INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.05.26 11:05:07
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 64ΖΥ465ΦΥΟ-7Ρ2

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση
Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας Τ.Κ.101 87
Πληροφορίες
Σ. Βασσάλου
Τηλέφωνο
2132161138
Fax
2132161907
email
ddy@moh.gov.gr

Αθήνα: 25 / 5/2020
Αριθ. Πρωτ.: Δ1α/Γ.Π.οικ.32506

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση συστάσεων εμβολιασμού για παιδιά και ενήλικες κατά την
περίοδο της πανδημίας SARS-CoV-2 ».
Σχετικά:
1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48177/25-6-2019 (ΑΔΑ: 6ΧΘ2465ΦΥΟ-Κ0Μ) εγκύκλιος, με
θέμα: « Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2019».
2. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.66202/5-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΤ2465ΦΥΟ-Μ9Χ) εγκύκλιος, με θέμα:
« Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2018- 2019».
3. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21769/31-3-2020(ΑΔΑ: ΩΥΛΒ465ΦΥΟ-ΒΩ5) εγκύκλιος της
Υπηρεσίας μας με θέμα: «Συστάσεις εμβολιασμού ρουτίνας παιδιών κατά την περίοδο πανδημίας από
SARS-CoV-2 ».
4. Το από 11-5-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών κας
Θεοδωρίδου Μαρίας-Αλεξάνδρας.
Αναφορικά με τον εμβολιασμό παιδιών και ενηλίκων κατά την περίοδο πανδημίας
από SARS-CoV-2 και σε συνέχεια του σχετικού (3), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η πανδημία από το νέο κορωνοϊό με εκατομμύρια δηλωθέντα κρούσματα και
εκατοντάδες χιλιάδες θανάτων παγκοσμίως, προκαλώντας συναγερμό, μας απέδειξε με
τον πιο αδιαμφισβήτητο τρόπο την αξία των εμβολίων. Ενώ βρισκόμαστε σε αναμονή για
ασφαλή και αποτελεσματικά αντίμετρα έναντι του SARS-CoV-2, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
έχουμε στη διάθεσή μας εμβόλια με αποδεδειγμένη ασφάλεια και εξαιρετική
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αποτελεσματικότητα για δεκάδες σοβαρά και δυνητικά θανατηφόρα λοιμώδη νοσήμα
τα.
Παρά τις συστάσεις για τη σημασία του έγκαιρου και πλήρους εμβολιασμού,
ιδιαίτερα στα βρέφη <2 ετών, που διατυπώθηκαν στην αρχή της πανδημίας, δεδομένα από
διάφορες χώρες καταγράφουν σημαντική μείωση των εμβολιασμών που προσεγγίζει το
50% στις ηλικιακές ομάδες κάτω των 2 ετών και υπερβαίνει το 70% στις μεγαλύτερες
ηλικίες. Αυτό μπορεί σε σημαντικό βαθμό να αποδοθεί στο φόβο του κοινού για πιθανή
έκθεση στον ιό. Παρόμοια υπολογίζονται και τα αντίστοιχα ποσοστά μείωσης των
εμβολιασμών και στη χώρα μας.
Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση της πανδημίας στη
χώρα, αλλά και το γεγονός ότι η χαλάρωση των μέτρων κοινωνικής αποσατσιοποίησης θα
θέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο τον ανεμβολίαστο πληθυσμό σε κοινές λοιμώξεις που
προλαμβάνονται

με

εμβόλια,

Εμβολιασμών επικαιροποιούμε

μετά

από

γνωμοδότηση

της

Εθνικής

Επιτροπής

τις προηγούμενες οδηγίες (σχετ.3) και συστήνουμε τα

εξής:


Έγκαιρο και πλήρη εμβολιασμό όλων των ηλικιακών ομάδων με τα προτεινόμενα

από τα Εθνικά Προγράμματα εμβολιασμών.


Άμεση συμπλήρωση των εμβολίων που καθυστέρησαν να χορηγηθούν.



Εκτός των παιδιών και των εφήβων, απαραίτητος είναι και ο εμβολιασμός των

ενηλίκων και των εγκύων, καθώς και των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Γενικά επισημαίνεται ότι:
Ο εμβολιασμός είναι ασφαλής κατά την περίοδο της πανδημίας, εφόσον τηρούνται
οι

απαραίτητοι

κανόνες

προστασίας

που

περιλαμβάνουν

την

προσέλευση

με

προγραμματισμένα ραντεβού για τη μείωση του συνωστισμού στους χώρους αναμονής, με
μόνο έναν συνοδό αν είναι απαραίτητο και ακολουθώντας τις συστάσεις για χρήση
μάσκας και υγιεινής των χεριών.
-Ο εμβολιασμός ρουτίνας δεν αυξάνει την πιθανότητα λοίμωξης COVID-19.
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-Ο τυχαίος εμβολιασμός κατά την περίοδο επώασης του κοροναϊού δεν αυξάνει την
πιθανότητα για εκδήλωση σοβαρότερης λοίμωξης, ούτε μειώνει την αποτελεσματικότητα ή
την ασφάλεια του χορηγηθέντος εμβολίου.

Ειδικότερα:
1. Στα ασυμπτωματικά παιδιά ή τους ενήλικες που παραμένουν σε απομόνωση στο σπίτι
διότι:
- εκτέθηκαν σε κρούσμα με λοίμωξη COVID-19 (επαφές) είτε
- είναι ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα,
Ο εμβολιασμός αναβάλλεται για 14 ημέρες και διενεργείται στη συνέχεια με τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας.

2. Στα παιδιά ή τους ενήλικες που αναπτύσσουν συμπτωματολογία, είτε παραμένουν σε
απομόνωση στο σπίτι είτε νοσηλεύονται, ο εμβολιασμός δύναται να διενεργηθεί μετά την
παρέλευση δεκατεσσάρων (14) τουλάχιστον ημερών από την ύφεση των συμπτωμάτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :
1.Υπουργείο Εσωτερικών
Σταδίου 27, Τ.Κ. 101 83 - Αθήνα
Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ
(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι Δήμοι της χώρας)
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2. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τμήμα Αγωγής Υγείας
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 – Μαρούσι
3. Όλες τις Υ.ΠΕ. της χώρας
Υπόψη Διοικητών
(Με την υποχρέωση να ενημερωθούν τα Νοσοκομεία και
όλοι οι φορείς ευθύνης τους)
4.Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Κτήριο Κεράνη, Λεωφόρος Θηβών 198, Τ.Κ. 182 33 - Άγιος Ιωάννης Ρέντης
5. Όλες τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας
Γενικές Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (έδρες τους)
Υπόψη Προϊστάμενων Γεν. Δ/των
6. Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
-Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (έδρες τους)
-Υπόψη Προϊσταμένων Δ/νσεων
(με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι ιδιωτικές κλινικές της περιοχής τους)
7. ΕΟΔΥ
Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 151 21 –Μαρούσι
8. ΕΦΚΑ
Γενική Δ/νση Παροχών και Υγείας
(Με την υποχρέωση να ενημερωθούν όλοι οι φορείς ευθύνης τους)
Αγ. Κωνσταντίνου 5, Τ.Κ. 104 31- Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ
Υπόψη Προέδρου
Κηφισίας 39, Τ.Κ. 151 23 – Μαρούσι
2. Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας, Τ.Κ.106 75 – Αθήνα
3. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Υπόψη Γενικού Δ/ντή Πρόνοιας
(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι προνοιακές μονάδες ευθύνης σας)
Πειραιώς 40, Τ.Κ. 101 82
4. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Πλουτάρχου 3, 10675 - Αθήνα
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του)
[4]

ΑΔΑ: 64ΖΥ465ΦΥΟ-7Ρ2

5. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του)
Πειραιώς 134, 118 54 - Αθήνα
6. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Θεμιστοκλέους 38, Τ.Κ. 106 78, Εξάρχεια - Αθήνα
(Με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη της)
7. Πα.Δ.Α. - Σχολή Δημόσιας Υγείας
Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Τ. Κ. 11521- Αθήνα
8. Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ
Βασ. Σοφίας 127 ,Τ. Κ. 11521- Αθήνα
9. Ε.Ο.Φ.
Υπόψη Προέδρου
Μεσογείων 384 , Τ.Κ. 115 22 – Χολαργός
10. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του)
Παπαρηγοπούλου15, Τ.Κ.10561-Αθήνα
11. Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Δημόσιας Υγείας (ΠΕΙΔΥ) ΕΣΥ
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη της)
Λ. Αλεξάνδρας 215, Τ.Κ.11523 – Αθήνα
12. Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη της)
Μπακοπούλου 15, Τ.Κ. 154 51- Ν. Ψυχικό, Αττική.
13. Καθηγήτρια κ. Μ. Θεοδωρίδου
Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:







Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Υπηρεσιών Υγείας
Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος
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