηθξό γινπηηαίν κπ). Ξξόθεηηαη
γηα πεξηνρή ειεύζεξε λεύξσλ θαη κεγάισλ αγγείσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε αζθάιεηα γηα
όινπο ηνπο αζζελείο >7 κελώλ. Γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο πεξηνρήο ηνπνζεηνύκε ηελ παιάκε
ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ ζηνλ δεμηό κείδνλα ηξνραληήξα (θαη αληίζηξνθα γηα ηνλ αξηζηεξό
γινπηό), ηνλ δείθηε ζηελ πξόζζηα ιαγόληα άθαλζα θαη ηνλ κέζν ηελησκέλν πξνο ηελ ιαγόληα
αθξνινθία. Ρν ηξίγσλν πνπ ζρεκαηίδεηαη είλαη θαηάιιειν γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έλεζεο.
Νη πην ζπρλέο επηπινθέο ηεο ελδνκπτθήο έλεζεο είλαη απιά ηνπηθόο εξεζηζκόο ή θαη
αίζζεκα άιγνπο πνπ ππνρσξεί ζηαδηαθά κέζα ζηηο επόκελεο εκέξεο. Ππάληεο επηπινθέο πνπ
κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ κεηά από κηα ελδνκπτθή έλεζε είλαη ηξαπκαηηζκόο θαη κόιπλζε
ηζηώλ, ηνπηθή αιιεξγηθή αληίδξαζε ή αθόκε θαη ίλσζε ηνπ κπόο θαη ζπάζηκν ηεο βειόλεο.

4.3. Γηαδηθαζία
Α. Πξνεηνηκαζία
Ξξνεηνηκάζηε ηνλ εαπηό ζαο
Κειεηήζηε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πνιίηε θαη ζπιιέμηε ζηνηρεία γηα ηπρόλ
θαξκαθεπηηθέο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο από ην ηζηνξηθό ηνπ. Ξιύληε ηα ρέξηα ζαο κε βάζε ηηο
νδεγίεο ηνπ Ξαγθόζκηνπ Νξγαληζκνύ γείαο γηα ηε ζσζηή πγηεηλή ησλ ρεξηώλ.

Ξξνεηνηκάζηε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό
Ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο αλά θάζε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη:
1.

2.

3.

Ξξνζηαζία Δπαγγεικαηία γείαο - Κέζα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο
●

Σεηξνπξγηθή κάζθα

●

Κε απνζηεηξσκέλα ειαζηηθά γάληηα

●

Αιθννινύρν δηάιπκα

Αλαζύζηαζε ηνπ εκβνιίνπ κε ηε ρξήζε δηαιύηε (εκβόιην Pfizer-BioNTech)
●

Φηαιίδην κε ην εκβόιην

●

Πύξηγγα 2,5 mL ή 5 mL κε δηαγξάκκηζε αλά 0,1 mL

●

Κηα βειόλα 23 G ή κηθξόηεξε

●

Ρνιύπηα βάκβαθνο ή γάδεο

●

Αιθννινύρν δηάιπκα

Δκβνιηαζκόο ηνπ αηόκνπ
●

Πύξηγγα 1 mL (κε δηαγξάκκηζε αλά 0,1 mL)

●

Κηα βειόλε 23 G ή κηθξόηεξε γηα ηελ αλαξξόθεζε από ην θηαιίδην ησλ
πνιιαπιώλ δόζεσλ

●

Κία

βειόλε 23 G ή 25 G θαη κήθνπο 25 mm ή κήθνπο 38 mm* γηα ηελ

ελδνκπτθή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ
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●

Κε απνζηεηξσκέλα ειαζηηθά γάληηα

●

Ρνιύπηα βάκβαθνο ή γάδεο

●

Αιθννινύρν δηάιπκα

●

Θπηίν απόξξηςεο αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ

●

Λεθξνεηδέο

* Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηνλ εκβνιηαζκό ε βειόλε κήθνπο 38 mm ρξεζηκνπνηείηαη ζε γπλαίθεο
βάξνπο άλσ ησλ 90 θηιώλ θαη άλδξεο βάξνπο άλσ ησλ 118 θηιώλ.
Αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο πνπ πξνηείλεηαη από ηελ εθάζηνηε εηαηξεία ηνπ
εκβνιίνπ γηα ηελ αλαζύζηαζε (αλ απαηηείηαη) θαη ηελ εηνηκαζία κηαο δόζεο ηνπ εκβνιίνπ γηα
θάζε πνιίηε.
Γείηε παξαξηήκαηα γηα εηδηθέο νδεγίεο
●

Ξαξάξηεκα Γ. Δκβόιην Pfizer-BioNTech COVID-19

●

Ξαξάξηεκα Δ. Δκβόιην Moderna mRNΑ-1273 COVID-19

●

Ξαξάξηεκα ΠΡ. Δκβόιην ChAdOx1 AstraZeneca Oxford COVID-19

Ξξνεηνηκάζηε ηνλ εκβνιηαδόκελν
Δμεγήζηε ηε δηαδηθαζία ζηνλ εκβνιηαδόκελν θαη απαληήζηε ζηηο ηπρόλ εξσηήζεηο ηνπ.

Β. Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο εκβνιίνπ
1. Μεθηλήζηε κε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ, θνξέζηε ρεηξνπξγηθή κάζθα θαη έλα δεπγάξη γάληηα
ειαζηηθά κε απνζηεηξσκέλα.
2. Ρνπνζεηήζηε ηνλ πνιίηε ζηε θαηάιιειε ζέζε, αθνύ αθαηξέζεηε ηα ξνύρα πνπ
θαιύπηνπλ ην δειηνεηδή κπ ζην κε επηθξαηέο ρέξη, όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην
εκβόιην (αλ είλαη δεμηόρεηξαο επηιέμηε ην αξηζηεξό ρέξη).
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3. Θαζαξίζηε ηελ πεξηνρή ηνπ δειηνεηδή κε ηνιύπην βάκβαθνο εκπνηηζκέλν κε
αιθννινύρν δηάιπκα πξνο κηα θαηεύζπλζε θαη αθήζηε λα ζηεγλώζεη εληειώο.
4. Ρεληώζηε ην δέξκα ηεο πεξηνρήο ηνπ δειηνεηδή ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αληίρεηξα θαη ην
δείθηε.
5. Εεηήζηε από ηνλ εκβνιηαδόκελν λα πάξεη κηα βαζηά αλάζα, ώζηε λα κεησζεί ην άγρνο
ηνπ.
6. Θξαηώληαο ηε ζύξηγγα ζαλ ζηπιό ζε γσλία 90ν κε ην ζώκα ηνπ εκβνιηαδόκελνπ
εηζάγεηε ηε βειόλα, αθήλνληαο έλα κηθξό ηκήκα έμσ από ην ζώκα ηνπ.
7. Ζ αλαξξόθεζε πξηλ ηελ έλεζε δελ είλαη απαξαίηεηε επεηδή δελ ππάξρνπλ κεγάια
αηκνθόξα αγγεία ζηα ζπληζηώκελα ζεκεία έλεζεο.
8. Ξξνρσξήζηε ζηελ έγρπζε ηνπ θαξκάθνπ κε αξγό ξπζκό πεξίπνπ 0,1 mL/sec.
9. Απνζύξεηε ηε βειόλε κε πξνζνρή θαη κε έλα ζηεγλό ηνιύπην βάκβαθνο εθαξκόζηε
πίεζε θαη θάληε ηνπηθά καιάμεηο ζηελ πεξηνρή.
10. Απνξξίςηε ηε βειόλε ζην εηδηθό θπηίν αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ. Αλ δελ ππάξρεη θπηίν
θνληά ζαο ζην ρώξν, ηνπνζεηήζηε ηε ζην λεθξνεηδέο ρσξίο λα ηελ θαιύςεηε κε ην
θαπάθη.
11. Απνξξίςηε θαηάιιεια ηα ππόινηπα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε.
12. Βγάιηε ηα γάληηα θαη εθαξκόζηε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ.
13. Γηαζθαιίζηε πσο ν αζζελήο αηζζάλεηαη θαιά.
14. Δπραξηζηήζηε ηνλ εκβνιηαδόκελν.

Γ. Μεηά ηε δηαδηθαζία
1. Θαηαγξάςηε

θάζε πηζαλή

επηπινθή

ή ηνπηθή

αληίδξαζε ζην

θάθειν ηνπ

εκβνιηαδόκελνπ.
2. Ππκπιεξώζηε ην ειεθηξνληθό κεηξών εκβνιηαζκνύ COVID-19.
3. Γηαζθαιίζηε πσο ν εκβνιηαδόκελνο αηζζάλεηαη θαιά πξηλ ηελ απνρώξεζε από ην
Δκβνιηαζηηθό Θέληξν. Γελ ρξεηάδεηαη λα παξακείλεη πεξηζζόηεξν 15 ιεπηά - ρξόλνο
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ εληύπσλ.

Πεξίνδνο παξαθνινύζεζεο κεηά ηελ αλνζνπνίεζε κε εκβόιην COVID-19
Ρα άηνκα πνπ εκβνιηάδνληαη ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη γηα νπνηαδήπνηε άκεζε
αληίδξαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πνπ ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκό
θαη πξνγξακκαηίδνπλ ην επόκελν ξαληεβνύ. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ
πξαθηηθή ηεο παξακνλήο ησλ εκβνιηαδόκελσλ γηα κεγαιύηεξν ρξνληθόδηάζηεκα.
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Θαζώο κπνξεί λα ζπκβεί ζπγθνπηηθό επεηζόδην (βαγνηνλία) κεηά ηνλ εκβνιηαζκό,
όινη νη εκβνιηαζκέλνη ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζην εκβνιηαζηηθό θέληξν γηα 15
ιεπηά.
Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξεηε πηζαλνινγνύκελεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο
ζεσξείηε όηη ζα κπνξνύζαλ λα ζρεηίδνληαη κε ηε ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ζηελ παξάγξαθν 5.1.

εκεία Πξνζνρήο
●

Θαζεζπράζηε ηνλ εκβνιηαδόκελν θαη θξνληίζηε λα ληώζεη όζν ην δπλαηόλ πην άλεηα
εμαζθαιίδνληαο ηελ απνκόλσζή ηνπ.

●

Ζ ρξήζε ηνπ λεθξνεηδνύο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιηθώλ ζαο θαη
καδί κε ηελ

άκεζε θαη πξνζεθηηθή απόξξηςε ησλ αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ, ζαο

πξνζηαηεύνπλ από ηξαπκαηηζκνύο θαη έθζεζε ζε θίλδπλν.
●

Πε πεξίπησζε πνπ ε βειόλα ζπάζεη ιόγσ κπτθνύ ζπαζκνύ ρξεζηκνπνηήζηε κηα ιαβίδα
γηα λα ηελ αθαηξέζεηε. Γηα ηελ πηζαλόηεηα απηή είλαη ζεκαληηθό λα αθήλεηε πάληα
έλα ηκήκα ηεο εθηόο ηνπ ζώκαηνο.

●

Γελ πξέπεη πνηέ λα επαλαηνπνζεηείηε ην θαπάθη ζε κηα βειόλα αθνύ έρεη έξζεη
ζε επαθή κε ηνλ εκβνιηαδόκελν!

●

Ζ επηινγή ηνπ κεγέζνπο ηεο βειόλαο εμαξηάηαη θαη από ηελ ειηθία θαη ην ζσκαηόηππν
ηνπ εκβνιηαδόκελνπ.

4.4. Δηδηθέο πεξηπηώζεηο
Α. Γηακέλνληεο ζε κνλάδεο ρξόληαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ, κνλάδεο ρξνλίσο
παζρόλησλ θαη θέληξα απνθαηάζηαζεο
Πηηο πξνηεξαηόηεηεο εκβνιηαζκνύ είλαη νη δηακέλνληεο ζε κνλάδεο ρξόληαο θξνληίδαο
ειηθησκέλσλ, κνλάδεο ρξνλίσο παζρόλησλ θαη θέληξα απνθαηάζηαζεο πνπ ζα εκβνιηαζηνύλ
ζηνπο ρώξνπο θξνληίδαο ηνπο.

Β. Σνξήγεζε εκβνιίνπ COVID-19 ζε άηνκα κε αηκνξξαγηθή δηαηαξαρή
Άηνκα κε αηκνξξαγηθή δηάζεζε κπνξεί λα εκβνιηαζηνύλ κε ηελ παξνπζία ηαηξνύ. Δάλ ην
άηνκν ιακβάλεη θάξκαθα ή ζεξαπεία γηα ηε κείσζε ηεο αηκνξξαγίαο, γηα παξάδεηγκα
ζεξαπεία γηα αηκνξξνθηιία, ν εκβνιηαζκόο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ιίγν κεηά ηε
ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ ή ηεο ζεξαπείαο κε ηε ρξήζε κηαο ιεπηήο βειόλεο (23 G ή 25 G),
αθνινπζνύκελνο από ζηαζεξή πίεζε πνπ εθαξκόδεηαη ζην ζεκείν ηεο έλεζεο (ρσξίο ηξίςηκν)
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γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ιεπηά. Ρν άηνκν ή ν θξνληηζηήο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη γηα ηνλ
θίλδπλν αηκαηώκαηνο από ηελ έλεζε.

Γ. Σνξήγεζε εκβνιίνπ COVID-19 ζε άηνκα πνπ ιακβάλνπλ αληηπεθηηθά
Άηνκα ζε ζηαζεξή αληηπεθηηθή ζεξαπεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αηόκσλ ζε θνπκαξηληθά
αληηπεθηηθά (Sintrom, Panwarfin θ.ιπ.), πνπ ειέγρνπλ ηαθηηθά θαη γλσξίδνπλ ηελ ηηκή ηνπ
INR θαη ησλ νπνίσλ ε ηειεπηαία κέηξεζε INR ήηαλ θάησ από ην αλώηαην όξην ηνπ
ζεξαπεπηηθνύ εύξνπο, κπνξνύλ λα εκβνιηαζηνύλ, αθνύ πξώηα ζπκβνπιεπηνύλ ην
ζεξάπνληα ηαηξό ηνπο γηα ηε ζπλεθηίκεζε ηνπ νθέινπο ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν αηκνξξαγίαο
από ηελ ελδνκπτθή έλεζε. Ν εκβνιηαζκόο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε κηαο ιεπηήο βειόλεο
(23 G ή 25 G) θαη αθνινπζείηαη από ζηαζεξή πίεζε πνπ εθαξκόδεηαη ζην ζεκείν ηεο έλεζεο
(ρσξίο ηξίςηκν) γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ιεπηά.
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5. Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο εκβνιίνπ
5.1. Γεληθέο αλεπηζύκεηεο θαη δηαδηθαζία αλαθνξάο
Γηα ηηο ηνπηθέο θαη ζπζηεκαηηθέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο δείηε ελόηεηεο 3.1. θαη 3.2. κε ηελ
αλαθνξά ζε θαζέλα εκβόιην ρσξηζηά.
Ρα άηνκα κε ηζηνξηθό αλαθπιαμίαο ακέζνπ ηύπνπ ζε πξνεγνύκελε δόζε ηνπ ίδηνπ
εκβνιίνπ ή κε ηζηνξηθό αιιεξγίαο ζηα αλαθεξόκελα ζπζηαηηθά, δελ πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη
κε ην ίδην εκβόιην. Δπίζεο, άηνκα κε ηζηνξηθό αλαθπιαμίαο ζε άιιν εκβόιην, θάξκαθν ή
ηξνθή ζα πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη κε πξνζνρή ζε εκβνιηαζηηθό θέληξν πνπ κπνξεί λα ηνπο
παξάζρεη

ηελ

θαηάιιειε

ππνζηήξημε

(βιέπε

3.2.).

Νη

εκβνιηαδόκελνη

πξέπεη

λα

παξαθνινπζνύληαη γηα 15 ιεπηά κεηά ηνλ εκβνιηαζκό ή πεξηζζόηεξν, όηαλ ελδείθλπηαη, κεηά
από θιηληθή αμηνιόγεζε. Ρν πξσηόθνιιν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αλαθπιαμίαο (δείηε αλαιπηηθέο
νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αλαθπιαμίαο ζην Ξαξάξηεκα Γ) πξέπεη λα είλαη πάληα
δηαζέζηκν θάζε θνξά πνπ ρνξεγείηαη εκβόιην COVID-19 ζε άηνκα κε πξνεγνύκελν ηζηνξηθό
αλαθπιαμίαο. Ζ άκεζε αληηκεηώπηζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έγθαηξε ζεξαπεία κε 0,5mg
αδξελαιίλεο ελδνκπτθά (0,5 mL 1:1000 ή 1 mg/mL αδξελαιίλεο), κε έγθαηξε πξόζθιεζε γηα
βνήζεηα θαη πεξαηηέξσ αδξελαιίλε ελδνκπτθά θάζε 5 ιεπηά. Ρα Δκβνιηαζηηθά Θέληξα πξέπεη
λα είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλα θαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη
γηα ηελ δηαρείξηζε ηπρόλ αλαθπιαμίαο.
Δίλαη ζεκαληηθό λα ελεκεξώλεηε ηνπο εκβνιηαδόκελνπο γηα ηηο αλακελόκελεο
αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, ηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζηνλ ηαηξό
ηνπο θαη ηε δπλαηόηεηα αλαθνξάο.
Ρα εκβόιηα θαηά ηεο COVID-19 ζα ππόθεηληαη ζε πξόζζεηε παξαθνινύζεζε γηα ηελ
αζθάιεηα, όπσο θαη θάζε λέν θάξκαθν ή εκβόιην, ζπλεπώο ε αλαθνξά πηζαλνινγνύκελσλ
αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή.
Ζ αλαθνξά πηζαλνινγνύκελσλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ από εκβόιηα COVID-19, από
επαγγεικαηίεο πγείαο ή πνιίηεο γίλεηαη ζηνλ ΔΝΦ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκπιήξσζεο
ειεθηξνληθήο

θίηξηλεο

θάξηαο

θαη

ζπγθεθξηκέλα

ζην

https://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral.
Ζ θαηαγξαθή ησλ πηζαλνινγνύκελσλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ από εκβόιην COVID-19
κπνξεί λα γίλεη από πνιίηεο θαζώο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο θαηόπηλ ελεκέξσζεο θαη
ζπγθαηάζεζεο ηνπ πνιίηε. Νη πνιίηεο ζα πξέπεη λα ελζαξξύλνληαη λα απεπζύλνληαη ζηνλ
ππεύζπλν ηαηξό ηνπ εθάζηνηε Δκβνιηαζηηθνύ Θέληξνπ (Θέληξν γείαο, ΡΝΚ, Ξεξηθεξεηαθό
Ηαηξείν, Λνζνθνκείν) ή ηνλ νηθνγελεηαθό ηνπο ηαηξό γηα ηελ πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ηεο
θίηξηλεο θάξηαο.
Γηα ιόγνπο ηρλειαζηκόηεηαο, θαηά ηελ θαηαγξαθή ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο
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παξηίδαο

θαη

ην

Δκβνιηαζηηθό

Θέληξν,

εθόζνλ

είλαη

δηαζέζηκα.

Νη

αλαθέξνληεο

παξαθαινύληαη λα παξαζέηνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
ζπγθεθξηκέλν εκβόιην πνπ ρνξεγήζεθε (εκεξνκελία ρνξήγεζεο, αξ. παξηίδαο ηεο 1εο ή 2εο
δόζεο), κε ηελ έλαξμε, ιήμε, έθβαζε θαη ζνβαξόηεηα ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ, ην
ηαηξηθό ηζηνξηθό ηνπ αζζελνύο, ηπρόλ ζπγρνξεγνύκελα θάξκαθα/εκβόιηα/ζπκπιεξώκαηα
δηαηξνθήο

ή

θαη

θάξκαθα/εκβόιηα

πνπ

ειήθζεζαλ

ζπκπεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο ηαηξηθήο δηαρείξηζεο

πξόζθαηα.

Δπηπξόζζεηα

ηεο αλεπηζύκεηεο

λα

ελέξγεηαοή

λνζειείαο κε ζπλνδέο θιηληθέο πιεξνθνξίεο.
Ρα ζπκβάκαηα πνπ εκθαλίδνληαη κεηά από ηνλ εκβνιηαζκό ελδέρεηαη λα είλαη ηπραία,
ιόγσ ηνπ εθηεηακέλνπ εκβνιηαζκνύ. Δπεηδή ν εκβνιηαζκόο αθνξά κεγάιν αξηζκό αηόκσλ,
ζπλήζσοκέζεο ή πξνρσξεκέλεο ειηθίαο θαη πεξηιακβάλεη δύν δόζεηο εκβνιίνπ, ην ρξνληθό
δηάζηεκα έθζεζεο είλαη κεγαιύηεξν. Ωο εθ ηνύηνπ απμάλεηαη ε πηζαλόηεηα λα εθδεισζνύλ
ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηνλ εκβνιηαζκό δηάθνξα λνζήκαηα όπσο, θαξδηαγγεηαθά,
νγθνινγηθά θαη άιια. Ρα ζπκβάκαηα απηά απαηηνύλ ηεθκεξησκέλε εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε
ώζηε λα απνδνζνύλ ζε πξαγκαηηθέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηνπ εκβνιίνπ.
Ζ αμηνιόγεζε ηεο πηζαλόηεηαο λα ππάξρεη αηηηώδεο ζρέζε κεηαμύ ησλ αλαθεξόκελσλ
πηζαλνινγνύκελσλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ θαη ηε ρξήζεο ησλ εκβνιίσλ COVID-19 είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ζα γίλεηαη από εηδηθή νκάδα εξγαζίαο ηνπ ΔΝΦ, ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Φαξκαθνεπαγξύπλεζεο θαη ην Ρκήκα Αλεπηζύκεησλ Δλεξγεηώλ ηνπ
ΔΝΦ, ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρεη ζεζκνζεηήζεη ν Ξαγθόζκηνο Νξγαληζκόο γείαο.
Νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιέγνληαη κέζσ ηεο αλαθνξάο πηζαλνινγνύκελσλ
αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ, αιιά θαη ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο ηνπο, ζα ζπλεθηηκώληαη
θαη ζε επξσπατθό επίπεδν, κε δηαβίβαζε ζηνηρείσλ (πιήξσο αλσλπκνπνηεκέλσλ) γηα ηε
δηαξθή παξαθνινύζεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ εκβνιίσλ, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
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6. Αληηκεηώπηζε ζθαικάησλ θαηά ηελ ρνξήγεζε ησλ εκβνιίσλ COVID-19
6.1. Δζθαικέλε ρνξήγεζε κόλν ηνπ δηαιύηε (γηα εκβόιηα COVID-19 πνπ απαηηνύλ
δηάιπζε)
Ν δηαιύηεο γηα ην πξώην εκβόιην ηνπ αλακέλεηαη λα θπθινθνξήζεη ζηελ Διιάδα (εκβόιην
Pfizer

BioNTech

COVID-19)

είλαη

ην

ρισξηνύρν

λάηξην,

ην

νπνίν

είλαη

θαζαξηζκέλν/απνζηαγκέλν λεξό κε πνιύ κηθξή πνζόηεηα ρισξηνύρνπ λαηξίνπ. Ν δηαιύηεο
απηόο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε άιια θάξκαθα θαη δελ αλακέλνληαη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο εάλ
ρνξεγεζεί θαηά ιάζνο κόλνο ηνπ. Ωζηόζν, είλαη θαηαλνεηό, όηη δελ αλακέλεηαη λα
πξνθαιέζεη αλνζνινγηθή απόθξηζε, νπόηε ην άηνκν πξέπεη λα ιάβεη κηα δόζε ζσζηά
αλαζπζηαζέληνο Pfizer BioNTech COVID-19 εκβνιίνπ ακέζσο κόιηο δηαπηζησζεί ην ζθάικα.

6.2. Δζθαικέλε ρνξήγεζε νιόθιεξνπ ηνπ θηαιηδίνπ πνιιαπιώλ δόζεσλ ηνπ
εκβνιίνπ αληί ηεο ζπληζηώκελεο αηνκηθήο δόζεο.
Πε κηα κειέηε Φάζεο Η / ΗΗ ησλ εκβνιίσλ COVID-19 mRNA ρνξεγήζεθαλ ζε ελήιηθεο
πνηθίιεο ηζρύνο δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ Pfizer BioNTech COVID-19. Απηό ζεκαίλεη όηη νξηζκέλα
άηνκα ζηηο θιηληθέο δνθηκέο έρνπλ ήδε ιάβεη πςειόηεξεο δόζεηο από ηελ ζπληζηώκελε ελόο
παξόκνηνπ εκβνιίνπ (BNT162b1). Ζ δνθηκή έδεημε όηη παξόιν πνπ ε ηζρπξόηεξε δόζε δελ
ήηαλ επηβιαβήο, νη παξαιήπηεο παξνπζίαζαλ πεξηζζόηεξεο ηνπηθέο αληηδξάζεηο κε
αλαθεξόκελν έληνλν πόλν ζηνλ βξαρίνλα. Δάλ ζε έλα άηνκν ρνξεγεζεί κεγαιύηεξε από ηε
ζπληζηώκελε δόζε, ζα πξέπεη λα ηνπ δνζεί επεμήγεζε όηη δελ θηλδπλεύεη, αιιά όηη είλαη
πηζαλόηεξν λα εθδειώζεη πόλν ζην ζεκείν πνπ έγηλε ε έλεζε. Ζ δεύηεξε δόζε εκβνιίνπ ζα
πξέπεη λα ρνξεγεζεί ζύκθσλα κε ην πξνηεηλόκελν πξόγξακκα.

6.3. Δζθαικέλε ρνξήγεζε εκβνιίνπ πνπ έρεη αλαζπζηαζεί κε κεγαιύηεξε πνζόηεηα
δηαιύηε
Θαζώο ε πνζόηεηα ηνπ ελεξγνύ πεξηερνκέλνπ αλά δόζε εκβνιίνπ ζα είλαη κηθξόηεξε, ε
δόζε

ηνπ

εκβνιίνπ

ζα

πξέπεη

λα

επαλαιεθζεί

κόιηο

δηαπηζησζεί

ην

ζθάικα,

ρξεζηκνπνηώληαο ζσζηά αλαζπζηαζέλ εκβόιην.

6.4. Σνξήγεζε δεύηεξεο δόζεο ζε κηθξόηεξν από ην ειάρηζην ζπληζηώκελν δηάζηεκα
Α. Δκβόιην Pfizer BioNTech COVID-19
Βιέπε παξαπάλσ
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Β. Δκβόιην Moderna mRNA-1273
Βιέπε παξαπάλσ

Γ. Δκβόιην ChAdOx1 AstraZeneca OxfordCOVID-19
Δάλ ε δεύηεξε δόζε ηνπ εκβνιίνπ ChAdOx1 AstraZeneca Oxford COVID-19 ρνξεγεζεί ζε
ιηγόηεξν από ην ζπληζηώκελν δηάζηεκα ησλ 28 εκεξώλ, αιιά ηνπιάρηζηνλ 21 εκέξεο κεηά
ηελ πξώηε δόζε, δελ ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζεί. Δάλ ε δεύηεξε δόζε ρνξεγεζεί ζε
ιηγόηεξν από 21 εκέξεο από ηελ πξώηε, ζεσξείηαη άθπξε θαη κηα πξόζζεηε δόζε (ηξίηε
δόζε) ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί ηνπιάρηζηνλ 28 εκέξεο κεηά ηε δόζε πνπ δόζεθε πνιύ λσξίο.

6.5. Πηελ πεξίπησζε πνπ ην δηάζηεκα κεηαμύ ησλ δόζεσλ είλαη κεγαιύηεξν από ην
ζπληζηώκελν
Δάλ κεζνιαβήζεη δηάζηεκα κεγαιύηεξν από ην ζπληζηώκελν δηάζηεκα κεηαμύ ησλ δόζεσλ,
ρνξεγείηαη ην ζπληνκόηεξν ε δεύηεξε δόζε (θαηά πξνηίκεζε ρξεζηκνπνηώληαο ην ίδην
εκβόιην κε εθείλν πνπ δόζεθε γηα ηελ πξώηε δόζε). Ν εκβνιηαζκόο δελ ρξεηάδεηαη έλαξμε
από ηελ αξρή.

6.6. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρνξεγήζεθε δηαθνξεηηθό εκβόιην COVID-19 σο δεύηεξε
δόζε από ην εκβόιην ηεο πξώηεο δόζεο
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ ελαιιαμηκόηεηα ησλ εκβνιίσλ COVID-19, παξόιν πνπ
δηεμάγνληαη κειέηεο. Δπνκέλσο, πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα γηα λα πξνζδηνξηζηεί
πνην εκβόιην έιαβε ην άηνκν θαη λα νινθιεξώζεη ηελ πνξεία ηνπ εκβνιηαζκνύ ηνπ κε ην ίδην
εκβόιην. Ωζηόζν, θαζώο θαη ηα δηαζέζηκα COVID-19 εκβόιηα βαζίδνληαη ζηελ πξσηεΐλε S
(spike protein), είλαη πηζαλό όηη, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην εκβόιην ζηε δεύηεξε
δόζε είλαη δηαθνξεηηθό από ην πξώην, ζα βνεζήζεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αλνζηαθήο απόθξηζεο
ζηελ πξώηε δόζε. Γηα απηόλ ην ιόγν, έσο όηνπ θαηαζηνύλ δηαζέζηκεο πξόζζεηεο
πιεξνθνξίεο, δελ απαηηνύληαη πεξαηηέξσ δόζεηο.

6.7. Πηελ πεξίπησζε πνπ ην εκβόιην COVID-19 ρνξεγήζεθε ζε άηνκν πνπ δελ
αλήθεη ζε θαηάιιειε νκάδα εκβνιηαζκνύ
Δάλ ην εκβόιην COVID-19 ρνξεγήζεθε θαηά ιάζνο ζε άηνκν πνπ δελ αλήθεη ζε επηιεγκέλε
νκάδα γηα εκβνιηαζκό ζα πξέπεη λα ηνπ ρνξεγείηαη ε δεύηεξε δόζε, ζύκθσλα κε ην
πξνηεηλόκελν πξόγξακκα, ηδηαίηεξα αλ αλήθεη ζε νκάδα απμεκέλνπ θηλδύλνπ θαη ππάξρεη
δηαζεζηκόηεηα. Δθόζνλ ε δηαζεζηκόηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε, ην άηνκν κπνξεί λα πεξηκέλεη
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θαη λα ελεκεξσζεί όηη ην κεγαιύηεξν δηάζηεκα κεηαμύ ησλ δόζεσλ δελ επεξεάδεη ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ.

6.8. Αλαθνξά ζθαικάησλ εκβνιηαζκνύ
Πθάικαηα ή ζπκβάληα θαηά ηελ απνζήθεπζε, ηελ πξνεηνηκαζία ή ηε ρνξήγεζε ησλ
εκβνιίσλ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνλ ππεύζπλν επηβιέπνληα ηεο νκάδαο εκβνιηαζκνύ θαη
λα θαηαγξάθνληαη ζε ζρεηηθό αξρείν. Θαζώο νξηζκέλα ιάζε απαηηνύλ άκεζε δξάζε, ζα
πξέπεη λα αλαθέξνληαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Ρα ζθάικαηα εκβνιηαζκνύ θαηά ηελ
πξνεηνηκαζία ή ηε ρνξήγεζε, ζα πξέπεη επίζεο λα αλαθέξνληαη κε ηε ρξήζε ηεο Θίηξηλεο
Θάξηαο (https://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral), κε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα

ηηο

ζρεηηθέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ.
Δάλ γίλεη θαηά ιάζνο εκβνιηαζκόο ζε έγθπν πξέπεη λα γίλεη ζπδήηεζε κε εηδηθό θαη
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε αλαθνξά κε ηε ρξήζε ηεο Θίηξηλεο Θάξηαο, ζπκπιεξσκέλεο κε
όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο ζρεηηθέο κε ηελ θύεζε πιεξνθνξίεο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Πληροφορίες για τον εμβολιασμό COVID-19

Καλώς ήλθατε στο εμβολιαστικό μας κέντρο!
Η απόφαση να εμβολιαστείτε με το εμβόλιο COVID-19 δείχνει υπευθυνότητα απέναντι στον
εαυτό σας, στα άτομα του περιβάλλοντός σας και την κοινωνία. Βρισκόμαστε στο μέσο μιας πανδημίας
που εξελίσσεται διαρκώς και έχει προκαλέσει εκατομμύρια κρούσματα και θανάτους παγκοσμίως, ενώ
έχει αλλάξει σημαντικά και την καθημερινότητά μας. Είμαστε όμως τυχεροί που στη χώρα μας έχει
ξεκινήσει ο εμβολιασμός με στόχο την πρόληψη της νόσου COVID-19. Όπως συμβαίνει και σε άλλες
χώρες, τα εμβόλια θα διατεθούν αρχικά στα άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο από την αυξημένη
έκθεση στον ιό, όπως οι υγειονομικοί, καθώς και σε εκείνα που κινδυνεύουν περισσότερο από
επιπλοκές αν νοσήσουν από κορωνοϊό είτε εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας τους, είτε εξαιτίας
υποκείμενου νοσήματος και στη συνέχεια στον υπόλοιπο πληθυσμό.

Πώς ξέρουμε ότι τα εμβόλια COVID-19 είναι ασφαλή;
Η

κυκλοφορία

των

εμβολίων

αυτών

σε

σύντομο

σχετικά

χρονικό

διάστημα

δεν

πραγματοποιήθηκε σε βάρος του ελέγχου που αφορά την ποιότητα και την ασφάλειά τους. Όπως όλα
τα εμβόλια, έτσι και τα εμβόλια για τη νόσο COVID-19 έχουν περάσει από αυστηρό έλεγχο, που
περιλαμβάνει πολλά στάδια και κλινικές μελέτες σε δεκάδες χιλιάδες άτομα. Αυτές οι μελέτες
σχεδιάστηκαν ώστε να εντοπίσουν συνηθισμένες ή σπανιότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Στη συνέχεια,
τα δεδομένα τους ελέγχθηκαν από ανεξάρτητες επιστημονικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς και την
παγκόσμια συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια των εμβολίων, πριν από την τελική έγκριση από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Επιπλέον, οι παρασκευάστριες εταιρείες έχουν αναλάβει τη
δέσμευση να παρακολουθούν και να καταγράφουν συνεχώς και συστηματικά, σε συνεργασία με τις
υγειονομικές αρχές της κάθε χώρας, τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες και μετά την κυκλοφορία των
εμβολίων αυτών.

Θα παρέχουν τα εμβόλια COVID-19 μακροχρόνια προστασία;
Τα περισσότερα εμβόλια COVID-19 χρειάζονται δύο δόσεις για να είναι αποτελεσματικά. Είναι
όμως πολύ νωρίς ακόμα για να γνωρίζουμε αν τα εμβόλια παρέχουν μακροχρόνια προστασία. Επίσης,
δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να υποστηρίζουν την ανάγκη ή μη του εμβολιασμού ατόμων που
έχουν ήδη νοσήσει από τον κορωνοϊό. Είναι όμως ενθαρρυντικό το γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα
γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, τα περισσότερα άτομα που αναρρώνουν από τη νόσο COVID-19
αναπτύσσουν αντισώματα που τα προστατεύουν από την επαναλοίμωξη.

Τι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να περιμένω μετά τον εμβολιασμό;
Οι πιο συνηθισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες που πιθανόν να εμφανιστούν μετά τον εμβολιασμό
είναι πόνος στο σημείο της ένεσης, μερικές φορές πονοκέφαλος, μυαλγίες, αρθραλγίες, κόπωση, ρίγος
ή και πυρετός. Αυτές είναι συχνότερες στις νεαρότερες ηλικίες. Όλες όμως υποχωρούν σύντομα. Δεν
πρέπει να σας ανησυχούν, είναι ένδειξη ότι ο οργανισμός σας ανταποκρίνεται στο εμβόλιο και δεν
πρέπει να σας αποθαρρύνουν από το να κάνετε τη 2η δόση εμβολίου στο χρονικό διάστημα που
συστήνεται. Στην περίπτωση που τα συμπτώματα επιμείνουν ή ανησυχείτε, επικοινωνήστε με το
γιατρό σας ή το εμβολιαστικό κέντρο.
Εάν στο παρελθόν έχετε παρουσιάσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση που έχει χρειαστεί
αντιμετώπιση με ενέσιμα φάρμακα ή με νοσηλεία, ο εμβολιασμός σας θα πρέπει να γίνεται με προσοχή
σε εμβολιαστικό κέντρο που να μπορεί να αντιμετωπίσει τυχόν εκδήλωση σοβαρής αλλεργίας. Επίσης,
θα πρέπει να ενημερώσετε το προσωπικό του εμβολιαστικού κέντρου.
Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αναφέρετε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις
που θεωρείτε ότι σχετίζονται με τη λήψη του εμβολίου COVID-19,στη σελίδα του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων συμπληρώνοντας την Κίτρινη Κάρτα (https://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral).

Γιατί θα εξακολουθήσω να χρειάζομαι μέτρα ατομικής προστασίας μετά τον εμβολιασμό;
Είναι γεγονός ότι, το πρώτο διάστημα μετά τον εμβολιασμό τα μέτρα προστασίας, όπως η
υγιεινή των χεριών, η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων θα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα.
Αυτό διότι κανένα εμβόλιο δεν είναι 100% αποτελεσματικό και ο ιός θα εξακολουθεί να κυκλοφορεί
στην κοινότητα μέχρι να εμβολιαστεί μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Όσο πιο πολλοί εμβολιαστούν,
τόσο πιο γρήγορα θα περιοριστεί η κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα.

Με τον σημερινό σας εμβολιασμό συμβάλλετε στον έλεγχο της πανδημίας!

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ COVID-19

Ονομασία Εμβολιαστικού Κέντρου
Διεύθυνση Εμβολιαστικού Κέντρου
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(συμπληρώνεται από
εμβολιαζόμενο επιβεβαιώνεται από
Γραμματεία)

Ονοματεπώνυμο Εμβολιαζόμενου

ΑΜΚΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας (Κινητό Τηλέφωνο)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ιστορικό επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19
Σε περίπτωση θετικής
ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑΣ
…........................................................................... απάντησης πότε;
ΝΟΣΗΣΗΣ COVID-19
.............. 1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
(συμπτωματικής ή όχι)*

(Συμπληρώνεται από
εμβολιαζόμενο κατά την
αναμονή)

ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ* (οι
αναφερόμενες
Αισθάνεστε αδιάθετος σήμερα;
κατηγορίες δεν
αποτελούν απαραίτητα Έχετε διαγνωστεί με χρόνιο καρδιακό,
αντένδειξη εμβολιασμού) πνευμονικό,νεφρικό, ή μεταβολικό νόσημα πχ.
σακχαρώδη διαβήτη, άσθμα, αιματολογική,
διαταραχή, ασπληνία, ανοσοανεπάρκεια,
μεταμόσχευση ή έχετε λάβει αγωγή με
ανοσοτροποποιητικά φάρμακα;

(Συμπληρώνεται από
εμβολιαζόμενο κατά την
αναμονή, επιβεβαιώνεται
από τον ιατρό)

(Εάν ΝΑΙ υπογραμμίστε το αντίστοιχο νόσημα)
Eίστε υπό μακροχρόνια αγωγή με αντιπηκτικά ή
ασπιρίνη;
Σας χορηγήθηκε κάποιο εμβόλιο τις 2 προηγούμενες
εβδομάδες;
Eίχατε παρουσιάσει στο παρελθόν επεισόδιο σοβαρής
αναφυλαξίας, που χρειάσθηκε αγωγή με ενέσιμα
φάρμακα (αδρεναλίνη, κορτιζόνη) ή νοσηλεία;

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Είχατε γενικευμένη αντίδραση (σε δέρμα,
αναπνευστικό, γαστρεντερικό, κυκλοφορικό) σε
προηγούμενη δόση εμβολίου COVID-19; (δεν αφορά

(Συμπληρώνεται από τον
τοπικά συμπτώματα πχ. πόνο, ερύθημα)
ιατρό. Σε περίπτωση
αντένδειξης δεν επιτρέπεται (Εάν ΝΑΙ υπογραμμίστε τα αντίστοιχα συστήματα)
ο εμβολιασμός)
Είστε έγκυος;
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΟΥ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΑΙ

OΧΙ

ΔΕΝ
ΞΕΡΩ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ
1. Συνοπτικός αλγόριθμος διαχείρισης αναφυλαξίας
1. Επιβεβαίωση της αναφυλαξίας[οξεία έναρξη
-

δερματικά

συμπτώματα

(γενικευμένο

ερύθημα/κνίδωση-αγγειοοίδημα) - δυνητικά
θανατηφόρες

καρδιοαναπνευστικές

εκδηλώσεις]. Προσοχή: σε αναφυλακτικό
shock στο 90% δεν υπάρχουν δερματικές
εκδηλώσεις
2. Κλήση άλλων επαγγελματιών υγείας για
βοήθεια και του ΕΚΑΒ (απομάκρυνση του
αιτίου - τοποθέτηση με προσοχή του
ασθενούς σε θέση Trendelenburg, δηλαδή
ύπτια με τα κάτω άκρα ανασηκωμέναυποστήριξη Airway Breathing Circulation,
ABC)
3. Χορήγηση αδρεναλίνης IM (ΔΕΝ πρέπει να
καθυστερήσει)
Συνοπτικές συστάσεις δοσολογίας
ανάλογα με το Σωματικό Βάρος (ΣΒ),
ανά 5-15 λεπτά, έως 3 φορές
(επανάληψη ανά 5-15 λεπτά ανάλογα με την ανταπόκριση):
•

ΣΒ 10–25 kg: 0,01 mg/kg ΒΣ έως 150 μg (0,15 mg) ανάλογα με την εκτίμηση του θεράποντος

•

ΣΒ 25–30 kg: 300 μg (0,3 mg) [σύνηθες ηλικιακό εύρος: 7-12 ετών]

•

ΣΒ>30 kg: 300 μg με 500 μg (0,3 με 0,5 mg) [0,5 mg > 12 ετών]

4. Περαιτέρω υποστήριξη (προσπέλαση αεραγωγού, χορήγηση O2, χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως,
χορήγηση φαρμάκων 2ης γραμμής, έλεγχος ζωτικών σημείων)
5. Παρακολούθηση ασθενούς μετά την ανάταξη της αναφυλαξίας (συνηθέστερα 6-12 ώρες, παράταση
έως 24ωρο σε shock, διερεύνηση εκλυτικού παράγοντα)

[Τροποποιημένος βάσει του Resuscitation Council (UK) (2016) καιτου American Academy of Pediatrics. Red
Book: 2018–2021 Report of the Committee on Infectious Diseases. 31st edition, p. 64–67]
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2. Αναλυτικός οδηγός διαχείρισης αναφυλαξίας
Ο οδηγός αυτός αφορά επαγγελματίες υγείας, συνεπώς απευθύνεται σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
Ο ασθενής πρέπει να ερωτηθεί για αλλεργίες σε φάρμακα, φαγητά, latex καθώς και συστατικά εμβολίων. Στην
περίπτωση των εμβολίων έναντι του SARS-COV-2, έμφαση πρέπει να δοθεί σε:
Ήπια αλλεργική ή τοπική αντίδραση (π.χ. κνίδωση) σε προηγούμενη χορήγηση εμβολίου ή σε γνωστά
συστατικά του δεν αποτελεί αντένδειξη για επόμενη δόση. Σε περίπτωση υποψίας αλλεργικής αντίδρασης,
συστήνεται η χορήγηση του εμβολίου να πραγματοποιηθεί παρουσία ιατρού, ικανού να διαχειριστεί πιθανή
αναφυλαξία. Σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση σε προηγούμενο εμβολιασμό αποτελεί αντένδειξη
επανεμβολιασμού. Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, η πλειοψηφία τυχόν αλλεργικών αντιδράσεων
εμφανίζεται εντός λίγων λεπτών. Υπό ιδανικές συνθήκες, ο εκλυτικός παράγοντας θα πρέπει να διερευνάται.
Είναι απαραίτητο να γίνεται δήλωση του συμβάντος (δήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών στο Εθνικό Μητρώο
Εμβολιασμών και στο σύστημα αναφορών ανεπιθύμητων συμβάντων εμβολίων -

κίτρινη κάρτα ΕΟΦ

https://kitrinikarta.eof.gr/login)

[General Best Practice Guidelines for Immunization: Preventing and Managing Adverse Reactions]
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ
Αλλεργικό ή αναφυλακτικό shock ονομάζεται η σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση με αιφνίδια έναρξη και
στην οποία παρατηρείται πτώση της αρτηριακής πίεσης. Μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Η αναφυλαξία
μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους συνδυασμούς από περίπου 40 πιθανά συμπτώματα.
Κριτήρια:
Για τη διάγνωση της πρέπει να ισχύει ένα από τα 3 παρακάτω κριτήρια:
1. Οξεία εμφάνιση ασθένειας (εντός λεπτών ή λίγων ωρών) που περιλαμβάνει βλάβες από το δέρμα, τους
βλεννογόνους ή και τα δύο (π.χ. γενικευμένους πομφούς, κνησμό, οίδημα χειλέων, γλώσσας κ.α.).
ΚΑΙ τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:
a. Συμπτώματα από το αναπνευστικό (π.χ. δύσπνοια, συριγμός, βρογχόσπασμος, υποξυγοναιμία
κ.α.)
b. Πτώση της αρτηριακής πίεσης ή σημεία ενδεικτικά δυσλειτουργίας τελικών οργάνων (π.χ.
συγκοπτικό επεισόδιο, υποτονία)
2. Τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω, όταν αυτά εκδηλώνονται μέσα σε λεπτά ή λίγες ώρες μετά από
έκθεση του ασθενή σε πιθανό αλλεργιογόνο:
a. Εκδηλώσεις από το δέρμα ή βλεννογόνους (π.χ. γενικευμένοι πομφοί, κνησμός, οίδημα
χειλέων- γλώσσας κ.α.)
b. Αναπνευστικά συμπτώματα (π.χ. δύσπνοια, συριγμός, βρογχόσπασμος, υποξυγοναιμία κ.α.)
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c. Πτώση Α.Π. ή συνoδά συμπτώματα
d. Επίμονα συμπτώματα από το γαστρεντερικό (π.χ. κοιλιακό άλγος, έμετοι κ.α.)
3. Πτώση της Α.Π. μετά από έκθεση σε γνωστό για τον ασθενή αλλεργιογόνο (μετά από λεπτά ή λίγες
ώρες). Ορίζεται ως μείωση κατά 30% από τα συνήθη όρια της συστολικής Α.Π. είτε για μέτρηση τιμής
μικρότερης των 90 mmHg (στην περίπτωση παιδιών ακολουθούνται οι ενδεδειγμένες τιμές σύμφωνα
με την ηλικία)

World Allergy Oganization 2018, Anaphylaxis: Diagnosis and Treatment, Επιμέλεια μετάφρασης: Μιχαήλ Π. Μακρής
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Σημεία:

Δέρμα, υποδόριος ιστός, βλεννογόνοι (περίπου στο 90% των ασθενών):
1. Ερύθημα, κνησμός, κνίδωση (πομφοί), αγγειοοίδημα, ιλαροειδές εξάνθημα, ανόρθωση τριχών
2. Περικογχικός κνησμός, ερύθημα και οίδημα, ερύθημα των επιπεφυκότων, δακρύρροια
3. Κνησμός και οίδημα χειλέων, γλώσσας, υπερώας και έξω ακουστικού πόρου
4. Κνησμός της γεννητικής χώρας, παλαμών και πελμάτων

Αναπνευστικό (σχεδόν στο 70%):
1. Ρινικός κνησμός, συμφόρηση, ρινόρροια, φτάρνισμα
2. Κνησμός στο φάρυγγα και συσφικτικό αίσθημα, δύσπνοια, βράγχος φωνής, σιγμός (stridor), ξηρός
ερεθιστικός (κοφτός) βήχας
3. Κατώτερο αναπνευστικό: αυξημένη συχνότητα αναπνοών, κοφτή αναπνοή, «σφίξιμο» στο στήθος,
βαθύς βήχας, συρίττουσα αναπνοή/βρογχόσπασμος
4. Κυάνωση
5. Αναπνευστική καταστολή

Γαστρεντερικό (περίπου στο 40%)
1. Κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετος, διάρροια, δυσφαγία

Καρδιαγγειακό (περίπου στο 35%)
1. Πόνος στο στήθος
2. Ταχυκαρδία, βραδυκαρδία (λιγότερο συχνά), άλλες αρρυθμίες, αίσθημα παλμών
3. Υπόταση, αίσθημα λιποθυμίας, ακράτεια ούρων ή κοπράνων
4. Καρδιακή ανακοπή

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
1. Αίσθημα επερχόμενης καταστροφής, διέγερση (σε βρέφη και παιδιά εκδηλώνεται ως ξαφνική αλλαγή
συμπεριφοράς - π.χ. ευερεθιστότητα, διακοπή παιχνιδιού, περίεργη προσκόλληση-γάντζωμα στον
γονέα), πονοκέφαλος με αίσθημα παλμών (πριν τη χορήγηση αδρεναλίνης), διαταραχή νοητικού
επιπέδου, ζάλη, σύγχυση, σωληνοειδής όραση

Άλλα
1. Μεταλλική γεύση στο στόμα
2. Κράμπες και αιμορραγία λόγω σύσπασης της μήτρας στις γυναίκες
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Διαφορική διάγνωση:
1. Οξεία κνίδωση
2. Αγγειοοίδημα
3. Βρογχόσπασμος στο πλαίσιο ασθματικής κρίσης
4. Απόφραξη ανώτερου αεραγωγού από ενσφήνωση ξένου σώματος
5. Λιποθυμία στα πλαίσια παρασυμπαθητικοτονίας (χαρακτηριστική η βραδυκαρδία)
6. Διαταραχή πανικού ή οργανικές διαταραχές ΚΝΣ
7. Έμφραγμα μυοκαρδίου ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή πνευμονική εμβολή
8. Άλλες αιτίες shock
9. Άλλες

αιτίες

flushing:

κατανάλωση

αλκοόλ,

βανκομυκίνη,

κεφαλοσπορίνες,

εμμηνόπαυση,

νεοπλάσματα (καρκινοειδές)

[Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (2014) και Sicherer, S. H., & Simons, F. E. R.
(2017).

Epinephrine for First-aid Management

of

Anaphylaxis. Pediatrics, 139(3),

e20164006.

doi:10.1542/peds.2016-4006]

Διαχείριση:
Θέση ασθενούς
Τοποθέτηση ασθενούς βάσει κλινικής εικόνας. Συνηθέστερα, σε ύπτια θέση, με ανασηκωμένα τα κάτω άκρα
(για βελτίωση αιμοδυναμικής κατάστασης). Σε περίπτωση δύσπνοιας ή εμέτου, προσεκτικά σε καθιστή θέση
- ποτέ όμως απότομα, καθώς υπάρχει κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου. Σε περίπτωση εγκύου ή ατόμου με απώλεια
συνείδησης, να τοποθετηθούν στο αριστερό τους πλευρό. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα παιδιά, και στην
τοποθέτησή τους με ομαλές κινήσεις.[1]
Αδρεναλίνη
Κύρια δράση της αδρεναλίνης είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της καταπληξίας, καθώς και της απόφραξης
των αεραγωγών. Πρέπει να χορηγείται είτε μόλις τεθεί η διάγνωση της αναφυλαξίας είτε σε ισχυρή κλινική
υποψία εξελισσόμενης.
Η χορήγησή της γίνεται ενδομυϊκά, στη μεσότητα του πρόσθιου-έξω πλάγιου τμήματος του μηρού.[2]
Είναι σημαντικό μεν η χορήγηση ενδομυϊκής αδρεναλίνης να γίνει σε αληθή αναφυλαξία, ωστόσο η πλειοψηφία
των θανάτων οφείλεται στη μη έγκαιρη χορήγησή της.[3]
Σε σημαντικό ποσοστό αντιδράσεων (30-35%) δύναται να απαιτηθεί δεύτερη δόση αδρεναλίνης.[4] Ανάλογα
με την ανταπόκριση του ασθενούς, μπορείτε να επαναλάβετε τη δόση της αδρεναλίνης κάθε 5-15 λεπτά, μέχρι
συνολικά 3 δόσεις.
Είναι σημαντικό να ελέγχονται οι αποκρίσεις του ασθενούς στην αντιμετώπιση με αδρεναλίνη, καθότι ενδέχεται
να ποικίλλουν ανά ασθενή. Καθυστερημένη χορήγηση ή χρήση β2-ανταγωνιστών σχετίζεται με πτωχή
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ανταπόκριση και δύναται να μην επιτευχθεί αναστροφή της αναφυλαξίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάζονται
εναλλακτικές, βάσει εμπειρίας προσωπικού και διαθεσιμότητας υλικών (π.χ. IV αδρεναλίνη, γλυκαγόνη).
Για τη χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών και φαρμάκων απαιτείται ρύθμιση του όγκου και των δόσεων με βάση
το σωματικό βάρος. Εάν δεν είναι εφικτό στην περίπτωση των παιδιών, οι δόσεις μπορούν να συναχθούν κατά
προσέγγιση με βάση την ηλικία. [βλ. επισυναπτόμενους πίνακες ΕΟΔΥ]
Εάν πρόκειται για εμβολιαζόμενο ο οποίος φέρει μαζί του συνταγογραφημένη αυτοενιέμενη αδρεναλίνη και
εμφανίσει μετά τη χορήγηση του εμβολίου αναφυλακτική αντίδραση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η
αδρεναλίνη του ασθενούςεφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη αδρεναλίνη σε άλλη μορφή.
Δόση Αδρεναλίνης (Adrenaline Amp 1 mg/mL)
●

Παιδιά: 0,01 mL/kg ΒΣ, με μέγιστη δόση τα 0,30 mL

●

Ενήλικες: 0,50 mL.

●

Επανάληψη σε 5–15 min εάν τα συμπτώματα εμμένουν

[1] Ring, J., Beyer, K., Biedermann, T., Bircher, A., Duda, D., Fischer, J., Brockow, K. (2014). Guideline for
acute therapy and management of anaphylaxis. Allergo Journal International, 23(3), 96– 112.
doi:10.1007/s40629-014-0009-1
[2] Simons KJ, Simons FER. Epinephrine and its use in anaphylaxis: current issues.CurrOpin Allergy Clin
Immunol 2010, 10:354–361
[3] Soar J, Pumphrey R, Cant A, et al, Working Group of the Resuscitation Council (UK). Emergency treatment
of anaphylactic reactions-guidelines for healthcare providers. Resuscitation 2008;77:157-69
[4] Boyce JA, Assa’ad A, Burks AW, et al. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the
United States: report of the NIAID-sponsored expert panel. JAllergyClinImmunol. 2010;126(6 Suppl):S1-S58.

Λοιπά φάρμακα και παρεμβάσεις
Ζωτικά σημεία, οξυγόνωση αίματος, και εκτίμηση επιπέδου συνείδησης και καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας
πρέπει να λαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να δώσει
συνεπικουρικά χρήσιμες πληροφορίες. Ιδανικά ο ασθενής πρέπει να συνδεθεί σε monitor.
Ως φάρμακα δεύτερης γραμμής λογίζονται αντιισταμινικά, κορτικοστεροειδή, β2-αγωνιστές (δη σε
συνυπάρχον άσθμα) και γλυκαγόνη (σε περίπτωση ανθεκτικής αναφυλαξίας). Ο ρόλος τους είναι η ύφεση των
συμπτωμάτων σε 2ο χρόνο και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τα παραπάνω μέτρα, και ειδικά την
έγκαιρη χορήγηση αδρεναλίνης.
Τα δεύτερης γραμμής φάρμακα όπως τα Η1-αντιισταμινικά και κορτικοστεροειδή πρέπει να χορηγούνται με
αργή ενδοφλέβια έγχυση σε 10–15 min. Η χορήγηση αδρεναλίνης, οξυγόνου ή ενδοφλέβιων υγρών δεν πρέπει
να καθυστερεί για τη χορήγηση δεύτερης γραμμής φαρμάκων.
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Οξυγόνο πρέπει να χορηγείται σε όλους τους ασθενείς με αναπνευστική δυσχέρεια και σε όσους απαιτούνται
επαναλαμβανόμενες δόσεις αδρεναλίνης. Πρέπει επίσης να δίδεται σε όσους έχουν άσθμα ή άλλο
αναπνευστικό ή/και καρδιαγγειακό νόσημα.
Βάσει ενδείξεων ασθενούς και διαθεσιμότητας εξοπλισμού, ενδέχεται να απαιτηθεί χορήγηση O2 υψηλής ροής
(τουλάχιστον 6-8 L/min), φλεβική προσπέλαση και ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση φυσιολογικού ορού 0,9%
NaCl, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (CPR). Κατ’ επέκταση, σε ανθεκτική αναφυλαξία ή συμμετοχή
λοιπών συστημάτων (π.χ. κατώτερου αναπνευστικού) ακολουθούνται τα επιμέρους εξειδικευμένα
πρωτόκολλα.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
1. Σε συμμετοχή κατώτερου αναπνευστικού, άμεση έναρξη χορήγησης O2 (4–6 L/min) καθώς και
νεφελοποίηση:
a. Σαλβουταμόλη
i.

Aerolin inh 100mcg (4 εισπνοές με ή χωρίς αεροθάλαμο)

ii.

Aerolin neb sol
a. Παιδί: 1 amp 2,5 mg/2,5 mL
b. Έφηβο/ενήλικα: 2,5 ή 5 mg

b. ή εναλλακτικά Σαλβουταμόλη+Ιπρατρόπιο (Berovent neb) (0,5+2,5) mg/2,5 mL
2. Σε υπόταση/καταπληξία:
a. IV χορήγηση ορού 0,9% NaCl
i.

Παιδιά: 20–40 mL/kg ΒΣ

ii.

Ενήλικες: 1–2 L σε 5–10 min

3. Σε ανθεκτική αναφυλαξία (όπως λήψη β-αναστολέων):
a. χορήγηση (IM ή SC) γλυκαγόνης [Glucagen Amp Inj, 1 mg(1 IU)]
4. Φάρμακο δεύτερης γραμμής το αντιισταμινικό διμεθινδένη IV (Fenistil inj sol 4 mg/4 mL, Histakut
1mg/mL– 4 mL) με αργή χορήγηση. Προτείνεται χορήγησή του με το πρώτο λίτρο ορού σε
υπόταση/καταπληξία ή εναλλακτικά σε 250–500 mL ορού 0,9% NaCl. Σε ασθενείς που μπορούν να
πάρουν από του στόματος αντιισταμινικά, μπορεί να χορηγηθεί tabl λεβοσετιριζίνη 5mg.
5. Σε συμμετοχή λάρυγγα (stridor), μπορεί να χορηγηθεί:
a. Adrenaline (amp 1mg/ml): 2-5ml σε νεφελοποίηση (αντί της ρακεμικής που δεν είναι
διαθέσιμη)
6. Για πρόληψη επιβραδυνόμενης απάντησης:
a. Υδροκορτιζόνη (προτιμητέα) (πχ. Solu-Cortef inj, Lyo-Cortin inj) ή μεθυλπρεδνιζολόνη (π.χ.
Solu-Medrol inj, Lyo-Drol inj) αργά IV ή IM
i.

Παιδί: 0.25-0.5mg/kg ΒΣ μεθυλπρεδνιζολόνης ή ισοδύναμου υδροκορτιζόνης, με
μέγιστη δόση: 40 mg

ii.

Ενήλικα: 200 mg υδροκορτιζόνη ή 40 mg μεθυλπρεδνιζολόνη
7

[Βασισμένο στο World Αllergy Οrganization anaphylaxis guidance 2020, WAO Journal. 2020; 13:100472]

World Allergy Organization 2018, Anaphylaxis: Diagnosis and Treatment, Επιμέλεια μετάφρασης: Μιχαήλ Π. Μακρής
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Παρακολούθηση ασθενούς
Πρέπει να καταγράφονται αναλυτικά όλα τα βήματα που διενεργούνται κατά την αντιμετώπιση της
αναφυλακτικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών στιγμών. Επιπρόσθετα, πρέπει να ληφθεί ένα
δείγμα αίματος του ασθενούς εντός 1-4 ωρών (κατά προτίμηση 2 ώρες μετά την αντίδραση). Απαιτείται και
δεύτερο δείγμα για μέτρηση της βασικής τιμής και σύγκριση με τη μέτρηση μετά την αντίδραση (λήψη μετά
24ωρο ή μεταγενέστερα). Τα δείγματα να σταλούν για μέτρηση τρυπτάσης ορού. Η λήψη γίνεται σε φιαλίδιο
για βιοχημικά και 5ml αρκούν με συντήρηση σε κανονικό ψυγείο. Αν η μέτρηση δεν γίνει την ίδια μέρα το
αίμα πρέπει να φυγοκεντρηθεί και να κρατηθεί στην ψύξη (2-8οC) ορός.
Η διάρκεια παρακολούθησης του ασθενούς μετά την αναφυλακτική αντίδραση πρέπει να εξατομικεύεται.
Συστήνεται διάρκεια 6-12 ωρών και ενδεχομένως περισσότερο σε σοβαρές περιπτώσεις (σε περίπτωση
shockσυνιστάται παρακολούθηση για 24 ώρες) και επί παρουσίας συννοσηροτήτων. Η διφασική αναφυλαξία
εντός 8 ωρών μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη και σε ποσοστό 20%.
Οι ασθενείς ιδανικά θα πρέπει να παραπέμπονται μετέπειτα σε ειδικούς για διερεύνηση.

[NICE: Anaphylaxis: assessment and referral after emergency treatment guidelines]
Διευκρινίσεις
Το γραπτό πρωτόκολλο για την αναφυλαξία πρέπει να είναι αναρτημένο σε εμφανές σημείο, να περιλαμβάνει
δόσεις για παιδιά και ενήλικες και τηλεφωνικούς αριθμούς για κλήση βοήθειας (ομάδα ανάνηψης, ΕΚΑΒ κ.λπ.).
Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει αλγόριθμους για τη χρονική καταγραφή των συμβάντων και κλινικών
παρατηρήσεων, των ζωτικών σημείων, των δόσεων των φαρμάκων, του οξυγόνου και των ενδοφλέβιων
υγρών. Ιδανικά, πρέπει να γίνεται εξάσκηση σε αυτό τακτικά.
Οι φιάλες οξυγόνου καθώς και η ημερομηνία λήξης των φαρμάκων πρέπει να ελέγχονται τακτικά, για
παράδειγμα κατά τη χρήση ή μηνιαίως, ώστε να συμπληρώνονται οι ελλείψεις.
Παιδί ορίζεται ο κάθε προεφηβικός ασθενής με βάρος λιγότερο από 35–40 kg και όχι με βάση την ηλικία. Για
τον υπολογισμό των δόσεων, βλέπε τους αναρτημένους πίνακες ΕΟΔΥ.
Εξοπλισμός
Φάρμακα

Πρώτης γραμμής
1. Αδρεναλίνη (1 mg/mL-εμπορίου) για ενδομυϊκή χορήγηση, μέγιστη δόση 0,5 mg (για ενήλικα) | 0,3
mg (για παιδιά) - ΠΡΟΣΟΧΗ χορηγείται με βελόνα 22 – 25 G

Δεύτερης γραμμής
1. Η1-αντιισταμινικά για ενδοφλέβια χορήγηση (π.χ.διμεθινδένη)
2. β2-αδρενεργικοί αγωνιστές (π.χ. σαλβουταμόλη) σε inhaler (100mcg/puff) διάλυμα 2,5 mg/3 mL ή 5
mg/3 mL (για ενήλικα), [2,5 mg/ 3 mL (για παιδί)] με νεφελοποίηση και μάσκα προσώπου
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3. Κορτικοστεροειδή ενδοφλεβίως, π.χ. υδροκορτιζόνη 200 mg (για ενήλικα) | (μέγιστη δόση 100 mg σε
παιδιά) ή μεθυλπρενδιζολόνη40mg (ενήλικα) | (1 mg/kg, μέγιστη δόση 40 mg για παιδιά)
4. Γλυκαγόνη (Glucagen inj 1 mg/mL) για την περίπτωση ανθεκτικής στην αδρεναλίνηαναφυλαξίας, σε
ασθενείς που λαμβάνουν β-αναστολείς
Υλικά

Για διαχείριση του αεραγωγού
1. Παροχή οξυγόνου ή φιάλη οξυγόνου
2. Μάσκα Ambu (μάσκα, βαλβίδα, σάκος), με reservoir [όγκου 700–1000 mL (για ενήλικα)] | 100–700
mL (για παιδιά)
3. Aεροθάλαμος (aerochamber) ενηλίκων και παιδιών
4. Ρινικός σωλήνας, λαρυγγική μάσκα αεραγωγών
5. Μάσκες προσώπου μιας χρήσης (για βρέφος, παιδί, ενήλικα)
6. Νεφελοποιητές
7. Στοματοφαρυγγικός σωλήνας 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm
8. Υλικά για αναρρόφηση

Για αντιμετώπιση της υπότασης και της καταπληξίας (shock)
1. Υλικά για τη χορήγηση μεγάλου όγκου υγρών γρήγορα (π.χ. 0,9% φυσιολογικό ορό-σάκοι 1 Lτουλάχιστον 3L), αντισηπτικό υγρό και τολύπια βάμβακος
2. Αιμοστατική ταινία ή λάστιχο (tourniquet)
3. Ενδοφλέβιοι καθετήρες (14, 16, 18, 20, 22 gauge-κάνουλα μεγάλου εύρους οπής)
4. Πεταλούδες (19, 21, 23, 25 gauge)
5. Σύριγγες (1 mL, 10 mL, 20 mL) με βελόνες 22-25G (25mm) συνιστώνται για όλες τις ηλικιακές ομάδες
(ενδεχομένως να προτιμώνται για τα νεογνά των 16mm και για υπέρβαρους ενήλικες των 38mm)
6. Συσκευές ορού για στάγδην έγχυση και σωλήνωση επέκτασης
7. Τ συνδέσμους
8. 3-way στρόφιγγες
9. Νάρθηκες άκρου (4 μεγέθη)

Άλλα υλικά
1. Γραπτό πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης της αναφυλαξίας
2. Διάγραμμα για καταγραφή χρόνων και συμβάντων
3. Κολλητική ταινία
4. Γάντια (προτιμητέα τα χωρίς φυσικό λάστιχο, latex-free)
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Εργαλεία

Απαραίτητα
1. Στηθοσκόπιο
2. Σφυγμομανόμετρο με περιβραχιόνια για βρέφη, παιδιά, ενήλικες, παχύσαρκους ενήλικες
3. Ρολόι χειρός ή τοίχου
4. Οποιαδήποτε επίπεδη σκληρή επιφάνεια για χρήση κατά την καρδιοαναπνευστική ανάνηψη
5. Συσκευή αναρρόφησης
6. Συσκευές για χορήγηση μεγάλων όγκων ενδοφλέβιων υγρών με γρήγορο ρυθμό

Επιθυμητά
1. Ηλεκτροκαρδιογράφος
2. Εξοπλισμός για μη επεμβατική παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης
3. Εξοπλισμός για μη επεμβατική καταγραφή της καρδιακής λειτουργίας
4. Οξύμετρο
5. Απινιδωτής
6. Υλικά για διασωλήνωση

[Βάσει οδηγιών Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy (2020) και World allergy organization
anaphylaxis guidance 2020, WAO Journal. 2020; 13]
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Αλγόριθμος Αναφυλαξίας
Είναι Αναφυλαξία;
(Α) Αεραγωγός, (B) Αναπνοή, (C) Κυκλοφορία,
(D) Νευρολογική Κατάσταση
(E) Έκθεση/ Περιβαλλοντικές Συνθήκες

Κλήση για βοήθεια (166/112)
Τοποθέτηση ασθενούς σε ύπτια θέση
με ανασηκωμένα κάτω άκρα
ΑΜΕΣΑ
Χορήγηση αδρεναλίνης EM

Περαιτέρω υποστήριξη
Προσπέλαση αεραγωγού
Χορήγηση O2
Χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως
Χρήση φαρμάκων 2ης γραμμής
(διμεθινδένη, υδροκορτιζόνη)

Έλεγχος ζωτικών σημείων
SpΟ2
ΗΚΓ
Αρτηριακή Πίεση

(1) Συνοπτικές συστάσεις δοσολογίας αδρεναλίνης ανάλογα με
το Σωματικό Βάρος (ΣΒ), ανά 5-15 λεπτά, έως 3 φορές:
ΣΒ 10–25 kg: 0,01 mg/kg ΒΣ έως 150 μg (0,15 mg)
ΣΒ 25–30 kg: 300 μg (0,3 mg) [7-12 ετών]
ΣΒ>30 kg: 300 - 500 μg (0,3 - 0,5 mg) [0,5mg >12 ετών]
Διμεθινδένη

(3)

(ΕΦ αργά)

Ενήλικες/ Παιδιά > 12 ετών
Παιδιά 6-12 ετών
Παιδιά 6 μηνών - 6 ετών
Παιδιά < 6 μηνών

10mg
-

(2) Συνοπτικές συστάσεις
χορήγησης υγρών:
Ενήλικες: 500-1000mL
Παιδιά: κρυσταλλοειδή
20mL/ kg
Υδροκορτιζόνη
(αργά ΕΦ ή ΕΜ)

200mg
100mg
50mg
25mg
Μεθυλ-πρεδνιζολόνη
(αργά ΕΦ ή ΕΜ)

Παιδιά
Ενήλικες

1 mg/kg ΒΣ, μέγιστη δόση: 40 mg
40 mg

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄
Εμβολιαζμόρ με ηο εμβόλιο mRNA COVID-19 Comirnaty
ηηρ Pfizer-BioNTech
Οδηγόρ για ζυζηή αποθήκεςζη, πποεηοιμαζία και σοπήγηζη ηος εμβολίος
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ
Καηά ηελ παξαιαβή, επηζεσξήζηε ην δνρείν ζεξκηθήο απνζηνιήο γηα λα επηβεβαηώζεηε όηη όιεο νη
παξαγγειζείζεο πνζόηεηεο παξαιήθζεθαλ ζε θαιή θαηάζηαζε κε όια ηα θηαιίδηα αλέπαθα.

ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΔΟΕΧΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΤΞΗ
1. Πξνγξακκαηίζηε ηνλ αξηζκό ησλ εκβνιίσλ πνπ ζα ρξεηαζηείηε γηα ηελ εκέξα
θαη αθαηξέζηε ηνλ αξηζκό ησλ θηαιηδίσλ πνιιαπιώλ δόζεσλ πνπ ζα
ρξεηαζηείηε από ηνλ θαηαςύθηε ή ην δνρείν ζεξκηθήο απνζηνιήο. Μεηά ηελ
αλαζύζηαζε, θάζε θηαιίδην πνιιαπιώλ δόζεσλ πεξηέρεη 6 δόζεηο.
2. Καηαγξάςηε ηνλ αξηζκό ησλ δόζεσλ ζην αξρείν θαηαγξαθήο παξαθνινύζεζεο πνπ δηαζέηεηε ή ζην αληίζηνηρν ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην
πξνζσπηθό ζαο.
3. Απνςύμηε κε αξαησκέλα θηαιίδηα πνιιαπιώλ δόζεσλ βάδνληάο ηα ζην
ςπγείν (ζεξκνθξαζία 2°C έσο 8°C). Σα κε αλαζπζηαζέληα θηαιίδηα κπνξνύλ
λα απνζεθεπηνύλ ζην ςπγείν γηα έσο 5 εκέξεο (120 ώξεο).
Ο πιήξεο δίζθνο θηαιηδίσλ πνιιαπιώλ δόζεσλ ρξεηάδεηαη απόςπμε γηα 3 ώξεο.
Σα κεκνλσκέλα θηαιίδηα ρξεηάδνληαη ιηγόηεξν ρξόλν απόςπμεο (30 ιεπηά).
Δάλ απαηηείηαη εκβόιην γηα άκεζε ρξήζε, ηα θαηεςπγκέλα θηαιίδηα κπνξνύλ
επίζεο λα μεπαγώζνπλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (έσο 30°C) ζε 30 ιεπηά.

ΠΡΟΘΗΚΗ ΔΙΑΛΤΣΗ
1. Βγάιηε έλα απνςπγκέλν θηαιίδην ηνπ εκβνιίνπ Comirnaty ηεο PﬁzerBioNTech από ην ςπγείν θαη αθήζηε ην λα θηάζεη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.
Δάλ ρξεζηκνπνηείηε θαηεςπγκέλν θηαιίδην, ην αθήλεηε 30 ιεπηά ζε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα λα μεπαγώζεη.
Πξηλ από ηελ πξνζζήθε ηνπ δηαιύηε, ηα θηαιίδηα πνιιαπιώλ δόζεσλ κπνξνύλ
λα δηαηεξεζνύλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα δηάζηεκα όρη πεξηζζόηεξν από 2
ώξεο, δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ ζην ςπγείν. Σα θιαλίδια πος
έσοςν αποτςσθεί δεν μποπούν να καηατςσθούν ξανά.
Σν απνςπγκέλν εκβόιην πξηλ ηελ πξνζζήθε ηνπ δηαιύηε, είλαη ελαηώξεκα
ιεπθό έσο ππόιεπθν. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ρξήζε, ειέγρεηε ηαθηηθά ηα
θηαιίδηα πνιιαπιώλ δόζεσλ γηα λα βεβαησζείηε όηη δελ ππάξρνπλ ζσκαηίδηα
ή/θαη απνρξσκαηηζκόο.
2. Μεηά ηελ απόςπμε θαη πξηλ από ηελ πξνζζήθε ηνπ δηαιύηε, βεβαησζείηε όηη
ην θηαιίδην είλαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Αλαζηξέςηε ήπηα 10 θνξέο ην
θηαιίδην γηα αλάκημε. Μελ αλαηαξάζζεηε.

3. Υξεζηκνπνηώληαο άζεπηε ηερληθή, θαζαξίζηε ην πώκα ηνπ θηαιηδίνπ κε
ηνιύπην βάκβαθνο εκπνηηζκέλν κε αιθννινύρν δηάιπκα. Πάξηε κηα ζύξηγγα
ησλ 2,5 mL γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αξαίσζεο (κηα ζύξηγγα ησλ 5 mL είλαη
επίζεο απνδεθηή) θαη εθαξκόζηε κηα βειόλε 23 G ή κηθξόηεξεο δηακέηξνπ ζην
άθξν ηεο. ηε ζπλέρεηα, αξαηώζηε ην πεξηερόκελν ηνπ απνςπγκέλνπ θηαιηδίνπ
ηνπ εκβνιίνπ Comirnaty ηεο Pﬁzer-BioNTech πξνζζέηνληαο ζην θηαιίδην 1,8
mL 0,9% Sodium Chloride (δηαιύηεο).
Δλδέρεηαη λα αηζζαλζείηε θάπνηα πίεζε ζην θηαιίδην θαζώο πξνζζέηεηε ην
δηαιύηε. Βεβαησζείηε όηη ε πίεζε ηνπ θηαιηδίνπ εμηζνξξνπείηαη αλαξξνθώληαο
1,8mL αέξα ζηελ άδεηα ζύξηγγα ηνπ δηαιύηε πξηλ αθαηξέζεηε ηε βειόλα από
ην θηαιίδην.
Φπονηίζηε να αποππίτεηε ηςσόν διάλςμα πος απομένει ζηο θιαλίδιο
ηος διαλύηη 0,9% Sodium Chloride – ηο ςπόλοιπο από ηο ανοισηό
θιαλίδιο διαλύηη δεν ππέπει να σπηζιμοποιηθεί ζε επόμενη απαίυζη.
Μεηά ηελ αξαίσ ζε, ην θηαιή δην πεξηέρεη 2,25 mL από ηα νπνία κπνξνύλ λα
εμαρζνύλ 6 δόζεηο ησλ 0,3 mL.

4. Αλαζηξέςηε ήπηα 10 θνξέο ην θηαιίδην γηα αλάκημε. Μελ αλαηαξάζζεηε.

5. Καηαγξάςηε ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ηεο αλαζύζηαζεο ζην θαηάιιειν
κέξνο ζηελ εηηθέηα θηαιηδίνπ ηνπ εκβνιίνπ Comirnaty ηεο Pﬁzer-BioNTech. Σν
απνςπγκέλν ή αξαησκέλν εκβόιην κπνξεί λα εθηεζεί ζε ζπλζήθεο θσηηζκνύ
δσκαηίνπ. Απνθύγεηε ηελ έθζεζε ζην άκεζν ειηαθό θσο θαη ζε ππεξηώδεο
θσο.
Υξεζηκνπνηήζηε ην εληόο 6 σξώλ από ηε ζηηγκή ηεο αλαζύζηαζεο. Δάλ δελ
ρξεζηκνπνηεζεί εληόο 6 σξώλ, πξέπεη λα απνξξηθζεί.

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΥΟΡΗΓΗΗ
Γηα θάζε επηπιένλ δόζε, ρξεζηκνπνηήζηε κηα λέα απνζηεηξσκέλε ζύξηγγα 1 mL θαη κία ή δύν βειόλεο (κηα
βειόλα 23 G ή 25 G γηα ηελ αλαξξόθεζε από ην θηαιίδην πνιιαπιώλ δόζεσλ θαη κία λέα βειόλα 23 ή 25 G
γηα ηελ ελδνκπτθή ρνξήγεζε, εθόζνλ ρξεηαζηεί λα ηελ αιιάμεηε).
Γηα λα πξνεηνηκάζεηε κεκνλσκέλεο δόζεηο ησλ 0,3 mL από ην αξαησκέλν θηαιίδην πνιιαπιώλ δόζεσλ:
1. Υξεζηκνπνηήζηε άζεπηε ηερληθή, θαζαξίζηε ην πώκα ηνπ θηαιηδίνπ ηνπ
εκβνιίνπ κε ηνιύπην βάκβαθνο εκπνηηζκέλν κε αιθννινύρν δηάιπκα θαη
αθήζηε ην λα ζηεγλώζεη.
2. Πάξηε ηελ απνζηεηξσκέλε ζύξηγγα 1 mL, θαηάιιειε γηα ελδνκπτθή έλεζε
θαη εθαξκόζηε κηα βειόλε 23 ή 25 G ζην άθξν ηεο.
3. Κξαηήζηε ζηαζεξά ην θηαιίδην θαη εηζάγεηε ηε βειόλα ζε δηαθνξεηηθό θάζε
θνξά ζεκείν, ώζηε λα κε θζαξεί ην πιαζηηθό θαπάθη από ηηο επαλεηιεκκέλεο
ρξήζεηο. Αξρηθά αλαξξνθήζηε κε πξνζνρή ιίγν παξαπάλσ από ηα 0,3 mL πνπ
είλαη ε επηζπκεηή πνζόηεηα, θξνληίδνληαο ε θνξπθή ηεο βειόλαο λα
βξίζθεηαη θάησ από ην επίπεδν ηεο νπζίαο ζην θηαιίδην. Με ηε ζύξηγγα ζε
όξζηα ζέζε, δηαιύζηε ρηππώληαο ηηο ηπρόλ ππάξρνπζεο θπζαιίδεο αέξα θαη
αθαηξέζηε ηνλ αέξα θαη ηελ πεξίζζεηα εκβνιίνπ. Ππέπει να γίνοςν με
πποζοσή οι καηάλληλοι σειπιζμοί για ηην απομάκπςνζη ηυν
θςζαλίδυν αέπα με ηη βελόνα ακόμα ζηο θιαλίδιο, για να
αποθεςσθεί η απώλεια ποζόηηηαρ εμβολίος και να εξαζθαλιζηεί η 6η
δόζη. Βεβαησζείηε πσο έρεηε αθξηβώο 0,3 mL ζηε ζύξηγγά ζαο πξηλ ηελ
αθαίξεζε ηεο βειόλαο από ην θηαιίδην.
Εάν η ποζόηηηα εμβολίος πος απομένει ζηο θιαλίδιο δεν μποπεί να
παπέσει μια πλήπη δόζη 0,3 mL, αποππίτηε ηο θιαλίδιο και
οποιονδήποηε πεπίζζιο όγκο. Είναι λάθορ να ζςγκενηπώνεηε πεπίζζιο
εμβόλιο από πολλαπλά θιαλίδια.
Γελ είλαη απαξαίηεην, ζύκθσλα κε ηελ πεξίιεςε ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ
πξντόληνο, λα αιιάδεηε βειόλα ζην ελδηάκεζν ηεο αλαξξόθεζεο ηνπ εκβνιίνπ
από ην θηαιίδην θαη ηεο έλεζήο ηνπ ζηνλ εκβνιηαδόκελν, εθηόο αλ εθηηκάηε όηη
ε βειόλα έρεη θζαξεί ή επηκνιπλζεί. Αλ πξνρσξήζεηε ζε αληηθαηάζηαζε ηεο
πξώηεο βειόλαο από ηε ζύξηγγα, (πνπ απνηειεί θαη επηζηεκνληθά νξζόηεξε
πξαθηηθή γηα ηελ πξόιεςε ινηκώμεσλ), πξηλ ηελ αληηθαηαζηήζεηε, ηξαβήμηε
πξνζεθηηθά ην έκβνιν από ην 0,3 mL ζην ζεκείν 0,35 mL, έσο όηνπ εηζέιζεη
κηα κηθξή πνζόηεηα αέξα, γηα λα αδεηάζεη ην πεξηερόκελν ηεο βειόλαο κέζα
ζηε ζύξηγγα θαη λα απνθύγεηε ηπρόλ απώιεηα ηνπ δηαιύκαηνο θαηά ηελ
αιιαγή ηεο βειόλαο. Αθαηξέζηε ηε βειόλα θαη απνξξίςηε ηελ ζην θπηίν
αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ. Πάξηε κηα δεύηεξε βειόλα 23 G ή 25 G (αλάινγα κε
ην ζσκαηόηππν ηνπ εκβνιηαδόκελνπ) θαη εθαξκόζηε ηελ ζηε ζύξηγγα.
4. Πξηλ από ηε ρνξήγεζε, αμηνινγήζηε ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηηο
άζεπηεο ηερληθέο. Γείηε πξνζεθηηθά πξηλ από ηε ρνξήγεζε θαη:
▪ επαιεζεύζηε ηνλ ηειηθό όγθν δνζνινγίαο 0,3 mL ζηε ζύξηγγα,
▪ βεβαησζείηε όηη ε πξνεηνηκαζκέλε ζύξηγγα κε ην εκβόιην είλαη ζε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.
Δάλ εληνπίζεηε θάπνην ιάζνο θαηά ηνλ ηειηθό έιεγρν, κελ ρνξεγείηε ην
εκβόιην.

5. Οη έηνηκεο ζύξηγγεο κε ηε ζσζηή δόζε εκβνιίνπ πξέπεη λα ρνξεγνύληαη
ακέζσο ζε αζζελή. Υνξεγήζηε ην εκβόιην Comirnaty ηεο Pﬁzer-BioNTech
ελδνκπτθά ζην δειηνεηδή κπ ηνπ κε θπξίαξρνπ βξαρίνλα. Φξνληίζηε λα
απνξξίςεηε ακέζσο ηηο ρξεζηκνπνηεκέλεο βειόλεο ζε δνρείν αηρκεξώλ
αληηθεηκέλσλ.
6. Καηαγξάςηε ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ρνξήγεζεο θαη πξνγξακκαηίζηε
ηε δεύηεξε δόζε ζε 21 εκέξεο.

ΑΦΑΛΗ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΤΛΙΚΧΝ
1. Απνξξίςηε ηα αξαησκέλα θηαιίδηα πνπ:
▪ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πιήξσο γηα ηε ρνξήγεζε εκβνιηαζκώλ.
▪ έρνπλ πεξάζεη έμη ή πεξηζζόηεξεο ώξεο κεηά από ηε ζηηγκή ηεο
αξαίσζεο.
Απνξξίςηε ηα θηαιίδηα ζε δνρείν αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ σο ηαηξηθά απόβιεηα
γηα λα βεβαησζείηε όηη θαηαζηξέθνληαη νξηζηηθά. Απνξξίςηε ηνπο δίζθνπο
θηαιηδίσλ σο ηαηξηθά απόβιεηα, ώζηε λα κελ κπνξνύλ λα
επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ.
2.
Δπηζηξέςηε
ην
δνρείν
ζεξκηθήο
απνζηνιήο
θαη
όια
ηα
επαλαρξεζηκνπνηήζηκα εμαξηήκαηα εληόο 20 εκεξώλ από ηελ παξάδνζε.

Πηγή Πληποθοπιών: THE S.T.E.P.S. to Pﬁzer-BioNTech COVID-19 Vaccination
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ,
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_el.pdf
(πξνζπέιαζε 17 Ιαλνπαξίνπ 2021)
Επιμέλεια - Πποζαπμογή: Δζληθή Δπηηξνπή Δκβνιηαζκώλ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Γενικές οδηγίες χρήσης του Εμβολίου Moderna mRNA-1273
Συστατικά εμβολίου mRNA-1273
Το εμβόλιο περιέχει:
●

100 mcg mRNA

●

Λιπίδια (SM-102, χοληστερόλη, DSPC, PEG2000-DMG)

●

Ρυθμιστικό διάλυμα tris (tris βάση ή τρομεταμόλη, tris HCL ή υδροχλωρική
τρομεταμόλη, οξικό οξύ, οξικό νάτριο, σουκρόζη)

Το εμβόλιο ΔΕΝ περιέχει:
●

Ανοσοενισχυτικά (συμπεριλαμβανομένου του αλουμίνιου)

●

Αντιβιοτικά

●

Προϊόντα ζωικής ή ανθρώπινης προέλευσης συμπεριλαμβανομένων και των
εμβρυϊκών ιστών

●

Συντηρητικά συμπεριλαμβανομένης της θειομερσάλης

Το πώμα του φιαλιδίου δεν περιέχει Latex.

Πληροφορίες συσκευασίας (μπορεί να ποικίλλει)
●

Συσκευασμένα φιαλίδια πολλαπλών δόσεων (10 δόσεις ανά φιαλίδιο).

●

Κάθε συσκευασία περιέχει 10 φιαλίδια (100 δόσεις).

●

Κάθε θήκη μεταφοράς περιέχει 12 συσκευασίες (120 φιαλίδια).

●

Η κάθε παλέτα περιέχει 96 θήκες μεταφοράς (1152 θήκες μεταφοράς).

Προετοιμασία και χορήγηση εμβολίου
•

Κάθε φιαλίδιο περιέχει 10 δόσεις του εμβολίου.

•

Δεν απαιτείται αραίωση του περιεχομένου τουκάθε
φιαλιδίου.

•

Μετά την απόψυξη, ανακινείστε ελαφρά το φιαλίδιο

•

Για τη χορήγηση απαιτείται η προετοιμασία της
κατάλληλης σύριγγας, που θα πρέπεινα να αλλάζει σε
κάθε νέα δόση χορήγησης.

•

Αναρροφείστε 0,5 ml και χορηγείστε το εμβόλιο
ενδομυϊκά στον δελτοειδή μυ.

Φύλαξη φιαλιδίων εμβολίου που δεν έχουν ανοιχτεί
Υπάρχουν διάφορες επιλογές φύλαξης των φιαλιδίων πολλαπλών δόσεων που δεν έχουν
ανοιχτεί.

-25˚C έως -15˚C έως 6 μήνες.

Κατάψυξη

Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασία
χαμηλότερη των -40˚C.
Δεν επιτρέπεται η χρήση ξηρού πάγου.

2˚C έως 8˚C έως 30 ημέρες εντός του

Ψυγείο

χρονικού περιθωρίου της ημερομηνίας
λήξης.

Θερμοκρασία
δωματίου

15˚C έως 25˚C έως 12 ώρες μετά την
μετακίνηση εκτός ψυγείου.

•

Όλες οι πληροφορίες φύλαξης αφορούν φιαλίδια που δεν έχουν λήξει.

•

Η χρήση θα πρέπει να γίνεται σε προϋπάρχουσες δομές εμβολιασμού.

•

Προστατέψτε το εμβόλιο από το φως.

•

Κάθε εμβόλιο που έχει αποψυχθεί δεν πρέπει να επαναψύχεται.

Φύλαξη φιαλιδίων που έχουν ανοιχτεί
Τα φιαλίδια πολλαπλών δόσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί (τρυπηθεί με βελόνη) θα πρέπει
να φυλάσσονται σε θερμοκρασία μεταξύ 2˚C έως 25˚C το πολύ για 6 ώρες.
Μετά από 6 ώρες τα φιαλίδια θα πρέπει να απορρίπτονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
Γενικές οδηγίες χρήσης του Εμβολίου ChAdOx1 AstraZeneca Oxford
COVID-19*
▪

Ενέσιμο διάλυμα για Ενδομυϊκή χρήση.

▪

Συσκευασμένο σε φιαλίδια πολλαπλών δόσεων (8 ή 10 δόσεις ανά φιαλίδιο).

▪

Μία δόση (0,5 ml) περιέχει: COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S recombinant) 5 x 1010 vp.

Ειδικές συνθήκες φύλαξης/αποθήκευσης
Μη ανοιγμένο φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων
▪

Φυλάξτε σε ψυγείο (2 με 8°C). Να μην καταψύχεται.

▪

Κρατείστε τα φιαλίδια στο εξωτερικό κουτί για να προφυλάσσονται από το φως.

Ανοιγμένο φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων
▪

Για συνθήκες φύλαξης μετά το πρώτο άνοιγμα, δείτε πιο κάτω.

Διάρκεια ζωής
Μη ανοιγμένο φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων
▪

6 μήνες

Ανοιγμένο φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων
Μετά το πρώτο άνοιγμα, χημική και φυσική σταθερότητα κατά την χρήση έχει δειχθεί από την στιγμή
του τρυπήματος του φιαλιδίου μέχρι την χορήγηση για όχι περισσότερο από:
▪

6 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι 30℃.

▪

48 ώρες σε ψυγείο (2 με 8°C). Ν
 α μην καταψύχεται.

Εάν και οι δύο θερμοκρασίες αποθήκευσης χρησιμοποιούνται, ο συνολικός συγκεντρωτικός χρόνος δεν
πρέπει να υπερβεί τις 48 ώρες από την στιγμή του πρώτου ανοίγματος/τρυπήματος του φιαλιδίου.
Χορήγηση
To Εμβόλιο ChAdOx1 AstraZeneca Oxford COVID-19 είναι ένα άχρωμο προς ελαφρώς κίτρινο
αδιαφανές διάλυμα. Το εμβόλιο θα πρέπει να επιθεωρείται οπτικά για σωματίδια και αποχρωματισμό
πριν τη χορήγηση. Πετάξτε το φιαλίδιο εάν το διάλυμα είναι αποχρωματισμένο ή παρατηρούνται
εμφανή σωματίδια. Μην ανακινείτε το φιαλίδιο.
Διαδικασία εμβολιασμού
1. Χρησιμοποιήστε ασηπτική τεχνική, καθαρίστε το πώμα του φιαλιδίου εμβολίου με τολύπιο βάμβακος
εμποτισμένου με αλκοολούχο διάλυμα. Πάρτε μια αποστειρωμένη σύριγγα 1mL κατάλληλη για

ενδομυϊκή ένεση και εφαρμόστε μια βελόνη 21G στο άκρο της. Κρατήστε σταθερά το φιαλίδιο και
εισάγετε τη βελόνη.
Αναρροφήστε με προσοχή λίγο παραπάνω από τα

0,5 mL που είναι η επιθυμητή ποσότητα,

φροντίζοντας η κορυφή της βελόνας να βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της ουσίας στο φιαλίδιο. Με τη
σύριγγα σε όρθια θέση, διαλύστε χτυπώντας τις τυχόν υπάρχουσες φυσαλίδες αέρα και αφαιρέστε τον
αέρα και την περίσσεια εμβολίου. Πρέπει να γίνουν με προσοχή οι κατάλληλοι χειρισμοί

για την

απομάκρυνση των φυσαλίδων αέρα με τη βελόνα ακόμα στο φιαλίδιο για να αποφευχθεί η απώλεια
ποσότητας εμβολίου.
2. Πριν αφαιρέσετε την πρώτη βελόνα από τη σύριγγα τραβήξτε ξανά το έμβολο της σύριγγας έως
ότου εισέλθει μια μικρή ποσότητα αέρα για να αποφύγετε την απώλεια του διαλύματος κατά την
αλλαγή της βελόνας. Αφαιρέστε τη βελόνα και απορρίψτε την στο κυτίο αιχμηρών αντικειμένων. Πάρτε
μια δεύτερη βελόνα 23G ή 25G (ανάλογα με τον ασθενή σας) και εφαρμόστε την στη σύριγγα.
3. Για κάθε επιπλέον δόση, χρησιμοποιήστε μια νέα αποστειρωμένη σύριγγα και δύο βελόνες (μία
βελόνα 21G για την αναρρόφηση από το φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων και μία βελόνα 23 ή 25 G για την
ενδομυική χορήγηση). Βεβαιωθείτε ότι το πώμα του φιαλιδίου καθαρίζεται με τολύπιο βάμβακος
εμποτισμένου με αλκοολούχο διάλυμα πριν από κάθε αναρρόφηση δόσεων εμβολίου. Οι έτοιμες
σύριγγες με τη δόση εμβολίου πρέπει να χορηγούνται αμέσως. Φροντίστε να απορρίψετε αμέσως τις
χρησιμοποιημένες βελόνες σε ένα δοχείο αιχμηρών αντικειμένων.
Είναι φυσιολογικό να παραμείνει υγρό στο φιαλίδιο μετά την λήψη της τελευταίας δόσης.
Απόρριψη
Το Εμβόλιο ChAdOx1 AstraZeneca Oxford COVID-19 περιέχει γενετικά τροποποιημένο οργανισμό
(GMO). Κάθε αχρησιμοποίητο εμβόλιο ή υλικό απόρριψης πρέπει να χειρίζεται σύμφωνα με τους
τοπικές οδηγίες. Διαρροές πρέπει να απολυμαίνονται με κατάλληλο ιοκτόνο παράγοντα.
*Τα παραπάνω είναι σε διαδικασία αξιολόγησης/έγκρισης από τον ΕΜΑ και μπορεί να αλλάξουν
μέχρι την έγκριση του εμβολίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.
Λίστα Ελέγχου Ποιότητας Καλών Πρακτικών για τα
Εμβολιαστικά Κέντρα COVID-19

Ημερομηνία: ___/___/202….

Εμβολιαστικό Κέντρο:…………………….…..…………

Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου:…………………………………………..Υπογραφή:

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
(δείτε αναλυτικό οδηγό για βοήθεια στη συμπλήρωση)
1. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
(έλεγχος πριν την έναρξη λειτουργίας του κέντρου)
A) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝΣΧΟΛΙΟ
1.Τα εμβόλια μεταφέρθηκαν στο εμβολιαστικό κέντρο σε συνθήκες ψυχρής αλυσίδας

ΝΑΙ

ΟΧΙ*

2.Υπάρχει αυτόματη καταγραφή της θερμοκρασίας μεταφοράς των εμβολίων

ΝΑΙ

ΟΧΙ*

3.Κατά την άφιξη τα εμβόλια αποσυσκευάστηκαν αμέσως και τοποθετήθηκαν σε κατάλληλο εξοπλισμό αποθήκευσης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4.Κατά την άφιξη στο κέντρο, τα εμβόλια βρίσκονταν ακόμη εντός του συνιστώμενου εύρους θερμοκρασίας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5.Κατά την άφιξη στο κέντρο, τα εμβόλια παρέμειναν προφυλαγμένα από το φως

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6. Κατά την άφιξη στο κέντρο, ελέγχθηκαν οι ημερομηνίες λήξης των εμβολίων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

7.Υπάρχει πρόβλεψη σε περίπτωση που τα εμβόλια πρέπει να αντικατασταθούν

ΝΑΙ

ΟΧΙ

8.Υπάρχει προκαθορισμένος χώρος για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

9.Υπάρχει στο χώρο ένα κιτ έκτακτης ανάγκης για αντιμετώπιση αναφυλαξίας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

10. Ο εποπτεύων ιατρός του κέντρου είναι εκπαιδευμένος στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR) και όλοι οι
επαγγελματίες υγείας του κέντρου είναι εξοικειωμένοι με τα σημεία και τα συμπτώματα αναφυλαξίας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

11. Παρέχονται επαρκή αποθέματα υλικών για πρόληψη επιμολύνσεων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

12. Τα μέλη του προσωπικού που χορηγούν εμβόλια έχουν εξοικειωθεί πλήρως με τις οδηγίες χορήγησης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

13. Υπάρχει εν ισχύ, διαδικασία ελέγχου για αντενδείξεις και προφυλάξεις

ΝΑΙ

ΟΧΙ

14. Υπάρχει επαρκής αριθμός ενημερωτικών εντύπων σχετικά με το εμβόλιο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

15. Έχει προκαθοριστεί συγκεκριμένος χώρος για την προετοιμασία των εμβολίων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

16.Υπάρχει επαρκής ποσότητα μέσων ατομικής προστασίας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

17.Υπάρχει επαρκής ποσότητα αλκοολούχου διαλύματος

ΝΑΙ

ΟΧΙ

18. Είναι διαθέσιμα προϊόντα καθαρισμού επιφανειών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

19.Έχουν τοποθετηθεί στο κέντρο σημάνσεις για να καθοδηγούν τους ασθενείς να διατηρούν αποστάσεις

ΝΑΙ

ΟΧΙ

20.Υφίσταται επαρκής διάθεση θερμομέτρων και ερωτηματολόγιων ελέγχου συμπτωμάτων COVID-19

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Β) ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ (κατά την άφιξη στο κέντρο)

Γ) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ

Δ) ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ COVID-19 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

* Σε αρνητική απάντηση επικοινωνία με υπεύθυνους

2. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
(έλεγχος κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της ημερήσιας λειτουργίας του κέντρου)
A) ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΟ

21. Τα εμβόλια συντηρούνται σε κατάλληλο εξοπλισμό αποθήκευσης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

22. Γίνεται έλεγχος και καταγραφή της θερμοκρασίας συντήρησης τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

23.Τα εμβόλια προφυλάσσονται από το φως

ΝΑΙ

ΟΧΙ

24.Οι ημερομηνίες λήξης των εμβολίων και των διαλυτών ελέγχονται ξανά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

25.Τα εμβόλια προετοιμάζονται σε μια καθαρή προκαθορισμένη περιοχή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

26. Εάν χρησιμοποιείτε ανασυσταθέντα εμβόλια, αυτά πρέπει να προετοιμάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

27.Τα εμβόλια προετοιμάζονται κατά τη στιγμή της χορήγησης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

28. Εάν τα εμβόλια προέρχονται από ένα φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων, μόνο το περιεχόμενο του συγκεκριμένου
φιαλιδίου πρέπει να χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

29. Μόλις τα εμβόλια αναρροφηθούν στη σύριγγα διατηρούνται στο συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

30. Πληροφοριακό υλικό για τα εμβόλια χρησιμοποιείται για την ενημέρωση κάθε πολίτη πριν τον εμβολιασμό

ΝΑΙ

ΟΧΙ

31. Όλοι οι πολίτες ελέγχονται με ερωτηματολόγιο για αντενδείξεις και προφυλάξεις για τα συγκεκριμένα εμβόλια

ΝΑΙ

ΟΧΙ

32. Το προσωπικό χρησιμοποιεί ορθές τεχνικές υγιεινής

ΝΑΙ

ΟΧΙ

33.Το προσωπικό πραγματοποιεί τριπλό έλεγχο ετικετών πριν από τη χορήγηση εμβολίου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

34. Τα εμβόλια έχουν την προβλεπόμενη εμφάνιση σύμφωνα με την περιγραφή της παραγωγού εταιρείας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

35. Τα μέλη του προσωπικού χορηγούν μόνο εμβόλια που έχουν προετοιμάσει οι ίδιοι

ΝΑΙ

ΟΧΙ

36. Τα εμβόλια χορηγούνται χρησιμοποιώντας άσηπτες τεχνικές

ΝΑΙ

ΟΧΙ

37.Το προσωπικό χορηγεί το εμβόλιο κατόπιν επαλήθευσης των στοιχείων του εμβολιαζόμενου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

38. Η χορήγηση των εμβολίων γίνεται αποκλειστικά βάσει των οδηγιών της παραγωγού εταιρείας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

39. Το προσωπικό χορηγεί την συνιστώμενη δόση του εμβολίου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

40. Για εμβόλια που απαιτούν περισσότερες από μία δόση, χορηγείταιη τρέχουσα δόση στο σωστό χρονικό διάστημα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

41. Αν παρατηρηθούν σφάλματα χορήγησης εμβολίου, λαμβάνονται αμέσως διορθωτικά μέτρα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

42.Οι πολίτες ενθαρρύνονται να παραμένουν στο εμβολιαστικό κέντρο για 15 λεπτά μετά τον εμβολιασμό

ΝΑΙ

ΟΧΙ

43.Νέες βελόνες και μια νέα σύριγγα χρησιμοποιούνται για κάθε ένεση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

44. Το προσωπικό αναγνωρίζει τη σωστή ανατομική θέση για την ενδομυϊκή χορήγηση στους ενήλικες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

45. Η ένεση γίνεται γρήγορα και υπό γωνία 90° για την ενδομυϊκή χορήγηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

46. Τα φιαλίδια πολλαπλών δόσεων χρησιμοποιούνται μόνο για τον αριθμό των δόσεων που έχουν εγκριθεί

ΝΑΙ

ΟΧΙ

47. Τα εμβόλια δεν μεταφέρονται ποτέ από τη μία σύριγγα στην άλλη

ΝΑΙ

ΟΧΙ

48.Οι χρησιμοποιημένες βελόνες και σύριγγες απορρίπτονται κατάλληλα αμέσως μετά τη χορήγηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

49.Για κάθε εμβολιασμό καταγράφεται πλήρως το όνομα του εμβολιασμένου ατόμου και η ημερομηνία εμβολιασμού

ΝΑΙ

ΟΧΙ

50. Υφίσταται σύστημα πληροφοριών ανοσοποίησης (μητρώο εμβολιασμού COVID-19)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Β) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Γ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Δ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Ε) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
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3. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
(ολοκλήρωση των παρακάτω μετά τη λήξη της λειτουργίας)
ΣΧΟΛΙΟ
51. Η θερμοκρασία των εναπομεινάντων εμβολίων ελέγχεται και καταγράφεται στο τέλος της κάθε ημέρας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

52. Οποιοδήποτε εναπομείναν εμβόλιο σε προγεμισμένες σύριγγες ή σε ανοιχτά φιαλίδια πολλαπλών δόσεων
απορρίπτεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

53. Στο τέλος της εργασιακής ημέρας του κέντρου (εφόσον προβλέπεται από την παραγωγό εταιρεία) εμβόλια που δεν
χρησιμοποιήθηκαν τοποθετούνται πίσω στον κατάλληλο εξοπλισμό αποθήκευσης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

54. Τυχόν τραυματισμοί από βελόνες έχουν καταγραφεί σε αρχείο και έχουν αναφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

55. Τυχόν σφάλματα χορήγησης εμβολίου έχουν αναφερθεί σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

56. Όλο το βιολογικό επικίνδυνο υλικό έχει απορριφθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

57. Οι εμβολιασμοί έχουν καταγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

58. Τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών και στην Κίτρινη Κάρτα του ΕΟΦ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

59. Όλες οι ιατρικές πληροφορίες έχουν τοποθετηθεί σε ασφαλή χώρο για προστασία των προσωπικών δεδομένων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

60.Το φύλλο εισόδου του προσωπικού έχει επισυναφθεί σε αυτό το έγγραφο

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Αναλυτικές Πληροφορίες για τη συμπλήρωση του Καταλόγου
Ελέγχου Ποιότητας Καλών Πρακτικών για τα Εμβολιαστικά Κέντρα COVID-19

Το έντυπο αυτό με τις αναλυτικές πληροφορίες δημιουργήθηκε ως συνοδευτικός οδηγός για τη
συμπλήρωση του Παραρτήματος Ζ «Λίστα Καλών Πρακτικών Ποιότητας για τα Εμβολιαστικά
Κέντρα COVID-19.
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
(έλεγχος πριν την έναρξη λειτουργίας του κέντρου)
Α) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
1. Τα εμβόλια μεταφέρθηκαν απευθείας στο εμβολιαστικό κέντρο όπου υπάρχει κατάλληλος χώρος για τη σωστή
αποθήκευσή τους, υπό συνθήκες ψυχρής αλυσίδας σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγωγού εταιρείας, εντός του
κατάλληλου χρονικού πλαισίου και σε καλή κατάσταση.
2. Ελέγχθηκε κατά την άφιξη στο κέντρο, ο δείκτης ελέγχου διατήρησης της ψυχρής αλυσίδας (cold chain monitorCCM), και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε εκτροπή της θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά και ακολουθήθηκαν όλες οι
οδηγίες της παραγωγού εταιρείας όσον αφορά τη διαδικασία της ψυχρής αλυσίδας.
Β) ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ (κατά την άφιξη στο κέντρο)
3. Κατά την άφιξη στο κέντρο, τα εμβόλια αποσυσκευάστηκαν αμέσως και τοποθετήθηκαν σε κατάλληλο εξοπλισμό
αποθήκευσης, με λογική προτεραιοποίησης ανάλογα με την ημερομηνία λήξης (FEFO-First Expired First Out).
4. Κατά την άφιξη στο κέντρο, τα εμβόλια βρίσκονταν ακόμη εντός του συνιστώμενου εύρους θερμοκρασίας από την
παραγωγό εταιρεία.
5. Κατά την άφιξη στο κέντρο, τα εμβόλια παρέμειναν προφυλαγμένα από το φως ανάλογα με τις οδηγίες της
παραγωγού εταιρείας.
6. Κατά την άφιξη στο κέντρο, ελέγχθηκαν οι ημερομηνίες λήξης των εμβολίων και όλου του ιατρικού εξοπλισμού
(σύριγγες, βελόνες, αλκοολούχα μαντηλάκια) που θα χρησιμοποιηθεί και δεν είχαν λήξει.
Γ) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
7. Υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση που τα εμβόλια πρέπει να αντικατασταθούν. Το σχέδιο συμπεριλαμβάνει
διαδικασίες για εμβόλια που ήταν ακατάλληλα από την άφιξη τους στο κέντρο, καθώς και για εμβόλια που
κατέστησαν ακατάλληλα κατά τις ώρες λειτουργίας του κέντρου.
8. Υπάρχει προκαθορισμένος χώρος στο εμβολιαστικό κέντρο για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, π.χ.
συγκοπτικό επεισόδιο
9. Υπάρχει στο χώρο ένα κιτ έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων αδρεναλίνη και βασικό
εξοπλισμό για τη χορήγηση O2 και την υποστήριξη της αναπνοής, όπως μάσκα επανεισπνοής ή Ventouri,
συσκευή ambu, μάσκα σιλικόνης ενηλίκων, σωλήνα O2, παροχή ή φιάλη O2, για όλη τη διάρκεια της λειτουργίας.
10. Ο εποπτεύων ιατρός του κέντρου είναι εκπαιδευμένος στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR) και όλοι οι
επαγγελματίες υγείας του κέντρου είναι εξοικειωμένοι με τα σημεία και τα συμπτώματα αναφυλαξίας,
αναγνωρίζουν το ρόλο τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και γνωρίζουν που βρίσκεται η αδρεναλίνη και τις
ενδείξεις για τη χορήγησή της.
11. Παρέχονται επαρκή αποθέματα υλικών για την πρόληψη πιθανών επιμολύνσεων (συμπεριλαμβανομένων
δοχείων απόρριψης υγειονομικού υλικού) και για την υγιεινή των χεριών καθώς και αυτοκόλλητα επιθέματα
(τσιρότα), τολύπια βάμβακος ή γάζες, επαρκής αριθμός αποστειρωμένων βελονών και συρίγγων και δοχεία
απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.
12. Τα μέλη του προσωπικού που χορηγούν εμβόλια έχουν εξοικειωθεί πλήρως με τις οδηγίες χορήγησης της
παραγωγού εταιρείας.
13. Υπάρχει σε ισχύ διαδικασία ελέγχου για αντενδείξεις και προφυλάξεις.
14. Υπάρχει επαρκής αριθμός ενημερωτικών εντύπων σχετικά με το εμβόλιο στο χώρο του κέντρου.
15. Έχει προκαθοριστεί συγκεκριμένος χώρος εντός του κέντρου για την προετοιμασία των εμβολίων ώστε να
διασφαλίζεται ότι πληρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής.
Δ) ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ COVID-19 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
16. Υπάρχει επαρκής ποσότητα μέσων ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων μασκών, γαντιών και
προσωπίδων προστασίας, καθώς και προστατευτικών μασκών για ασθενείς ή προσωπικό που τυχόν δεν διαθέτει.
17. Υπάρχει επαρκής ποσότητα αλκοολούχου διαλύματος, ώστε να γίνεται σωστή και συχνή χρήση για την υγιεινή
των χεριών του προσωπικού και των ασθενών.
18. Είναι διαθέσιμα προϊόντα καθαρισμού επιφανειών για σχολαστικό και συχνό καθαρισμό. Υπάρχουν επιπλέον
μέτρα προστασίας για τον περαιτέρω περιορισμό της επαφής του προσωπικού του κέντρου με τους ασθενείς στα
σημεία που αυτό κρίνεται αναγκαίο π.χ. χώρος Γραμματείας.
19. Έχουν τοποθετηθεί στο κέντρο σημάνσεις και δείκτες δαπέδου για να καθοδηγούν τους ασθενείς να διατηρούν
απόσταση 2 μέτρων από τους άλλους ασθενείς και το προσωπικό του κέντρου.
20. Υπάρχειεπαρκής διάθεση θερμομέτρων για τον έλεγχο της θερμοκρασίας πριν από την είσοδο στο κέντρο
εμβολιασμού και ερωτηματολόγια ελέγχου συμπτωμάτων COVID-19.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
(έλεγχος κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της ημερήσιας λειτουργίας του κέντρου)
A) ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
21. Τα εμβόλια συντηρούνται σε κατάλληλο εξοπλισμό αποθήκευσης σύμφωνα με το συνιστώμενο από την
παραγωγό εταιρεία εύρος θερμοκρασίας και γίνεται απευθείας καταγραφή της θερμοκρασίας των εμβολίων
χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό σύστημα ψηφιακής καταγραφής.
22. Γίνεται έλεγχος και καταγραφή της θερμοκρασίας συντήρησης τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα, ιδανικά κατά την
έναρξη της εργασιακής ημέρας και μετά το πέρας κάθε βάρδιας. Αν τα εμβόλια δεν μπορούν να αποθηκευτούν
στο κέντρο εμβολιασμού, φυλάσσονται σε φορητό ψυγείο εμβολίων ή σε ειδική συσκευασία με ηλεκτρονικό
καταμετρητή θερμοκρασίας κοντά στα εμβόλια και οι θερμοκρασίες καταγράφονται τουλάχιστον ανά 1 ώρα. Το
δοχείο παραμένει κλειστό όσο το δυνατόν περισσότερο.
23. Τα εμβόλια προφυλάσσονται από το φως κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κέντρου με βάση τις οδηγίες της
παραγωγού εταιρείας.
Β) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
24. Οι ημερομηνίες λήξης των εμβολίων (και των διαλυτών, εάν υπάρχουν) ελέγχονται ξανά κατά τη διάρκεια της
προετοιμασίας και μόνο τα εμβόλια που δεν έχουν λήξει χορηγούνται (σημείωση: αν χρησιμοποιούνται φιαλίδια
πολλαπλών δόσεων ελέγχονται οι ημερομηνίες χρήσης και οι ημερομηνίες λήξης).
25. Τα εμβόλια προετοιμάζονται σε μια καθαρή προκαθορισμένη περιοχή για φάρμακα, μακριά από δυνητικά
μολυσμένα αντικείμενα.
26. Εάν χρησιμοποιείτε ανασυσταθέντα εμβόλια, αυτά θα πρέπει να προετοιμάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της
παραγωγού εταιρείας.
27. Τα εμβόλια προετοιμάζονται κατά τη στιγμή της χορήγησης.
28. Εάν τα εμβόλια προέρχονται από ένα φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων, μόνο το περιεχόμενο του συγκεκριμένου
φιαλιδίου πρέπει να χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή από κάθε μέλος του προσωπικού που χορηγεί εμβόλια (ο
μέγιστος αριθμός δόσεων ανά φιαλίδιο περιγράφεται στο ένθετο συσκευασίας της παραγωγού εταιρείας) και δεν
πρέπει να συνενώνονται περιεχόμενα διαφορετικών φιαλιδίων.
29. Μόλις τα εμβόλια αναρροφηθούν στη σύριγγα, διατηρούνται στο συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας. Ερωτήσεις
σχετικά με συγκεκριμένα χρονικά όρια που μπορεί να είναι εκτός του συνιστώμενου εύρους θερμοκρασίας θα
πρέπει να παραπέμπονται στην παραγωγό εταιρεία.
Γ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
30. Έντυπο πληροφοριακό υλικό για τα εμβόλια χρησιμοποιείται για την ενημέρωση κάθε πολίτη πριν τον
εμβολιασμό.
31. Όλοι οι πολίτες υποβάλλονται σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για πιθανές αντενδείξεις για το συγκεκριμένο εμβόλιο
πριν από τη χορήγηση του εμβολίου.
32. Το προσωπικό χρησιμοποιεί ορθές τεχνικές υγιεινής για υγιεινή των χεριών πριν τη χορήγηση του εμβολίου. Εάν
το προσωπικό που χορηγεί εμβόλια φορά γάντια, αυτά αλλάζονται σε κάθε νέο εμβολιαζόμενο, ενώ γίνεται
παράλληλα και καθαρισμός των χεριών βάσει των ορθών τεχνικών υγιεινής.
33. Το προσωπικό πραγματοποιεί τριπλό έλεγχο ετικετών, περιεχομένων και ημερομηνιών λήξηςπριν από τη
χορήγηση εμβολίου.
34. Τα εμβόλια έχουν την προβλεπόμενη εμφάνιση σύμφωνα με την περιγραφή της παραγωγού εταιρείας.
35. Τα μέλη του προσωπικού χορηγούν μόνο εμβόλια που έχουν προετοιμάσει οι ίδιοι.
36. Τα εμβόλια χορηγούνται χρησιμοποιώντας άσηπτες τεχνικές.
37. Το προσωπικό χορηγεί το εμβόλιο κατόπιν επαλήθευσης των στοιχείων του εμβολιαζόμενου.
38. Η χορήγηση των εμβολίων γίνεται αποκλειστικά βάσει των οδηγιών της παραγωγού εταιρείας.
39. Το προσωπικό χορηγεί την συνιστώμενη δόση του εμβολίου. Το προσωπικό ελέγχει τις ηλικιακές ενδείξεις για τα
εμβόλια και χορηγεί τα κατάλληλα εμβόλια στις σωστές ηλικιακές ομάδες.
40. Για εμβόλια που απαιτούν περισσότερες από μία δόση, το προσωπικό χορηγεί την τρέχουσα δόση στο σωστό
χρονικό διάστημα.
41. Αν παρατηρηθούν σφάλματα χορήγησης εμβολίου, λαμβάνονται αμέσως διορθωτικά μέτρα.
42. Οι πολίτες ενθαρρύνονται να παραμένουν στο εμβολιαστικό κέντρο για 15 λεπτά μετά τον εμβολιασμό για
παρακολούθηση τυχόν ανεπιθύμητων ενεργειών.
Δ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
43. Νέες βελόνες και μια νέα σύριγγα χρησιμοποιούνται για κάθε ένεση. Οι βελόνες και οι σύριγγες δεν πρέπει ποτέ
να χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση εμβολίου σε περισσότερα από ένα άτομα. Φιαλίδια μιας δόσης ή
προγεμισμένες από τον κατασκευαστή σύριγγες χρησιμοποιούνται μόνο για έναν ασθενή. Τα εμβόλια χορηγούνται
ακολουθώντας σωστές πρακτικές ενέσεων.
44. Το προσωπικό αναγνωρίζει τη σωστή ανατομική θέση για την ενδομυϊκή χορήγηση στους ενήλικες: προτιμώμενος
ο δελτοειδής μυς του άνω άκρου ή σε ειδικές περιπτώσεις η πλάγια γλουτιαία περιοχή στους ενήλικες. Το κέντρο
πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα καθίσματα έτσι ώστε το προσωπικό και οι πολίτες να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο
για βέλτιστη σχέση μεταξύ ανατομικής θέσης και γωνία ένεσης, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή χορήγηση
εμβολίου.
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45. Η ένεση πρέπει να γίνεται γρήγορα υπό γωνία 90° για την ενδομυϊκή χορήγηση.
46. Τα φιαλίδια πολλαπλών δόσεων χρησιμοποιούνται μόνο για τον αριθμό των δόσεων που έχουν εγκριθεί από την
παραγωγό εταιρεία.
47. Τα εμβόλια δεν μεταφέρονται ποτέ από τη μία σύριγγα στην άλλη.
48. Οι χρησιμοποιημένες βελόνες και σύριγγες απορρίπτονται κατάλληλα (σε ειδικό κυτίο απόρριψης αιχμηρών
αντικειμένων για τις βελόνες) αμέσως μετά τη χορήγηση και δεν επανατοποθετούνται ποτέ καπάκια στις βελόνες.
Ε) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
49. Για κάθε εμβολιασμό καταγράφεται πλήρως το όνομα του εμβολιασμένου ατόμου και η ημερομηνία εμβολιασμού.
50. Έχει θεσμοθετηθεί με Υπουργική Απόφαση με αριθ. οικ. 6677/2020 (ΦΕΚ Β΄4792/30-10-2020)Εθνικό Μητρώο
Εμβολιασμών που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των εμβολιασμών διασφαλίζοντας τα προβλεπόμενα του
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (νόμος 4624/2019)

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
(ολοκλήρωση των παρακάτω μετά τη λήξη της λειτουργίας)
51. Η θερμοκρασία των εναπομεινάντων εμβολίων ελέγχεται και καταγράφεται στο τέλος της κάθε ημέρας. Εάν
βρίσκονται εκτός των συνιστώμενων από την παραγωγό εταιρεία ορίων θερμοκρασίας, ακολουθούνται τα σχετικά
πρωτόκολλα επικοινωνίας για περαιτέρω καθοδήγηση.
52. Οποιοδήποτε εναπομείναν εμβόλιο σε ανοιχτά φιαλίδια πολλαπλών δόσεων απορρίπτεται με τον συνιστώμενο
τρόπο. Προκειμένου να μην απορριφθούν δόσεις να υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης τους σε άτομα που
επιθυμούν να εμβολιαστούν ανεξάρτητα από τη σειρά προτεραιοποίησης. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο, ένα
μερικώς χρησιμοποιηθέν φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων ΜΠΟΡΕΙ να μεταφερθεί σε μια εγκατάσταση που
λειτουργεί από τον ίδιο φορέα υγείας, εφόσον διατηρείται σωστά η ψυχρή αλυσίδα, το εμβόλιο έχει φυσιολογική
εμφάνιση, ο μέγιστος αριθμός δόσεων ανά φιαλίδιο που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή δεν έχει ήδη
χρησιμοποιηθεί και δεν έχει περάσει η ημερομηνία χρήσης που υποδεικνύεται από την παραγωγό εταιρεία.
53. Στο τέλος της εργασιακής ημέρας του κέντρου (εφόσον προβλέπεται από την παραγωγό εταιρεία)εμβόλια που δεν
χρησιμοποιήθηκαν τοποθετούνται πίσω στον κατάλληλο εξοπλισμό αποθήκευσης υπό συνθήκες θερμοκρασίας
που συνιστώνται από την παραγωγό εταιρεία, παρουσία ηλεκτρονικού καταγραφέα θερμοκρασιών.
54. Τυχόν τραυματισμοί από βελόνες έχουν καταγραφείσε αρχείο καταγραφής τραυματισμών από αιχμηρά
αντικείμενα και έχουν αναφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.
55. Τυχόν σφάλματα χορήγησης εμβολίου έχουν αναφερθεί σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.
56. Όλο το βιολογικό επικίνδυνο υλικό έχει απορριφθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.
57. Οι εμβολιασμοί έχουν καταγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, όπου θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί ανά
ΑΜΚΑ τουλάχιστον το εμβόλιο (εμπορικό όνομα ή κωδικός ΕΟΦ), ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία
εμβολιασμού.
58. Τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών και στο Σύστημα Αναφορών
Ανεπιθύμητων Συμβάντων Εμβολίων (Κίτρινη Κάρτα του ΕΟΦ). https://kitrinikarta.eof.gr/login
59. Όλες οι ιατρικές πληροφορίες των ασθενών έχουν τοποθετηθεί σε ασφαλή χώρο αποθήκευσης για προστασία των
προσωπικών δεδομένων.
60. Το φύλλο εισόδου του προσωπικού έχει επισυναφθεί σε αυτό το έγγραφο (με ώρες βάρδιας, τοποθεσία του
εμβολιαστικού κέντρου και ημερομηνία).
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