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Οπιζμόρ δικαιούσυν εμβολιαζμού καη’ οίκον

για ηη νόζο COVID-19

Αφορά πολίτεσ με αδυναμία μετακίνθςθσ που ορίηεται ωσ εξισ:

1. Πολίτεσ που βρίςκονται ςε μόνιμο κλινοςτατιςμό

2. Πολίτεσ με ςθμαντικοφ βακμοφ ζκπτωςθ λειτουργικότθτασ που δεν μποροφν να μετακινθκοφν 

χωρίσ υποςτιριξθ (βάδιςθ με υποςτιριξθ, με βακτθρία, με περιπατθτιρα τφπου Π ι μετακίνθςθ με 

αναπθρικό αμαξίδιο) που διαμζνουν ςε οίκθμα που δεν πλθροί τισ προδιαγραφζσ 

προςβαςιμότθτασ ατόμων με αναπθρία

3. Πολίτεσ με βαριά ψυχικι ι νοθτικι νόςο που θ ζξοδοσ από το οίκθμά τουσ ςυνδυάηεται με 

ςθμαντικι αποδιοργάνωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ (π.χ. επικετικι ςυμπεριφορά)



Ππιν ηην Δπίζκετη



Ππιν ηην Δπίζκετη

Επικοινωνιςτε τθλεφωνικά με τον πολίτθ για να επιβεβαιϊςετε τα ςτοιχεία του, τθν κλινικι 
κατάςταςθ και τθ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ εμβολιαςμοφ ςτο ςπίτι (ιςτορικό αλλεργικισ 
αντίδραςθσ). Πιο αναλυτικά:

1. Ταυτοποιιςτε τα ςτοιχεία του πολίτθ και ενόσ ακόμα ατόμου από το οικείο περιβάλλον. 
Σθμειϊςτε ςε 2 αντίγραφα (το ζνα μζνει ςτο Ιατρείο): το ονοματεπϊνυμο, τθν ακριβι 
διεφκυνςθ κατοικίασ, το όνομα ςτο κουδοφνι, τον όροφο και το τθλζφωνο. Αν χρειαςτεί 
ςθμειϊςτε το ονοματεπϊνυμο και το τθλζφωνο ενόσ δεφτερου ατόμου που κα είναι εκεί κατά 
τθν επίςκεψθ.

2. Αξιολογιςτε αδρά αν ο πολίτθσ είναι μζςα ςτα επιλζξιμα άτομα για κατ’ οίκον εμβολιαςμό. 
Αξιολογιςτε (α) αν ζχει περάςει τθ νόςο COVID-19 και αν ναι πότε και (β) αν ζχει παρουςιάςει 
ςτο παρελκόν επειςόδιο ςοβαρισ αναφυλαξίασ, που χρειάςκθκε αγωγι με ενζςιμα φάρμακα 
(αδρεναλίνθ, κορτιηόνθ) ι νοςθλεία.



Ππιν ηην Δπίζκετη

3. Ηθτιςτε από τον πολίτθ ι το άτομο που τον φροντίηει να ςασ ενθμερϊςει τθλεφωνικά το πρωί 
τθσ θμζρασ του εμβολιαςμοφ αν αλλάξει κάτι ςτθν κλινικι εικόνα π.χ. αν αιςκανκεί αδιακεςία 
ι/και αν ζχει ανεβάςει πυρετό.

Για τα άτομα ≥65 ετϊν ωσ πυρετόσ αξιολογείται:

• ζνα πυρετικό κφμα > 37,8οC

• περιςςότερα από ζνα πυρετικά κφματα > 37,2οC

• αφξθςθ ςυνθκιςμζνθσ κερμοκραςίασ ςϊματοσ (ςτα θλικιωμζνα άτομα θ φυςιολογικι 
κερμοκραςία ςϊματοσ μπορεί να είναι χαμθλότερθ από αυτι των νζων ενθλίκων ατόμων).

4. Αποφαςίςτε από κοινοφ τθν ϊρα τθσ κατ’ οίκον επίςκεψθσ για εμβολιαςμό με απόκλιςθ ενόσ 
2ϊρου (2ωρθ ηϊνθ ραντεβοφ).

5. Ηθτιςτε κατά τθν επίςκεψθ να είναι ςτο ςπίτι ζνα δεφτερο άτομο, αν το κρίνετε απαραίτθτο.

6. Ηθτιςτε να προθγθκεί, 30 λεπτά πριν τθν προγραμματιςμζνθ επίςκεψθ, καλόσ αεριςμόσ του 
χϊρου (π.χ. άνοιγμα παρακφρων), τα άτομα ςτο ςπίτι να είναι τα λιγότερα δυνατά και όλα τα 
άτομα να φοροφν μάςκα ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ 



Καηά ηην Δπίζκετη



Καηά ηην Δπίζκετη

Πραγματοποιιςετε τον εμβολιαςμό ςφμφωνα με το πρωτόκολλο και καταγράψετε τον 
εμβολιαςμό ςτθν ειδικι θλεκτρονικι εφαρμογι. Θ μζςθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ, μαηί με το χρόνο 
αναμονισ μετά τον εμβολιαςμό εκτιμάται περίπου ςτα 30 λεπτά.

1. Πριν τθν είςοδο ςτο ςπίτι ακολουκιςτε το πρωτόκολλο που αφορά τθ χριςθ των Μζτρων 
Ατομικισ Προςταςίασ (μάςκα, υγιεινι χεριϊν, προςτατευτικι ποδιά ι ιατρικι μπλοφηα).

2. Κατά τθν προςζλευςθ ςτο ςπίτι δείξτε τθν ιατρικι ςασ ταυτότθτα και ηθτιςτε από τουσ 
παρευριςκόμενουσ, αν δεν το ζχουν κάνει ιδθ, να ανοίξουν ζνα παράκυρο ι μια πόρτα ςτο 
χϊρο για τον ςυνεχι αεριςμό και να φορζςουν τισ μάςκεσ τουσ ςωςτά ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 
επίςκεψθσ.

3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του πολίτθ που κα εμβολιαςτεί.



Καηά ηην Δπίζκετη

4. Αξιολογιςτε τθν κατάςταςθ του πολίτθ 
ςυμπλθρϊνοντασ το «Ιατρικό Ιςτορικό – Σφςταςθ 
Εμβολιαςμοφ για COVID-19» προχωρϊντασ ςε εξζταςι 
του αν το κρίνετε αναγκαίο. 

Με βάςθ τισ απαντιςεισ ςτο ιατρικό ιςτορικό και τθν κλινικι 

κατάςταςθ του προςερχόμενου πολίτθ, ο ιατρόσ παίρνει τθν 

απόφαςθ για τθν πραγματοποίθςθ ι όχι του εμβολιαςμοφ κατ’ 

οίκον.



5. Συμπλθρϊςτε τθν Ηλεκτρονικι Εφαρμογι με τα 
Στοιχεία του Πολίτθ και τθν κατάςταςι του που 
δικαιολογεί τον κατ’ οίκον εμβολιαςμό. 

Καηά ηην Δπίζκετη



6. Διενεργιςτε τον εμβολιαςμό με το εμβόλιο 
Janssen/Johnson & Johnson ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
και απορρίψτε τα αιχμθρά αντικείμενα ςτο ειδικό 
κυτίο αιχμθρϊν που ζχετε μαηί ςασ. 

Καηά ηην Δπίζκετη



Καηά ηην Δπίζκετη

7. Παρακολουκιςτε τον 
εμβολιαηόμενο για 15 τουλάχιςτον 
λεπτά.

8. Δϊςτε ςτον εμβολιαηόμενο το 
ενθμερωτικό υλικό με ςυχνζσ 
ερωτιςεισ και απαντιςεισ και 
ςυηθτιςτε τισ όποιεσ απορίεσ και 
ανθςυχίεσ του (Ζντυπο: Μετά τον 
Εμβολιαςμό  COVID-19 – Χριςιμεσ 
Πλθροφορίεσ).

9. Σε περίπτωςθ επείγουςασ 
κατάςταςθσ ξεκινιςτε τθν 
αντιμετϊπιςθ και καλζςτε το 166.



Υαπακηηπιζηικά εμβολίος Janssen 

Johnson & Johnson



ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΜΒΟΛΙΟΤ Janssen / Johnson & Johnson

 πακζτα εμβολίων με φιαλίδια των 5 ml

 1 φιαλίδιο → 5 δόςεισ (0,5 ml)

 1 δόςθ περιζχει: Aδενοϊό τφπου 26 που 

κωδικοποιεί τθν γλυκοπρωτεΐνθ-ακίδα* του 

SARS-CoV-2 (Ad26.COV2-S), όχι λιγότερεσ 

από 8,92 log10 μολυςματικζσ μονάδεσ (Inf.U)

 Άχρωμο ζωσ ελαφρϊσ κίτρινο, διαυγζσ ζωσ πολφ ιριδίηον εναιϊρθμα 

(pH 6-6,4).

 Xοριγθςθ: I.M.



ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΒΟΛΙΟΤ Janssen / Johnson & Johnson

-25oC ζωσ -15οC

Φφλαξθ ςε ψυγείο

 διάρκεια διατιρθςθσ: 3 μινεσ

 επικαιροποίθςθ Θμ. Λιξθσ

 ΔΕΝ επανα-καταψφχεται

2oC ζωσ 8οC



 Απορρίψτε εάν το εμβόλιο 

δεν χρθςιμοποιθκεί εντόσ 

αυτοφ του χρονικοφ 

διαςτιματοσ. 

ΦΤΛΑΞΗ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΗ ΓΙΑΣΡΗΗ ΔΜΒΟΛΙΟΤ 

Janssen / Johnson & Johnson

Μζγιςτθ κερμ. 25oC2oC ζωσ 8οC

Ή

 Απορρίψτε εάν το εμβόλιο 

δεν χρθςιμοποιθκεί εντόσ 

αυτοφ του χρονικοφ 

διαςτιματοσ. 

Φυλάςςεται για 
ζωσ 6 ϊρεσ Φυλάςςεται για 

ζωσ 3 ϊρεσ



 φιαλίδιο: περιζχει 5 δόςεισ

 Όψθ: άχρωμο ζωσ ελαφρϊσ κίτρινο, διαυγζσ ζωσ πολφ ιριδίηον εναιϊρθμα 

Πετάξτε το φιαλίδιο αν το διάλυμα είναι αποχρωματιςμζνο ι παρατθροφνται εμφανι ςωματίδια

 Πριν από τθ χοριγθςθ μιασ δόςθσ εμβολίου, περιδινιςτε ιπια το φιαλίδιο                                                                                                 
ςε όρκια κζςθ για 10 δευτερόλεπτα.

 Μθν ανακινείτε

 Δεν απαιτείται αραίωςθ του εναιωριματοσ 

 Αναγραφι θμερομθνίασ και ϊρασ διάνοιξθσ ςτθν ετικζτα του φιαλιδίου

 Κακαριςμόσ του πϊματοσ του φιαλιδίου με γάηα εμποτιςμζνθ με αλκοολοφχο διάλυμα και ςτζγνωμα 
αυτισ 

 Αναρρόφθςθ ποςότθτασ εναιωριματοσ 0,5 ml/δόςθ (χριςθ διαφορετικισ βελόνασ / δόςθ)

 Οι χειριςμοί  για τθν απομάκρυνςθ φυςαλίδων αζρα να γίνονται με τθ βελόνα ακόμα ςτο φιαλίδιο

 Διαςφάλιςθ λιψθσ ςωςτισ ποςότθτασ εναιωριματοσ

 Χοριγθςθ I.M ςτον δελτοειδι μυ του μθ κυρίαρχου βραχίονα

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ & ΥΟΡΗΓΗΗ ΔΜΒΟΛΙΟΤ 

Janssen / Johnson & Johnson

10 sec



ΑΝΔΠΙΘΤΜΗΣΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΔΜΒΟΛΙΟΤ 

Janssen / Johnson & Johnson
 Πολφ ςυχνζσ:

(≥1/10)

 Κόπωςθ, άλγοσ τθσ κζςθσ ζνεςθσ
 Κεφαλαλγία, ναυτία, μυαλγία 

 Συχνζσ: 

(≥1/100 ζωσ <1/10)

 Πυρεξία, ερφκθμα και οίδθμα τθσ κζςθσ
 ζνεςθσ, ρίγθ
 Αρκραλγία, βιχασ

 Όχι ςυχνζσ:

(≥1/1.000 ζωσ <1/100)

 Εξαςκζνιςθ, αίςκθμα κακουχίασ
 Μυϊκι αδυναμία, πόνοσ άκρου, οςφυαλγία
 Πταρμόσ, άλγοσ ςτοματοφάρυγγα
 Τρόμοσ
 Εξάνκθμα, υπεριδρωςία

 Σπάνιεσ:

(≥1/10.000 ζωσ <1/1000)

 Υπερευαιςκθςία, κνίδωςθ

 Πολφ ςπάνιεσ:

(<1/10.000)

 Θρόμβωςθ ςε ςυνδυαςμό με κρομβοπενία*

Μθ ςυνικθ ςυμπτϊματα που εμφανίηονται μετά τθ χοριγθςθ εμβολίου πρζπει να αναφζρονται ΑΜΕΣΑ 
ςτουσ επαγγελματίεσ Υγείασ που διενιργθςαν τον εμβολιαςμό και να δθλϊνονται ςτθν κίτρινθ κάρτα  ΕΟΦ

* Ζχουν αναφερκεί ςοβαρά και πολφ ςπάνια περιςτατικά κρόμβωςθσ ςε ςυνδυαςμό με κρομβοπενία μετά τθν κυκλοφορία. Αυτά περιελάμβαναν φλεβικι 
κρόμβωςθ όπωσ κρόμβωςθ των φλεβωδϊν κόλπων του εγκεφάλου, ςπλαγχνικι φλεβικι κρόμβωςθ, κακϊσ και αρτθριακι κρόμβωςθ



ΘΡΟΜΒΩΗ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΘΡΟΜΒΟΠΔΝΙΑ (TTS)

 Σπάνιο ςφμβαμα που ζχει περιγραφεί μετά τθ χοριγθςθ τθσ 1θσ δόςθσ εμβολίου τθσ AstraZeneca και τθσ 
Janssen / Johnson & Johnson

 Θεωρείται ωσ ιδιοςυγκραςιακι αντίδραςθ του οργανιςμοφ, ανοςολογικισ φφςεωσ, μετά τθν ζκκεςθ ςτο 
εμβόλιο

 Κλινικζσ εκδθλϊςεισ: ςοβαρά κρομβοεμβολικά επειςόδια, που περιλαμβάνουν κρόμβωςθ των 
φλεβωδϊν κόλπων του εγκεφάλου, των ςπλαχνικϊν φλεβϊν ι και αρτθριϊν, με ςυνοδό κρομβοπενία
και αυξθμζνα επίπεδα D-dimer

 H ζκβαςθ αναμζνεται να βελτιωκεί με τθν ζγκαιρθ αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςι του

 Αντζνδειξθ εμβολιαςμοφ με τα εμβόλια AstraZeneca και Janssen / Johnson & Johnson  των ατόμων με 
ιςτορικό προθγοφμενου επειςοδίου κρομβοπενίασ και κρόμβωςθσ από θπαρίνθ (HITT ι HIT τφπου 2).  
Σε αυτά πρζπει να προςφζρεται εναλλακτικά ζνα από τα διακζςιμα mRNA εμβόλια 

 Aναβολι εμβολιαςμοφ ςε άτομα που εκδιλωςαν  το προαναφερκζν ςφνδρομο και χοριγθςθ 
εναλλακτικοφ εμβολίου



ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ 

ΣΟΤ ΔΜΒΟΛΙΟΤ

 Αναβολι εμβολιαςμοφ ατόμων που παρουςιάηουν οξεία ςοβαρι εμπφρετθ νόςο ι οξεία λοίμωξθ

 Όπωσ και με άλλεσ ενδομυϊκζσ ενζςεισ, το εμβόλιο κα πρζπει να χορθγείται με προςοχι ςε άτομα που λαμβάνουν 
αντιπθκτικι κεραπεία ι εκείνα με κρομβοπενία ι οποιαδιποτε διαταραχι τθσ πθκτικότθτασ (όπωσ αιμορροφιλία) διότι 
μπορεί να εμφανιςτεί αιμορραγία ι μωλωπιςμόσ μετά από IM χοριγθςθ ςε αυτά τα άτομα.

 Θ αποτελεςματικότθτα, θ αςφάλεια και θ ανοςογονικότθτα των εμβολίων δεν ζχουν αξιολογθκεί ςε ανοςοκατεςταλμζνα
άτομα, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που λαμβάνουν ανοςοκαταςταλτικι κεραπεία. Θ αποτελεςματικότθτα των 
εμβολίων μπορεί να είναι χαμθλότερθ ςε ανοςοκατεςταλμζνα άτομα.

 Ενθμζρωςθ των εμβολιαςκζντων για πικανζσ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ του εμβολίου και  παρακολοφκθςθ για 15 λεπτά. 



ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΛΛΔΡΓΙΑ

 Απόλυτθ αντζνδειξθ εμβολιαςμοφ ατόμων με προθγθκζν ιςτορικό αναφυλαξίασ ι                                                  
αλλεργικισ αντίδραςθσ αμζςου τφπου οποιαςδιποτε βαρφτθτασ ςε ςυςτατικά του                                                     
εμβολίου

 Αλλεργικζσ αντιδράςεισ οποιαςδιποτε βαρφτθτασ ςε τρόφιμα, δθλθτιρια, από του ςτόματοσ φάρμακα ι 
περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα δεν αποτελοφν αντζνδειξθ ι προφφλαξθ για εμβολιαςμό

 Θ παραπομπι ςε Εμβολιαςτικό Κζντρο Νοςοκομείου (με δυνατότθτα Εξειδικευμζνθσ Καρδιοαναπνευςτικισ
Υποςτιριξθσ) γίνεται αποκλειςτικά ςε άτομα με ιςτορικό ςοβαρισ αναφυλαξίασ άγνωςτθσ αιτιολογίασ  που 
χρειάςκθκε αγωγι με ενζςιμα φάρμακα (αδρεναλίνθ, κορτιηόνθ) ι νοςθλεία.

 Ενθμζρωςθ των εμβολιαςκζντων για πικανζσ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ του εμβολίου και  παρακολοφκθςθ για             
30 min



ΑΝΑΦΤΛΑΞΙΑ 

 Αναφυλαξία μετά από εμβολιαςμό αποτελεί 
εξαιρετικά ςπάνια και δυνθτικά απειλθτικι για      
τθ ηωι ανεπικφμθτθ ενζργεια

 Ταχεία ζναρξθ εντόσ λεπτϊν με ποικίλθ βαρφτθτα 

 Δεν υπάρχει θ ζνδειξθ από τισ κλινικζσ δοκιμζσ ότι 
θ ςυχνότθτά τθσ κα είναι μεγαλφτερθ ςτον 
εμβολιαςμό ζναντι COVID-19

 Είναι ςθμαντικό για τουσ εμβολιαςτζσ να είναι 
εκπαιδευμζνοι να τθν αντιμετωπίςουν και να 
υπάρχει θ απαραίτθτθ υποδομι ςε όλα τα 
εμβολιαςτικά κζντρα

 Ο εμβολιαηόμενοσ που παρουςίαςε αναφυλακτικι 
αντίδραςθ κα πρζπει να αντιμετωπίηεται άμεςα να 
παρακολουκείται για 6-12 ϊρεσ και ιδανικά να 
παραπζμπεται ςε ειδικοφσ για διερεφνθςθ



ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΑΦΤΛΑΞΙΑ

Συνοπτικζσ οδθγίεσ αντιμετϊπιςθσ τθσ 

αναφυλαξίασ  κατ’ οίκον και αναλυτικζσ  

οδθγίεσ με τον οριςμό, τα κριτιρια, τον 

απαραίτθτο εξοπλιςμό και τα φάρμακα 

πρϊτθσ γραμμισ περιλαμβάνονται ςτο      

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο.



Δνδεικηικόρ 

Τλικοηεσνικόρ 

Δξοπλιζμόρ

Ιςοκερμικά κιβϊτια (Isobox) 

ι κατάλλθλα ψυγεία μεταφοράσ,

data loggers κερμοκραςίασ ψυγείων



Αναλςηικέρ Οδηγίερ



ΔΘΝΙΚΗ 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΜΒΟΛΙΑΜΩΝ


