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Ορισµός δικαιούχων εµβολιασµού κατ’ οίκον
για τη νόσο COVID-19
Αφορά πολίτες με αδυναμία μετακίνησης που ορίζεται ως εξής:
1.

Πολίτες που βρίσκονται σε μόνιμο κλινοστατισμό

2.

Πολίτες με σημαντικού βαθμού έκπτωση λειτουργικότητας που δεν μπορούν να μετακινηθούν
χωρίς υποστήριξη (βάδιση με υποστήριξη, με βακτηρία, με περιπατητήρα τύπου Π ή μετακίνηση με
αναπηρικό αμαξίδιο) που διαμένουν σε οίκημα που δεν πληροί τις προδιαγραφές
προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία

3.

Πολίτες με βαριά ψυχική ή νοητική νόσο που η έξοδος από το οίκημά τους συνδυάζεται με
σημαντική αποδιοργάνωση της συμπεριφοράς τους (π.χ. επιθετική συμπεριφορά)

Πριν την Επίσκεψη

Πριν την Επίσκεψη
Επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον πολίτη για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία του, την κλινική
κατάσταση και τη δυνατότητα πραγματοποίησης εμβολιασμού στο σπίτι (ιστορικό αλλεργικής
αντίδρασης). Πιο αναλυτικά:
1. Ταυτοποιήστε τα στοιχεία του πολίτη και ενός ακόμα ατόμου από το οικείο περιβάλλον.
Σημειώστε σε 2 αντίγραφα (το ένα μένει στο Ιατρείο): το ονοματεπώνυμο, την ακριβή
διεύθυνση κατοικίας, το όνομα στο κουδούνι, τον όροφο και το τηλέφωνο. Αν χρειαστεί
σημειώστε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο ενός δεύτερου ατόμου που θα είναι εκεί κατά
την επίσκεψη.
2. Αξιολογήστε αδρά αν ο πολίτης είναι μέσα στα επιλέξιμα άτομα για κατ’ οίκον εμβολιασμό.
Αξιολογήστε (α) αν έχει περάσει τη νόσο COVID-19 και αν ναι πότε και (β) αν έχει παρουσιάσει
στο παρελθόν επεισόδιο σοβαρής αναφυλαξίας, που χρειάσθηκε αγωγή με ενέσιμα φάρμακα
(αδρεναλίνη, κορτιζόνη) ή νοσηλεία.

Πριν την Επίσκεψη
3. Ζητήστε από τον πολίτη ή το άτομο που τον φροντίζει να σας ενημερώσει τηλεφωνικά το πρωί
της ημέρας του εμβολιασμού αν αλλάξει κάτι στην κλινική εικόνα π.χ. αν αισθανθεί αδιαθεσία
ή/και αν έχει ανεβάσει πυρετό.
Για τα άτομα ≥65 ετών ως πυρετός αξιολογείται:
• ένα πυρετικό κύμα > 37,8οC
• περισσότερα από ένα πυρετικά κύματα > 37,2οC
• αύξηση συνηθισμένης θερμοκρασίας σώματος (στα ηλικιωμένα άτομα η φυσιολογική
θερμοκρασία σώματος μπορεί να είναι χαμηλότερη από αυτή των νέων ενηλίκων
ατόμων).
4. Αποφασίστε από κοινού την ώρα της κατ’ οίκον επίσκεψης για εμβολιασμό με απόκλιση ενός
2ώρου (2ωρη ζώνη ραντεβού).
5. Ζητήστε κατά την επίσκεψη να είναι στο σπίτι ένα δεύτερο άτομο, αν το κρίνετε απαραίτητο.
6. Ζητήστε να προηγηθεί, 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη, καλός αερισμός του
χώρου (π.χ. άνοιγμα παραθύρων), τα άτομα στο σπίτι να είναι τα λιγότερα δυνατά και όλα τα
άτομα να φορούν μάσκα σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης

Κατά την Επίσκεψη

Κατά την Επίσκεψη
Πραγματοποιήσετε τον εμβολιασμό σύμφωνα με το πρωτόκολλο και 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.
1. Πριν την είσοδο στο σπίτι ακολουθήστε το πρωτόκολλο που αφορά τη χρήση των Μέτρων
Ατομικής Προστασίας (μάσκα, υγιεινή χεριών, προστατευτική ποδιά ή ιατρική μπλούζα).
2. Κατά την προσέλευση στο σπίτι δείξτε την ιατρική σας ταυτότητα και ζητήστε από τους
παρευρισκόμενους, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, να ανοίξουν ένα παράθυρο ή μια πόρτα στο
χώρο για τον συνεχή αερισμό και να φορέσουν τις μάσκες τους σωστά σε όλη τη διάρκεια της
επίσκεψης.
3. Επιβεβαιώστε την ταυτότητα του πολίτη που θα εμβολιαστεί.

Κατά την Επίσκεψη

4. Αξιολογήστε την κατάσταση του πολίτη
συμπληρώνοντας το «Ιατρικό Ιστορικό – Σύσταση
Εμβολιασμού για COVID-19» προχωρώντας σε εξέτασή
του αν το κρίνετε αναγκαίο.
Με βάση τις απαντήσεις στο ιατρικό ιστορικό και την κλινική
κατάσταση του προσερχόμενου πολίτη, ο ιατρός παίρνει την
απόφαση για την πραγματοποίηση ή όχι του εμβολιασμού κατ’
οίκον.

Κατά την Επίσκεψη
5. Συμπληρώστε την Ηλεκτρονική Εφαρμογή με τα
Στοιχεία του Πολίτη και την κατάστασή του που
δικαιολογεί τον κατ’ οίκον εμβολιασμό.

Κατά την Επίσκεψη
6. Διενεργήστε τον εμβολιασμό με το εμβόλιο
Janssen/Johnson & Johnson σύμφωνα με τις οδηγίες
και απορρίψτε τα αιχμηρά αντικείμενα στο ειδικό
κυτίο αιχμηρών που έχετε μαζί σας.

Κατά την Επίσκεψη
7. Παρακολουθήστε τον
εμβολιαζόμενο για 15 τουλάχιστον
λεπτά.
8. Δώστε στον εμβολιαζόμενο το
ενημερωτικό υλικό με συχνές
ερωτήσεις και απαντήσεις και
συζητήστε τις όποιες απορίες και
ανησυχίες του (Έντυπο: Μετά τον
Εμβολιασμό COVID-19 – Χρήσιμες
Πληροφορίες).
9. Σε περίπτωση επείγουσας
κατάστασης ξεκινήστε την
αντιμετώπιση και καλέστε το 166.

Χαρακτηριστικά εµβολίου Janssen
Johnson & Johnson

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΟΥ Janssen / Johnson & Johnson

ü

πακέτα εμβολίων με φιαλίδια των 5 ml

ü

1 φιαλίδιο → 5 δόσεις (0,5 ml)

ü

ü

ü

1 δόση περιέχει: Aδενοϊό τύπου 26 που
κωδικοποιεί την γλυκοπρωτεΐνη-ακίδα*
SARS-CoV-2 (Ad26.COV2-S), όχι λιγότερες
από 8,92 log10 μολυσματικές μονάδες (Inf.U)

του

Άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο, διαυγές έως πολύ ιριδίζον εναιώρημα
(pH 6-6,4).
Xορήγηση: I.M.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ Janssen / Johnson & Johnson
-25oC έως -15οC

2oC έως 8οC

Φύλαξη σε ψυγείο
ü

διάρκεια διατήρησης: 3 μήνες

ü

επικαιροποίηση Ημ. Λήξης

ü

ΔΕΝ επανα-καταψύχεται

ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ
Janssen / Johnson & Johnson
Μέγιστη θερμ. 25oC

2oC έως 8οC
Φυλάσσεται για
έως 6 ώρες

Φυλάσσεται για
έως 3 ώρες

Ή

ü

Απορρίψτε εάν το εμβόλιο
δεν χρησιμοποιηθεί εντός
αυτού του χρονικού
διαστήματος.

ü

Απορρίψτε εάν το εμβόλιο
δεν χρησιμοποιηθεί εντός
αυτού του χρονικού
διαστήματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ
Janssen / Johnson & Johnson
ü
ü

φιαλίδιο: περιέχει 5 δόσεις
Όψη: άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο, διαυγές έως πολύ ιριδίζον εναιώρημα
v Πετάξτε το φιαλίδιο αν το διάλυμα είναι αποχρωματισμένο ή παρατηρούνται εμφανή σωματίδια

ü

Πριν από τη χορήγηση μιας δόσης εμβολίου, περιδινήστε ήπια το φιαλίδιο
σε όρθια θέση για 10 δευτερόλεπτα.

10 sec

ü

Μην ανακινείτε

ü

Δεν απαιτείται αραίωση του εναιωρήματος

ü

Αναγραφή ημερομηνίας και ώρας διάνοιξης στην ετικέτα του φιαλιδίου

ü

Καθαρισμός του πώματος του φιαλιδίου με γάζα εμποτισμένη με αλκοολούχο διάλυμα και στέγνωμα
αυτής

ü

Αναρρόφηση ποσότητας εναιωρήματος 0,5 ml/δόση (χρήση διαφορετικής βελόνας / δόση)

ü

Οι χειρισμοί για την απομάκρυνση φυσαλίδων αέρα να γίνονται με τη βελόνα ακόμα στο φιαλίδιο

ü

Διασφάλιση λήψης σωστής ποσότητας εναιωρήματος

ü

Χορήγηση I.M στον δελτοειδή μυ του μη κυρίαρχου βραχίονα

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ
Janssen / Johnson & Johnson
§ Πολύ συχνές:

ü
ü

Κόπωση, άλγος της θέσης ένεσης
Κεφαλαλγία, ναυτία, μυαλγία

ü
ü
ü

Πυρεξία, ερύθημα και οίδημα της θέσης
ένεσης, ρίγη
Αρθραλγία, βήχας

(≥1/1.000 έως <1/100)

ü
ü
ü
ü
ü

Εξασθένιση, αίσθημα κακουχίας
Μυϊκή αδυναμία, πόνος άκρου, οσφυαλγία
Πταρμός, άλγος στοματοφάρυγγα
Τρόμος
Εξάνθημα, υπεριδρωσία

§ Σπάνιες:

ü

Υπερευαισθησία, κνίδωση

ü

Θρόμβωση σε συνδυασμό με θρομβοπενία*

(≥1/10)
§ Συχνές:
(≥1/100 έως <1/10)
§ Όχι συχνές:

(≥1/10.000 έως <1/1000)
§ Πολύ σπάνιες:
(<1/10.000)
* Έχουν αναφερθεί σοβαρά και πολύ σπάνια περιστατικά θρόμβωσης σε συνδυασμό με θρομβοπενία μετά την κυκλοφορία. Αυτά περιελάμβαναν φλεβική
θρόμβωση όπως θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου, σπλαγχνική φλεβική θρόμβωση, καθώς και αρτηριακή θρόμβωση

Μη συνήθη συμπτώματα που εμφανίζονται μετά τη χορήγηση εμβολίου πρέπει να αναφέρονται ΑΜΕΣΑ
στους επαγγελματίες Υγείας που διενήργησαν τον εμβολιασμό και να δηλώνονται στην κίτρινη κάρτα ΕΟΦ

ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ (TTS)
ü

Σπάνιο σύμβαμα που έχει περιγραφεί μετά τη χορήγηση της 1ης δόσης εμβολίου της AstraZeneca και της
Janssen / Johnson & Johnson

ü

Θεωρείται ως ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση του οργανισμού, ανοσολογικής φύσεως, μετά την έκθεση στο
εμβόλιο

ü

Κλινικές εκδηλώσεις: σοβαρά θρομβοεμβολικά επεισόδια, που περιλαμβάνουν θρόμβωση των
φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου, των σπλαχνικών φλεβών ή και αρτηριών, με συνοδό θρομβοπενία
και αυξημένα επίπεδα D-dimer

ü

H έκβαση αναμένεται να βελτιωθεί με την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή του

ü

Αντένδειξη εμβολιασμού με τα εμβόλια AstraZeneca και Janssen / Johnson & Johnson των ατόμων με
ιστορικό προηγούμενου επεισοδίου θρομβοπενίας και θρόμβωσης από ηπαρίνη (HITT ή HIT τύπου 2). Σε
αυτά πρέπει να προσφέρεται εναλλακτικά ένα από τα διαθέσιμα mRNA εμβόλια

ü

Aναβολή εμβολιασμού σε άτομα που εκδήλωσαν το προαναφερθέν σύνδρομο και χορήγηση
εναλλακτικού εμβολίου

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ
ü Αναβολή εμβολιασμού ατόμων που παρουσιάζουν οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο ή οξεία λοίμωξη
ü Όπως και με άλλες ενδομυϊκές ενέσεις, το εμβόλιο θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε άτομα που λαμβάνουν
αντιπηκτική θεραπεία ή εκείνα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή της πηκτικότητας (όπως αιμορροφιλία) διότι
μπορεί να εμφανιστεί αιμορραγία ή μωλωπισμός μετά από IM χορήγηση σε αυτά τα άτομα.
ü Η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα των εμβολίων δεν έχουν αξιολογηθεί σε ανοσοκατεσταλμένα
άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Η αποτελεσματικότητα των
εμβολίων μπορεί να είναι χαμηλότερη σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα.
ü Ενημέρωση των εμβολιασθέντων για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου και παρακολούθηση για 15 λεπτά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ü Απόλυτη αντένδειξη εμβολιασμού ατόμων με προηγηθέν ιστορικό αναφυλαξίας ή
αλλεργικής αντίδρασης αμέσου τύπου οποιασδήποτε βαρύτητας σε συστατικά του
εμβολίου
ü Αλλεργικές αντιδράσεις οποιασδήποτε βαρύτητας σε τρόφιμα, δηλητήρια, από του στόματος φάρμακα ή
περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα δεν αποτελούν αντένδειξη ή προφύλαξη για εμβολιασμό
ü Η παραπομπή σε Εμβολιαστικό Κέντρο Νοσοκομείου (με δυνατότητα Εξειδικευμένης Καρδιοαναπνευστικής
Υποστήριξης) γίνεται αποκλειστικά σε άτομα με ιστορικό σοβαρής αναφυλαξίας άγνωστης αιτιολογίας που
χρειάσθηκε αγωγή με ενέσιμα φάρμακα (αδρεναλίνη, κορτιζόνη) ή νοσηλεία.
ü Ενημέρωση των εμβολιασθέντων για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου και παρακολούθηση για
30 min

ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ
ü

Αναφυλαξία μετά από εμβολιασμό αποτελεί
εξαιρετικά σπάνια και δυνητικά απειλητική για
τη ζωή ανεπιθύμητη ενέργεια

ü

Ταχεία έναρξη εντός λεπτών με ποικίλη βαρύτητα

ü

Δεν υπάρχει η ένδειξη από τις κλινικές δοκιμές ότι
η συχνότητά της θα είναι μεγαλύτερη στον
εμβολιασμό έναντι COVID-19

ü

Είναι σημαντικό για τους εμβολιαστές να είναι
εκπαιδευμένοι να την αντιμετωπίσουν και να
υπάρχει η απαραίτητη υποδομή σε όλα τα
εμβολιαστικά κέντρα

ü

Ο εμβολιαζόμενος που παρουσίασε αναφυλακτική
αντίδραση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα να
παρακολουθείται για 6-12 ώρες και ιδανικά να
παραπέμπεται σε ειδικούς για διερεύνηση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ
Συνοπτικές οδηγίες αντιμετώπισης της
αναφυλαξίας κατ’ οίκον και αναλυτικές
οδηγίες με τον ορισμό, τα κριτήρια, τον
απαραίτητο εξοπλισμό και τα φάρμακα
πρώτης γραμμής περιλαμβάνονται στο
Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο.

Ενδεικτικός
Υλικοτεχνικός
Εξοπλισµός

Ισοθερμικά κιβώτια (Isobox)
ή κατάλληλα ψυγεία μεταφοράς,
data loggers θερμοκρασίας ψυγείων

Αναλυτικές Οδηγίες

ΕΘΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

