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Είµαι ιδιώτης ιατρός. Πώς µπορώ να ενταχθώ στο πρόγραµµα;
Για την ένταξη στο πρόγραµµα του εµβολιασµού κατ’ οίκον θα πρέπει να υπογραφεί µία
σύµβαση µε το Ελληνικό Δηµόσιο. Η σύµβαση υπογράφεται µε την ΥΠΕ που έχετε την
επαγγελµατική σας έδρα. Επικοινωνήστε άµεσα µε την ΥΠΕ σας και θα σας ενηµερώσει για τις
λεπτοµέρειες – https://www.moh.gov.gr/articles/health/emboliasmoi-covid-19/9043-prosklhsh-entakshsiatrwn-sto-ethniko-programma-emboliasmwn-kat-rsquo-oikon

Πως ενηµερώνοµαι πως η ένταξη µου στο πρόγραµµα ολοκληρώθηκε;
Κατόπιν την υπογραφής της σύµβασης από τον Ιδιώτη Ιατρό και όταν ελεγχθούν τα
δικαιολογητικά θα λάβετε ενηµερωτικό γραπτό µήνυµα (sms) το οποίο θα γράφει:

“Ενταχθήκατε στο πρόγραμμα εμβολιασμού κατ’ οίκον, παρακαλούμε μπείτε στo emvolio.gov.gr (Εμβολιασμός
κατ’ οίκον) και επιλέξτε το σημείο παραλαβής εμβολίων. Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών’’

Μετά την ένταξη µου στο πρόγραµµα, τι πρέπει να κάνω;
Μόλις λάβετε το ενηµερωτικό sms πρέπει να µπείτε στο emvolio.gov.gr, “εµβολιασµός κατ’
οικον’’. Μόλις µπείτε πρώτη φορά, το σύστηµα θα σας ζητήσει να επιλέξετε από µια λίστα, σε
ποιο σηµείο θα θέλατε να παραλάβετε τα εµβόλια.
https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/emvoliasmos_kat_oikon_.pdf
3

Συµµετοχή στο πρόγραµµα και παραλαβή εµβολίων 2/3

Πότε θα παραλάβω τα εµβόλια µου;
Κατόπιν ολοκλήρωσης της καταχώρησης επιλογής σηµείου παραλαβής εµβολίων, η επιχείρηση
‘’Ελευθερία’ θα σας καλέσει για να σας προτείνει ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής.
Υπάρχει ελάχιστη υποχρέωση διενέργειας εµβολιασµού;
Η πρώτη παραλαβή εµβολίων θα αφορά δέκα (10) φιαλίδια Janssen/Johnson & Johnson (δηλ. 50
δόσεις) τα οποία θα πρέπει να διενεργηθούν πριν την ηµεροµηνία λήξης των εµβολίων.
Είµαι πολίτης. Τι θα πρέπει να κάνω για να ενταχθώ στο πρόγραµµα του κατ’ οίκον
εµβολιασµού;
Επικοινωνώ µε τον θεράποντα ιατρό µου και ζητώ την ένταξη µου στο πρόγραµµα κατ’ οίκον
εµβολιασµού.
Εφόσ0ν ο ιατρός µου είναι ενταγµένος στο πρόγραµµα εµβολιασµού κατ’ οίκον, 0ρίζουµε απευθείας
ραντεβού για εµβολιασµό.
Σε διαφορετική περίπτωση ζητώ από το γιατρό µου να υποβάλλει αίτηση για τον εµβολιασµό µου
κατ’ οικον και αναµένω κλήση από την επιχείρηση ‘’Ελευθερία’’ για ορισµό ραντεβού εµβολιασµού.
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Είναι απαραίτητο ο πολίτης να έχει ΑΜΚΑ;
Ναι. Το σύστηµα καταγραφής του εµβολιασµού και η λειτουργία της πλατφόρµας γίνεται µέσω
του ΑΜΚΑ του πολίτη. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο πολίτης πρέπει να προβεί στις
διαδικασίες για έκδοση ΑΜΚΑ ή προσωρινού ΑΜΚΑ και στην συνέχεια να προχωρήσει στις
διαδικασίες για τον εµβολιασµό του.
Οι πολίτες θα γνωρίζουν ποιοι ιδιώτες ιατροί προσφέρουν την υπηρεσία
εµβολιασµού;
Σε περιοχές όπου οι ενταγµένοι ιατροί στο πρόγραµµα εµβολιασµού κατ’ οίκον µπορούν να
καλύψουν εν µέρει την ζήτηση, τα στοιχεία τους θα αναρτώνται στην σελίδα του emvolio.gov.gr
ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να τους καλούν για ορισµό ραντεβού.
Είµαι ιατρός. Μπορώ να δω τις διαδικασίες διαχείρισης εµβολίων βήµα-βήµα;
Ναι. Υπάρχουν λεπτοµερείς διαδικασίες και βίντεο για κάθε βήµα της διαδικασίας στο
https://emvolio.gov.gr/emv-kat-oikon.
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Ποιος θα καθορίζει τα ραντεβού µε τον πολίτη;
Αυτός που θα καθορίζει τα ραντεβού µε τους πολίτες είναι ο ιδιώτης ιατρός που θα διενεργήσει τον
εµβολιασµό, µετά από συνεννόηση που θα έχει µε τον πολίτη
Πώς ενηµερώνεται ο εκάστοτε πολίτης για την ηµέρα διενέργειας του εµβολιασµού του;
Αν ο ιατρός του είναι ιδιώτης και ανήκει στο πρόγραµµα εµβολιασµού κατ’ οίκον τότε καθορίζουν οι
ίδιοι αυτοµάτως το ραντεβού εµβολιασµού.
Αν ο ιατρός του δεν ανήκει στο πρόγραµµα εµβολιασµού, τότε µετά την καταχώρηση της αίτησης
του για κατ’ οίκον εµβολιασµό, αναµένει κλήση από την επιχείρηση ‘’Ελευθερία’’
Θα µπορώ ως ιδιώτης ιατρός να έχω πρόσβαση στην λίστα όσων πολιτών δηλώθηκαν
από ιατρούς που δεν είναι ενταγµένοι στο πρόγραµµα του εµβολιασµού;
Ναι, και από την λίστα θα µπορείς να επιλέξεις ασθενείς για τον κατ’ οίκον εµβολιασµό τους.
Κατόπιν επικοινωνίας µε τον πολίτη, ορίζεται από κοινού το ραντεβού
https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/emvoliasmos_kat_oikon_.pdf
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Είµαι ιδιώτης ιατρός, πως θα εντάξω στην λίστα καταχώρησης τους δικούς µου
ασθενείς;
Ο ιδιώτης ιατρός που είναι ενταγµένος στο πρόγραµµα δεν χρειάζεται να κάνει αίτηση για ένταξη
στο πρόγραµµα των δικών του ασθενών. Μπορείτε να τους εµβολιάσετε κατευθείαν και κατά την
διάρκεια του εµβολιασµού τους απλά επιλέγετε την επιλογή ‘’εµβολιασµός κατ’ οίκον’’ .
https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/emvoliasmos_apo_idioti_iatro.pdf
Είµαι ιδιώτης ιατρός, πως µπορώ να βρω πολίτη να εµβολιάσω;
Υπάρχουν δύο τρόποι.
Επιλογή 1: Αν ο ιατρός γνωρίζει τον πολίτη, και ο πολίτης δεν έχει καταχωρηθεί ήδη στο
πρόγραµµα εµβολιασµού, τότε έπειτα από απευθείας συνεννόηση µεταξύ τους, ορίζουν ραντεβού
για εµβολιασµό, χωρίς την υποχρέωση αίτησης για κατ’ οίκον εµβολιασµό.
Επιλογή 2: Αν ο πολίτης έχει κάνει αίτηση, αλλά δεν έχει αναλάβει ακόµα κάποιος τον εµβολιασµό
του (Κινητές Μονάδες/ Ιδιώτες Ιατροί), τότε εµφανίζεται στην λίστα “εκκρεµείς αιτήσεις’’ στην
πλατφόρµα του εµβολίου. Ο ιατρός αφού επικοινωνήσει µε τον πολίτη και ορίσουν ραντεβού, τον
επιλέγει από την λίστα και κλείνει και συστηµικά ραντεβού. Οδηγίες βήµα-βήµα:
https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/emvoliasmos_kat_oikon_.pdf
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Τα ραντεβού για εµβολιασµούς που θα διενεργήσει ο ιατρός θα τα κλείνει µόνος του ο
ιατρός σε άµεση επικοινωνία µε τον ασθενή;
Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός ορίζει το ραντεβού κατόπιν επικοινωνίας δικής του µε τον πολίτη.
Υπάρχουν συγκεκριµένα κριτήρια για τη διάκριση των ασθενών που δικαιούνται κατ’
οίκον εµβολιασµό; Πως θα αποδεικνύεται πως για κάποιον έγινε σωστά ο εµβολιασµός
κατ’ οίκον και όχι καθ’ υπερβολή;
Ναι. Υπάρχουν συγκεκριµένα κριτήρια που που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών.
Εφόσον ο ασθενής εµπίπτει σε κάποια από τις κατηγορίες αυτές, δεν τίθεται κανένα θέµα καθ’
υπερβολής εµβολιασµού κατ’ οίκον.
Ο ιατρός επιλέγει την κατάλληλη αιτία (checkbox)
είτε κατά την συµπλήρωση της αίτησης του πολίτη
για κατ’ οίκον εµβολιασµό,
είτε κατά την διάρκεια του εµβολιασµού
στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί αίτηση.
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Θα µπορεί κάποιος ιατρός να επιλέξει να µείνει στο επίπεδο της συµβουλευτικής και του
κλεισίµατος ραντεβού ή θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά δηλώσει ενδιαφέρον και για την
διενέργεια εµβολιασµών; Θα πρέπει και αυτός να υπογράψει κάποια σύµβαση;
Περίπτωση 1 : Οποιοσδήποτε ιατρός µπορεί να κλείσει ραντεβού σε πολίτη για εµβολιασµό
Περίπτωση 2: Οποιοσδήποτε ιατρός µπορεί να κάνει αίτηση για τον πολίτη για κατ’ οίκον
εµβολιασµό
Περίπτωση 3: Όλοι οι ιδιώτες ιατροί οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα µπορούν να κλείσουν
ραντεβού και να εµβολιάσουν στο ιατρείο τους ή κατ’ οίκον χωρίς την απαίτηση αίτησης.
Ο ιδιώτης ιατρός που είναι εγγεγραµµένος στο “εµβολιασµός κατ’ οίκον’’ που πρέπει να
κάνει αίτηση για ένταξη του πολίτη που θα εµβολιάσει στο πρόγραµµα εµβολιασµός κατ’
οίκον;
Ο ιδιώτης ιατρός που είναι εγγεγραµµένος στο πρόγραµµα ‘’εµβολιασµός κατ‘ οίκον’’ δεν χρειάζεται
να κάνει αίτηση για τον πολίτη που θα εµβολιάσει.
Μέχρι πότε υποχρεούµαι να εµβολιάσω τον πολίτη που βρήκα και ανέλαβα µέσω της
λίστας;
Στην περίπτωση πολίτη ενταγµένου στην λίστα που επιλέχθηκε από τον ιδιώτη ιατρό, υπάρχει η
υποχρέωση εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών να διενεργηθεί ο εµβολιασµός.
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Έχει πρόσβαση ο γιατρός στις αιτήσεις των πολιτών που επιθυµούν να εµβολιαστούν
κατ’ οίκον;
Υπάρχει ειδική λίστα που µόνο οι ιατροί που είναι ενταγµένοι στο σύστηµα µπορούν να δουν.
https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/emvoliasmos_kat_oikon_.pdf
Μπορώ να πραγµατοποιήσω τις καλοκαιρινές µου διακοπές;
Ναι, καθώς τα ραντεβού µε τους πολίτες καθορίζονται από τους ίδιους τους ιατρούς κατόπιν
συνεννοήσεως µε τους πολίτες.
Τι πρέπει να κάνει ένας ιδιώτης ιατρός πριν την επίσκεψή του στο σπίτι του πολίτη για τη
διενέργεια του εµβολιασµού:
Πριν ξεκινήσετε για µια επίσκεψη κατ’ οίκον θα πρέπει να έχετε διαβάσει το εκπαιδευτικό υλικό, να
ελέγξετε την ιατρική σας τσάντα για το αν περιέχει τον απαραίτητο εξοπλισµό για την
πραγµατοποίηση του εµβολιασµού και την παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς και να επικοινωνήσετε
τηλεφωνικά µε τον πολίτη για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία του, την κλινική του κατάσταση και τη
δυνατότητα πραγµατοποίησης εµβολιασµού στο σπίτι (ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης).
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Είναι απαραίτητο ο ιατρός να έχει tablet για να καταχωρεί τους εµβολιασµούς;
Όχι. Οι ιδιώτες ιατροί µπορούν να καταχωρούν τον εµβολιασµό και από κινητό, laptop ή
desktop.
Πως γίνεται η καταχώρηση ενός εµβολιασµού στο σύστηµα;
Με την καταχώρηση του ΑΜΚΑ του πολίτη την σελίδα emvolio.gov.gr
Δείτε την λεπτοµερή διαδικασία καταγραφής εµβολιασµού εδώ:
https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/emvoliasmos_kat_oikon_.pdf
Η καταχώρηση θα πρέπει να γίνεται την ίδια στιγµή ή συγκεντρωτικά στο τέλος της
ηµέρας ή και την εποµένη ηµέρα;
Η καταχώρηση του εµβολιασµού µπορεί να γίνει άµεσα µετά τη διενέργειά του.
Σε αντίθετη περίπτωση ο ιατρός θα πρέπει να κρατήσει τα στοιχεία του ασθενούς και να
καταχωρήσει τον εµβολιασµό που πραγµατοποίησε, µόλις έχει πρόσβαση στην εφαρµογή.
Είναι υποχρέωση του ιδιώτη ιατρού, ο εµβολιασµός να καταχωρηθεί εντός 24 ωρών.
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Αν περισσεύει κάποια δόση εµβολίου τι κάνω;
Αν είναι µέσα στο επιτρεπτό χρονικό όριο, προσπαθώ να εµβολιάσω κάποιον πολίτη. Αν δεν τα
καταφέρω τότε κάνω απόρριψη των ακατάλληλων φιαλιδίων στον κάδο µολυσµατικών του
ιατρείου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται ο κατάλληλος προγραµµατισµός
ώστε να µην χάνεται καµία δόση.
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε εµβόλια;
Όχι. Ο εµβολιασµός κατ’ οίκον διενεργείτε µε το µονοδοσικό εµβόλιο της Janssen/Johnson &
Johnson
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Αν υπάρξει κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια από το εµβόλιο ο ιατρός που
διενήργησε τον εµβολιασµό φέρει κάποια ευθύνη- έχει κάλυψη;
Ο ιατρός διενεργεί τους εµβολιασµούς σύµφωνα µε τους κανόνες επιµέλειας της ιατρικής
επιστήµης και τις οδηγίες στο διατιθέµενο αναλυτικό εγχειρίδιο εµβολιασµού έναντι της
COVID-19 της Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµών.
Ο ιατρός δεν ευθύνεται για τυχόν πρόκληση γνωστών ή άγνωστων παρενεργειών από τη
διενέργεια του εµβολίου έναντι της COVID-19 στα φυσικά πρόσωπα που εµβολιάζονται. Ο
ιατρός τηρεί απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υφιστάµενη νοµοθεσία
περί φαρµακοεπαγρύπνησης.
Ο ιατρός ενεργεί στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει για την υλοποίηση του
εθνικού προγράµµατος εµβολιασµού έναντι της COVID-19 ως όργανο του Δηµοσίου. Το
ελληνικό Δηµόσιο ευθύνεται κατά το συνδυασµό των διατάξεων 105, 106 Εισν ΑΚ και 914
και 932 ΑΚ για κάθε πληµµέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων των ιδιωτών ιατρών
κατά τη διενέργεια των εµβολιασµών έναντι της COVID-19.
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Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισµός για την αντιµετώπιση τυχόν ανεπιθύµητου
συµβάντος κατά τον εµβολιασµό;
Τον ενδεικτικό υλικοτεχνικό εξοπλισµό (µέσα ατοµικής προστασίας/υγειονοµικό
υλικό/φάρµακα) καθώς και οδηγίες εµβολιασµού βρείτε εδώ (σελ. 27 & 30):
https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/odigies_emvoliasmou_synoliko.pdf
Η βεβαίωση εµβολιασµού εκδίδεται από τον ιατρό;
Ο ιατρός είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση του εµβολιασµού. Η βεβαίωση εκδίδεται
αυτόµατα από το σύστηµα 24 ώρες µετά την καταχώρηση του εµβολιασµού.

3

Ποιοτικές απαιτήσεις

Ποιοτικές απαιτήσεις 1/12

Τι όχηµα θα πρέπει να διαθέτω για την µεταφορά των εµβολίων;
Η µεταφορά των εµβολίων µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε ιδιωτικό όχηµα.
Το ισοθερµικό κιβώτιο µε τα εµβόλια θα πρέπει να φυλάσσεται σε σηµείο του οχήµατος όπου να
µην έρχεται σε άµεση επαφή µε την ηλιακή ακτινοβολία κατά την µεταφορά.
Εάν υπάρχει διαθέσιµο, προτείνεται η χρήση κλιµατιστικού εντός του οχήµατος.
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Τι είναι το ισοθερµικό κιβώτιο και πως το χρησιµοποιώ;
Το ισοθερµικό κιβώτιο (isobox) είναι πιστοποιηµένο κιβώτιο µε εσωτερική θερµοµονωτική
επένδυση. Εµπεριέχει παγοκύστες και εσωτερικό χάρτινο κιβώτιο της Janssen µε 10 (ή 20)
φιαλίδια εµβολίων. Το ισοθερµικό κιβώτιο έχει δυνατότητα διατήρησης εσωτερικής
θερµοκρασίας εντός του εύρους 2- 8 ° C κατά τη µεταφορά εµβολίων για έως και 8 ώρες. Μέσα
σε αυτό το χρονικό διάστηµα µπορεί να ανοιχτεί έως 8 φορές (και να ξανακλείσει εντός 3
λεπτών) χωρίς να επηρεαστεί η εσωτερική του θερµοκρασία.
Επιπλέον, το κιβώτιο περιέχει καταγραφικό θερµοκρασίας (data logger), για τον έλεγχο των
θερµοκρασιών στις οποίες εκτίθενται τα εµβόλια εντός του.
Το κιβώτιο αυτό , το χρησιµοποιείτε για την µεταφορά εµβολίων από την Μονάδα Εµβολιασµού
(από όπου τα παραλαµβάνετε) στο ιατρείο σας. Σε αυτή την περίπτωση δεν το συσκευάζετε
εσείς αλλά η Μονάδα Εµβολιασµού. Επίσης, το isobox χρησιµοποιείται και στην µεταφορά
εµβολίων για Κατ’ Οίκον εµβολιασµούς. Σε αυτήν την περίπτωση συσκευάζετε το κιβώτιο µόνοι
σας, όπως φαίνεται στο διάγραµµα 5.2 του εγχειριδίου «Διαδικασία Διαχείρισης Εµβολίων από
Ιδιώτες Ιατρούς» και στα αντίστοιχα ενηµερωτικά video:
https://www.youtube.com/watch?v=ilHI_tJNXrg https://www.youtube.com/watch?v=4p3oKrAy7Ts
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Πόσα εµβόλια θα παραλάβω και πως θα τα διαθέσω;
Θα παραλάβετε, εντός του ισοθερµικού κιβωτίου, µία εσωτερική συσκευασία της Janssen
(χαρτοκιβώτιο) µε 10 (ή σπανιότερα 20) φιαλίδια. Αυτά αντιστοιχούν σε 50 (ή 100)
εµβολιασµούς καθώς κάθε φιαλίδιο περιέχει 5 δόσεις.
Επισηµαίνεται ότι η εσωτερική αυτή συσκευασία φέρει επισήµανση QR code την οποία
χρησιµοποιείτε για να περάσετε, λογιστικά, τα εµβόλια στο σύστηµα.
Τα εµβόλια που θα παραλάβετε, µπορούν να χορηγηθούν είτε στο ιατρείο σας, είτε για
εµβολιασµούς Κατ’ Οίκον, χρησιµοποιώντας το δοσµένο ισοθερµικό κιβώτιο για µεταφορά τους.
Από το σύνολο των δόσεων, κάποιες θα πρέπει απαραιτήτως να διατεθούν για εµβολιασµούς
κατάκοιτων. Οι υπόλοιποι εµβολιασµοί προγραµµατίζονται από εσάς, βάσει των
αναγκών/διαθεσιµότητά/αρέσκεια σας, µεριµνώντας να ολοκληρωθούν πριν το πέρας του
χρόνου ζωής των εµβολίων (3 µήνες) και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδοµένα που αναγράφονται
στο εγχειρίδιο «Διαδικασία Διαχείρισης Εµβολίων από Ιδιώτες Ιατρούς» στο Βήµα 3.1, σελίδα 6.
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Παίρνω όλα τα φιαλίδια µαζί µου για τους Κατ΄ Οίκον εµβολιασµούς;
Όχι. Παίρνετε µαζί σας στο δοσµένο ισοθερµικό κιβώτιο µόνον τον αριθµό των φιαλιδίων που
θα χρειαστείτε για τα ηµερήσια ραντεβού (συνήθως ένα). Μαζί µε τα φιαλίδια τοποθετείτε και
το καταγραφικό θερµοκρασιών στο isobox. Τα υπόλοιπα φιαλίδια παραµένουν εντός του
εσωτερικού κουτιού του κατασκευαστή (που φέρει την επισήµανση QR code) στο ψυγείο σας.
Τι κάνω σε περίπτωση ζηµίας στο ισοθερµικό κιβώτιο ή κάποιου επιµέρους
τµήµατός του (π.χ. παγοκύστες);
Αποστέλλετε µήνυµα στο Τµήµα Ποιότητας, στη διεύθυνση vaccines.quality@gmail.com,
περιγράφοντας το περιστατικό και αναφέροντας το όνοµα και τηλέφωνό σας καθώς και το
όνοµα της Μονάδας Εµβολιασµού από όπου παραλάβατε τα εµβόλια και τον αριθµό παρτίδας
τους (LOT). Σε περίπτωση που εντός του κιβωτίου περιέχονται εµβόλια όταν προκαλείται η
ζηµιά, δεν προχωράτε σε εµβολιασµούς µέχρι να λάβετε απάντηση από την υπηρεσία,
µεταφέρετε και φυλάσσετε τα εµβόλια σε ψυγείο. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τµήµα
Ποιότητας και στα τηλέφωνα 213-1331058, 61, 62.
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Πως και πότε ελέγχω την θερµοκρασία των εµβολίων;
Τα εµβόλια θα πρέπει να µεταφέρονται και να αποθηκεύονται σε θερµοκρασίες από 2 έως 8
βαθµούς Κελσίου. Για τον λόγο αυτόν, µέσα στο ισοθερµικό κιβώτιο που παραλαµβάνετε,
υπάρχει ένα καταγραφικό θερµοκρασιών (data logger) το οποίο µετράει συνεχώς την
θερµοκρασία γύρω του και την αποθηκεύει σε αρχείο που µπορείτε να δείτε συνδέοντας το σε
θύρα USB του Η/Υ σας. Επίσης, πιέζοντας στιγµιαία, µία φορά το κουµπί “play” του
καταγραφικού, µπορείτε να δείτε την θερµοκρασία που έχει εκείνη την στιγµή ο χώρος.
Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης του καταγραφικού µπορείτε να
βρείτε στο Διάγραµµα 5.1 του εγχειριδίου «Διαδικασία Διαχείρισης Εµβολίων από Ιδιώτες
Ιατρούς».
Οι καταγεγραµµένες τιµές θερµοκρασιών θα πρέπει να ελέγχονται σε Η/Υ κατά την άφιξη των
εµβολίων στο ιατρείο σας µετά την παραλαβή τους από Μονάδα Εµβολιασµού (σας αφορούν
µόνον οι τιµές θερµοκρασίας που αποτυπώνονται µετά την παραλαβή των εµβολίων), όπως
επίσης και πριν την προετοιµασία των ηµερήσιων εµβολιασµών, είτε Κατ’ οίκον, είτε στο
Ιατρείο σας. Επίσης, συνίσταται ο έλεγχος της στιγµιαίας θερµοκρασίας (πιέζοντας το κουµπί
«play») πριν την αναρρόφηση κάθε δόσης. Τέλος, προτείνεται ο τακτικός έλεγχος σε Η/Υ των
θερµοκρασιών που επικρατούν εντός του ψυγείου αποθήκευσης των εµβολίων
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Που τοποθετώ το καταγραφικό θερµοκρασιών που µου έχει δοθεί;
Το δοσµένο καταγραφικό θερµοκρασιών θα πρέπει να βρίσκεται συνεχώς µαζί µε τα εµβόλια.
Όσο τα έχετε αποθηκευµένα στο ψυγείο σας, θα πρέπει να τοποθετείτε το καταγραφικό στο
ψυγείο, πάνω στο χάρτινο κουτί της Janssen που τα περιέχει. Σε περίπτωση που πάρετε
κάποιο/α φιαλίδιο/α για Κατ’ οίκον εµβολιασµό, το καταγραφικό θα πρέπει να τοποθετηθεί
δίπλα στο φιαλίδιο, εντός του ισοθερµικού κιβωτίου µεταφοράς και µετά την ολοκλήρωση των
ηµερήσιων εµβολιασµών να επιστραφεί στο ψυγείο.
Πως ελέγχω πότε λήγουν τα εµβόλια µου;
Μπορείτε να ελέγξετε την ηµεροµηνία λήξης των εµβολίων, κοιτάζοντας την ένδειξη VALID
UNTIL (και όχι το EXP DATE) που αναγράφεται στην επισήµανση QR code η οποία βρίσκεται
επικολληµένη πάνω στο εσωτερικό χάρτινο κουτί της παραγωγού εταιρίας που περιέχει τα
εµβόλια.
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Τι θεωρώ ως θερµοκρασιακή απόκλιση και τι κάνω αν εµφανιστεί;
Κάθε θερµοκρασία εκτός των ορίων 2 – 8 βαθµών Κελσίου στην οποία εκτίθενται τα εµβόλια
από την παραλαβή µέχρι την χορήγησή τους αποτελεί θερµοκρασιακή απόκλιση. Η εµφάνιση
θερµοκρασιακής απόκλισης φαίνεται στην τιµές θερµοκρασιών που αποτυπώνονται στο
καταγραφικό θερµοκρασιών που συνοδεύει τα εµβόλια. Αποκλίσεις άνω των 8 βαθµών Κελσίου
εµφανίζονται µε κόκκινο και τιµές κάτω των 2 βαθµών Κελσίου εµφανίζονται µε µπλε στο
αρχείο που εµφανίζεται µόλις το καταγραφικό συνδεθεί µε Η/Υ.
Για οποιαδήποτε, µη στιγµιαία, απόκλιση εµφανιστεί αποστέλλετε µήνυµα στο Τµήµα
Ποιότητας, στη διεύθυνση vaccines.quality@gmail.com, περιγράφοντας το περιστατικό και
αναφέροντας το όνοµα και τηλέφωνό σας καθώς και το όνοµα της Μονάδας Εµβολιασµού από
όπου παραλάβατε τα εµβόλια και τον αριθµό παρτίδας τους (LOT). Μέχρι να λάβετε απάντηση
από την υπηρεσία, δεν προχωράτε σε εµβολιασµούς και φυλάσσετε τα εµβόλια στο ψυγείο ή
απουσία ψυγείου (σε περίπτωση Κατ’ οίκον εµβολιασµού) εντός του ισοθερµικού κιβωτίου.
Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τµήµα Ποιότητας και στα τηλέφωνα 213-1331058, 61, 62
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Σε τι θερµοκρασίες µπορεί να εκτεθεί το κλειστό εµβόλιο της Janssen (J&J);
Τα σκευάσµατα της Janssen (J&J) µπορούν να διατηρηθούν σε θερµοκρασίες 2 – 8 βαθµών
Κελσίου για 3 µήνες από την στιγµή εξαγωγής τους από την αποθήκη. Η ηµεροµηνία λήξης
αυτή αναγράφεται στην επισήµανση QR των εµβολίων (VALID UNTIL).
Μέσα σε αυτό το τρίµηνο, τα εµβόλια µπορούν να εκτεθούν σε θερµοκρασίες από 9 έως 25
βαθµών Κελσίου για χρονικό διάστηµα έως 12 ωρών. Παρ’όλα αυτά, οποιαδήποτε απόκλιση
εµφανιστεί, θα πρέπει να αποστέλλεται στο Τµήµα Ποιότητας στη διεύθυνση
vaccines.quality@gmail.com, περιγράφοντας το περιστατικό και αναφέροντας το όνοµα και
τηλέφωνό σας καθώς και το όνοµα της Μονάδας Εµβολιασµού από όπου παραλάβατε τα
εµβόλια και τον αριθµό παρτίδας τους (LOT). Μέχρι να λάβετε απάντηση από την υπηρεσία,
δεν προχωράτε σε εµβολιασµούς και φυλάσσετε τα εµβόλια στο ψυγείο ή απουσία ψυγείου (σε
περίπτωση Κατ’ Οίκον εµβολιασµού) εντός του ισοθερµικού κιβωτίου. Μπορείτε να
απευθυνθείτε στο Τµήµα Ποιότητας και στα τηλέφωνα 213-1331058, 61, 62
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Που αποθηκεύω τα εµβόλια;
Τα εµβόλια θα πρέπει να αποθηκεύονται, εντός του εσωτερικού χάρτινου κουτιού της
παραγωγού εταιρίας, στο ψυγείο του ιατρείου σας (ή σε άλλο ιδιωτικό σας ψυγείο) σε
θερµοκρασία 2 – 8 βαθµών Κελσίου. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η ρύθµιση του θερµοστάτη
του ψυγείου σε θερµοκρασία 4 ή 5 βαθµών Κελσίου.
Επιπλέον, τα εµβόλια θα πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο του µεσαίου ραφιού του ψυγείου,
προσέχοντας να µην ακουµπάνε στα τοιχώµατα, την πόρτα ή την µονάδα ψύξης του ψυγείου.
Πάνω στο κουτί των εµβολίων θα πρέπει να τοποθετείται το καταγραφικό θερµοκρασιών.
Πως χειρίζοµαι τις παγοκύστες;
Μόλις ανοίξετε το ισοθερµικό κιβώτιο κατά την παραλαβή των εµβολίων και µεταφέρετε τα
εµβόλια στο ψυγείο σας, θα πρέπει να ψυχθούν οι παγοκύστες. Συγκεκριµένα θα πρέπει να
µεταφέρετε τις 2 σε ψυγείο και τις 2 σε κατάψυξη (η ενσωµατωµένη κατάψυξη του ψυγείου
αρκεί). Οι παγοκύστες θα πρέπει να ψυχθούν για τουλάχιστον 12 ώρες πριν την χρήση τους στο
ισοθερµικό κιβώτιο για εµβολιασµούς Κατ’ Οίκον. Προτείνεται να σηµειώσετε την χρονική
στιγµή που θα τοποθετήσετε τις παγοκύστες σε ψύξη ώστε να µπορείτε να ελέγξετε εάν είναι
έτοιµες για χρήση (µε το πέρας 12 ωρών). Μόλις επιστρέψετε στο Ιατρείο σας από δροµολόγιο
Κατ’ Οίκον εµβολιασµών, επαναλαµβάνετε την διαδικασία.
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Πως διαχειρίζοµαι τα ανοιχτά εµβόλια;
Μόλις ανοιχθεί ένα εµβόλιο, θα πρέπει να χορηγηθούν όλες οι δόσεις (5) µέσα σε 6 ώρες - εάν
αυτό αποθηκεύεται σε θερµοκρασία 2 – 8 βαθµών Κελσίου – δηλαδή εντός του δοσµένου
ισοθερµικού κιβωτίου ή εντός ψυγείου.
Σε περίπτωση εµβολιασµών στο ιατρείο σας, τα ανοιγµένα φιαλίδια µπορούν, µέσα στο
παραπάνω εξάωρο, να αφεθούν για τρείς (3) ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου, µέχρι και 25
βαθµών Κελσίου. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, το ανοιγµένο φιαλίδιο δε µπορεί να
επιστραφεί σε θερµοκρασία ψυγείου.
Προτείνεται να σηµειώνετε την χρονική στιγµή που ανοίγετε τα φιαλίδια ώστε να γνωρίζετε
πόσος χρόνος παραµένει για να χορηγήσετε όλες τις δόσεις.
Σηµειώνεται ότι δεν θα πρέπει να ανοίγετε ή να βγάζετε από το ψυγείο πολλά φιαλίδια
ταυτόχρονα, αλλά ένα τη φορά.
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Τι κάνω µε ελαττωµατικά φιαλίδια;
Σε περίπτωση που παρατηρούνται προβλήµατα σε φιαλίδιο (π.χ. ελλιπείς δόσεις, σωµατίδια ή /
και αποχρωµατισµός), τα οποία δεν οφείλονται στον χειρισµό του από εσάς, δεν προχωράτε σε
χρήση του φιαλιδίου, και πραγµατοποιείτε τον εµβολιασµό µε άλλο φιαλίδιο (εάν υπάρχει
διαθέσιµο). Το ακατάλληλο φιαλίδιο δεν το πετάτε, αλλά το φυλάσσετε, ξεχωριστά από τα
υπόλοιπα φιαλίδια, µέχρι να λάβετε ενηµέρωση από το Τµήµα Ποιότητας. Για να
επικοινωνήσετε µε το τελευταίο, αποστέλλετε µήνυµα στη διεύθυνση
vaccines.quality@gmail.com, περιγράφοντας το περιστατικό και αναφέροντας το όνοµα και
τηλέφωνό σας καθώς και το όνοµα της Μονάδας Εµβολιασµού από όπου παραλάβατε τα
εµβόλια και τον αριθµό παρτίδας τους (LOT). Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τµήµα Ποιότητας
και στα τηλέφωνα 213-1331058, 61, 62
Τι κάνω σε περίπτωση που χαθεί κάποια δόση (π.χ. θραύση φιαλιδίου);
Ακατάλληλα φιαλίδια (π.χ. ραγισµένα, ληγµένα) απορρίπτονται στον κάδο µολυσµατικών του
ιατρείου. Αυτό γίνεται µόνο αφού ληφθεί φωτογραφία του φιαλιδίου και αποσταλεί στην
ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδροµείου vaccines.quality@gmail.com συνοδευόµενη από
περιγραφή του περιστατικού µε αναγραφή του αριθµού παρτίδας (LOT) του φιαλιδίου.
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Που πετάω τα άδεια φιαλίδια/ αναλώσιµα;
Ο ιδιώτης ιατρός απορρίπτει τα άδεια φιαλίδια και αναλώσιµα (π.χ. σύριγγες) που προκύπτουν
µετά την χρήση των εµπεριεχοµένων δόσεων, στον (κίτρινο) κάδο µολυσµατικών του ιατρείου
του. Αυτό γίνεται µε την προϋπόθεση ότι δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε απόκλιση (π.χ.
σωµατίδιο σε φιαλίδιο) που απαιτεί την περαιτέρω φύλαξη και ανάλυσή τους. Στην περίπτωση
Κατ΄ οίκον εµβολιασµών, φυλάσσει τα φιαλίδια και αναλώσιµα και τα απορρίπτει κατά την
επιστροφή στο ιατρείο του όπως περιγράφεται παραπάνω.
Τι κάνω µε τον δοσµένο εξοπλισµό (π.χ. ισοθερµικό κιβώτιο) αφού χορηγηθούν όλα
τα φιαλίδια που µου έχουν δοθεί;
Ο δοσµένος εξοπλισµός –ισοθερµικό κιβώτιο, καταγραφικό θερµοκρασιών, αναλώσιµα- δεν
επιστρέφεται στην Μονάδα Υγείας αλλά παραµένει στον ιδιώτη ιατρό.
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Αν κατά την διάρκεια του προγράµµατος αντιµετωπίσω ποιοτικό ή τεχνικό θέµα έχω
υποστήριξη;
Ναι. Υπάρχουν τµήµατα ποιότητας και τεχνικό τα οποία υποστηρίζουν τους ιατρούς σε
οποιαδήποτε περίπτωση. Επικοινωνήστε µε τις ΥΠΕ για τα τηλέφωνα και τα email επικοινωνίας
για κάθε περίπτωση.
Είµαι ιατρός. Μπορώ να δω τις διαδικασίες βήµα-βήµα;
Ναι. Υπάρχουν λεπτοµερείς διαδικασίες και βίντεο για κάθε βήµα της διαδικασίας στο
https://emvolio.gov.gr/emv-kat-oikon.
Τι πρέπει να κάνει ένας ιδιώτης ιατρός κατά την επίσκεψή του στο σπίτι του πολίτη για
τη διενέργεια του εµβολιασµού;
Κατά την επίσκεψη θα πρέπει να πραγµατοποιήσετε τον εµβολιασµό σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
και να καταγράψετε τον εµβολιασµό στην ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή. Η µέση διάρκεια της
επίσκεψης, µαζί µε το χρόνο αναµονής µετά τον εµβολιασµό εκτιµάται περίπου στα 30 λεπτά.
Βρείτε περισσότερα στην σελ. 6 του εγχειριδίου:
https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/odigies_emvoliasmou_synoliko.pdf
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Τηλέφωνα Επικοινωνίας για ένταξη στο πρόγραµµα ‘’Κατ’ οίκον
εµβολιασµός’’
1η ΥΠΕ

Τηλ: 2132010401/410

2η ΥΠΕ

Τηλ: 2132004340

3η ΥΠΕ

Τηλ: 2313320504 , 2313305229

4η ΥΠΕ

Τηλ: 2313327841

5η ΥΠΕ

Τηλ: 2413500976

6η ΥΠΕ

Τηλ:2613600501/ 502/ 503

7η ΥΠΕ

Τηλ: 2813404429/434
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