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ΠΡΟΣ:

1. Όλες τις Υ.ΠΕ. της χώρας
Υπόψη κ.κ. Διοικητών και κ.κ. Υποδιοικητών
(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι φορείς
αρμοδιότητας τους )

2. Κ.Ε.Δ.Υ
Αλ. Φλέμιγκ 34, 16672 – Βάρη

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διενέργεια

προγράμματος εμβολιασμού σε χώρους φιλοξενίας
προσφύγων/μεταναστών (ΧΦΠΜ)
Έχοντας υπόψη τον νόμο 3370/2005 (ΦΕΚ Α’ 1762), την επιτακτική ανάγκη της
υγειονομικής κάλυψης των προσφύγων/μεταναστών, και του συντονισμού των
οργανωμένων δραστηριοτήτων για την πρόληψη νοσημάτων, την προστασία και την
προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση ενός προγράμματος συντονισμού των φορέων διενέργειας εμβολιασμών σε
χώρους φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών (ΧΦΠΜ)
Ο εμβολιασμός, ο οποίος εκ του νόμου είναι εθελοντικός, σε ΧΦΠΜ γίνεται υπό την
εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και συντονίζεται από τις αρμόδιες
δημόσιες υπηρεσίες της χώρας. Ως φορείς διενέργειας του εμβολιασμού μπορούν να είναι
υπηρεσίες του δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλοι φορείς
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το γραφείο του ΓΓΔΥ θα είναι αρμόδιο να ενημερώνει τις
Υ.ΠΕ σχετικά με τους εμβολιασμούς που πρόκειται να γίνουν στις περιοχές ευθύνης τους
και τον φορέα διεξαγωγής εμβολιασμών.
Ο εμβολιασμός διενεργείται πάντοτε από επαγγελματίες υγείας (με την αντίστοιχη άδεια
επαγγέλματος) που έχουν την εκ του νόμου δυνατότητα για την διενέργεια εμβολιασμών
και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δεοντολογίας. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται καθ’
όλη την διάρκεια των δράσεων απαραίτητος εξοπλισμός και προσωπικό για την τυχόν
αντιμετώπιση άμεσων αντιδράσεων στο εμβόλιο ή άλλων συμβάντων σχετικών με αυτόν
σύμφωνα με τις οδηγίες τους σκευάσματος.
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Συντονισμός και Παρακολούθηση
Αρμόδιες υπηρεσίες για το συντονισμό και την παρακολούθηση της διεξαγωγής του
προγράμματος εμβολιασμού σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών (ΧΦΠΜ)
ορίζονται οι Υγειονομικές Περιφέρειες
Οι Υ.ΠΕ. έχουν ρόλο συντονισμού και παρακολούθησης της οργάνωσης και διενέργειας
των εξορμήσεων εμβολιασμού σε ΧΦΠΜ που γίνονται στα όρια ευθύνης τους.
Συμβάλλουν στην προώθηση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, στη συμμετοχή
στις εξορμήσεις επαγγελματιών υγείας και άλλων προσώπων από τις τοπικές υπηρεσίες
υγείας και την τοπική κοινωνία, στην ομαλή διεξαγωγή του εμβολιασμού και στην
εφαρμογή καλών πρακτικών.
Η διοίκηση των Υ.ΠΕ. θα πρέπει να ορίσει έναν Επιχειρησιακό Συντονιστή και έναν
Ιατρικό Συντονιστή του εμβολιασμού σε ΧΦΠΜ ο οποίος θα υλοποιηθεί στη γεωγραφική
περιοχή ευθύνης της Υ.ΠΕ. Κατά την κρίση της Διοίκησης της Υ.ΠΕ., μπορεί να οριστεί
Επιχειρησιακός Συντονιστής και Ιατρικός Συντονιστής για γεωγραφικές υποενότητες της
περιοχής ευθύνης της Υ.ΠΕ.
Ο ρόλος του Επιχειρησιακού Συντονιστή είναι ο συντονισμός, ο έλεγχος και η
παρακολούθηση της οργάνωσης και διενέργειας εμβολιασμού σε ΧΦΠΜ της περιοχής
ευθύνης, και η συμβολή στη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για την ομαλή
διεξαγωγή του εμβολιασμού. Ο επιχειρησιακός συντονιστής είναι υπεύθυνος για τη
διακίνηση των εμβολίων και για την ενημέρωση του υπεύθυνου του κέντρου φιλοξενίας
για τον ακριβή χρόνο διενέργειας του εμβολιασμού.
Ο ρόλος του Ιατρικού Συντονιστή είναι ο συντονισμός, ο έλεγχος και η παρακολούθηση
της οργάνωσης και διενέργειας εμβολιασμού σε ΧΦΠΜ της περιοχής ευθύνης από
ιατρική/υγειονομική άποψη, και η συμβολή στη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων
για την εφαρμογή καλών πρακτικών.
Ανάλογα με τις συνθήκες και δυνατότητες των Υ.ΠΕ., οι Επιχειρησιακοί και οι Ιατρικοί
Συντονιστές συνεργάζονται με αρμόδιους επαγγελματίες υγείας ή άλλο προσωπικό για
την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους.
Η διοίκηση των Υ.ΠΕ. –μετά από συνεννόηση με το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας
Υγείας (ΚΕΔΥ)– ορίζει ένα ή περισσότερα Νοσοκομεία στην περιοχή ευθύνης τους που τα
Φαρμακεία τους θα λειτουργήσουν ως «Φαρμακεία ψυχρής αλυσίδας» για τη μεταφορά
των εμβολίων. Τα Φαρμακεία των Νοσοκομείων αυτών, με την ευθύνη του Υπεύθυνου
Φαρμακείου, θα παραλαμβάνουν εμβόλια από το ΚΕΔΥ και θα τα παραδίδουν στον
φορέα που έχει αναλάβει την οργάνωση και διεξαγωγή εμβολιασμού σε ΧΦΠΜ.
Ενημέρωση των Υπεύθυνων των Κέντρων Φιλοξενίας
Η ενημέρωση των υπεύθυνων των κέντρων φιλοξενίας θα γίνει με ευθύνη του γραφείου
του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας. Ο επιχειρησιακός συντονιστής της Υ.ΠΕ θα
ενημερώνει, σε συνεννόηση με τον Φορέα διενέργειας των εμβολιασμών, τον υπεύθυνο του
Κέντρου Φιλοξενίας για τις ημερομηνίες διεξαγωγής εμβολιασμών στο αντίστοιχο Κέντρο
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Φιλοξενίας, ώστε να είναι σε θέση να συμβάλει στην ομαλή διεξαγωγή του εμβολιασμού
με την παροχή διευκολύνσεων.
Διαδικασία παροχής εμβολίων και άλλου υλικού σε Φορέα που έχει αναλάβει την
οργάνωση και διενέργεια εμβολιασμού σε ΧΦΠΜ
Η διαδικασία παροχής εμβολίων και άλλου υλικού σε Φορέα που έχει αναλάβει την
οργάνωση και διενέργεια εμβολιασμού σε ΧΦΠΜ περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1) Ορισμός σε κάθε ΥΠΕ Νοσοκομείου (ή Νοσοκομείων) που τα φαρμακεία τους θα
λειτουργήσουν ως «Φαρμακεία ψυχρής αλυσίδας» για τη μεταφορά εμβολίων. Ο
ορισμός γίνεται από την Διοίκηση της ΥΠΕ μετά από συνεννόηση με το ΚΕΔΥ.
2) Αποστολή των βιβλιαρίων εμβολιασμού από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας στον κεντρικό επιχειρησιακό υπεύθυνο για εμβολιασμό του
κάθε Φορέα που εμπλέκεται σε εμβολιασμό προσφύγων/μεταναστών ή στον
επιχειρησιακό συντονιστή της ΥΠΕ.
3) Αποστολή εντολής από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας σε
ΚΕΔΥ για παροχή εμβολίων σε συγκεκριμένο «Φαρμακείο ψυχρής αλυσίδας».
4) Αποστολή εμβολίων από το ΚΕΔΥ προς το «Φαρμακείο ψυχρής αλυσίδας» που
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ΧΦΠΜ, με παραλήπτη τον Υπεύθυνο Φαρμακείου
5) Παράδοση εμβολίων από το «Φαρμακείο ψυχρής αλυσίδας» στον Φορέα που έχει
αναλάβει την οργάνωση και διενέργεια εμβολιασμού σε συγκεκριμένο ΧΦΠΜ (με
την ευθύνη του επιχειρησιακού υπεύθυνου της εξόρμησης) μετά από εντολή του
επιχειρησιακού υπεύθυνου της Υγειονομικής Περιφέρειας και επιστροφή αυτών
που δεν έγιναν. Η παράδοση συνοδεύεται από σχετικό δελτίο παράδοσης που
συμπληρώνεται σε τρία αντίτυπα. Στο δελτίο καταγράφονται αρχικά τα εμβόλια
και οι δόσεις που παραδόθηκαν στο Φορέα. Μετά το τέλος της εξόρμησης
επιστρέφεται στο Φαρμακείο το δεύτερο αντίτυπο με καταγεγραμμένα επιπλέον τα
εμβόλια και τις δόσεις που έγιναν, καθώς και αυτά που επιστρέφονται στο
Φαρμακείο.
6) Τα «Φαρμακείο ψυχρής αλυσίδας» ενημερώνουν το ΚΕΔΥ, τον επιχειρησιακό
συντονιστή της ΥΠΕ και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας για
την κίνηση των εμβολίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΕΠΥ
Κηφισίας 39
Μαρούσι, Τ.Κ. 15123
ΕΣΔΥ
Λεωφ. Αλεξάνδρας 196 Τ. Κ. 11521 Αθήνα
Ομάδα Εργασίας για τον Συντονισμό και την
Εποπτεία Εμβολιασμών στα Κέντρα Φιλοξενίας
Προσφύγων Μεταναστών Υπόψη Συντονίστριας Κας.
Σταύρου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
Γρ. Υπουργού
2.
Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού
3.
Γρ. Γεν. Γραμματέα Δημόσια Υγείας
4.
Γρ. Γεν. Διευθύντριας Δημόσιας Υγείας και
Υπηρεσιών Υγείας
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