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Περιεχόµενα
●

Ορισµός δικαιούχων εµβολιασµού κατ’ οίκον για τη νόσο COVID-19

●

Οδηγίες για την προετοιµασία και την επίσκεψης για τον εµβολιασµό
○

Πριν την επίσκεψη

○

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης

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

Πολίτες που βρίσκονται σε μόνιμο κλινοστατισμό

2.

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

3.

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

Πριν την Επίσκεψη

Πριν την Επίσκεψη
Μεταβείτε στη Μονάδα Εμβολιασμού που έχετε επιλέξει φέροντας ταυτοποιητικό στοιχείο
(ταυτότητα ή διαβατήριο) ώστε να παραλάβετε κατόπιν ραντεβού τα αναλώσιμα που θα
χρειαστείτε και το επικυρωμένο ισοθερμικό κιβώτιο που εμπεριέχει 10 φιαλίδια εμβολίων
Janssen (Johnson & Johnson) των 5 δόσεων έκαστο.

Φροντίστε για την άμεση μεταφορά του κιβωτίου στο ιατρείο και διατηρείστε στο ψυγείο
τα φιαλίδια και τις παγοκύστες αφού αποσυσκευάσετε το κιβώτιο.

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

Πριν την Επίσκεψη
3. Ζητήστε από τον πολίτη ή το άτομο που τον φροντίζει να σας ενημερώσει τηλεφωνικά το πρωί
της ημέρας του εμβολιασμού αν αλλάξει κάτι στην κλινική εικόνα π.χ. αν αισθανθεί αδιαθεσία
ή/και αν έχει ανεβάσει πυρετό.
Για τα άτομα ≥65 ετών ως πυρετός αξιολογείται:
• ένα πυρετικό κύμα > 37,8οC
• περισσότερα από ένα πυρετικά κύματα > 37,2οC
• αύξηση συνηθισμένης θερμοκρασίας σώματος (στα ηλικιωμένα άτομα η φυσιολογική
θερμοκρασία σώματος μπορεί να είναι χαμηλότερη από αυτή των νέων ενηλίκων
ατόμων).
4. Αποφασίστε από κοινού την ώρα της κατ’ οίκον επίσκεψης για εμβολιασμό με απόκλιση ενός
2ώρου (2ωρη ζώνη ραντεβού) (Βλ. επίσης βήμα 7).
5. Ζητήστε κατά την επίσκεψη να είναι στο σπίτι ένα δεύτερο άτομο, αν το κρίνετε απαραίτητο.
6. Ζητήστε να προηγηθεί, 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη, καλός αερισμός του
χώρου (π.χ. άνοιγμα παραθύρων), τα άτομα στο σπίτι να είναι τα λιγότερα δυνατά και όλα τα
άτομα να φορούν μάσκα σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης

Πριν την Επίσκεψη
7. Προχωρείστε σε προγραμματισμό των εμβολιασμών πολιτών λαμβάνοντας υπόψιν τους
παρακάτω περιορισμούς:
•
•

•

•

Το κλειστό φιαλίδιο της Janssen (Johnson & Johnson) διατηρείται σε ψυγείο (2-8οC).
To ανοιχτό φιαλίδιο της Janssen (Johnson & Johnson) δύναται να διατηρηθεί έως 6
ώρες σε θερμοκρασία 2-8οC κάνοντας χρήση ψυγείου ή του προσφερόμενου
ισοθερμικού κιβωτίου και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να χορηγηθεί το
σύνολο των δόσεων. Εναλλακτικά, τo ανοιχτό φιαλίδιο της Janssen (Johnson & Johnson)
δύναται να διατηρηθεί έως 3 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου 15-25οC (για τους
εμβολιασμούς που θα λάβουν χώρα στο ιδιωτικό ιατρείο). Οι παραπάνω χρόνοι δεν
αθροίζονται.
Το προσφερόμενο ισοθερμικό κιβώτιο διατηρεί εσωτερική θερμοκρασία 2-8οC για 8
ώρες ενώ δύναται να ανοιχτεί έως και 8 φορές χωρίς να επηρεαστεί η εσωτερική
θερμοκρασία.
Είναι δυνατή η μεταφορά με το ισοθερμικό κιβώτιο κλειστών και ανοιχτών φιαλιδίων.
Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η μεταφορά προγεμισμένων συριγγών.

Πριν την Επίσκεψη
8. Για τον εμβολιασμό κατ’ οίκον προετοιμάστε κατάλληλα το ισοθερμικό κιβώτιο
σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας χορηγηθούν και έχοντας εξασφαλίσει την επαρκή
ψύξη των παγοκυστών (τουλάχιστον για 12 ώρες πριν την επαναχρησιμοποίησή τους).

* Η διαδικασία και ο εξοπλισµός που προτείνεται εξασφαλίζει την ορθή αποθήκευση, διακίνηση και χρήση των εµβολίων Janssen
(J&J) λαµβάνοντας υπόψιν τις προδιαγραφές των εµβολίων και τις ευρωπαικές οδηγίες που αφορούν τη διαχείριση σκευασµάτων
ψυχρής αλυσίδας. Όλα τα παραπάνω αναλύονται ενδελεχώς σε εγχειρίδιο και σε ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που θα διατεθεί
σε όσους ιατρούς δηλώσουν συµµετοχή στο πρόγραµµα.

Κατά την Επίσκεψη

Κατά την Επίσκεψη
Πραγματοποιήσετε τον εμβολιασμό σύμφωνα με το πρωτόκολλο και καταγράψετε τον
εμβολιασμό στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή. Η μέση διάρκεια της επίσκεψης, μαζί με το
χρόνο αναμονής μετά τον εμβολιασμό εκτιμάται περίπου στα 30 λεπτά.
1. Πριν την είσοδο στο σπίτι ακολουθήστε το πρωτόκολλο που αφορά τη χρήση των Μέτρων
Ατομικής Προστασίας (μάσκα, υγιεινή χεριών, προστατευτική ποδιά ή ιατρική μπλούζα).
2. Κατά την προσέλευση στο σπίτι δείξτε την ιατρική σας ταυτότητα και ζητήστε από τους
παρευρισκόμενους, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, να ανοίξουν ένα παράθυρο ή μια πόρτα στο
χώρο για τον συνεχή αερισμό και να φορέσουν τις μάσκες τους σωστά σε όλη τη διάρκεια της
επίσκεψης.
3. Επιβεβαιώστε την ταυτότητα του πολίτη που θα εμβολιαστεί.

Κατά την Επίσκεψη

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

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

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

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

Αναλυτικές Οδηγίες
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