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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 12/2019: ενημέρωση του Π.Ο.Υ από τις Κινεζικές αρχές (Wuhan)                                                                 
για περιστατικά πνευμονίας άγνωστης αιτιολογίας  

 1/2020: απομόνωση νέου ιού ως αιτιολογικού παράγοντα  

 ιός SARS-CoV-2: ομάδα κορωνοϊών  

 SARS και MERS επιδημίες τελευταίας 20 ετίας 

 COVID-19: νόσος οφειλόμενη στον ιό SARS-CoV-2 

 ταχεία  παγκόσμια εξάπλωση  

 11/3/2020: κήρυξη πανδημίας από Π.Ο.Υ 
 

 



SARS-CoV-2 

 RNA ιός (διαμέτρου 60-140 nm)  

 Σχήμα κορώνας 

 Περιβάλλεται από μεμβρανώδη 
εξωτερικό φάκελο 

 Πρωτεΐνες σε σχήμα ακίδας (spike) 

 

 



ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

 με σταγονίδια  

 μέσω αερολύματος  

 με άμεση επαφή με 

μολυσμένο άτομο   

 με έμμεση επαφή  με 

μολυσμένα αντικείμενα  



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 Χρόνος επώασης:  2-14 ημέρες 
 Συνήθη συμπτώματα: 

 πυρετός 
 ξηρός βήχας 
 δυσκαταποσία 
 κεφαλαλγία 
 μυαλγίες 
 κόπωση 
 νέα απώλεια γεύσης – όσφρησης 
 διάρροια – έμετοι 

 Νοσούν βαρύτερα άτομα με υποκείμενα 
νοσήματα 

 ≈80% των προσβληθέντων παρουσιάζουν ήπια 
ή καμία συμπτωματολογία 

 

Συμπτώματα νόσου COVID -19 

Αναγνωρίστε τα συμπτώματα της νόσου  

που μπορεί να περιλαμβάνουν 

Βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή Πυρετό ή ρίγος 

Μυαλγίες Εμετό ή διάρροιες 
Νέα απώλεια  

γεύσης ή όσφρησης 



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ   
Δεκέμβριος 2020 

Π.Ο.Υ: 27 Δεκεμβρίου 2020 

 > 79.062.802 επιβεβαιωμένα κρούσματα 

 > 1.751.311 θάνατοι 

 Συνεχής  κρουσμάτων και θανάτων  

Ποσοστό θετικότητας 

Εβδομάδα 51 

14 ήμερη δήλωση περιστατικών COVID-19  

ανά 100.000 Εβδ. 50-51 



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 

 ριζική αποτελεσματική θεραπεία δεν υπάρχει προς το παρόν  

 ΕΜΒΟΛΙΑ: αποτελεσματικότερος τρόπος ελέγχου εξάπλωσης της νόσου 

 συνεργασία επιστημόνων, εταιρειών, οργανισμών σε όλο τον κόσμο → 
παραγωγή εμβολίου 

 χαρακτηριστικά εμβολίων 
 αποδεκτό προφίλ ασφάλειας 
 ανοσογονικά  
 αποτελεσματικά 

 Δεκέμβριος 2020 
 >100 υποψήφια εμβόλια  
 50 διαφορετικά εμβόλια σε στάδια κλινικών δοκιμών  
 11 σε στάδια ελέγχου ΦΑΣΗΣ ΙΙΙ 



 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 
ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΥ COVID -19 

Εξασθενημένος αδενοϊός πιθήκου 
λειτουργεί ως μεταφoρέας της 
γενετικής πληροφορίας της 
πρωτεΐνης S της επιφάνειας του 
ιού SARS-CoV-2 

 

Μόριο mRNA περιέχει τη γενετική 
πληροφορία για την πρωτεΐνη S 
της επιφάνειας του ιού SARS-CoV-2 



ΕΜΒΟΛΙΑ mRNA 

 Μόριο mRNA 

 Γενετική πληροφορία για τη 
πρωτεΐνη S σε σχήμα ακίδας στην 
επιφάνεια του ιού  

 Περίβλημα λιπιδίων 

 

 

 Εισαγωγή mRNA μορίου στα 
κύτταρα του ξενιστή με 
αποτέλεσμα την παραγωγή 
πρωτεΐνης S 

 Ανοσολογική απάντηση 
(παραγωγή Abs και ενεργοποίηση 
T-κυττάρων) 

 Το μόριο mRNA δεν εισέρχεται 
στον πυρήνα του κυττάρου και 
αποδομείται μετά τη μετάδοση 
της πληροφορίας 

 



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

 Σε αρχικό στάδιο και με βάση τη διαθεσιμότητα των εμβολίων,  ο εμβολιασμός 

θα διενεργηθεί σύμφωνα με κριτήρια προτεραιοποίησης και θα απευθύνεται σε 

ομάδες πληθυσμού που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο επαγγελματικής 

έκθεσης, σοβαρής νόσησης και αυξημένης θνητότητας. 

 Στις ομάδες αυτές περιλαμβάνονται:  

 Υγειονομικοί και προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών 

 Διαμένοντες και προσωπικό μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, δομών 
φροντίδας χρονίως πασχόντων και κέντρων αποκατάστασης  

 Άτομα >60 ετών 

 Ενήλικες <60 ετών με υποκείμενα νοσήματα 

 Σε τελική φάση, στόχος είναι να εμβολιαστεί όλος ο ενήλικος πληθυσμός 



ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

 Οι πολίτες προσέρχονται στο Εμβολιαστικό Κέντρο με 
προκαθορισμένο ραντεβού.  

 

 Κατά την προσέλευση γίνεται έλεγχος του ραντεβού και καταχώρηση 
στο ηλεκτρονικό σύστημα.  

 

 Γίνεται ηλεκτρονική συνταγογράφηση του εμβολίου. 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Φυλλάδιο με «πληροφορίες για τον εμβολιασμό COVID-19»  

(Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, Παράρτημα Α) 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  
ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ 

 Να συμπληρωθεί το «Ιατρικό ιστορικό – 

Σύσταση εμβολιασμού για COVID-19» 

(Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, Παράρτημα Β) 
 

 Με βάση τις απαντήσεις στο ιατρικό ιστορικό 

και την κλινική κατάσταση του 

προσερχόμενου πολίτη, ο ιατρός του 

Εμβολιαστικού Κέντρου παίρνει την απόφαση 

για την πραγματοποίηση ή όχι του 

εμβολιασμού 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΟΥ Pfizer-BioNTech  (COMIRNATY) 

 Δίσκοι εμβολίων : 195 φιαλίδια (975 δόσεις) 

 1 φιαλίδιο → 5 δόσεις 0,3 ml (30mcg) 

 Χορήγηση: Ενδομυϊκά 

 Χρόνος ζωής: 6 μήνες  

 Διατήρηση: σε θερμοκρασία -80οC έως -60οC, 
προστασία από έκθεση στο φως 

 Διατήρηση στους 2οC - 8οC: μέχρι 5 ημέρες 

 



ΑΠΟΨΥΞΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 

 Μεταφορά πακέτου φιαλιδίων από τη βαθιά κατάψυξη            σε 
ψυγείο 2οC - 8οC →  απόψυξη μέσα σε 3 ώρες 

 Προγραμματισμός αριθμού φιαλιδίων που θα χρειαστούν       
για την ημέρα/εβδομάδα 

 Φύλαξη σε κατάσταση απόψυξης στους 2οC - 8οC για   μέγιστο 
χρονικό διάστημα 5 ημερών 

 Εναλλακτικά αποψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου          (ως 
30οC ) σε  30 min 

 Μέγιστη διάρκεια παραμονής του φιαλιδίου σε θερμοκρασία 
δωματίου: 2 ώρες 

 Ήπια αναστροφή φιαλιδίου 10 φορές (προ ανασύστασης) 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αναταράσσετε το φιαλίδιο 

 Τα φιαλίδια που αποψύχονται ΔΕΝ επανα-καταψύχονται 

Ήπια 10 φορές  

ΟΧΙ πάνω  

από 2 ώρες σε 

θερμοκρασία 

δωματίου           

(ως 30οC) 



ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 

 Καθαρισμός επιφάνειας  φιαλιδίου με γάζα 
εμποτισμένη με αλκοολούχο διάλυμα  

 Αναρρόφηση 1,8 mL διαλ. Sodium Chloride 
0,9% από αμπούλα όγκου 2 ml 

 Έγχυση του διαλύματος Sodium Chloride με 
άσηπτη τεχνική στο φιαλίδιο 

 Αφαίρεση 1,8 mL αέρα από το φιαλίδιο για 
εξισορρόπηση της πίεσης 

 Ήπια αναστροφή του φιαλιδίου (10 φορές) 
 υπόλευκο χρώμα  
 χωρίς ορατά σωματίδια 
 χωρίς αποχρωματισμούς  

 Αναγραφή ημερομηνίας και ώρας 
ανασύστασης πάνω στο φιαλίδιο του 
εμβολίου 

Ήπια 10 φορές  

Χρήση εντός 6 ωρών 

αναγραφή ημερομηνίας 

και ώρας ανασύστασης 

Αφαιρέστε 1,8 mL  

αέρα από το φιαλίδιο 

Προσθήκη 1,8 mL διαλ. 

Sodium Chloride 0,9%   



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΣΕΩΝ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 

 Φιαλίδιο: περιέχει 5 δόσεις 

 Καθαρισμός επιφάνειας  φιαλιδίου με γάζα 
εμποτισμένη με αλκοολούχο διάλυμα πριν          
από κάθε αναρρόφηση 

 Αναρρόφηση ποσότητας διαλύματος                
0,3 ml/δόση  

 Διασφάλιση λήψης σωστής ποσότητας 
διαλύματος 

 Χρήση μέσα σε διάστημα 6 ωρών σε 
θερμοκρασία δωματίου μετά την ανασύσταση 

 

0,3 mL  

διαλυμένου εμβολίου 



ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 21 ημερών 

 Χορήγηση: IM στην περιοχή του δελτοειδούς 

 Καθαρισμός δέρματος πριν τον εμβολιασμό 

 Προσδιορισμός της σωστής περιοχής δέρματος 

 Τοποθέτηση της βελόνας σε γωνία 90ο (κάθετα)               
στο σημείο εμβολιασμού ώστε να επιτευχθεί               
IM χορήγηση 

 Ένεση του εμβολίου στο μη επικρατές άκρο 

 Ήπια αφαίρεση της βελόνας-σύριγγας 

 Ελαφρά πίεση περιοχής με γάζα ή βαμβάκι 

 Ο εμβολιαζόμενος θα πρέπει να παραμείνει για 

παρακολούθηση στο εμβολιαστικό κέντρο για 15 λεπτά  

 

 

Υποδόριος ιστός 

Μυς 

γωνία 90ο 

Δέρμα 

Ακρώμιο 

περιοχή εμβολιασμού 

(τρίγωνο) 

Δελτοειδής μυς 

Ενδομυϊκή  

χορήγηση (ΙΜ) 



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Κανένα εμβόλιο δεν προσφέρει 100% προστασία  

 Προστατευτικός τίτλος αντισωμάτων αναπτύσσεται 7 ημέρες μετά τη χορήγηση 
της 2ης δόσης  

 Δεν είναι γνωστός ο χρόνος διατήρησης των αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό 

 Συνέχιση εφαρμογής των προστατευτικών μέτρων 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 Αναβολή εμβολιασμού ατόμων που παρουσιάζουν οξεία σοβαρή εμπύρετο λοίμωξη 

 Απόλυτη αντένδειξη εμβολιασμού ατόμων με ιστορικό αναφυλακτικής αντίδρασης σε 
συστατικά του εμβολίου ή στην 1η δόση του εμβολίου 

 Αντένδειξη χορήγησης σε έγκυες και θηλάζουσες. Προγραμματισμός εγκυμοσύνης 2 μήνες 
μετά τη χορήγηση της 2ης δόσης εμβολίου 

 Προσεκτική χορήγηση σε άτομα με αιμορραγική διαταραχή ή υπό αντιπηκτική αγωγή όπως 
και με άλλες ΙΜ ενέσεις (σταθερή πίεση για 2 λεπτά στο σημείο της ένεσης και όχι τρίψιμο) 

 Δεν υπάρχουν δεδομένα ασφαλούς συγχορήγησης με άλλα εμβόλια 

 Ενημέρωση των εμβολιασθέντων για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου και  
παρακολούθηση για 15 min  



ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 Μη συνήθη συμπτώματα που εμφανίζονται μετά τη χορήγηση εμβολίου 
πρέπει να αναφέρονται ΑΜΕΣΑ στους επαγγελματίες Υγείας που 

διενήργησαν τον εμβολιασμό και να δηλώνονται στην κίτρινη κάρτα  ΕΟΦ 

 Πολύ συχνές, 
ήπιας/ μέτριας 
έντασης 
διάρκειας 
μερικών 
ημερών: 

 Άλγος στη θέση ένεσης (που τείνει να 
χειροτερεύει  1-2 ημέρες μετά τον 
εμβολιασμό), οίδημα 

 κεφαλαλγία, αίσθημα κόπωσης, 
αρθραλγία, μυαλγία 

 πυρετός (πιο συχνά μετά τη 2η δόση), ρίγη 

 Συχνές:   Ερυθρότητα στη θέση ένεσης, ναυτία 

 Όχι συχνές:  Λεμφαδενοπάθεια, αϋπνία, κακουχία, 
κνησμός στη θέση ένεσης, πόνος στα άκρα 

 Σπάνιες:  Οξεία περιφερική παράλυση του 
προσωπικού νεύρου 



ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ  

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

 Ταχεία έναρξη εντός λεπτών με ποικίλη βαρύτητα  

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

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

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



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ 

Αναλυτικό πρωτόκολλο   διαχείρισης 

αναφυλαξίας με τον ορισμό, τα κριτήρια, 

τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα 

φάρμακα πρώτης γραμμής, που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνεται στο      

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, (Παράρτημα Γ) 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Κάθε Εμβολιαστικό Κέντρο που λειτουργεί πρέπει να ακολουθεί τη «Λίστα Ελέγχου Ποιότητας 
Καλών Πρακτικών για τα Εμβολιαστικά Κέντρα COVID-19» (Παράρτημα Ζ).  



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Κάθε Εμβολιαστικό Κέντρο που λειτουργεί πρέπει να ακολουθεί τη «Λίστα Ελέγχου Ποιότητας 
Καλών Πρακτικών για τα Εμβολιαστικά Κέντρα COVID-19» (Παράρτημα Ζ).  



Η επιστροφή στην κανονικότητα απαιτεί την εφαρμογή 
όλων των διαθέσιμων προληπτικών μέτρων 

Εμβολιάσου 

Πλένε συχνά τα χέρια σου Τήρησε τις αποστάσεις 

Φόρεσε τη μάσκα σου 

>2 μ 



ΕΘΝΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ  
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