ΑΔΑ: ΒΙΨ4ΟΞ7Μ-ΣΤΘ

Αθήνα 16-1-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

Εζληθόο
Οξγαληζκόο
Παξνρήο
Τπεξεζηώλ
Τγείαο
ΔΙΟΙΚΗΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ: ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΤ
ΣΜΗΜΑ: Παπακολούθησηρ και Αξιοποίησηρ Ελέγσων
Πληπουοπίερ: Ν.Οικονόμος
Σει.: 210 8110667
FAX: 210 8110694
Σαρ.Γ/λζε: Κεθηζίαο 39,151 23
E-mail: d6@eopyy.gov.gr

Απιθμ. ππωτ:οικ.1515

ΠΡΟ
1.Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ
2.Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ΔΟΠΤΤ
3. Γ/λζε Φαξκάθνπ-θαξκαθεία
ΔΟΠΤΤ
4.ΚΜΔ
5.ΗΓΙΚΑ
6.Παλειιήλην Φαξκαθεπηηθό ύιινγν
7.Παλειιήλην Ιαηξηθό ύιινγν

ΘΕΜΑ: «σετικά με τη σςνταγογπάυηση αντιγπιπικών εμβολίων από αγποτικούρ
ιατπούρ»
ρεηηθά:1.Σν ππ’αξηζκ.πξση. 34063/23-10-2013 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο ρεδηαζκνύ
2.Σν ππ’αξηζκ.πξση.33473/18-10-2013 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Φαξκάθνπ
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ, κε ζέκα ηελ εθαξκνγή αληηγξηπηθνύ
εκβνιηαζκνύ γηα ηελ επνρηθή γξίπε ζαο γλσξίδνπκε όηη:
1.πξνθεηκέλνπ ν εκβνιηαζκόο κε ην αληηγξηπηθό εκβόιην, λα εθαξκνζζεί ζσζηά θαη έγθαηξα
ζηα πιαίζηα ηεο θαζνξηζκέλεο εκβνιηαζηηθήο πεξηόδνπ, ζε αθξηηηθέο, λεζησηηθέο πεξηνρέο
όπνπ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα από ηελ άληζε θαηαλνκή ηνπ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ θαη κεγάιεο
ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο από Ννζνθνκεία, Κέληξα Τγείαο ή Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ,
κπνξνύλ λα ζπληαγνγξαθνύλ ηα αληηγξηπηθά εκβόιηα θαη νη αγξνηηθνί ηαηξνί.
2.Η ζπληαγνγξάθεζή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απζηεξά γηα ηηο νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ
θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ην ζρεηηθό (1) έγγξαθν.
3. Η ρνξήγεζε ησλ αληηγξηπηθώλ εκβνιίσλ πξέπεη λα γίλεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο
αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ πνιύ ζπρλέο (πεξηζζόηεξεο από 1
αλά 10 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ), ζπρλέο ( έσο 1 αλά 10 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ) όρη ζπρλέο (έσο 1
αλά 100 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ) θαη ζπάληεο (έσο 1 αλά 1000 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ) θαη
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αλαθέξνληαη ζην θύιιν νδεγηώλ ηνπ θάζε εκβνιίνπ.
4. Πξηλ από ηελ ρνξήγεζε ηνπ αληηγξηπηθνύ εκβνιίνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη
ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΔΜΒΟΛΙΑΜΟΤ δειαδή
1.Σπρόλ αιιεξγηθή αληίδξαζε ζε πξνεγνύκελε δόζε ηνπ εκβνιίνπ.
2. 2. Η ύπαξμε αιιεξγίαο ζε θάπνην ζπζηαηηθό ηνπ εκβνιίνπ
3. 3. Η ύπαξμε ζνβαξήο αιιεξγηθήο αληίδξαζεο ζην απγό
4. 4. Η ύπαξμε θάπνηαο αλνζναλεπάξθεηαο ή ε ιήςε θαξκάθσλ πνπ εμαζζελνύλ ην
αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα.
5. 5.Η ύπαξμε δηαηαξαρώλ ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο ή εμειηζζόκελε λόζν ηνπ
εγθεθάινπ ή επηιεςία πνπ δελ ειέγρεηαη κε ηα θάξκαθα.
6. Ο πςειόο ππξεηόο > 38,5ν C.
7. 7.Πξνβιήκαηα αηκνξξαγίαο.

Ο Αλαπιεξσηήο Γεληθόο Γ/ληήο
Ι.ΒΑΦΔΙΑΓΗ
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
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