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Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων

Αρνητική
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Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

Μερικές αλήθειες
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• Τα εμβόλια και οι εμβολιασμοί αποτελούν τον μεγαλύτερο όγκο 

δουλειάς και της καθημερινότητας των παιδιάτρων στο ιατρείο

• Οι ελευθεροεπαγγελματίες παιδίατροι είναι υπεύθυνοι για τον 

εμβολιασμό του μεγαλύτερου μέρους του παιδικού πληθυσμού 

(>60%) στην χώρα μας

• Το εξαιρετικά υψηλό εμβολιαστικό επίπεδο των παιδιών της χώρας 

μας (από τα καλύτερα στην Ευρώπη) οφείλεται σε μεγάλο μέρος του 

στους παιδιάτρους και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που έχουν 

αναλάβει για την συνέχιση του προγράμματος



Εθνικό Εμβολιαστικό πρόγραμμα
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Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
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• Το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών αποτελεί πρόταση της ΕΕΕ που 

είναι συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Υγείας.

• Ποιος είναι ο ρόλος του;

• Έχουν όλες οι χώρες εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού; 

• Είναι δεσμευτικό για τους παιδιάτρους;

• Πρέπει  να το ακολουθούμε;



Υπάρχουν δυσκολίες στην 
εφαρμογή του προγράμματος;
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Δυσκολίες στην εφαρμογή του προγράμματος
• Ο πόνος της ένεσης ως ανασταλτικός παράγοντας εμβολιασμού και 

δημιουργίας στρες και άγχους στα παιδιά και τους γονείς

• Εκπαίδευση των παιδιάτρων στην ενσυναίσθηση και την συναισθηματική 

νοημοσύνη

• Εμβολιασμοί εφήβων

• Αντιεμβολιαστές – Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ. και οι αντιεμβολιαστές

• Ομοιοπαθητικοί

• Εμβολιασμοί από άλλους επαγγελματίες υγείας

• Συντήρηση και μεταφορά εμβολίων

• Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών

• Υποχρεωτικά, συνιστώμενα μη αποζημιούμενα
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Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

Νέο βιβλιάριο υγείας
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• Έπρεπε να υπάρχει ο σχετικός πίνακας εμβολιασμών μέσα στο νέο 

βιβλιάριο υγείας.

• Απουσιάζει η ενημέρωση των γονιών για το όφελος από τα εμβόλια.

• Έπρεπε να υπήρχε αναφορά και ενημέρωση στους μύθους και τις 

αλήθειες για τα εμβόλια.

• Έπρεπε να υπήρχε έστω μια μικρή αναφορά στις κυριότερες 

παρενέργειες των εμβολίων και τον τρόπο αντιμετώπισης τους.



Ο πόνος της ένεσης ως ανασταλτικός παράγοντας εμβολιασμού και 

δημιουργίας στρες και άγχους στα παιδιά και τους γονείς

• Προβλήματα πριν, κατά και μετά τον εμβολιασμό στο παιδί και την οικογένεια, 

στο σπίτι και στο ιατρείο. Ιδιαίτερα σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές.

• Χρονοδιάγραμμα - Πολλά εμβόλια, πολλές ενέσεις - Μηνιγγιτιδόκοκκου τύπου Β, 

πότε ακριβώς;

• Μονοδύναμα, πολυδύναμα.

• Κάποιες φορές το άγχος και το κλάμα του παιδιού μπροστά σε ένα εμβόλιο 

αναγκάζει τους γονείς να αναβάλουν τον εμβολιασμό ή να δυσκολέψουν τον 

παιδίατρο να κάνει την ένεση. Μιλήστε τους αλλά μην προσπαθήσετε να τους 

αναγκάσετε με το ζόρι.

• Κάποιες άλλες φορές απαιτούν να γίνουν τα εμβόλια σε ξεχωριστές επισκέψεις.

• Διαχείριση του άγχους των γονιών και εκπαίδευση στην επικοινωνία του 

παιδιάτρου με το παιδί και τους γονείς. 
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“studies show that almost half of the mothers worry about pain at the 
time of immunization. No mother wants to see her baby ‘hurt’.”

WHO



Εκπαίδευση των παιδιάτρων στην διαχείρηση του άγχους και του 

άλγους για τα παιδιά και τους γονείς

• Η ενσυναίσθηση ως μέσον καλύτερης διαχείρισης του 

άγχους και του άλγους των παιδιών, από τους 

παιδιάτρους.

• Η εκπαίδευση των παιδιάτρων στην ενσυναίσθηση μπορεί 

και πρέπει να γίνεται μέσα από εκπαιδευτικά βιωματικά 

σεμινάρια. 
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Τρόποι και τακτικές διαχείρισης του πόνου και του φόβου από τα εμβόλια 

στα παιδιά

• Φιλικό περιβάλλον, απόκτηση εμπιστοσύνης από το παιδί και τους γονείς

• Θηλασμός για τα θηλάζοντα βρέφη κατά την διάρκεια του εμβολιασμού, ή λίγο 

πριν και μετά το εμβόλιο

• Στα πρόωρα και σε μωρά μέχρι 3 μηνών οι μελέτες έχουν δείξει ότι μειώνεται 

σημαντικά η αίσθηση του πόνου κατά την διάρκεια του εμβολιασμού αν τους 

δώσουμε να πιουν σακχαρούχο διάλυμα.

• Αλοιφή Emla (προσοχή σε παιδιά με έλλειψη G6PD).

• Πάγωμα του σημείου της ένεσης.

• Απόσπαση προσοχής του παιδιού.

• Γλειφιτζούρι για μεγαλύτερα παιδιά.
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«Fear of injection, due to pain, during the procedure is one of many 
factors leading people to delay or refuse vaccinations. Concerns over 
vaccine safety and mistrust in the health care system are also factors 
that may lead to vaccine hesitancy and lower vaccination rates.»

https://www.who.int/features/2015/vaccinations-made-friendly/en/



Τρόποι και τακτικές διαχείρισης του πόνου και του φόβου από τα εμβόλια 

στα παιδιά 
(όλα τα παρακάτω δεν αποτελούν οδηγίες αλλά συμβουλές. Εξ άλλου ο κάθε παιδίατρος μπορεί να έχει βρει τον δικό του 

καλύτερο τρόπο) 

Στο ιατρείο

• Ενθαρρύνετε τους γονείς να σας ρωτήσουν ότι θέλουν γύρω από το εμβόλιο που θα κάνετε 

στο παιδί τους και δώστε χρόνο για την ενημέρωσή τους.

• Πείτε στους γονείς να κρατήσουν σταθερά στην αγκαλιά το παιδί την ώρα του εμβολιασμού, 

να του μιλούν απαλά, να το επαινούν και να το κοιτούν στα μάτια.

• Μην αφήνετε τον γονιό να κρατάει το χέρι που θα εμβολιάσετε το παιδί. Πείτε στον γονιό να 

κρατάει σταθερά το άλλο χέρι και το σώμα του παιδιού και ακινητοποιείστε εσείς το χέρι του 

παιδιού.

• Αποφεύγουμε εμείς ή οι γονείς να λέμε λέξεις όπως «πόνος», «δεν πονάει», «μικρό 

τρυπηματάκι», «οι άντρες δεν κλαίνε» κλπ. Προτιμούμε να πούμε «θα περάσει πολύ 

γρήγορα», «θα τελειώσει μέχρι να μετρήσεις έως το τρία» κλπ.

• Συμβουλεύουμε τους γονείς να κρατούν το κεφάλι του παιδιού στραμμένο έτσι που να μην 

βλέπει το σημείο της ένεσης.
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Τρόποι και τακτικές διαχείρισης του πόνου και του φόβου από τα εμβόλια 

στα παιδιά

• Πείτε στους γονείς την ώρα του εμβολιασμού να του δείξουν ένα παιχνίδι, να του 

τραγουδήσουν ή να του βάλουν κάποιο τραγούδι ή βίντεο που του αρέσει στο κινητό τους.

• Συμβουλέψτε τους γονείς ΠΟΤΕ να μην υποτιμήσουν ή να μαλώσουν το παιδί τους που 

κλαίει ή έχει άγχος με τον εμβολιασμό.

• Αν το παιδί έρθει αγχωμένο, τρομαγμένο και σας ρωτήσει κλαίγοντας αν έχει να κάνει 

εμβόλιο, απαντήστε του ανάλογα με την ηλικία. Για τα μικρότερα πείτε ότι δεν ξέρετε αν η 

μητέρα του έχει φέρει μαζί εμβόλιο και αφήστε την μητέρα να του εξηγήσει τι θα συμβεί. 

Συμβουλέψτε την μητέρα από πριν να καθυστερήσει να απαντήσει με σαφήνεια και ας του 

πει ότι «πρώτα θα σε εξετάσει ο γιατρός και μετά θα δούμε».
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Τρόποι και τακτικές διαχείρισης του πόνου και του φόβου από τα εμβόλια 

στα παιδιά

• Γενικά εμψυχώστε το παιδί και φροντίστε να του πείτε ότι εσείς το αγαπάτε και δεν θα 

αφήσετε κανένα να του κάνει κακό.

• Στα παιδιά αρέσουν πολύ τα παραμύθια. Όσο το εξετάζετε αρχίστε να του λέτε μια 

ιστορία για κάποιο παιδάκι που μέτρησε μέχρι το τρία και δεν κατάλαβε τίποτε, ή πείτε 

του ότι τα εμβόλια αυτά είναι καινούργια και έχουν στρογγυλές μύτες που δεν θα 

καταλάβει τίποτε.

• Τελικά υπάρχουν παιδιά που υποφέρουν και άλλα που αντέχουν και θα αντιδράσουν 

ανάλογα ότι και να κάνετε, ότι και να τους πείτε. Μείνετε ψύχραιμοι αλλά πολύ φιλικοί 

μαζί τους. Δείξτε κατανόηση και προσπαθήστε μετά το εμβόλιο να αποσπάσετε την 

προσοχή τους με κάτι άλλο.

• Μην ξεχνάτε. Τα παιδιά, σε αντίθεση με τους ενήλικες, εναλλάσσονται πολύ γρήγορα 

μεταξύ των συναισθημάτων. Την μια στιγμή μπορεί να κλαίνε και την άλλη μπορεί να 

γελάνε.
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Τρόποι και τακτικές διαχείρισης του πόνου και του φόβου από τα εμβόλια 

στα παιδιά

Συμβουλές προς τους γονείς για το σπίτι

• Συμβουλεύστε τους γονείς να μην χρησιμοποιούν ποτέ τον εμβολιασμό ως απειλή 

προς τα παιδιά. Αντίθετα πείτε τους να θυμίζουν στα παιδιά ότι τα εμβόλια είναι αυτά 

που τα κρατούν υγιή.

• Θυμίστε στους γονείς πόσο σημαντικό είναι να διατηρούν καθαρό το βιβλιάριο υγείας 

των παιδιών και να μην το χάσουν.

• Προμηθεύστε τους γονείς με υλικό και πληροφορίες για το που θα το βρουν, γύρω από 

τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς.

• Συμβουλεύστε τους στο επόμενο ραντεβού για εμβολιασμό να έχουν μαζί τους ένα 

αγαπημένο παιχνίδι του παιδιού, ή οτιδήποτε άλλο ξέρουν ότι ανακουφίζει το παιδί.

• Συμβουλεύστε τους στα μεγαλύτερα παιδιά να μιλήσουν με ειλικρίνεια. Πείτε τους να 

εξηγήσουν ότι μπορεί να πονέσουν λίγο αλλά δεν θα διαρκέσει πολύ και μετά θα το 

ξεχάσουν. 
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Τρόποι και τακτικές διαχείρισης του πόνου και του φόβου από τα εμβόλια 

στα παιδιά

• Κάποιες φορές αμέσως μετά τον εμβολιασμό, μπορεί κάποιο παιδί να λιποθυμήσει. Η 

λιποθυμία είναι συχνότερη μεταξύ των εφήβων. 

• Αν δείτε ότι αμέσως μετά τον εμβολιασμό το παιδί (κυρίως έφηβος) ασπρίσει και ίσως πει ότι 

δεν αισθάνεται καλά, βάλτε το να καθίσει ή να ξαπλώσει για 15 λεπτά. Συνήθως συνέρχεται 

μέσα σε λίγα λεπτά.

• Η λιποθυμία μπορεί να συμβεί σχεδόν με κάθε εμβόλιο. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ακόμα 

σαφής απάντηση αν η λιποθυμία οφείλεται σε κάποιο από τα συστατικά του εμβολίου ή αν οι 

έφηβοι λιποθυμούν ευκολότερα από τα παιδιά και τους ενήλικες. Το σύστημα 

παρακολούθησης ανεπιθύμητων αντιδράσεων από τα εμβόλια (Vaers ), κάθε χρόνο δέχεται 

αρκετές αναφορές για λιποθυμικά επεισόδια. 
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Εμβολιασμοί εφήβων

• Δυσκολία προσέλευσης 

• Δυσκολία συμμόρφωσης

• Παραμέληση από τους γονείς – ξεχασμένα εμβόλια

• Ελλιπής ή λανθασμένη ενημέρωση γύρω από τα εμβόλια 

• Ανάγκη δημιουργίας ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρησης των εμβολιασμών και 

ειδοποίησης όταν αυτά ξεχνιούνται.

• Ευκαιρία εμβολιασμού των εφήβων με το ΑΔΥΜ
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Αντιεμβολιαστές
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Αντιεμβολιαστές
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• Υπαρκτός ή υπερτιμημένος κίνδυνος;

• Η υποχρεωτικότητα των εμβολίων είναι μέρος της λύσης του 

προβλήματος;

• Στην χώρα μας η υποχρεωτικότητα των εμβολίων είναι πλασματική αφού 

όπως έχει επίσημα ανακοινωθεί αν ο γονιός δεν επιθυμεί τον εμβολιασμό 

του παιδιού του μπορεί να μην το εμβολιάσει προσκομίζοντας στο 

σχολείο ένα δικαιολογητικό από τον γιατρό.

• Τι έχουν κάνει άλλες χώρες;



Υποχρεωτικότητα εμβολιασμών
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• Η κυβέρνηση της Ιταλίας έκανε υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για όλα τα παιδιά 

κατά δώδεκα ασθενειών. 

• Τα παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί δεν θα επιτρέπεται να πάνε στο σχολείο 

και οι γονείς τους θα κινδυνεύουν με πρόστιμο. 

• Όπως το έθεσε η Λορεντσίν, ο νόμος έχει στόχο να στείλει «ένα πολύ δυνατό 

μήνυμα στους πολίτες» για τη σημασία των εμβολιασμών. 

• Η μη υποχρεωτικότητα αφήνει ανοιχτή την συζήτηση της αμφισβήτησης των 

εμβολίων, δίνει χώρο στους αντιεμβολιαστές και αφήνει σε πλήρη αδυναμία τον 

λειτουργό υγείας να αρνηθεί να δώσει το ΑΔΥΜ ή πιστοποιητικό υγείας 

προκειμένου να εγγραφεί το παιδί στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό. Εν τέλει 

βάζει σε κίνδυνο την εμβολιαστική κάλυψη και την εξυπηρέτηση του 

εμβολιαστικού προγράμματος της χώρας.



Υποχρεωτικότητα εμβολιασμών
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Απαγόρευσαν την πρόσβαση σε δημόσιους χώρους στα παιδιά που 

δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της ιλαράς

• Μια κομητεία στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης που έχει πληγεί από τη 

χειρότερη επιδημία ιλαράς εδώ και δεκαετίες, έλαβε στις 26/3/2019  τη ριζοσπαστική 

απόφαση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να απαγορεύσει στα παιδιά που δεν 

έχουν εμβολιαστεί κατά της ασθένειας αυτής την πρόσβαση σε δημόσιους χώρους.

• Ο επικεφαλής της κομητείας Ρόκλαντ Εντ Ντέι σε ανακοίνωσή του επεσήμανε ότι η 

απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ για 30 ημέρες ή μέχρι να εμβολιαστούν κατά της 

ιλαράς τα ανεμβολίαστα παιδιά. Εξάλλου διευκρίνισε ότι δημόσιοι χώροι θεωρούνται όλα τα 

μέρη όπου συγκεντρώνονται περισσότεροι από 10 άνθρωποι, περιλαμβανομένων των 

δημόσιων μέσων μεταφοράς.

• Η απαγόρευση αυτή αποτελεί το πιο ακραίο μέτρο που έχει ανακοινωθεί ως τώρα στις ΗΠΑ 

μετά την επανεμφάνιση της ιλαράς σε πολλές πολιτείες, ανάμεσά τους η Καλιφόρνια, το 

Ιλινόις, το Τέξας και η Ουάσινγκτον εξαιτίας του αντιεμβολιαστικού κινήματος που 

εξαπλώνεται.



Αντιεμβολιαστές  και  Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.
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Αντιεμβολιαστές  και  Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.
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Αντιεμβολιαστές  και  Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.
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Αντιεμβολιαστές  και  Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.
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Αντιεμβολιαστές  και  Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.
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ΕΟΦ και κίτρινη κάρτα
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Συνιστώμενα εμβόλια
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Με τον τρόπο που είναι γραμμένο στον πίνακα εμβολιασμών μπερδεύει τον 

παιδίατρο για την αναγκαιότητα εμβολιασμού. Θα μπορούσε να σημειώνεται ότι 

είναι συνιστώμενο, αλλά δεν αποζημιώνεται. 



Ομοιοπαθητικοί
• Κάποιοι δεν συστήνουν τον εμβολιασμό στους γονείς.

• Κάποιοι αποδέχονται και κάνουν μόνο κάποια από τα εμβόλια
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Εμβολιασμοί από άλλους επαγγελματίες υγείας

• Με πρόσφατη τροποποίηση του νόμου από την Βουλή, οι 

φαρμακοποιοί μπορούν να προβαίνουν σε «εποχικό εμβολιασμό»

• Αντίδραση της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων 

Αττικής

• Εμβολιασμός από επισκέπτες υγείας
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Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών

• Ηλεκτρονική καταχώρηση στο Εθνικό μητρώο εμβολιασμών, μέσω της ΗΔΙΚΑ και 

του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς. 

Σε επίπεδο τοπικού ιατρείου 

• Δημιουργία ή χρήση προγράμματος για έξυπνα κινητά, τάμπλετ ή υπολογιστές 

για την καταγραφή των εμβολίων της οικογένειας.

• Χρήση αυτοκόλλητης ετικέτας στο εξώφυλλο από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού 

για υπενθύμιση των εμβολίων.

• Σύσταση στους γονείς να βγάζουν φωτογραφία με το κινητό τους τηλέφωνο τις 

σελίδες με τα εμβόλια από το βιβλιάριο των παιδιών και να τις ανεβάζουν στο 

cloud.
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Συντήρηση και μεταφορά εμβολίων

• Έλλειψη γραπτών οδηγιών προς τους φαρμακοποιούς και τους παιδιάτρους για 

την συντήρηση και την μεταφορά των εμβολίων.

• Ανεπαρκής πληροφόρηση των γονιών από τους φαρμακοποιούς και τους 

παιδιάτρους για την μεταφορά και την συντήρηση των εμβολίων.

• Άγνωστο πως συντηρείται το εμβόλιο στο ψυγείο της οικογένειας.

• Άγνωστη η κατάσταση που επικρατεί στα ψυγεία των παιδιάτρων και των 

φαρμακοποιών.

• Λανθασμένη τακτική μεταφοράς εμβολίων.
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Συντήρηση και μεταφορά εμβολίων
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Συντήρηση και μεταφορά εμβολίων
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Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ γ ι α  τ η ν  π ρ ο σ ο χ ή  σ α ς
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