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Μέξνο Ι. Δηζαγσγή

Οη 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.
Σα εκβόιηα ιεηηνπξγνύλ δηεγείξνληαο ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ώζηε λα παξάγεη
αληηζώκαηα θαη θύηηαξα κλήκεο έλαληη ζπγθεθξηκέλσλ αληηγόλσλ. Τπάξρνπλ 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. Σα αδξαλνπνηεκέλα εκβόιηα κπνξεί λα απνηεινύληαη από νιόθιεξνπο
αδξαλνπνηεκέλνπο ηνύο ή βαθηήξηα, είηε από ηκήκαηά ηνπο, όπσο είλαη νη πξσηεΐλεο θαη νη
πνιπζαθραξίηεο. Σα δώληα εμαζζελεκέλα εκβόιηα απνηεινύληαη από εμαζζελεκέλνπο
κηθξννξγαληζκνύο πνπ δηαηεξνύλ ηελ ηθαλόηεηα λα πνιιαπιαζηάδνληαη θαη λα πξνθαινύλ
αλνζηαθή απάληεζε, ρσξίο όκσο λα πξνθαινύλ λόζν. Θαηά ηελ 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 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. Ο εκβνιηαζκόο
Εμβολιαςτικά Κζντρα COVID-19
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αθνινπζεί θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε ιήςε ζπγθαηάζεζεο από ηνλ
εκβνιηαδόκελν, θαζώο απνηειεί παξεκβαηηθή πξάμε κε ρνξήγεζε θαξκάθνπ ζε πγηέο άηνκν.
Θάζε εκβόιην ρνξεγείηαη κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο 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 ρξόλνπ ε αλνζνινγηθή κλήκε εμαζζελεί, είλαη απαξαίηεην 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. ε νξηζκέλα άηνκα, ν εκβνιηαζκόο κπνξεί λα
αληελδείθλπηαη ή λα ηξνπνπνηείηαη. ε 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. Οη 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.
Σέινο, 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.
πλνςίδνληαο, 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
ηηο 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. ηηο 9/1/2020 ηαπηνπνηήζεθε σο αίηην ηεο ινίκσμεο απηήο έλαο λένο
θνξσλντόο, πνπ νλνκάζηεθε SARS-CoV-2 θαη ν ΠΟΤ ηέζεθε ζε επαγξύπλεζε γηα ηελ πηζαλή
εμάπισζε ηεο λόζνπ.
ύκθσλα 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.
Παξάιιεια 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. Παζνγέλεηα
Ζ λόζνο COVID-19 πξνθαιείηαη από ηνλ SARS-CoV-2 (θνξσλντόο ζνβαξνύ νμένο
αλαπλεπζηηθνύ ζπλδξόκνπ ηύπνπ 2), πνπ αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ βήηα-θνξσλντώλ
(betaCoVs) 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.

Οη

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. Οη 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. εκεηώλεηαη όηη, κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ππνδνρέσλ ACE-2 ππάξρεη θαη ζε
θύηηαξα ηνπ ξηληθνύ βιελλνγόλνπ.
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Σα κνιπζκέλα άηνκα κπνξνύλ λα κεηαδώζνπλ ηνλ SARS-CoV-2 θπξίσο κέζσ
κεγάισλ ζηαγνληδίσλ, αιιά θαη κέζσ αεξνιύκαηνο πνπ απνβάιινληαη θαηά ηελ αλαπλνή,
ηελ νκηιία, ην 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 ηε ζηηγκή ηεο κόιπλζεο ππνινγίδεηαη ζε 5-6 εκέξεο. Ο Πίλαθαο 1
παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηελ ζπκπησκαηνινγία ηεο λόζνπ COVID-19.
Πίλαθαο 1. Κιηληθή ζπκπησκαηνινγία λόζνπ COVID-19
ΤΥΝΟΣΔΡΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ

Ππξεηόο
Βήραο
Θόπσζε

ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΤΥΝΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ

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

ΟΒΑΡΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ

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

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Έκδοςη 1.0
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1.4. Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε
Σν 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. Σν 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.
Ο 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.
Οη 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. Σέινο, 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
Εμβολιαςτικά Κζντρα COVID-19
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παξακείλεη ζην ζπίηη ή ρξεηάδεηαη εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν θαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε
ελδεδεηγκέλε ζεξαπεπηηθή αγσγή.

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζξνκβνπξνθύιαμε, ηελ εηδηθή ζεξαπεία έλαληη ηεο
COVID-19 θαη άιιεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
ΔΟΓΤ (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/), ηνπ Παλειιήληνπ Ηαηξηθνύ πιιόγνπ
(Αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ κε ινίκσμε COVID-19), ηεο Διιεληθήο Πλεπκνλνινγηθήο
Δηαηξείαο (Οδεγίεο 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).

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Έκδοςη 1.0
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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. ε ηειηθή θάζε, ζηόρνο είλαη λα εκβνιηαζηεί όινο ν ελήιηθνο πιεζπζκόο.

Σε ζηηγκή ζύληαμεο ηνπ παξόληνο εθπαηδεπηηθνύ εγρεηξηδίνπ δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα
πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάγθε ή κε εκβνιηαζκνύ αηόκσλ πνπ λόζεζαλ κε COVID-19.

Εμβολιαςτικά Κζντρα COVID-19
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3. Πεξηγξαθή εκβνιίσλ ελαληίνλ ηεο λόζνπ COVID-19
ηελ Διιάδα αλακέλεηαη λα θπθινθνξήζεη άκεζα έλα εκβόιην COVID-19, ελώ πεξηζζόηεξα
αλακέλεηαη λα είλαη δηαζέζηκα αξγόηεξα.

3.1. Δκβόιηα mRNA
Σα εκβόιηα ηεο Pfizer BioNTech COVID-19 θαη ηεο Moderna mRNA-1273 βαζίδνληαη ζηελ
ηερλνινγία ηνπ mRNA (αγγειηoθόξνπξηβνλνπθιετθνύ νμένο). Σα εκβόιηα απηά πεξηέρνπλ ηε
γελεηηθή αιιεινπρία (mRNA) γηα ηελ πξσηεΐλε S, πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηνύ
SARS-CoV-2, κέζα ζε έλα πεξίβιεκα λαλνιηπηδίσλ, 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,
κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ δεζκεπηηθώλ αληηζσκάησλ αιιά θαη
θπηηαξηθήο αλνζίαο. Σα αληηζώκαηα απηά είλαη ζε ζέζε λα δεζκεύζνπλ ηνλ ηό SARS-CoV-2
ζε πεξίπησζε πνπ ην άηνκν εθηεζεί. Σν mRNA, αθνύ κεηαθέξεη ην κήλπκα ζην αλζξώπηλν
θύηηαξν, ζηε ζπλέρεηα θαηαζηξέθεηαη κέζα ζε ιίγεο εκέξεο. Δίλαη ζαθέο όηη ην εκβόιην δελ
πεξηέρεη νιόθιεξν ή δσληαλό ηό θαη ζπλεπώο δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη λόζν.

Α. Δκβόιην Pfizer BioNTech COVID-19
Σν εκβόιην ηεο Pfizer-BioNTech COVID-19 πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ πιαηθόξκα mRNA, ζα
δηαηίζεηαη ζε θηαιίδην πνιιαπιώλ δόζεσλ θαη ε νινθιήξσζή ηνπ απαηηεί ζρήκα δύν δόζεσλ.
1. Θιηληθέο δνθηκέο
Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ COVID-19 mRNA BNT162b2 αμηνινγήζεθε ζε
ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 16 εηώλ θαη άλω ζε δύν θιηληθέο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζηηο Ηλωκέλεο Πνιηηείεο, ηελ Επξώπε, ηελ Τνπξθία, ηε Νόηηα Αθξηθή θαη ηε Νόηηα Ακεξηθή.
Σηε κειέηε 1 ζπκκεηείραλ 60 άηνκα, ειηθίαο 18 έωο 55 εηώλ. Η κειέηε 2 ήηαλ κηα
πνιπθεληξηθή, ζπγθξηηηθή, ειεγρόκελε κε εηθνληθό θάξκαθν κειέηε απνηειεζκαηηθόηεηαο ζε
άηνκα ειηθίαο 12 εηώλ θαη άλω. Πξαγκαηνπνηήζεθε ηπραηνπνηεκέλε δηαζηξωκάηωζε αλά
ειηθία: 12- 15 εηώλ, 16-55 εηώλ, ή 56 εηώλ θαη άλω, κε ηνπιάρηζηνλ 40% ηωλ
ζπκκεηερόληωλ λα αλήθνπλ ζηηο ειηθίεο ≥ 56 εηώλ. Απνθιείζηεθαλ αζζελείο κε
αλνζνθαηαζηνιή θαη εθείλνη κε πξνεγεζείζα λόζν COVID-19 (θιηληθή ή εξγαζηεξηαθή
δηάγλωζε). Αζζελείο κε πξνϋπάξρνλ λόζεκα ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε (ρωξίο κεηαβνιή ζηε
ζεξαπεπηηθή αγωγή ή αλάγθε γηα λνζειεία) γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηωλ πξνεγνύκελωλ 6
Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Έκδοςη 1.0
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εβδνκάδωλ, όπωο θαη αζζελείο κε HIV, HCV, HBV, πεξηειήθζεζαλ ζηε κειέηε. Έγηλε
ηπραηνπνίεζε 44.000 ζπκκεηερόληωλ, ειηθίαο 12 εηώλ θαη άλω, θαη ρνξεγήζεθαλ 2 δόζεηο
εκβνιίνπ COVID-19 mRNA ή εηθνληθνύ θαξκάθνπ κε κεζνδηάζηεκα 21 εκεξώλ κε
πξνγξακκαηηζκό γηα παξαθνινύζεζε αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο έλαληη ηεο λόζνπ
COVID-19 έωο θαη 24 κήλεο. Σηελ αλάιπζε απνηειεζκαηηθόηεηαο πεξηειήθζεζαλ νη
ζπκκεηέρνληεο εθείλνη πνπ είραλ ιάβεη ηε 2ε δόζε εληόο 19 έωο 42 εκεξώλ κεηά ηελ 1ε
δόζε.
Ο

πιεζπζκόο

γηα

ηελ

αλάιπζε

ηνπ

πξωηεύνληνο

ηειηθνύ

ζεκείνπ

απνηειεζκαηηθόηεηαο πεξηέιαβε 36.621 ζπκκεηέρνληεο, ειηθίαο 12 εηώλ θαη άλω (νη 18.242
ζηελ νκάδα ηνπ εκβνιίνπ COVID-19 mRNA θαη νη 18.379 ζηελ νκάδα ηνπ εηθνληθνύ
θαξκάθνπ) ρωξίο ζηνηρεία πξνεγνύκελεο κόιπλζεο κε SARS-CoV -2 έωο θαη 7 εκέξεο κεηά
ηε 2ε δόζε. Τα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ γεληθά παξόκνηα όζνλ αθνξά ηελ ειηθία,
ην θύιν, ηε θπιή θαη ηελ εζληθόηεηα κεηαμύ εθείλωλ πνπ έιαβαλ εκβόιην COVID-19 mRNA
BNT162b2 θαη εθείλωλ πνπ έιαβαλ εηθνληθό θάξκαθν. Τν 57,2% ηωλ ζπκκεηερόληωλ ήηαλ
ειηθίαο 16-55 εηώλ, ην 42,6% ήηαλ ειηθίαο > 55 εηώλ θαη ην 21,8% ήηαλ ≥ 65 εηώλ.

2. Απνηειεζκαηηθόηεηα ελαληίνλ ηεο λόζνπ COVID-19
Τε ζηηγκή ηεο αλάιπζεο ηεο κειέηεο 2, παξνπζηάδνληαη νη παξαθάηω πιεξνθνξίεο πνπ
βαζίδνληαη ζε άηνκα ειηθίαο >=16 εηώλ. Οη ζπκκεηέρνληεο παξαθνινπζήζεθαλ γηα
ζπκπηωκαηηθή λόζν COVID-19 γηα ηνπιάρηζηνλ 2.214 αλζξωπν-έηε ζηελ νκάδα ηνπ
εκβνιίνπ θαη γηα ηνπιάρηζηνλ 2.222 αλζξωπν-έηε ζηελ νκάδα ηνπ εηθνληθνύ θαξκάθνπ.
Υπήξμαλ 8 επηβεβαηωκέλεο πεξηπηώζεηο COVID-19 ζηελ νκάδα ηνπ εκβνιίνπ θαη 162
πεξηπηώζεηο ζηελ νκάδα ηνπ εηθνληθνύ θαξκάθνπ. Σύκθωλα κε ηελ αλάιπζε, ε
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ COVID-19 mRNA BNT162b2 ζπγθξηηηθά κε ην εηθνληθό
θάξκαθν, ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε COVID-19 ζε ηνπιάρηζηνλ 7 εκέξεο κεηά ηε 2ε δόζε, ζε
ζπκκεηέρνληεο ρωξίο ελδείμεηο πξνεγνύκελεο κόιπλζεο κε SARS-CoV-2, ήηαλ 95,0% (95%
Δηάζηεκα Εκπηζηνζύλεο 90,3% έωο 97,6%). Αληίζηνηρα, ζηηο ειηθίεο >=65 εηώλ θαη >=75
εηώλ, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ ήηαλ 94,7% (95% Δηάζηεκα Εκπηζηνζύλεο,
66,7% έωο 99,9%) θαη 100% (95% Δηάζηεκα Εκπηζηνζύλεο, -13,1% έωο 100,0%)
αληίζηνηρα.

Σε

μερωξηζηή

αλάιπζε,

ζε

ζύγθξηζε

κε

ην

εηθνληθό

θάξκαθν,

ε

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ COVID-19 mRNA ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε COVID-19 ζε
ηνπιάρηζηνλ 7 εκέξεο κεηά ηε 2ε δόζε, ζε ζπκκεηέρνληεο κε ή ρωξίο ελδείμεηο
πξνεγνύκελεο κόιπλζεο κε SARS-CoV-2, ήηαλ 94,6% (95% Δηάζηεκα Εκπηζηνζύλεο,
89,9%

έωο

97,3%).

Δελ
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απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε απμεκέλν θίλδπλν ζνβαξήο
λόζνπ COVID-19, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ εθείλωλ κε κία ή πεξηζζόηεξεο ζπλλνζεξόηεηεο
(όπωο άζζκα, ΔΜΣ ≥ 30 kg/m2, ρξόληα πλεπκνληθή λόζνο, ζαθραξώδεο δηαβήηεο,
ππέξηαζε). Η εξγαζηεξηαθή επηβεβαίωζε ηωλ θξνπζκάηωλ έγηλε κε RT-PCR θαη
ηνπιάρηζηνλ έλα ζύκπηωκα ζπκβαηό κε ηε λόζν COVID-19
* Οξηζκόο πεξίπησζεο (ηνπιάρηζηνλ έλα): ππξεηόο, λένο ή επηδεηλνύκελνο βήραο, λέα ή
επηδεηλνύκελε δύζπλνηα, ξίγνο, λέα ή επηδεηλνύκελε κπαιγία, λενεκθαληδόκελε αγεπζία ή
αλνζκία, θαξπγγαιγία, δηάξξνηα ή έκεηνο.

3. Αληελδείμεηο θαη πξνθπιάμεηο
3.1.

Γεληθέο ζπζηάζεηο

Όπσο κε όια ηα ελέζηκα εκβόιηα, είλαη απαξαίηεηε ε άκεζα δηαζέζηκε επίβιεςε θαη ηαηξηθή
αληηκεηώπηζε ζε πεξίπησζε ζπάληνπ αλαθπιαθηηθνύ ζπκβάληνο κεηά ηνλ εκβνιηαζκό. Ζ
ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ COVID-19 mRNA BNT162b2 πξέπεη λα αλαβάιιεηαη ζε άηνκα πνπ
πάζρνπλ από νμεία ζνβαξή εκπύξεηε λόζν ή γλσζηό ηζηνξηθό ζεκαληηθώλ αιιεξγηθώλ
αληηδξάζεσλ.
3.2.

Απόιπηεο αληελδείμεηο

Οπνηαδήπνηε ππεξεπαηζζεζία ζηα πεξηγξαθόκελα ελεξγά ζπζηαηηθά ηνπ εκβνιίνπ, θαζώο
θαη άηνκα κε πξνεγνύκελν ηζηνξηθό ζνβαξήο αιιεξγίαο ζε εκβόιην, θάξκαθν ή ηξνθή
(βιέπε Παξάξηεκα Γ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο Αλαθπιαμίαο).
3.3.

ρεηηθέο αληελδείμεηο

ηηο ζρεηηθέο αληελδείμεηο πεξηιακβάλεηαη θάζε ειάζζσλ 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 ζε πεξίπησζε επηδεκηθήο έμαξζεο. ρεηηθά κε ηνλ εκβνιηαζκό
αηόκσλ πνπ έρνπλ ήδε λνζήζεη από SARS-CoV-2 ή αηόκσλ κε αληρλεύζηκα αληηζώκαηα
έλαληη ηνπ ηνύ, δελ θαηαγξάθεθε πξόβιεκα αζθάιεηαο, ζύκθσλα κε ηηο θιηληθέο κειέηεο
θάζεο 3 ησλ Pfizer/BioNTech, όπνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ άηνκα κε ζεηηθά αληηζώκαηα.
Ο εκβνιηαζκόο COVID-19 δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηελ πνξεία
ηεο λόζνπ ζε άηνκα πνπ έρνπλ ήδε κνιπλζεί ή είλαη αζπκπησκαηηθά ή επσάδνπλ ηνλ ηό, ελώ
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πξέπεη λα αλαβάιιεηαη ζε άηνκα κε νμεία (ζπκπησκαηηθή) λόζν ώζηε λα απνθεπρζεί πηζαλή
ζύγρπζε θαηά ηε δηαθνξνδηάγλσζε κε πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο από ην εκβόιην. ηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε, ν εκβνιηαζκόο κπνξεί λα δηελεξγεζεί κεηά ηελ αλάξξσζε θαη κεηά ηελ
πάξνδν 4 εβδνκάδσλ από ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ή κεηά ην πξώην ζεηηθό test
PCR, δεδνκέλνπ όηη θιηληθή επηδείλσζε κπνξεί λα ζπκβεί έσο θαη δύν εβδνκάδεο κεηά ηελ
ινίκσμε.
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.

4. Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο
Γελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κειέηεο αιιειεπίδξαζεο. Γελ έρεη κειεηεζεί ηαπηόρξνλε
ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ COVID-19 mRNA BNT162b2 κε άιια εκβόιηα. Γελ πξέπεη λα
αλακηγλύεηαη ην εκβόιην COVID-19 mRNA BNT162b2 κε άιια εκβόιηα / πξντόληα ζηελ ίδηα
ζύξηγγα.

5. Γνληκόηεηα, θύεζε θαη γαινπρία
5.1.

Θύεζε

Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε ηνπ COVID-19 mRNA BNT162b2 ζηελ θύεζε
απνπζηάδνπλ ή είλαη πεξηνξηζκέλα. Γελ έρνπλ νινθιεξσζεί κειέηεο ηνμηθόηεηαο θαηά ηελ
αλαπαξαγσγή ζε πεηξακαηόδσα. Σν εκβόιην COVID-19 mRNA BNT162b2 δελ ζπζηήλεηαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο. Γηα γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο, ε θύεζε πξέπεη λα
απνθιείεηαη πξηλ από ηνλ εκβνιηαζκό. Δπηπιένλ, νη γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο ζα
πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηελ εγθπκνζύλε γηα ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο κεηά ηε δεύηεξε δόζε ηνπ
εκβνιίνπ.
ε πεξίπησζε δηάγλσζεο ηπραίαο εγθπκνζύλεο κεηά ηελ πξώηε δόζε ηνπ εκβνιίνπ,
ν εκβνιηαζκόο νινθιεξώλεηαη κεηά ηνλ ηνθεηό ζύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο. εκεηώλεηαη όηη,
ε έγθπνο πνπ εκβνιηάζηεθε ηπραία ζα πξέπεη λα θαζεζπράδεηαη, λα ηεο εμεγείηαη όηη ην
εκβόιην δελ ελέρεη θίλδπλν ινίκσμεο γηα εθείλε ή ην έκβξπν, ελώ ΓΔΛ ζπζηήλεηαη δηαθνπή
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ηεο θπήζεσο. Υξεηάδεηαη, όκσο, παξαθνινύζεζε ηεο εγθύνπ γηα ηπρόλ αλεπηζύκεηεο
ελέξγεηεο.
5.2.

Θειαζκόο

Γελ είλαη γλσζηό εάλ ην εκβόιην COVID-19 mRNA BNT162b2 απεθθξίλεηαη ζην αλζξώπηλν
γάια. Γελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ν θίλδπλνο γηα ηα λενγέλλεηα ή ηα βξέθε. Σν εκβόιην
COVID-19 mRNA BNT162b2 δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνύ.
5.3.

Γνληκόηεηα

Γελ είλαη γλσζηό εάλ ην εκβόιην COVID-19 mRNA BNT162b2 έρεη επίδξαζε ζηε γνληκόηεηα.

6. Παηδηά
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 Ακεξηθαληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ έρεη ιεθζεί άδεηα γηα ηε δηελέξγεηα
κειεηώλ ζε παηδηά ειηθίαο 12-18 εηώλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ε αζθάιεηα θαη ε
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ. Κε βάζε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα, ζα κπνξνύζε λα
εμεηαζηεί ν εκβνιηαζκόο παηδηώλ κεγαιύηεξεο ειηθίαο (άλσ ησλ 16 εηώλ) κε λεπξνινγηθέο
παζήζεηο, πνπ βξίζθνληαη ζε πςειό θίλδπλν έθζεζεο ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθώλ
δηαδηθαζηώλ.
Σα δεδνκέλα γηα άιια ππνθείκελα λνζήκαηα παηδηώλ σο έλδεημε εκβνιηαζκνύ είλαη
ππό αμηνιόγεζε.

7. Αλνζνθαηεζηαικέλνη θαη αζζελείο κε HIV ινίκσμε
Σα άηνκα πνπ είλαη κε αλνζνθαηαζηνιή ή HIV ινίκσμε (αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό CD4
θπηηάξσλ) πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη έλαληη ηεο COVID-19. Πξέπεη όκσο λα ελεκεξώλνληαη
όηη, ελδερνκέλσο ε αλνζνινγηθή ηνπο απάληεζε λα κελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ρξεηάδεηαη λα
ζπλερίζνπλ λα ηεξνύλ ηα πξνιεπηηθά κέηξα κείσζεο ηνπ θηλδύλνπ έθζεζεο. Αθόκα,
εμεηάδεηαη ε αλαγθαηόηεηα ηνπ εκβνιηαζκνύ ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληόο ηνπο.
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Γελ

ππάξρνπλ

δηαζέζηκα

δεδνκέλα

ζρεηηθά

κε

ηελ

ηαπηόρξνλε

ρξήζε

αλνζνθαηαζηαιηηθώλ θαη ηνπ εκβνιίνπ. Όπσο ζπκβαίλεη κε νπνηνδήπνηε εκβόιην, ν
εκβνιηαζκόο κε COVID-19 mRNA BNT162b2 ελδέρεηαη λα κελ πξνζηαηεύεη όινπο ηνπο
εκβνιηαδόκελνπο. Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ COVID-19
mRNA BNT162b2 ζε άηνκα πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο εκβνιηαζηεί πιήξσο ή κεξηθώο κε άιιν
εκβόιην COVID-19.

8. Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζύκθσλα κε ηηο θιηληθέο κειέηεο
Ζ αζθάιεηα ηνπ εκβνιίνπ COVID-19 mRNA BNT162b2 αμηνινγήζεθε ζε πεξηζζόηεξνπο από
44.000 ζπκκεηέρνληεο, ειηθίαο >=16 εηώλ, ζε δύν θιηληθέο κειέηεο (Κειέηε BNT162-01 ζε
ειηθίεο 18-55 εηώλ & C4591001 ζε ειηθίεο >=12 εηώλ) πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο, ηελ Δπξώπε, ηελ Σνπξθία, ηε Λόηηα Αθξηθή θαη ηε Λόηηα Ακεξηθή. Θαηά ηνλ ρξόλν
ηεο αλάιπζεο, αμηνινγήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 19.067 άηνκα (9531 κε εκβόιην
COVID-19 mRNA BNT162b2 θαη 9536 κε εηθνληθό θάξκαθν) 2 κήλεο κεηά ηε 2ε δόζε. Σα
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ γεληθά παξόκνηα όζνλ αθνξά ηελ ειηθία, ην θύιν, ηε
θπιή θαη ηελ εζληθόηεηα κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ έιαβαλ COVID-19 mRNA εκβόιην
θαη εθείλσλ πνπ έιαβαλ εηθνληθό θάξκαθν. Οη ζπρλόηεξεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζε
ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 16 εηώλ θαη άλσ ήηαλ πόλνο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο (>80%), θόπσζε
(>60%), θεθαιαιγία (>50%), κπαιγία (>30%), ξίγε (>30%), αξζξαιγία (>20%) θαη
ππξεηόο (>10%) θαη ήηαλ ζπλήζσο ήπηαο ή κέηξηαο έληαζεο, ελώ εκθάληδαλ ππνρώξεζε ζε
ιίγεο εκέξεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκό. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ελδείθλπηαη κπνξεί λα γίλεη
ζπκπησκαηηθή αγσγή κε αλαιγεηηθά ή αληηππξεηηθά.

9. Πεξηπηώζεηο ππεξδνζνινγίαο
Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ έιαβαλ 58 κηθξνγξακκάξηα εκβνιίνπ COVID-19 mRNA (ζρεδόλ
δηπιάζηα ηεο ελδεηθλπόκελεο δνζνινγίαο) ζηηο θιηληθέο δνθηκέο, δελ αλέθεξαλ αύμεζε ηεο
αληηδξαζηηθόηεηαο ή ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ. ε πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο,
ζπληζηάηαη παξαθνινύζεζε δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη πηζαλή ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.
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Β. Δκβόιην Moderna mRNA-1273
Σν εκβόιην ηεο Moderna mRNA-1273 ρξεζηκνπνηεί κηα πιαηθόξκα mRNA.
1. Θιηληθέο δνθηκέο θαη απνηειεζκαηηθόηεηα γηα ηε λόζν COVID-19
Ζ αλάιπζε απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο κειέηεο Φάζεο 3 ηνπ mRNA-1273 πνπ δηεμήρζε ζε 196
πεξηπηώζεηο επηβεβαηώλεη ηελ πςειή απνηειεζκαηηθόηεηα πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ πξώηε
ελδηάκεζε αλάιπζε. Ζ αλάιπζε δεδνκέλσλ δείρλεη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ
94,1%. Δμαθνινπζεί ε ζπιινγή δεδνκέλσλ αζθάιεηαο από έλα αλεμάξηεην ζπκβνύιην
παξαθνινύζεζεο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ (Data Safety Monitoring Board - DSMB).
ηε κειέηε Φάζεο 3, γλσζηή σο κειέηε COVE, ζπκκεηείραλ πεξηζζόηεξνη από
30.000 άηνκα ζηηο ΖΠΑ. Σν πξσηαξρηθό θαηαιεθηηθό ζεκείν ηεο κειέηεο COVE Φάζεο 3
βαζίζηεθε ζηελ αλάιπζε ησλ λέσλ πεξηπηώζεσλ COVID-19 πνπ επηβεβαηώζεθαλ δύν
εβδνκάδεο κεηά ηε δεύηεξε δόζε ηνπ εκβνιίνπ. Ζ πξσηνγελήο αλάιπζε βαζίζηεθε ζε 196
πεξηπηώζεηο COVID-19, εθ ησλ νπνίσλ νη 185 παξαηεξήζεθαλ ζηελ νκάδα ηνπ εηθνληθνύ
θαξκάθνπ, έλαληη 11 πεξηπηώζεσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ νκάδα ηνπ mRNA-1273, κε
απνηέιεζκα κηα εθηηκώκελε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ ζε πνζνζηό 94,1%. Έλα
δεπηεξεύνλ θαηαιεθηηθό ζεκείν αλέιπζε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο COVID-19 θαη πεξηειάκβαλε
30 ζνβαξέο πεξηπηώζεηο. Θαη νη 30 πεξηπηώζεηο εκθαλίζηεθαλ ζηελ νκάδα ηνπ εηθνληθνύ
θαξκάθνπ θαη θακία ζηελ νκάδα εκβνιηαζκέλσλ κε mRNA-1273. Τπήξμε έλαο ζάλαηνο
ζρεηηδόκελνο κε ηελ COVID-19 ζηε κειέηε κέρξη ζήκεξα, ν νπνίνο εκθαλίζηεθε ζηελ νκάδα
ηνπ εηθνληθνύ θαξκάθνπ.
2. Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
Κηα αλαζθόπεζε ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ έδεημε όηη ην εκβόιην ήηαλ γεληθά θαιά
αλεθηό. Ζ πιεηνςεθία ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ ήηαλ ήπηαο ή κέηξηαο ζνβαξόηεηαο θαη
γεληθά βξαρεία ζε δηάξθεηα.
Οη ζπρλόηεξεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο κεηά ηελ πξώηε δόζε ήηαλ πόλνο ζην ζεκείν
ηεο έλεζεο (2,7%) θαη κεηά ηε δεύηεξε δόζε θόπσζε (9,7%), κπαιγία (8,9%), αξζξαιγία
(5,2 %), πνλνθέθαινο (4,5%), πόλνο (4,1%) θαη εξύζεκα / εξπζξόηεηα ζην ζεκείν ηεο
έλεζεο.
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3.2. Δκβόιηα ηηθώλ θνξέσλ
Α. Δκβόιην ChAdOx1 AstraZeneca Oxford COVID-19
Σν εκβόιην ChAdOx1 AstraZeneca Oxford COVID-19 αλήθεη ζηα εκβόιηα ησλ ηηθώλ θνξέσλ.
πγθεθξηκέλα, ην εκβόιην απνηειείηαη από έλαλ εμαζζελεκέλν αδελντό ρηκπαηδή πνπ,
σο όρεκα, κεηαθέξεη ηε γελεηηθή πιεξνθνξία γηα ηελ πξσηεΐλε S ηνπ ηνύ SARS-CoV-2. Ο
αδελντόο απηόο έρεη ηξνπνπνηεζεί έηζη ώζηε λα κελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί ζηα αλζξώπηλα
θύηηαξα θαη σο εθ ηνύηνπ λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε λόζν. Σα 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
Οη

δνθηκέο

ηνπ

εκβνιίνπ

AstraZeneca

Oxford

COVID-19

έδεημαλ

όηη

παξήγαγε

εμνπδεηεξσηηθά αληηζώκαηα ζηνπο καθάθνπο Rhesus (είδνο πηζήθσλ) θαζώο θαη κείωζε ηεο
πνζόηεηαο αληρλεύζηκνπ ηνύ ζηελ θαηώηεξε αλαπλεπζηηθή νδό κεηά από πξόθιεζε κε
SARS-CoV-2. Σε δνθηκέο ζε αλζξώπνπο, ην εκβόιην ζπγθξίζεθε κε εηθνληθό θάξκαθν ζε
πγηείο ελήιηθεο ειηθίαο 18-55 εηώλ. Τα αξρηθά επξήκαηα δείρλνπλ όηη ηα εμνπδεηεξωηηθά
αληηζώκαηα δεκηνπξγήζεθαλ ηελ 14ε θαη 28ε εκέξα κεηά ηνλ πξώην εκβνιηαζκό θαη όηη ηα
επίπεδα απηώλ απμήζεθαλ κεηά από κηα δεύηεξε δόζε. Εηδηθέο απνθξίζεηο Τ ιεκθνθπηηάξωλ πξνθιήζεθαλ επίζεο κεηά από ηελ πξώηε αλνζνπνίεζε θαη δηαηεξήζεθαλ
κεηά ηε δεύηεξε δόζε. Τα δεδνκέλα έδεημαλ όηη ε αληηζωκαηηθή απάληεζε θαη ν ηίηινο
εμνπδεηεξωηηθώλ αληηζωκάηωλ γηα ηελ πξωηεΐλε S, 28 εκέξεο κεηά ηε δεύηεξε δόζε, ήηαλ
παξόκνηεο ζηηο ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο (18-55 εηώλ, 56–69 εηώλ θαη ≥70 εηώλ). Πεξηζζόηεξν
από ην 99% (ηωλ ζπκκεηερόληωλ είραλ παξάγεη εμνπδεηεξωηηθά
εβδνκάδεο

κεηά

ηελ

αλακλεζηηθή

δόζε.

Οη

κέγηζηεο

αληηζώκαηα, δύν

απνθξίζεηο

Τ-θπηηάξωλ

παξαηεξήζεθαλ 14 εκέξεο κεηά ηελ πξώηε δόζε θαη ήηαλ γεληθά ηζνδύλακεο ζηηο ηξεηο
ειηθηαθέο νκάδεο.
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.
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Ζ ελδηάκεζε αλάιπζε ηεο θάζεο 3, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 131 πεξηπηώζεσλ Covid-19,
ππνδεηθλύεη όηη ην εκβόιην είλαη 70,4% απνηειεζκαηηθό όηαλ ζπλδπάδεη δεδνκέλα από δύν
δνζνινγηθά ζρήκαηα. ηα δύν ζρήκαηα δηαθνξεηηθώλ δόζεσλ, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ
εκβνιίνπ ήηαλ 90% ζην έλα θαη 62% ζην άιιν. Σν ζρήκα πςειόηεξεο απνηειεζκαηηθόηεηαο
ρξεζηκνπνίεζε ηε κηζή δνζνινγία αληηγόλνπ σο πξώηε δόζε θαη νιόθιεξε σο δεύηεξε
δόζε.
3. Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
Οη 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. Οη πην ζπρλέο αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο (πόλνο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο,
αίζζεκα ππξεηνύ, κπϊθόο πόλνο, θεθαιαιγία), ήηαλ ιηγόηεξν ζπρλέο ζηνπο κεγαιύηεξεο
ειηθίαο ελήιηθεο (ειηθίαο ≥56 εηώλ) από ηνπο λεόηεξνπο ελήιηθεο. Σε απηνύο πνπ έιαβαλ δύν
δόζεηο ChAdOx1 nCoV-19, κεηά ηνλ πξώην εκβνιηαζκό, ηνπηθέο αληηδξάζεηο αλαθέξζεθαλ
ζε 43 (88%) από 49 ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα ηωλ 18–55 εηώλ, 22 (73%) ηωλ 30 ζηα 56–
69 νκάδα θαη 30 (61%) από 49 άηνκα ζηελ νκάδα 70 εηώλ θαη άλω, θαη ζπζηεκαηηθέο
αληηδξάζεηο ζε 42 (86%) ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα 18–55 εηώλ, 23 (77%) ζηελ νκάδα 56–
69 εηώλ θαη 32 (65%) ζηελ νκάδα ηωλ 70 εηώλ θαη άλω. Έωο ηηο 26 Οθηωβξίνπ 2020, 13
ζνβαξέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο έρνπλ θαηαγξαθεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κειέηεο,
θακία από ηηο νπνίεο δελ ζεωξήζεθε 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 (Παξαξηήκαηα Δ θαη Σ).
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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 Πνηόηεηαο
Θαιώλ Πξαθηηθώλ 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 (ε ιίζηα είλαη ππό ηειηθή δηακόξθσζε).
Οη πνιίηεο πξνζέξρνληαη ζηα Δκβνιηαζηηθά Θέληξα κε πξνθαζνξηζκέλν ξαληεβνύ.
Θαηά ηελ πξνζέιεπζε γίλεηαη έιεγρνο ηνπ ξαληεβνύ θαη θαηαρώξεζε ζην ειεθηξνληθό
ζύζηεκα. ηε ζπλέρεηα ην θνηλό ελεκεξώλεηαη κε ην θπιιάδην κε ηηο «πιεξνθνξίεο γηα ηνλ
εκβνιηαζκό COVID-19» (Παξάξηεκα Α) θαη ην «ύληνκν εξσηεκαηνιόγην πξηλ ηνλ
εκβνιηαζκό ελειίθσλ» γηα ηπρόλ αληελδείμεηο πξηλ ηνλ εκβνιηαζκό (Παξάξηεκα 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. Σα 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 (ΚΑΠ). Γείηε «Δθαξκνγή
κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο» ζηε ζειίδα ηνπ ΔΟΓΤ.
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.

Εμβολιαςτικά Κζντρα COVID-19

Σελίδα 20

●

Δίζηε ππεύζπλνη γηα ην εκβόιην πνπ ρνξεγείηε ζηνλ θάζε πνιίηε. Πξέπεη 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. Οη 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. Οη βειόλεο πνπ θαηεμνρήλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ελδνκπτθέο ελέζεηο είλαη νη 21G
(πξάζηλνπ ρξώκαηνο), 23G (κπιε ρξώκαηνο) θαη 25G (πνξηνθαιί ρξώκαηνο). ε
ειηθησκέλνπο θαη γεληθά άηνκα κε κεησκέλε κπτθή κάδα είλαη ζθόπηκν λα ρξεζηκνπνηνύληαη νη
κηθξόηεξεο βειόλεο.
Ζ πιένλ θαηάιιειε πεξηνρή γηα ηε ρνξήγεζε ελδνκπτθά ελόο εκβνιίνπ είλαη ν
δειηνεηδήο κπο (άλσ κέξνο βξαρίνλα). Ο δειηνεηδήο κπο έρεη πνιύ εύθνιε πξόζβαζε,
αιιά πεξηνξηζκέλν κέγηζην όγθν ελέζηκεο νπζίαο (0,5-1ml).
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ε 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 ε
πιάγηα γινπηηαία πεξηνρή (απνηειείηαη από ηνλ κεζαίν θαη ην κηθξό γινπηηαίν κπ). Πξόθεηηαη
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 ζην δεμηό κείδνλα ηξνραληήξα (θαη αληίζηξνθα γηα ηνλ αξηζηεξό
γινπηό), ην δείθηε ζηελ πξόζζηα ιαγόληα άθαλζα θαη ηνλ κέζν ηελησκέλν πξνο ηελ ιαγόληα
αθξνινθία. Σν ηξίγσλν πνπ ζρεκαηίδεηαη είλαη θαηάιιειν γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έλεζεο.
Οη πην ζπρλέο επηπινθέο ηεο ελδνκπτθήο έλεζεο είλαη απιά ηνπηθόο εξεζηζκόο ή θαη
αίζζεκα άιγνπο πνπ ππνρσξεί ζηαδηαθά κέζα ζηηο επόκελεο εκέξεο. πάληεο 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
Πξνεηνηκάζηε ηνλ εαπηό ζαο
Κειεηήζηε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πνιίηε θαη ζπιιέμηε ζηνηρεία γηα ηπρόλ
θαξκαθεπηηθέο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο από ην ηζηνξηθό ηνπ. Πιύληε ηα ρέξηα ζαο κε βάζε ηηο
νδεγίεο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο γηα ηε ζσζηή πγηεηλή ησλ ρεξηώλ.

Πξνεηνηκάζηε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό
Ο απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο αλά θάζε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη:
1.

Πξνζηαζία Δπαγγεικαηία Τγείαο - Κέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
●

Κάζθα ρεηξνπξγηθή

●

Κε απνζηεηξσκέλα ειαζηηθά γάληηα

●

Αιθννινύρν δηάιπκα

Εμβολιαςτικά Κζντρα COVID-19

Σελίδα 22

2.

3.

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

Φηαιίδην κε ην εκβόιην

●

ύξηγγα 3mL ή 5 mL κε δηαγξάκκηζε αλά 0,1mL

●

Κηα βειόλα 21G

●

Σνιύπηα βάκβαθνο ή γάδεο

●

Αιθννινύρν δηάιπκα

Δκβνιηαζκόο ηνπ αηόκνπ
●

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

●

Κηα βειόλε 21G γηα ηελ αλαξξόθεζε από ην θηαιίδην ησλ πνιιαπιώλ δόζεσλ

●

Κία

βειόλε 23G ή 25G

θαη κήθνπο 25mm ή κήθνπο 38mm* γηα ηελ

ελδνκπτθή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ
●

Κε απνζηεηξσκέλα ειαζηηθά γάληηα

●

Σνιύπηα βάκβαθνο ή γάδεο

●

Αιθννινύρν δηάιπκα

●

Θπηίν απόξξηςεο αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ

●

Λεθξνεηδέο

* Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηνλ εκβνιηαζκό ε βειόλε κήθνπο 38mm 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
●

Παξάξηεκα Δ. Δκβόιην Pfizer-BioNTech COVID-19

●

Παξάξηεκα Σ. Δκβόιην ChAdOx1 AstraZeneca Oxford COVID-19
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Πξνεηνηκάζηε ηνλ εκβνιηαδόκελν
Δμεγήζηε ηε δηαδηθαζία ζηνλ εκβνιηαδόκελν θαη απαληήζηε ζηηο ηπρόλ εξσηήζεηο ηνπ.

Β. Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο εκβνιίνπ
1. Θάληε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ, θνξέζηε ρεηξνπξγηθή κάζθα θαη έλα δεπγάξη γάληηα
ειαζηηθά κε απνζηεηξσκέλα.
2. Σνπνζεηήζηε 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).

3. Θαζαξίζηε ηελ πεξηνρή ηνπ δειηνεηδή κε ηνιύπην βάκβαθνο εκπνηηζκέλν κε
αιθννινύρν δηάιπκα πξνο κηα θαηεύζπλζε θαη αθήζηε λα ζηεγλώζεη εληειώο.
4. Σεληώζηε 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.
Εμβολιαςτικά Κζντρα COVID-19
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8. Πξνρσξήζηε 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. πκπιεξώζηε 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 παξαηήξεζεο κεηά ηελ αλνζνπνίεζε κε εκβόιην COVID-19
Σα 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 ζε κεγαιύηεξε παξαθνινύζεζε.
Θαζώο κπνξεί λα ζπκβεί ζπγθνπηηθό επεηζόδην (βαγνηνλία) κεηά ηνλ εκβνιηαζκό,
όινη νη εκβνιηαζκέλνη ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζην εκβνιηαζηηθό θέληξν γηα 15
ιεπηά.
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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.

●

ε 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
ηηο πξνηεξαηόηεηεο εκβνιηαζκνύ είλαη νη δηακέλνληεο ζε κνλάδεο ρξόληαο θξνληίδαο
ειηθησκέλσλ, κνλάδεο ρξνλίσο παζρόλησλ θαη θέληξα απνθαηάζηαζεο πνπ ζα εκβνιηαζηνύλ
ζηνπο ρώξνπο θξνληίδαο ηνπο. Γηα ηα άηνκα πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα δώζνπλ ζπγθαηάζεζε
γηα ηνλ εκβνιηαζκό ηνπο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ην έληππν «πγθαηάζεζε εκβνιηαζκνύ
κεηά από ελεκέξσζε γηα ελήιηθεο κε δπλάκελνπο λα παξάζρνπλ πξνθνξηθή ζπγθαηάζεζε»
(Παξάξηεκα Γ).
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Β. Υνξήγεζε εκβνιίνπ COVID-19 ζε άηνκα κε δηαηαξαρέο αηκόζηαζεο
Άηνκα κε αηκνξξαγηθή δηάζεζε κπνξεί λα εκβνιηαζηνύλ κε ηελ παξνπζία ελόο ηαηξνύ. Δάλ ην
άηνκν ιακβάλεη θάξκαθα / ζεξαπεία γηα ηε κείσζε ηεο αηκνξξαγίαο, γηα παξάδεηγκα
ζεξαπεία γηα αηκνξξνθηιία, ν εκβνιηαζκόο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ιίγν κεηά ηε
ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ/ζεξαπείαο κε ηε ρξήζε κηαο ιεπηήο βειόλεο (23 ή 25G),
αθνινπζνύκελε από ζηαζεξή πίεζε πνπ εθαξκόδεηαη ζην ζεκείν ηεο έλεζεο (ρσξίο ηξίςηκν)
γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ιεπηά. Σν άηνκν / θξνληηζηήο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη γηα ηνλ θίλδπλν
αηκαηώκαηνο από ηελ έλεζε.

Γ. Υνξήγεζε 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 ηνπο, 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.
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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.
Σα άηνκα κε ηζηνξηθό αλαθπιαμίαο ακέζνπ ηύπνπ ζε εκβόιην, θάξκαθν ή ηξνθή δελ
πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη κε ην εκβόιην Pfizer BioNtech. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη
δεύηεξε δόζε ηνπ εκβνιίνπ Pfizer BioNtech ζε όζνπο έρνπλ ππνζηεί αλαθπιαμία κεηά ηελ
πξώηε δόζε εκβνιηαζκνύ κε ην εκβόιην Pfizer BioNtech. Οη εκβνιηαδόκελνη πξέπεη λα
παξαθνινπζνύληαη γηα 15 ιεπηά κεηά ηνλ εκβνιηαζκό ή πεξηζζόηεξν, όηαλ ελδείθλπηαη, κεηά
από θιηληθή αμηνιόγεζε. Σν πξσηόθνιιν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αλαθπιαμίαο (δείηε αλαιπηηθέο
νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αλαθπιαμίαο ζην Παξάξηεκα Γ) πξέπεη λα είλαη πάληα
δηαζέζηκν θάζε θνξά πνπ ρνξεγείηαη ην εκβόιην Pfizer BioNtech. Ζ άκεζε αληηκεηώπηζε ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έγθαηξε ζεξαπεία κε 0,5mg αδξελαιίλεο ελδνκπτθά (0,5ml 1:1000 ή
1mg/ml αδξελαιίλεο), κε έγθαηξε πξόζθιεζε γηα βνήζεηα θαη πεξαηηέξσ αδξελαιίλε
ελδνκπτθά θάζε 5 ιεπηά. Σα Δκβνιηαζηηθά Θέληξα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλα θαη
νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηε 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.

Σα 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 ΔΟΦ, 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. Οη πνιίηεο ζα πξέπεη λα ελζαξξύλνληαη λα απεπζύλνληαη ζηνλ
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ππεύζπλν ηαηξό ηνπ εθάζηνηε Δκβνιηαζηηθνύ Θέληξνπ (Θέληξν Τγείαο, ΣΟΚΤ, Πεξηθεξεηαθό
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
παξηίδαο

θαη

ην

Δκβνιηαζηηθό

Θέληξν,

εθόζνλ

είλαη

δηαζέζηκα.

Οη

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

πξόζθαηα.

Δπηπξόζζεηα

λα

ζπκπεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο ηαηξηθήο δηαρείξηζεο ηεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηαο ή
λνζειείαο κε ζπλνδέο θιηληθέο πιεξνθνξίεο.

Σα ζπκβάληα πνπ εκθαλίδνληαη κεηά από ηνλ εκβνιηαζκό ελδέρεηαη λα είλαη θαη
ηπραία, ιόγσ ηνπ εθηεηακέλνπ εκβνιηαζκνύ. Ζ δηελέξγεηα ηνπ εκβνιηαζκνύ αθνξά κεγάιν
αξηζκό αηόκσλ ζπλήζσο κέζεο ειηθίαο θαη επηπξόζζεηα ιόγσ ησλ δύν δόζεσλ, ππάξρεη
κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα έθζεζεο. Ωο εθ ηνύηνπ απμάλεηαη ε πηζαλόηεηα ζπλύπαξμεο
δηαθόξσλ

λνζεκάησλ

ρσξίο

πξνεγνύκελεο

θιηληθέο

εθδειώζεηο

ή

ζπκπηώκαηα

(θαξδηαγγεηαθά, νγθνινγηθά θ.ιπ.), ηα νπνία ηπραία ζα εκθάληδαλ νμέα θιηληθά ζπκβάληα
άιινηε άιινπ βαζκνύ ζνβαξόηεηαο ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Σα ζπκβάληα απηά απαηηνύλ
ηεθκεξησκέλε εθηίκεζε ελδερόκελεο αμηνιόγεζεο ηνπο σο 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
ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θαη ζα γίλεη από εηδηθή νκάδα εξγαζίαο ηνπ ΔΟΦ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Δζληθή Δπηηξνπή Φαξκαθνεπαγξύπλεζεο θαη ην Σκήκα Αλεπηζύκεησλ Δλεξγεηώλ ηνπ ΔΟΦ,
ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρεη ζεζκνζεηήζεη ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο.
Οη 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)
Ο 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. Ο 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.
ε 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.
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6.4. Υνξήγεζε δεύηεξεο δόζεο ζε κηθξόηεξν από ην ειάρηζην ζπληζηώκελν δηάζηεκα
Α. Δκβόιην Pfizer BioNTech COVID-19
Δάλ ε δεύηεξε δόζε ηνπ εκβνιίνπ Pfizer BioNTech COVID-19 ρνξεγεζεί ζε ιηγόηεξν από 19
εκέξεο από ηελ πξώηε δόζε, ζεσξείηαη άθπξε θαη ρξεηάδεηαη λα ρνξεγεζεί κηα πξόζζεηε
δόζε (ηξίηε δόζε) ζε ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 21 εκεξώλ κεηά ηε δεύηεξε (άθπξε)
δόζε. Σν δηάζηεκα 19 εκεξώλ είλαη ην ειάρηζην δηάζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο θιηληθέο
δνθηκέο.

Β. Δκβόιην Moderna mRNA-1273
Κε δηαζέζηκα ζηνηρεία ηε ζηηγκή ηεο έθδνζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ εγρεηξηδίνπ.

Γ. Δκβόιην ChAdOx1 AstraZeneca Oxford COVID-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. ηελ πεξίπησζε πνπ ην δηάζηεκα κεηαμύ ησλ δόζεσλ είλαη κεγαιύηεξν από ην
ζπληζηώκελν.
Δάλ κεζνιαβήζεη δηάζηεκα κεγαιύηεξν από ην ζπληζηώκελν δηάζηεκα κεηαμύ ησλ δόζεσλ,
ηόηε ζα πξέπεη λα δνζεί ε δεύηεξε δόζε (θαηά πξνηίκεζε ρξεζηκνπνηώληαο ην ίδην εκβόιην
κε εθείλν πνπ δόζεθε γηα ηελ πξώηε δόζε). Ο εκβνιηαζκόο δελ ρξεηάδεηαη έλαξμε από ηελ
αξρή.

6.6. ηελ 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 δύν εκβόιηα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ βαζίδνληαη
ζηελ πξσηεΐλε S (spike protein), είλαη πηζαλό όηη αθόκε θαη αλ ην εκβόιην πνπ ρνξεγήζεθε
γηα ηε δεύηεξε δόζε είλαη δηαθνξεηηθό από ην πξώην, ζα βνεζήζεη ζηελ ελίζρπζε ηεο
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αλνζηαθήο απόθξηζεο ζηελ πξώηε δόζε. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν, έσο όηνπ θαηαζηνύλ
δηαζέζηκεο πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο, δελ απαηηνύληαη πεξαηηέξσ δόζεηο.

6.7. ηελ 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
θαη λα ελεκεξσζεί όηη ην κεγαιύηεξν δηάζηεκα κεηαμύ ησλ δόζεσλ δελ επεξεάδεη ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ.

6.8. Αλαθνξά ζθαικάησλ εκβνιηαζκνύ
θάικαηα 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. Σα 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 γπλαίθα 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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Πίνακας Περιεχομένων Παραρτημάτων
1.
Παπάπηημα Α: Πληποθοπίερ κοινού για ηον εμβολιαζμό ενάνηια ηηρ
νόζος COVID-19
2.

Παπάπηημα Β: Σύνηομο επωηημαηολόγιο ππιν ηον εμβολιαζμό

3.
Παπάπηημα Γ: Σςγκαηάθεζη εμβολιαζμού μεηά από ενημέπωζη για
ενήλικερ μη δςνάμενοςρ να παπάζσοςν πποθοπική ζςγκαηάθεζη
4.
Παπάπηημα Γ: Ανηιμεηώπιζη ηηρ αναθςλαξίαρ μεηά από εμβολιαζμό &
αλγόπιθμορ διασείπιζηρ αναθςλαξίαρ
5.
Παπάπηημα Δ: Διδικέρ οδηγίερ σοπήγηζηρ ηος εμβολίος COVID-19
Pfizer-BioNTech
6.
Παπάπηημα ΣΤ: Διδικέρ οδηγίερ σοπήγηζηρ ηος εμβολίος ChAdOx1
AstraZeneca Oxford COVID-19

Πιεξνυνξίεο γηα τνλ εκβνιηασκό COVID-19
Καιώο ήιζαηε ζην εκβνιηαζηηθό καο θέληξν!
Η απόθαζε λα εκβνιηαζηείηε κε ην εκβόιην COVID-19 δείρλεη ππεπζπλόηεηα απέλαληη ζηνλ
εαπηό ζαο θαη ζην θνηλσληθό ζύλνιν. Βξηζθόκαζηε ζην κέζν κηαο παλδεκίαο πνπ εμειίζζεηαη
θαη έρεη πξνθαιέζεη εθαηνκκύξηα θξνύζκαηα θαη ζαλάηνπο, ελώ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά θαη
ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. Δίκαζηε όκσο ηπρεξνί πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο δσξεάλ ηα πξώηα
εηδηθά εκβόιηα κε ζηόρν ηελ πξόιεςε ηεο COVID-19. Σηε ρώξα καο, όπσο ζπκβαίλεη θαη ζε
άιιεο ρώξεο, ηα εκβόιηα ζα δηαηεζνύλ αξρηθά ζηα άηνκα εθείλα πνπ θηλδπλεύνπλ
πεξηζζόηεξν από ηελ έθζεζε ζηνλ ηό, όπσο νη πγεηνλνκηθνί, θαζώο θαη ζε εθείλα πνπ
θηλδπλεύνπλ πεξηζζόηεξν από επηπινθέο ιόγσ ειηθίαο, ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ή ππνθείκελνπ
λνζήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ ππόινηπν πιεζπζκό.
Πώο μέξνπκε ότη τα εκβόιηα COVID-19 είλαη ασυαιή;
Η θπθινθνξία ησλ εκβνιίσλ απηώλ ζε ζύληνκν ζρεηηθά ρξνληθό δηάζηεκα δελ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε βάξνο ηνπ ειέγρνπ πνπ αθνξά ηελ πνηόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπο.
Όπσο όια ηα εκβόιηα, έηζη θαη ηα εκβόιηα COVID-19 έρνπλ πεξάζεη από κηα απζηεξή
δηαδηθαζία, πνπ πεξηιακβάλεη πνιιά ζηάδηα θαη ζπκπεξηιακβάλεη θαη κεγάιεο θιηληθέο δνθηκέο
ζε δεθάδεο ρηιηάδεο άηνκα. Οη κειέηεο απηέο έρνπλ ζρεδηαζηεί ώζηε λα εληνπίζνπλ ζπλήζεηο
ή ζπαληόηεξεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Σηε ζπλέρεηα, ηα δεδνκέλα απηά ειέγρζεθαλ από
αλεμάξηεηεο επηζηεκνληθέο αξρέο, δηεζλείο πγεηνλνκηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηελ παγθόζκηα
ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εκβνιίσλ πξηλ ηελ ηειηθή έγθξηζε από ηνλ
Δπξσπατθό Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ. Δπηπιένλ, νη παξαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο έρνπλ αλαιάβεη
ηε δέζκεπζε λα παξαθνινπζνύλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ζε ζπλερή βάζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
πγεηνλνκηθέο αξρέο, ηπρόλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο θαη κεηά ηελ θπθινθνξία ησλ εκβνιίσλ
COVID-19.
Θα παξέρνπλ τα εκβόιηα COVID-19 καθξνρξόληα πξνστασία;
Τα πεξηζζόηεξα εκβόιηα COVID-19 ρξεηάδνληαη δύν δόζεηο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθά. Δίλαη
όκσο πνιύ λσξίο αθόκα γηα λα γλσξίδνπκε αλ ηα εκβόιηα παξέρνπλ καθξνρξόληα πξνζηαζία.
Δπίζεο δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάγθε ή κε εκβνιηαζκνύ
αηόκσλ πνπ λόζεζαλ κε COVID-19. Πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όκσο πσο είλαη ελζαξξπληηθό

όηη ηα πεξηζζόηεξα άηνκα πνπ αλαξξώλνπλ από ηελ λόζν COVID-19 αλαπηύζζνπλ
αληηζώκαηα πνπ ηα πξνζηαηεύνπλ από ηελ επαλαινίκσμε.
Τη αλεπηζύκετεο ελέξγεηεο πξέπεη λα πεξηκέλω κετά τνλ εκβνιηασκό;
Τν εκβόιην COVID-19 δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε άηνκα κε ηζηνξηθό ζνβαξώλ αιιεξγηθώλ
αληηδξάζεσλ. Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο. Σε
πεξίπησζε πνπ ιακβάλεηε ζηαζεξή αληηπεθηηθή ζεξαπεία ζα πξέπεη επίζεο λα ζπδεηήζεηε
κε ην γηαηξό ζαο γηα λα ζαο θαζνδεγήζεη θαηάιιεια.
Οη πην ζπλεζηζκέλεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, ζύκθσλα κε ηηο θιηληθέο κειέηεο, πνπ πηζαλόλ
λα εκθαληζηνύλ κεηά ηνλ εκβνιηαζκό είλαη πόλνο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο, κεξηθέο θνξέο
πνλνθέθαινο, κπαιγίεο, αξζξαιγίεο, θόπσζε, ξίγνο ή θαη ππξεηόο, κε ηηο ηειεπηαίεο λα είλαη
ζπρλόηεξεο ζηηο λεαξόηεξεο ειηθίεο. Απηέο ππνρσξνύλ ζύληνκα. Γελ πξέπεη λα ζαο
αλεζπρνύλ, είλαη έλδεημε όηη ν νξγαληζκόο ζαο αληαπνθξίλεηαη ζην εκβόιην θαη δελ πξέπεη λα
ζαο απνζαξξύλνπλ από ην λα θάλεηε ηε 2ε δόζε εκβνιίνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ
ζπζηήλεηαη. Σηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζπκπηώκαηα επηκείλνπλ ή αλεζπρείηε, επηθνηλσλήζηε
κε ην γηαηξό ζαο ή ην εκβνιηαζηηθό θέληξν. Δθόζνλ ην επηζπκείηε κπνξείηε λα αλαθέξεηε
πηζαλνινγνύκελεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ ζεσξείηε όηη ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε ηνπ
εκβνιίνπ COVID-19, ζηε ζειίδα ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ ζπκπιεξώλνληαο ηελ
Κίηξηλε Κάξηα (https://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral).
Γηατί ζα εμαθνινπζήσω λα ρξεηάδνκαη κέτξα ατνκηθήο πξνστασίαο κετά τνλ
εκβνιηασκό;
Δίλαη γεγνλόο όηη, ην πξώην δηάζηεκα κεηά ηνλ εκβνιηαζκό ηα κέηξα πξνζηαζίαο, όπσο ε
πγηεηλή ησλ ρεξηώλ, ε ρξήζε κάζθαο θαη ε ηήξεζε απνζηάζεσλ ζα είλαη απαξαίηεηα. Απηό
δηόηη θαλέλα εκβόιην δελ είλαη 100% απνηειεζκαηηθό θαη ν ηόο ζα εμαθνινπζεί λα
θπθινθνξεί ζηελ θνηλόηεηα κέρξη λα εκβνιηαζηεί κεγάιν πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ. Όζν
κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ εκβνιηαζηεί, ηόζν γξεγνξόηεξνο ζα είλαη ν
πεξηνξηζκόο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ηνύ ζηελ θνηλόηεηα.

Με ηνλ ζεκεξηλό ζαο εκβνιηαζκό ζπκβάιιεηε ζηνλ έιεγρν ηεο παλδεκίαο!

Όνομα Ασθενούρ:

Σύντομο επωτηματολόγιο ππιν τον
εμβολιασμό ενηλίκων

__________________
Ημεπομηνία Γέννησηρ:
___ /___ /______

Οη αθόινπζεο εξωηήζεηο καο βνεζνύλ λα πξνζδηνξίζνπκε εάλ κπνξείηε λα εκβνιηαζζείηε ζήκεξα. Εάλ
απαληήζεηε «λαη» δελ ζεκαίλεη ππνρξεωηηθά όηη αληελδείθλπηαη ν εκβνιηαζκόο. Σε πεξίπηωζε πνπ
θάπνηα εξώηεζε δελ είλαη θαηαλνεηή, κπνξείηε λα δεηήζεηε επεμήγεζε.

Ναι

Όχι

Δεν ξέπω

1. Αηζζάλεζηε αδηάζεηνο ζήκεξα;
2. Έρεηε θάπνηα γλωζηή αιιεξγία ζε θάξκαθα, ηξόθηκα, θάπνην
ζπζηαηηθό εκβνιίνπ ή ζην θανπηζνύθ;
3. Είραηε πνηέ θάπνηα ζεκαληηθή αληίδξαζε κεηά από εκβνιηαζκό;
4. Έρεηε θάπνην ρξόλην θαξδηαθό, πλεπκνληθό, λεθξηθό ή θάπνην
κεηαβνιηθό λόζεκα (π.ρ. ζαθραξώδε δηαβήηε), άζζκα, αηκαηνινγηθή
δηαηαξαρή, αζπιελία, αλνζναλεπάξθεηα, κεηακόζρεπζε ή έρεηε ιάβεη
αγωγή κε αλνζνηξνπνπνηεηηθά θάξκαθα;
5. Είζηε ππό καθξνρξόληα αγωγή κε αληηπεθηηθά ή αζπηξίλε;
6. Είζηε έγθπνο;
7. Λάβαηε θάπνην άιιν εκβόιην ηηο πξνεγνύκελεο 4 εβδνκάδεο;
8. Έρεηε δηαγλωζηεί κε COVID-19;

Τν έληππν ζπκπιεξώζεθε από: ________________________________

Ηκεξνκελία: ___________

Τν έληππν ειέγρζεθε από: ____________________________________
(επαγγεικαηίαο πγείαο)

Ηκεξνκελία: ___________

ΤΓΚΑΣΑΘΔΗ ΔΜΒΟΛΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΝΗΜΔΡΧΗ
Για πολίηερ μη δςνάμενοςρ να παπάζσοςν πποθοπική ζςγκαηάθεζη
ΔΝΟΣΗΣΑ 1: ΠΡΟΧΠΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Επψλπκν Αζζελή:

Όλνκα Αζζελή:
ΦΥΛΟ:

ΑΜΚΑ:

Ηκεξνκελία γέλλεζεο:

❏ Άξξελ
❏ Θήιπ

ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ/ ΓΙΚΑΣΙΚΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ/ ΠΡΟΧΡΙΝΟ
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΣΗ ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ - ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΤΓΚΑΣΑΘΔΗ
Σρέζε κε ηνλ αζζελή:

❏ Δηθαζηηθφο Σπκπαξαζηάηεο
❏ Οηθείνη
(βιέπε ην παξάξηεκα 1 γηα νξηζκνχο)
Όλνκα Δηθαζηηθνχ Σπκπαξαζηάηε/ Οηθείνπ:

Αξηζκφο ηειεθψλνπ:

Έρσ δηαβάζεη ή κνπ εμεγήζεθαλ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ππφ ρνξήγεζε εκβφιην έλαληη ηεο COVID-19. Καηαλνψ ηα
πιενλεθηήκαηα θαη ηηο πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηνπ εκβνιίνπ θαη ηνλ θίλδπλν κε εκβνιηαζκνχ. Έρσ ελεκεξσζεί γηα ηηο
αληελδείμεηο εκβνιηαζκνχ κε ην παξαπάλσ εκβφιην ζην παξαπάλσ άηνκν. Καηαλνψ φηη ζηε ζπάληα πεξίπησζε εκθάληζεο
αλαθπιαμίαο, ζα γίλεη παξνρή επείγνπζαο ζεξαπείαο. Είρα ηελ επθαηξία λα ζέζσ εξσηήζεηο, νη νπνίεο απαληήζεθαλ
ηθαλνπνηεηηθά.
ςναινώ ζηην παποσή ηος εμβολίος ζηο παπαπάνω άηομο.

Υπνγξαθή Δηθαζηηθνχ Σπκπαξαζηάηε/ Οηθείνπ: ________________________
Ηκεξνκελία ππνγξαθήο (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ): _________________________
ΔΝΟΣΗΣΑ 3: ΥΡΗΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΑΡΟΥΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ - ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΟΟΠΟΙΗΗ ΑΘΔΝΗ __________________ ΔΜΒΟΛΙΟ

❏ Επηβεβαηψλσ φηη ν/ε παξαπάλσ αζζελήο δελ είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη ζπγθαηάζεζε κεηά απφ ελεκέξσζε γηα ην
παξαπάλσ εκβφιην.

Η ζςγκαηάθεζη λήθθηκε από:

❏ Γικαζηικό ζςμπαπαζηάηη
❏ Οικείο
Υπνγξαθή Παξφρνπ Φξνληίδαο Υγείαο

Ηκεξνκελία ππνγξαθήο (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ)

ΥΡΗΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΑΡΟΥΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ - ΣΗΛΔΦΧΝΙΚΗ ΤΓΚΑΣΑΘΔΗ
Η ηειεθσληθή ζπγθαηάζεζε ιήθζεθε απφ:

Αξηζκφο ηειεθψλνπ θιήζεο:

Σρέζε:

Υπνγξαθή παξφρνπ θξνληίδαο πγείαο:

Ημεπομηνία
σοπήγηζηρ:

Θέζη σοπήγηζηρ:

❏ Α/Δειηνεηδήο
❏ Δ/Δειηνεηδήο

Οδόρ σοπήγηζηρ:

❏ Ελδνκπτθή
❏ Υπνδφξηα

Πποϊόν/
ποζόηηηα:

Ηκεξνκελία:

Ώξα: ________ ΠΜ

/ ΜΜ

Τπογπαθή παπόσος
θπονηίδαρ ςγείαρ

Οη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ ζην παξφλ έληππν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ πγεηνλνκηθή αξρή γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ
εκβνιηαζκνχ ηνπ αηφκνπ. Κάζε ρξήζε ή απνθάιπςε ηεο παξνχζαο πιεξνθνξίαο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζσπηθψλ
Δεδνκέλσλ. Πεξίιεςε ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα αλαθεξζεί απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο. Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξψηεζε γηα ηελ
ζπιινγή θαη ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ, επηθνηλσλήζηε κε ηελ Τνπηθή Υγεηνλνκηθή Αξρή ή/θαη ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1
ΓΙΚΑΣΙΚΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ: Σχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Νφκνπ 3418/2005 αλ ν αζζελήο δελ δηαζέηεη ηθαλφηεηα
ζπλαίλεζεο (δει. είλαη αλίθαλνο λα δηαρεηξηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ή αλίθαλνο λα δηαρεηξηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο ππνζέζεηο ηνπ), ε
ζπλαίλεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηαηξηθήο πξάμεο δίλεηαη απφ ηνλ δηθαζηηθφ ζπκπαξαζηάηε, εθφζνλ απηφο έρεη νξηζηεί.
ΟΙΚΔΙΟ: Σχδπγνο θαη ζπγγελείο εμ αίκαηνο πξψηνπ βαζκνχ (θαη' αξρήλ κε νκνθσλία, αιιηψο θαηά ηε ζεηξά ηεο ππνρξέσζεο
δηαηξνθήο - πξνεγείηαη δει. ν/ε ζχδπγνο).

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: Νόμορ 3418/2005, Άπθπο 12, ςναίνεζη ηος ενημεπωμένος αζθενή
1. Ο ηαηξφο δελ επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο πξάμεο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ
αζζελή.
2. Πξνυπνζέζεηο ηεο έγθπξεο ζπλαίλεζεο ηνπ αζζελή είλαη νη αθφινπζεο:
α. Να παξέρεηαη κεηά απφ πιήξε, ζαθή θαη θαηαλνεηή ελεκέξσζε, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν.
β. Ο αζζελήο λα έρεη ηθαλφηεηα γηα ζπλαίλεζε.
i. Αλ ν αζζελήο είλαη αλήιηθνο, ε ζπλαίλεζε δίδεηαη απφ απηνχο πνπ αζθνχλ ηε γνληθή κέξηκλα ή έρνπλ ηελ επηκέιεηά
ηνπ. Λακβάλεηαη, φκσο, ππφςε θαη ε γλψκε ηνπ, εθφζνλ ν αλήιηθνο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηαηξνχ, έρεη ηελ ειηθηαθή,
πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα λα θαηαλνήζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ην πεξηερφκελν ηεο ηαηξηθήο
πξάμεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ή ηα απνηειέζκαηα ή ηνπο θηλδχλνπο ηεο πξάμεο απηήο. Σηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 11 απαηηείηαη πάληνηε ε ζπλαίλεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ αλειίθνπ.
ii. Αν ο αζθενήρ δεν διαθέηει ικανόηηηα ζςναίνεζηρ, η ζςναίνεζη για ηην εκηέλεζη ιαηπικήρ ππάξηρ
δίδεηαι από ηον δικαζηικό ζςμπαπαζηάηη, εθόζον αςηόρ έσει οπιζθεί. Αν δεν ςπάπσει δικαζηικόρ
ζςμπαπαζηάηηρ, η ζςναίνεζη δίδεηαι από ηοςρ οικείοςρ ηος αζθενή.
iii. Σε θάζε πεξίπησζε, ν ηαηξφο πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα εμαζθαιίζεη ηελ εθνχζηα ζπκκεηνρή, ζχκπξαμε θαη
ζπλεξγαζία ηνπ αζζελή, θαη ηδίσο εθείλνπ ηνπ αζζελή πνπ θαηαλνεί ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ην πεξηερφκελν
ηεο ηαηξηθήο πξάμεο, ηνπο θηλδχλνπο, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξάμεο απηήο.
γ. Η ζπλαίλεζε λα κελ είλαη απνηέιεζκα πιάλεο, απάηεο ή απεηιήο θαη λα κελ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα ρξεζηά ήζε.
δ. Η ζςναίνεζη να καλύπηει πλήπωρ ηην ιαηπική ππάξη και καηά ηο ζςγκεκπιμένο πεπιεσόμενό ηηρ και καηά
ηο σπόνο ηηρ εκηέλεζήρ ηηρ.
3. Καη’ εμαίξεζε δελ απαηηείηαη ζπλαίλεζε ζηηο επείγοςζερ πεπιπηώζειρ, θαηά ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα ιεθζεί θαηάιιειε
ζπλαίλεζε θαη ζπληξέρεη άκεζε, απφιπηε θαη θαηεπείγνπζα αλάγθε παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο. Γηα ηελ πξνιεπηηθή πξάμε
ηνπ εκβνιηαζκνχ, σο άκεζνο θίλδπλνο ζεσξείηαη μόνο ε δηαξθήο έθζεζε ηνπ αλίθαλνπ λα ζπλαηλέζεη πξνζψπνπ ζε
πεξηβάιινλ επλντθφ γηα ηε κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο COVID (π.ρ. νοζοκομείο, οίκο εςγηπίαρ).

Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα
www.dpa.gr

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΑΝΑΦΤΛΑΞΙΑ
1. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ

1. Δπηβεβαίσζε ηεο αλαθπιαμίαο (νμεία έλαξμε - δεξκαηηθέο αιινηώζεηο - δπλεηηθά ζαλαηεθόξεο
θαξδηναλαπλεπζηηθέο εθδειώζεηο)
2. Θιήζε άιισλ επαγγεικαηηώλ πγείαο γηα βνήζεηα θαη ηνπ ΔΘΑΒ (απνκάθξπλζε ηνπ αηηίνπ ηνπνζέηεζε κε πξνζνρή ηνπ αζζελνύο ζε ζέζε Trendelenburg, δειαδή ύπηηα κε ηα θάησ άθξα
αλαζεθσκέλα- ππνζηήξημε Airway Breathing Circulation, ABC)
3. Υνξήγεζε αδξελαιίλεο IM (ΔΕΝ πξέπεη λα θαζπζηεξήζεη)
a. πλνπηηθέο ζπζηάζεηο δνζνινγίαο αλάινγα κε ην σκαηηθό Βάξνο (Β), αλά 5-15 ιεπηά, έωρ
3 θοπέρ:
i.

Β 10–25 kg: 0,01 mg/kg Β έσο 150 κg (0,15 mg) αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ
ζεξάπνληνο

ii.

Β 25–30 kg: 300 κg (0,3 mg) [ζύλεζεο ειηθηαθό εύξνο: 7-12 εηώλ]

iii.

Β>30 kg: 300 κg κε 500 κg (0,3 κε 0,5 mg).

4. Πεξαηηέξσ ππνζηήξημε (πξνζπέιαζε αεξαγσγνύ, ρνξήγεζε O2, ρνξήγεζε πγξώλ ελδνθιεβίσο,
ρνξήγεζε θαξκάθσλ 2εο γξακκήο, έιεγρνο δσηηθώλ ζεκείσλ)
5. Παξαθνινύζεζε αζζελνύο κεηά ηελ αλάηαμε ηεο αλαθπιαμίαο (ζπλεζέζηεξα 6-12 ώξεο- δηεξεύλεζε
εθιπηηθνύ παξάγνληα)

[ηξνπνπνηεκέλνο βάζεη ηνπ Resuscitation Council (UK) (2016) θαη ηνπ 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. ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΝΑΦΤΛΑΞΙΑ
Ο νδεγόο απηόο αθνξά επαγγεικαηίεο πγείαο, ζπλεπώο απεπζύλεηαη ζε ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό.
Ο αζζελήο πξέπεη λα εξσηεζεί γηα αιιεξγίεο ζε θάξκαθα, θαγεηά, latex θαζώο θαη ζπζηαηηθά εκβνιίσλ.
ηελ πεξίπησζε ησλ εκβνιίσλ έλαληη ηνπ SARS-COV-2, έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζε:
Ήπηα αιιεξγηθή ή ηνπηθή αληίδξαζε (π.ρ. θλίδσζε) ζε πξνεγνύκελε ρνξήγεζε εκβνιίνπ ή ζε γλσζηά
ζπζηαηηθά ηνπ δελ απνηειεί αληέλδεημε γηα επόκελε δόζε. ε πεξίπησζε ππνςίαο αιιεξγηθήο αληίδξαζεο,
ζπζηήλεηαη ε ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζία ηαηξνύ, ηθαλνύ λα δηαρεηξηζηεί πηζαλή
αλαθπιαμία. νβαξή αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε ζε πξνεγνύκελν εκβνιηαζκό απνηειεί αληέλδεημε
επαλεκβνιηαζκνύ. Κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ, ε πιεηνςεθία ηπρόλ αιιεξγηθώλ αληηδξάζεσλ
εκθαλίδεηαη εληόο ιίγσλ ιεπηώλ. Τπό ηδαληθέο ζπλζήθεο, ν εθιπηηθόο παξάγνληαο ζα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη.
Δίλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη δήισζε ηνπ ζπκβάληνο.

[General Best Practice Guidelines for Immunization: Preventing and Managing Adverse Reactions]

ΟΡΙΜΟ ΑΝΑΦΤΛΑΞΙΑ
Αιιεξγηθό ή αλαθπιαθηηθό shock νλνκάδεηαη ε ζνβαξή αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε κε αηθλίδηα έλαξμε θαη
ζηελ νπνία παξαηεξείηαη πηώζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζάλαην. Ζ αλαθπιαμία
κπνξεί λα εθδεισζεί κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο από πεξίπνπ 40 πηζαλά ζπκπηώκαηα.
Κπιηήπια:
Γηα ηε δηάγλσζε ηεο πξέπεη λα ηζρύεη έλα από ηα 3 παξαθάησ θξηηήξηα:
1. Ομεία εκθάληζε αζζέλεηαο (εληόο ιεπηώλ ή ιίγσλ σξώλ) πνπ πεξηιακβάλεη βιάβεο από ην δέξκα,
ηνπο βιελλνγόλνπο ή θαη ηα δύν (π.ρ. γεληθεπκέλνπο πνκθνύο, θλεζκό, νίδεκα ρεηιέσλ, γιώζζαο
θ.α.). ΚΑΙ ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα αθόινπζα:
a. πκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό (π.ρ. δύζπλνηα, ζπξηγκόο, βξνγρόζπαζκνο, ππνμπγνλαηκία
θ.α.)
b. Πηώζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ή ζεκεία ελδεηθηηθά δπζιεηηνπξγίαο ηειηθώλ νξγάλσλ (π.ρ.
ζπγθνπηηθό επεηζόδην, ππνηνλία)
2. Σνπιάρηζηνλ δύν από ηα παξαθάησ, όηαλ απηά εθδειώλνληαη κέζα ζε ιεπηά ή ιίγεο ώξεο κεηά από
έθζεζε ηνπ αζζελή ζε πηζαλό αιιεξγηνγόλν:
a. Δθδειώζεηο από ην δέξκα ή βιελλνγόλνπο (π.ρ. γεληθεπκέλνη πνκθνί, θλεζκόο, νίδεκα
ρεηιέσλ- γιώζζαο θ.α.)
b. Αλαπλεπζηηθά ζπκπηώκαηα (π.ρ. δύζπλνηα, ζπξηγκόο, βξνγρόζπαζκνο, ππνμπγνλαηκία θ.α.)
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c. Πηώζε Α.Π. ή ζπλνδά ζπκπηώκαηα
d. Δπίκνλα ζπκπηώκαηα από ην γαζηξεληεξηθό (π.ρ. θνηιηαθό άιγνο, έκεηνη θ.α.)
3. Πηώζε ηεο Α.Π. κεηά από έθζεζε ζε γλσζηό γηα ηνλ αζζελή αιιεξγηνγόλν (κεηά από ιεπηά ή ιίγεο
ώξεο). Οξίδεηαη σο κείσζε θαηά 30% από ηα ζπλήζε όξηα ηεο ζπζηνιηθήο Α.Π. είηε γηα κέηξεζε
ηηκήο κηθξόηεξεο ησλ 90mmHg (ζηελ πεξίπησζε παηδηώλ αθνινπζνύληαη νη ελδεδεηγκέλεο ηηκέο
ζύκθσλα κε ηελ ειηθία)
ημεία:

Δέπμα, ςποδόπιορ ιζηόρ, βλεννογόνοι (πεπίπος ζηο 90% ηων αζθενών):
1. Δξύζεκα, θλεζκόο, θλίδσζε (πνκθνί), αγγεηννίδεκα, ηιαξνεηδέο εμάλζεκα, αλόξζσζε ηξηρώλ
2. Πεξηθνγρηθόο θλεζκόο, εξύζεκα θαη νίδεκα, εξύζεκα ησλ επηπεθπθόησλ, δαθξύξξνηα
3. Θλεζκόο θαη νίδεκα ρεηιέσλ, γιώζζαο, ππεξώαο θαη έμσ αθνπζηηθνύ πόξνπ
4. Θλεζκόο ηεο γελλεηηθήο ρώξαο, παιακώλ θαη πεικάησλ

Αναπνεςζηικό (ζσεδόν ζηο 70%):
1. Ρηληθόο θλεζκόο, ζπκθόξεζε, ξηλόξξνηα, θηάξληζκα
2. Θλεζκόο ζην θάξπγγα θαη ζπζθηθηηθό αίζζεκα, δύζπλνηα, βξάγρνο θσλήο, ζηγκόο (stridor), μεξόο
εξεζηζηηθόο (θνθηόο) βήραο
3. Θαηώηεξν αλαπλεπζηηθό: απμεκέλε ζπρλόηεηα αλαπλνώλ, θνθηή αλαπλνή, «ζθίμηκν» ζην ζηήζνο,
βαζύο βήραο, ζπξίηηνπζα αλαπλνή/βξνγρόζπαζκνο
4. Θπάλσζε
5. Αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή

Γαζηπενηεπικό (πεπίπος ζηο 40%)
1. Θνηιηαθό άιγνο, λαπηία, έκεηνο, δηάξξνηα, δπζθαγία

Καπδιαγγειακό (πεπίπος ζηο 35%)
1. Πόλνο ζην ζηήζνο
2. Σαρπθαξδία, βξαδπθαξδία (ιηγόηεξν ζπρλά), άιιεο αξξπζκίεο, αίζζεκα παικώλ
3. Τπόηαζε, αίζζεκα ιηπνζπκίαο, αθξάηεηα νύξσλ ή θνπξάλσλ
4. Θαξδηαθή αλαθνπή

Κενηπικό Νεςπικό ύζηημα
1. Αίζζεκα επεξρόκελεο θαηαζηξνθήο, δηέγεξζε (ζε βξέθε θαη παηδηά εθδεινύκελε σο μαθληθή αιιαγή
ζπκπεξηθνξάο - π.ρ. επεξεζηζηόηεηα, δηαθνπή παηρληδηνύ, πεξίεξγε πξνζθόιιεζε-γάληδσκα ζηνλ
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γνλέα), πνλνθέθαινο κε αίζζεκα παικώλ (πξηλ ηε ρνξήγεζε αδξελαιίλεο), δηαηαξαρή λνεηηθνύ
επηπέδνπ, δάιε, ζύγρπζε, ζσιελνεηδήο όξαζε

Άλλα
1. Κεηαιιηθή γεύζε ζην ζηόκα
2. Θξάκπεο θαη αηκνξξαγία ιόγσ ζύζπαζεο ηεο κήηξαο ζηηο γπλαίθεο
Διαθοπική διάγνωζη:
1. Ομεία γεληθεπκέλε θλίδσζε
2. Ομύ γεληθεπκέλν αγγεηννίδεκα
3. Παξνμπζκόο άζζκαηνο ή ελζθήλσζε μέλνπ ζώκαηνο ζε αεξαγσγνύο
4. Ιηπνζπκία
5. Γηαηαξαρή παληθνύ ή νξγαληθέο δηαηαξαρέο ΘΛ
6. Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ ή αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην ή πλεπκνληθή εκβνιή
7. Άιιεο αηηίεο shock
8. Άιιεο

αηηίεο

flushing:

θαηαλάισζε

αιθνόι,

βαλθνκπθίλε,

θεθαινζπνξίλεο,

εκκελόπαπζε,

λενπιάζκαηα (θαξθηλνεηδέο)

[Διιεληθή Δηαηξεία Αιιεξγηνινγίαο θαη Θιηληθήο Αλνζνινγίαο (2014) θαη 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]

Θέζη αζθενούρ
Σνπνζέηεζε αζζελνύο βάζεη θιηληθήο εηθόλαο. πλεζέζηεξα, ζε ύπηηα ζέζε, κε αλαζεθσκέλα ηα θάησ άθξα
(γηα βειηίσζε αηκνδπλακηθήο θαηάζηαζεο). ε πεξίπησζε δύζπλνηαο ή εκέηνπ, πξνζεθηηθά ζε θαζηζηή ζέζε
- πνηέ όκσο απόηνκα, θαζώο ππάξρεη θίλδπλνο αηθλίδηνπ ζαλάηνπ. ε πεξίπησζε εγθύνπ ή αηόκνπ κε
απώιεηα ζπλείδεζεο, λα ηνπνζεηεζνύλ ζην αξηζηεξό ηνπο πιεπξό. Ηδηαίηεξε πξνζνρή λα δνζεί ζηα παηδηά,
θαη ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο κε νκαιέο θηλήζεηο.[1]
Αδπεναλίνη
Θύξηα δξάζε ηεο αδξελαιίλεο είλαη ε πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο θαηαπιεμίαο, θαζώο θαη ηεο απόθξαμεο
ησλ αεξαγσγώλ. Πξέπεη λα ρνξεγείηαη είηε κόιηο ηεζεί ε δηάγλσζε ηεο αλαθπιαμίαο είηε ζε ηζρπξή θιηληθή
ππνςία εμειηζζόκελεο.
Ζ ρνξήγεζή ηεο γίλεηαη ζε πιείζηεο πεξηπηώζεηο θαη κε κεγαιύηεξε αζθάιεηα θαη ηαρύηεηα ελδνκπτθά, ζηε
κεζόηεηα ηνπ πξόζζηνπ-έμσ πιάγηνπ ηκήκαηνο ηνπ κεξνύ.[2]
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Δίλαη ζεκαληηθό κελ ε ρνξήγεζε ελδνκπτθήο αδξελαιίλεο λα γίλεη ζε αιεζή αλαθπιαμία, σζηόζν ε
πιεηνςεθία ησλ ζαλάησλ νθείιεηαη ζηε κε έγθαηξε ρνξήγεζή ηεο.[3]
Γελ είλαη αζύλεζεο λα απαηηεζεί δεύηεξε δόζε αδξελαιίλεο.[4] Αλάινγα κε ηελ αληαπόθξηζε ηνπ αζζελνύο,
κπνξείηε λα επαλαιάβεηε ηε δόζε ηεο επηλεθξίλεο θάζε 5-15 ιεπηά, κέρξη ζπλνιηθά 3 δόζεηο.
Δίλαη ζεκαληηθό λα ειέγρνληαη νη απνθξίζεηο ηνπ αζζελνύο ζηελ αληηκεηώπηζε κε αδξελαιίλε, θαζόηη
ελδέρεηαη λα πνηθίιινπλ αλά αζζελή. Θαζπζηεξεκέλε ρνξήγεζε ή ρξήζε β1-αληαγσληζηώλ ελδέρεηαη λα
κελ επηηύρεη αλαζηξνθή ηεο αλαθπιαμίαο. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο εμεηάδνληαη ελαιιαθηηθέο, βάζεη
εκπεξίαο πξνζσπηθνύ θαη δηαζεζηκόηεηαο πιηθώλ (π.ρ. IV αδξελαιίλε, γιπθαγόλε).
Πξέπεη λα εθηηκεζεί ην ζσκαηηθό βάξνο γηα ηνλ νξζό ππνινγηζκό ησλ δόζεσλ θαξκάθσλ θαη ελδνθιέβησλ
πγξώλ. Δάλ δελ είλαη εθηθηό ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηώλ, νη δόζεηο κπνξνύλ λα ζπλαρζνύλ θαηά
πξνζέγγηζε βάζεη ηεο ειηθίαο. [βι. επηζπλαπηόκελνπο πίλαθεο ΔΟΓΤ]
Δάλ πξόθεηηαη γηα εκβνιηαδόκελν ν νπνίνο θέξεη καδί ηνπ ζπληαγνγξαθεκέλε έλεζε αδξελαιίλεο
πξνιεπηηθά θαη εκθαλίζεη κεηά ηελ έλεζε αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε, εθόζνλ δελ ππάξρεη εύθαηξε
αδξελαιίλε ζε άιιε κνξθή, είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε έλεζε ηνπ αζζελνύο.
Γόζε Αδξελαιίλεο (Adrenaline Amp 1 mg/mL)
●

Παηδηά: 0,01 mL/kg Β, κε κέγηζηε δόζε ηα 0,30 mL

●

Δλήιηθεο: 0,30 mL. Γηα άηνκα ππέξβαξα 0,50 mL

●

Δπαλάιεςε ζε 5–15 min εάλ ηα ζπκπηώκαηα εκκέλνπλ

[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. Curr Opin 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. J Allergy Clin Immunol. 2010;126(6
Suppl):S1-S58.

Λοιπά θάπμακα και παπεμβάζειρ
Εσηηθά ζεκεία, νμπγόλσζε αίκαηνο, θαη εθηίκεζε επηπέδνπ ζπλείδεζεο θαη θαξδηναλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο
πξέπεη λα ιακβάλνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σν ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα κπνξεί λα δώζεη
ζπλεπηθνπξηθά ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Ηδαληθά ν αζζελήο πξέπεη λα ζπλδεζεί ζε monitor.
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Ωο θάξκαθα δεύηεξεο γξακκήο ινγίδνληαη αληηηζηακηληθά, θνξηηθνζηεξνεηδή, β2-αγσληζηέο (δε ζε
ζπλππάξρνλ άζζκα) θαη γιπθαγόλε (ζε πεξίπησζε αλζεθηηθήο αλαθπιαμίαο). Ρόινο ηνπο είλαη ε
θαηαπξάπλζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη δελ αληηθαζηζηνύλ ζε θακία πεξίπησζε ηα παξαπάλσ κέηξα, θαη εηδηθά
ηελ έγθαηξε ρνξήγεζε αδξελαιίλεο.
Σα δεύηεξεο γξακκήο θάξκαθα όπσο ηα Ζ1-αληηηζηακηληθά θαη θνξηηθνζηεξνεηδή πξέπεη λα ρνξεγνύληαη κε
αξγή ελδνθιέβηα έγρπζε ζε 10–15 min. Ζ ρνξήγεζε επηλεθξίλεο, νμπγόλνπ, ή ελδνθιέβησλ πγξώλ δελ
πξέπεη λα θαζπζηεξεί γηα ηε ρνξήγεζε δεύηεξεο γξακκήο θαξκάθσλ.
Ομπγόλν πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε όινπο ηνπο αζζελείο κε αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα θαη ζε όζνπο απαηηνύληαη
επαλαιακβαλόκελεο δόζεηο επηλεθξίλεο. Πξέπεη επίζεο λα δίδεηαη ζε όζνπο έρνπλ άζζκα ή άιιν
αλαπλεπζηηθό ή/θαη θαξδηαγγεηαθό λόζεκα.
Βάζεη ελδείμεσλ αζζελνύο θαη δηαζεζηκόηεηαο εμνπιηζκνύ, ελδέρεηαη λα απαηηεζεί ρνξήγεζε O2 πςειήο
ξνήο (ηνπιάρηζηνλ 6-8 L/min), θιεβηθή πξνζπέιαζε θαη ηαρεία ελδνθιέβηα ρνξήγεζε θπζηνινγηθνύ νξνύ
0,9% NaCl, θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγόλεζε (CPR). Θαη’ επέθηαζε, ζε αλζεθηηθή αλαθπιαμία ή
ζπκκεηνρή

ινηπώλ

ζπζηεκάησλ

(π.ρ.

θαηώηεξνπ

αλαπλεπζηηθνύ)

αθνινπζνύληαη

ηα

επηκέξνπο

εμεηδηθεπκέλα πξσηόθνιια.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
1. ε ζπκκεηνρή θαηώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ, άκεζε έλαξμε ρνξήγεζεο O2 (4–6 L/min) θαζώο θαη
λεθεινπνίεζε:
a. αιβνπηακόιε (Aerolin neb sol)
i.

Παηδί: 1 amp 2,5 mg/2,5 mL

ii.

Έθεβν/ελήιηθα: 2,5 ή 5 mg

b. ή ελαιιαθηηθά αιβνπηακόιε+Ηπξαηξόπην (Berovent neb) (0,5+2,5) mg/2,5 mL
2. ε ζπκκεηνρή ιάξπγγα, αιιά θαη βνεζεηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ζπκκεηνρήο θαηώηεξνπ
αλαπλεπζηηθνύ, κπνξεί λα ρνξεγεζεί:
a. Βνπδεζνλίδε (Pulmicort)
i.

Παηδί <12 εηώλ: 0,25–0,50 mg

ii.

Παηδί >12 εηώλ/ελήιηθα: 0,50 mg–1 g

b. Ζ ρξήζε amp αδξελαιίλεο δελ αληηθαζηζηά επαθξηβώο ηε ξαθεκηθή αδξελαιίλε, πνπ
δπζηπρώο δελ είλαη δηαζέζηκε, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
3. ε ππόηαζε/θαηαπιεμία:
a. IV ρνξήγεζε νξνύ 0,9% NaCl
i.

Παηδηά: 20–40 mL/kg Β

ii.

Δλήιηθεο: 1–2 L ζε 5–10 min

4. ε αλζεθηηθή αλαθπιαμία (όπσο ιήςε β-αλαζηνιέσλ):
a. ρνξήγεζε (IM ή SC) γιπθαγόλεο [Glucagen Amp Inj, 1 mg (1 IU)]
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5. Φάξκαθν δεύηεξεο γξακκήο ην αληηηζηακηληθό Γηκεζηλδέλε IV (Fenistil inj sol 4 mg/4 mL) κε αξγή
ρνξήγεζε. Πξνηείλεηαη ρνξήγεζή ηνπ κε ην πξώην ιίηξν νξνύ ζε ππόηαζε/θαηαπιεμία, ή
ελαιιαθηηθά ζε 250–500 mL νξνύ 0,9% NaCl
a. Κπνξεί λα ζπγρνξεγεζεί ξαληηηδίλε IV (Zantac/Lumaren amp)
i.

Παηδί: 1 mg/kg κέγηζηε δόζε 50 mg

ii.

Δλήιηθα: 50 mg (1 amp)

6. Γηα πξόιεςε επηβξαδπλόκελεο απάληεζεο:
a. Κεζπιπξεδληδνιόλε (Solu-Medrol inj) IV
i.

Παηδί: 1 mg/kg Β, κε κέγηζηε δόζε: 50 mg

ii.

Δλήιηθα: 125 mg
ή

a. Τδξνθνξηηδόλε (Solu-Medrol inj) IV

[βάζεη Διιεληθήο Αιιεξγηνινγίαο & Θιηληθήο Αλνζνινγίαο 2014, Πεξίνδνο Β' • 7(3):79–105]

Παπακολούθηζη αζθενούρ
Πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά όια ηα βήκαηα πνπ δηελεξγνύληαη θαηά ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
αλαθπιαθηηθήο θξίζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξνληθώλ ζηηγκώλ. Πξέπεη λα ιεθζεί έλα δείγκα αίκαηνο
ηνπ αζζελνύο ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ κεηά ηελ έλαξμε ηεο αληίδξαζεο θαη έλα εληόο 1-2 σξώλ (όρη
πεξηζζόηεξεο από 4). Πηζαλώο λα απαηηεζεί θαη ηξίην δείγκα γηα θαζνξηζκό ηνλ θπζηνινγηθώλ επηπέδσλ ζην
αίκα (ιήςε ζην 24σξν ή ζε επόκελε επίζθεςε). Σα δείγκαηα λα ζηαινύλ γηα κέηξεζε ηξππηάζεο
ηζηηνθπηηάξσλ.
Ζ δηάξθεηα παξαθνινύζεζεο ηνπ αζζελνύο κεηά ηελ αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε πξέπεη λα εμαηνκηθεύεηαη.
πζηήλεηαη δηάξθεηα 6-12 σξώλ, θαη ελδερνκέλσο πεξηζζόηεξν ζε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο θαη κε
ζπλλνζεξόηεηεο. Ζ δηθαζηθή αλαθπιαμία εληόο 8 σξώλ κπνξεί λα παξαηεξεζεί αθόκε θαη ζε πνζνζηό
20%.
Οη αζζελείο ηδαληθά ζα πξέπεη λα παξαπέκπνληαη κεηέπεηηα ζε εηδηθνύο γηα δηεξεύλεζε.

[NICE: Anaphylaxis: assessment and referral after emergency treatment guidelines]

Διεςκπινίζειρ
Σν γξαπηό πξσηόθνιιν γηα ηελ αλαθπιαμία πξέπεη λα είλαη αλαξηεκέλν ζε εκθαλέο ζεκείν, λα
πεξηιακβάλεη δόζεηο γηα παηδηά θαη ελήιηθεο θαη ηειεθσληθνύο αξηζκνύο γηα θιήζε βνήζεηαο (νκάδα
αλάλεςεο, ΔΘΑΒ θ.ιπ.). Πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη αιγόξηζκνπο γηα ηε ρξνληθή θαηαγξαθή ησλ
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ζπκβάλησλ θαη θιηληθώλ παξαηεξήζεσλ, ησλ δσηηθώλ ζεκείσλ, ησλ δόζεσλ ησλ θαξκάθσλ, ηνπ νμπγόλνπ
θαη ησλ ελδνθιέβησλ πγξώλ. Ηδαληθά, πξέπεη λα γίλεηαη εμάζθεζε ζε απηό ηαθηηθά.
Οη θηάιεο νμπγόλνπ θαζώο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ησλ θαξκάθσλ πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά, γηα
παξάδεηγκα θαηά ηε ρξήζε ή κεληαίσο, ώζηε λα ζπκπιεξώλνληαη νη ειιείςεηο.
Παηδί νξίδεηαη ν θάζε πξνεθεβηθόο αζζελήο κε βάξνο ιηγόηεξν από 35–40 kg θαη όρη κε βάζε ηελ ειηθία. Γηα
ηνλ ππνινγηζκό ησλ δόζεσλ, βιέπε ηνπο αλεξηεκέλνπο πίλαθεο ΔΟΓΤ.

Εξοπλιζμόρ
Φάπμακα

Πξώηεο γξακκήο
1. Δπηλεθξίλε (αδξελαιίλε) (1 mg/mL-εκπνξίνπ) γηα ελδνκπτθή ρνξήγεζε, κέγηζηε δόζε 0,5 mg (γηα
ελήιηθα) | 0,3 mg (γηα παηδηά)

Γεύηεξεο γξακκήο
1. Ζ1-αληηηζηακηληθά γηα ελδνθιέβηα ρνξήγεζε (π.ρ. dimetindene)
2. β2-αδξελεξγηθνί αγσληζηέο (π.ρ. ζαιβνπηακόιε) ζε δηάιπκα 2,5 mg/3 mL ή 5 mg/3 mL (γηα
ελήιηθα), [2,5 mg/ 3 mL (γηα παηδί)] κε λεθεινπνίεζε θαη κάζθα πξνζώπνπ
3. Θνξηηθνζηεξνεηδή ελδνθιεβίσο, π.ρ. πδξνθνξηηδόλε 200 mg (γηα ελήιηθα) | (κέγηζηε δόζε 100 mg
ζε παηδηά) ή κεζπιπξελδηδνιόλε 50–100 mg (ελήιηθα) | (1 mg/kg, κέγηζηε δόζε 50 mg γηα παηδηά)
4. H2-αληηηζηακηληθά γηα ελδνθιέβηα έγρπζε, π.ρ. ξαληηηδίλε 50 mg (γηα ελήιηθα) | (1 mg/kg κέγηζηε
δόζε 50 mg γηα παηδηά)
5. Γιπθαγόλε (Glucagen inj 1 mg/mL) γηα ηελ πεξίπησζε αλζεθηηθήο -ζηελ αδξελαιίλε-αλαθπιαμίαο,
ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ β-αλαζηνιείο
Τλικά

Γηα δηαρείξηζε ηνπ αεξαγσγνύ
1. Παξνρή νμπγόλνπ ή θηάιε νμπγόλνπ,
2. Κάζθα Ambu (κάζθα, βαιβίδα,ζάθνο), κε reservoir [όγθνπ 700–1000 mL (γηα ελήιηθα)] | 100–700
mL (γηα παηδηά )
3. Ρηληθόο ζσιήλαο, ιαξπγγηθή κάζθα αεξαγσγώλ,
4. Κάζθεο πξνζώπνπ κηαο ρξήζεο (γηα βξέθνο, παηδί, ελήιηθα)
5. Λεθεινπνηεηέο
6. ηνκαηνθαξπγγηθόο ζσιήλαο 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm
7. Τιηθά γηα αλαξξόθεζε
8. Τιηθά γηα δηαζσιήλσζε

Γηα αληηκεηώπηζε ηεο ππόηαζεο θαη ηεο θαηαπιεμίαο (shock)
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1. Τιηθά γηα ηε ρνξήγεζε κεγάινπ όγθνπ πγξώλ γξήγνξα (π.ρ. 0,9% θπζηνινγηθό νξό-ζάθνη 1 Lηνπιάρηζηνλ 3L), αληηζεπηηθό πγξό θαη ηνιύπηα βάκβαθνο
2. Αηκνζηαηηθή ηαηλία ή ιάζηηρν (tourniquet)
3. Δλδνθιέβηνη θαζεηήξεο (14, 16, 18, 20, 22 gauge-θάλνπια κεγάινπ εύξνπο νπήο)
4. Πεηαινύδεο (19, 21, 23, 25 gauge)
5. ύξηγγεο (1 mL, 10 mL, 20 mL) κε βειόλεο 22-25G (25mm) ζπληζηώληαη γηα όιεο ηηο ειηθηαθέο
νκάδεο (ελδερνκέλσο λα πξνηηκώληαη γηα ηα λενγλά ησλ 16mm θαη γηα ππέξβαξνπο ελήιηθεο ησλ
38mm)
6. πζθεπέο νξνύ γηα ζηάγδελ έγρπζε θαη ζσιήλσζε επέθηαζεο
7. Σ ζπλδέζκνπο
8. 3-way ζηξόθηγγεο
9. Λάξζεθεο άθξνπ (4 κεγέζε)

Άιια πιηθά
1. Γξαπηό πξσηόθνιιν επείγνπζαο αληηκεηώπηζεο ηεο αλαθπιαμίαο
2. Γηάγξακκα γηα θαηαγξαθή ρξόλσλ θαη ζπκβάλησλ
3. Θνιιεηηθή ηαηλία
4. Γάληηα (πξνηηκεηέα ηα ρσξίο θπζηθό ιάζηηρν, latex-free)
Επγαλεία

Απαξαίηεηα
1. ηεζνζθόπην
2. θπγκνκαλόκεηξν κε πεξηβξαρηόληα γηα βξέθε, παηδηά, ελήιηθεο, παρύζαξθνπο ελήιηθεο
3. Ρνιόη ρεηξόο ή ηνίρνπ
4. Οπνηαδήπνηε επίπεδε ζθιεξή επηθάλεηα γηα ρξήζε θαηά ηελ θαξδηναλαπλεπζηηθή αλάλεςε
5. πζθεπή αλαξξόθεζεο
6. πζθεπή γηα δηαζσιήλσζε
7. πζθεπέο γηα ρνξήγεζε κεγάισλ όγθσλ ελδνθιέβησλ πγξώλ κε γξήγνξν ξπζκό

Δπηζπκεηά
1. Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνο
2. Δμνπιηζκόο γηα κε επεκβαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο
3. Δμνπιηζκόο γηα κε επεκβαηηθή θαηαγξαθή ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο
4. Ομύκεηξν
5. Απηληδσηήο

[βάζεη νδεγηώλ Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy (2020) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο
Αιιεξγηνινγίαο θαη Θιηληθήο Αλνζνινγίαο (2014)]
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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
Έλεγχος ζωτικών σημείων

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

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 μg με 500 μg (0,3 με 0,5 mg)
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
(ΕΜ ή ΕΦ αργά)

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

Παιδιά
Ενήλικες

1 mg/kg ΒΣ, μέγιστη δόση: 50 mg
125mg

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Εμβολιασμός με το εμβόλιο COVID-19 της Pfizer-BioNTech
Οδηγός για σωστή αποθήκευση, προετοιμασία και χορήγηση του εμβολίου
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
1. Κατά την παραλαβή, επιθεωρήστε το δοχείο θερμικής αποστολής για να επιβεβαιώσετε ότι όλες οι
παραγγελθείσες ποσότητες παραλήφθηκαν σε καλή κατάσταση με όλα τα φιαλίδια ανέπαφα.
2. Αποθηκεύστε αμέσως τα φιαλίδια σε καταψύκτη εξαιρετικά χαμηλής θερμοκρασίας. Διατηρήστε τα
φιαλίδια προστατευμένα από το φως, στα αρχικά κουτιά τους, μέχρι να χρησιμοποιηθούν.
Εάν δεν είναι διαθέσιμος καταψύκτης εξαιρετικά χαμηλής θερμοκρασίας, το δοχείο θερμικής αποστολής
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή αποθήκευση του εμβολίου Pﬁzer-BioNTech COVID-19. Εάν
χρησιμοποιείτε το δοχείο θερμικής αποστολής ως προσωρινό αποθηκευτικό χώρο, πρέπει να το ανοίξετε, να
το επιθεωρήσετε και να αναπληρώσετε εντός 24 ωρών από την παραλαβή με τη χρήση γαντιών.
Επιβεβαιώστε ότι η στάθμη του ξηρού πάγου είναι στο κατάλληλο επίπεδο. Αναπληρώστε χαμηλά επίπεδα
ξηρού πάγου στις περιοχές των πλευρικών διαμερισμάτων και της θήκης ξηρού πάγου στην κορυφή, με
σφαιρίδια ξηρού πάγου.
Το δοχείο θερμικής αποστολής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσωρινός χώρος αποθήκευσης για διάστημα
έως και 20 ημέρες εφόσον αναπληρώνεται ο ξηρός πάγος στα κατάλληλα επίπεδα.
Ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά με την αναπλήρωση του ξηρού πάγου στον Οδηγό αναφοράς αποθήκευσης
και χειρισμού εμβολίων Pﬁzer-BioNTech COVID-19 στη διεύθυνση www.cvdvaccine.com για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση και το χειρισμό ξηρού πάγου.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΥΞΗ
1. Προγραμματίστε τον αριθμό των εμβολίων που θα χρειαστείτε για την ημέρα
και αφαιρέστε τον αριθμό των φιαλιδίων πολλαπλών δόσεων που θα
χρειαστείτε από τον καταψύκτη ή το δοχείο θερμικής αποστολής. Μετά την
ανασύσταση, κάθε φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων περιέχει 5 δόσεις.
2.

Καταγράψτε

τον

αριθμό των δόσεων στο αρχείο καταγραφής -

παρακολούθησης που διαθέτετε ή στο αντίστοιχο σύστημα που χρησιμοποιεί το
προσωπικό σας.
3. Αποψύξτε μη αραιωμένα φιαλίδια πολλαπλών δόσεων βάζοντάς τα στο
ψυγείο (2 -8°C). Τα μη ανασυσταθέντα φιαλίδια μπορούν να αποθηκευτούν
στο ψυγείο για έως 5 ημέρες (120 ώρες).
Ο πλήρης δίσκος φιαλιδίων πολλαπλών δόσεων χρειάζεται απόψυξη για 3 ώρες.
Τα μεμονωμένα φιαλίδια χρειάζονται λιγότερο χρόνο απόψυξης (30 λεπτά).
Εάν απαιτείται εμβόλιο για άμεση χρήση, τα κατεψυγμένα φιαλίδια μπορούν
επίσης να ξεπαγώσουν σε θερμοκρασία δωματίου (έως 25°C) σε 30 λεπτά.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΛΥΤΗ
1. Βγάλτε ένα αποψυγμένο φιαλίδιο του εμβολίου Pﬁzer-BioNTech COVID-19
από το ψυγείο και αφήστε το να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου. Εάν
χρησιμοποιείτε κατεψυγμένο φιαλίδιο, το αφήνετε 30 λεπτά σε θερμοκρασία
δωματίου για να ξεπαγώσει.
Πριν από την προσθήκη του διαλύτη, τα φιαλίδια πολλαπλών δόσεων μπορούν
να διατηρηθούν σε θερμοκρασία δωματίου για διάστημα όχι περισσότερο από 2
ώρες διαφορετικά θα πρέπει να μεταφερθούν στο ψυγείο. Τα φιαλίδια που
έχουν αποψυχθεί δεν μπορούν να καταψυχθούν ξανά.
Το αποψυγμένο εμβόλιο πριν την προσθήκη του διαλύτη είναι εναιώρημα λευκό
έως υπόλευκο. Κατά την προετοιμασία και τη χρήση, ελέγχετε τακτικά τα
φιαλίδια πολλαπλών δόσεων για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σωματίδια
ή/και αποχρωματισμός.
2. Μετά την απόψυξη και πριν από την προσθήκη του διαλύτη, βεβαιωθείτε ότι
το φιαλίδιο είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Ανακινήστε με ήπιες κινήσεις
πάνω-κάτω 10 φορές για ανάμειξη. Μ
 ην ανακινείτε έντονα.
3. Χρησιμοποιώντας άσηπτη τεχνική, καθαρίστε το πώμα του φιαλιδίου με
τολύπιο βάμβακος εμποτισμένου με αλκοολούχο διάλυμα. Πάρτε μια σύριγγα
των 3 mL για τη διαδικασία της αραίωσης (μια σύριγγα των 5 mL είναι επίσης
αποδεκτή) και εφαρμόστε μια βελόνη 21G στο άκρο της. Στη συνέχεια,
αραιώστε

το

περιεχόμενο

του

αποψυγμένου

φιαλιδίου

του εμβολίου

Pﬁzer-BioNTech COVID-19 προσθέτοντας στο φιαλίδιο 1,8mL 0,9% Sodium
Chloride (διαλύτης).
Ενδέχεται να αισθανθείτε κάποια πίεση στο φιαλίδιο καθώς προσθέτετε το
διαλύτη. Βεβαιωθείτε ότι η πίεση του φιαλιδίου εξισορροπείται αναρροφώντας
1,8mL αέρα στην άδεια σύριγγα του διαλύτη πριν αφαιρέσετε τη βελόνα από το
φιαλίδιο. Φροντίστε να απορρίψετε τυχόν διάλυμα που απομένει στο φιαλίδιο
του διαλύτη. Απορρίψτε τα φιαλίδια σε δοχείο αιχμηρών αντικειμένων ως
ιατρικά απόβλητα.

4. Ανακινήστε ήπια πάνω-κάτω το ανασυσταθέν φιαλίδιο 10 φορές για ανάμιξη.
Μην ανακινείτε έντονα.

5. Καταγράψτε την ημερομηνία και την ώρα της ανασύστασης στο κατάλληλο
μέρος στην ετικέτα φιαλιδίου του εμβολίου Pfizer-BioNTech COVID-19. Το
αποψυγμένο ή αραιωμένο εμβόλιο μπορεί να εκτεθεί σε συνθήκες φωτισμού
δωματίου. Αποφύγετε την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως και σε υπεριώδες
φως.
Χρησιμοποιήστε το εντός 6 ωρών από τη στιγμή της ανασύστασης. Εάν δεν
χρησιμοποιηθεί εντός 6 ωρών, πρέπει να απορριφθεί.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για να προετοιμάσετε μεμονωμένες δόσεις των 0,3mL από το αραιωμένο φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων:
1. Χρησιμοποιήστε άσηπτη τεχνική, καθαρίστε το πώμα του φιαλιδίου του
εμβολίου με τολύπιο βάμβακος εμποτισμένο με αλκοολούχο διάλυμα και

αφήστε το να στεγνώσει. 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

0,3mL 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 τυχόν 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/την 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
εμποτισμένο με αλκοολούχο διάλυμα πριν από κάθε αναρρόφηση δόσεων
εμβολίου. Οι έτοιμες σύριγγες πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως. Φροντίστε
να απορρίψετε αμέσως τις χρησιμοποιημένες βελόνες σε δοχείο αιχμηρών
αντικειμένων.

4. Πριν από τη χορήγηση, αξιολογήστε την τήρηση της διαδικασίας και τις
άσηπτες τεχνικές. Δείτε προσεκτικά πριν από τη χορήγηση και:
▪

Επαληθεύστε τον τελικό όγκο δοσολογίας 0,3mL στη σύριγγα

▪

Βεβαιωθείτε ότι η προετοιμασμένη σύριγγα με το εμβόλιο είναι σε
θερμοκρασία δωματίου.

Εάν εντοπίσετε κάποιο λάθος κατά τον τελικό έλεγχο, μην χορηγείτε το
εμβόλιο.
5. Οι έτοιμες σύριγγες με τη σωστή δόση εμβολίου πρέπει να χορηγούνται
αμέσως σε ασθενή. Χορηγήστε το εμβόλιο Pﬁzer-BioNTech COVID-19
ενδομυϊκά στο δελτοειδή μυ του μη κυρίαρχου βραχίονα.
6. Καταγράψτε την ημερομηνία και την ώρα χορήγησης και προγραμματίστε
τη δεύτερη δόση σε 21 ημέρες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
1. Απορρίψτε τα αραιωμένα φιαλίδια που:
▪

έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως για τη χορήγηση εμβολιασμών.

▪

έχουν περάσει έξι ή περισσότερες ώρες μετά από τη στιγμή της αραίωσης.

Απορρίψτε τα φιαλίδια σε δοχείο αιχμηρών αντικειμένων ως ιατρικά απόβλητα για να βεβαιωθείτε ότι
καταστρέφονται οριστικά. Απορρίψτε τους δίσκους φιαλιδίων ως ιατρικά απόβλητα, ώστε να μην μπορούν
να επαναχρησιμοποιηθούν.
2. Επιστρέψτε το δοχείο θερμικής αποστολής και όλα τα επαναχρησιμοποιήσιμα εξαρτήματα εντός 20
ημερών από την παράδοση.
Πηγή Πληροφοριών: THE S.T.E.P.S. to Pﬁzer-BioNTech COVID-19 Vaccination Επιμέλεια.
Προσαρμογή: Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών

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). Ν
 α 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.

