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Τ
ον οδικό χάρτη του υπουργείου Υγεί-
ας για τους εμβολιασμούς κατά της 
COVID-19 και το σχέδιο για την απο-

θήκευση και τη διανομή των εμβολίων αποκα-
λύπτει η Realnews. Το σχέδιο παρουσιάστηκε 
στον πρωθυπουργό την Παρασκευή, σε τηλε-
διάσκεψη. Οπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, το εμβόλιο θα είναι δωρεάν για όλους 
τους πολίτες. Η Ελλάδα θα λάβει περισσότερες 
από 25 εκατομμύρια δόσεις από τα διαφορε-
τικά εμβόλια, για τα οποία η Ε.Ε. έχει υπογρά-
ψει συμβάσεις προαγοράς. Μάλιστα, οι πρώ-
τες παραδόσεις εμβολίων θα πραγματοποιη-
θούν στις αρχές του 2021. 

Ωστόσο, για να μπορέσει να φτάσει το εμβό-
λιο από τα εργοστάσια παραγωγής των φαρ-
μακευτικών εταιρειών στους πολίτες και να γί-
νουν οι εμβολιασμοί, θα πρέπει να δημιουρ-
γηθούν οι απαραίτητες υποδομές. Οπως ανα-
κοίνωσε ο πρωθυπουργός, «θα αναπτυχθούν 
σε όλη την επικράτεια ειδικές δομές στην Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας, για να μπορέσου-
με να υλοποιήσουμε αυτό τον μαζικό εμβολι-
ασμό». Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ο κύρι-
ος όγκος των εμβολιασμών να πραγματοποι-
ηθεί στις μονάδες πρωτοβάθμιας Υγείας, δη-
λαδή να δημιουργηθούν 1.018 κέντρα εμβο-
λιασμού σε όλη τη χώρα.

Η προεργασία έχει γίνει ή βρίσκεται σε εξέλι-
ξη. Εδώ και καιρό η πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Υγείας οργανώνει τον σχεδιασμό που θα 
αφορά όλη τη χώρα. Ο υπουργός Υγείας, Βα-
σίλης Κικίλιας, έχει τη συνολική εποπτεία της 
προσπάθειας, ενώ ο υφυπουργός Υγείας Βα-
σίλης Κοντοζαμάνης, που γνωρίζει καλά τον 
χώρο του φαρμάκου, «τρέχει» τις διαδικασίες 
υλοποίησης του σχεδιασμού. Σημαντικό ρόλο 
στην εκπόνηση και υλοποίηση του σχεδίου δι-
αδραματίζει και ο γενικός γραμματέας Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας, Μάριος Θεμιστοκλέους. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», από τη 
στιγμή που οι δόσεις των εμβολίων θα αρχί-
σουν να έρχονται στη χώρα, ο σχεδιασμός του 
υπουργείου Υγείας προβλέπει τα εξής τέσσε-
ρα βασικά στάδια:

 Την αποθήκευση. 
 Τη διακίνηση προς τα εμβολιαστικά κέντρα.
 Την υποδομή των εμβολιαστικών κέντρων.
 Το μητρώο όσων εμβολιάζονται.
Σε πρώτη φάση στην Ελλάδα, όπως και στις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αναμένεται να δι-
ατεθούν τα εμβόλια της Pfizer, της AstraZeneca, 
της Sanofi και της Johnson & Johnson, ενώ στο 
υπουργείο Υγείας υπολογίζουν και δύο ακό-
μα εταιρείες. 

Ειδικές συνθήκες συντήρησης
Για τα εμβόλια αυτά απαιτείται συντήρηση και, 
μάλιστα, σε ειδικές συνθήκες. Το εμβόλιο της 
Pfizer π.χ. απαιτεί συντήρηση σε θερμοκρα-
σία -80 βαθμών Κελσίου, για την προστασία 
του γενετικού υλικού που περιέχει. Μάλιστα, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 
ψύξης, η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία 
έχει σχεδιάσει μια ειδική συσκευασία μεταφο-
ράς. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», ακόμα 
ένα εμβόλιο απαιτεί την ίδια θερμοκρασία, ενώ 
δύο ακόμα θα πρέπει να συντηρηθούν στους 
-20 βαθμούς Κελσίου. 

Για την αποθήκευση των εμβολίων θα χρησι-
μοποιηθούν ειδικοί χώροι με καταψύκτες που 
μπορούν να διατηρήσουν αυτές τις θερμοκρα-
σίες, σε καθεμία από τις επτά Υγειονομικές Πε-
ριφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας. Τέτοιους μεγάλους 
καταψύκτες διαθέτουν στην Ελλάδα οι μεγάλες 
φαρμακαποθήκες. Το υπουργείο έχει προχω-
ρήσει σε καταγραφή όλων των μονάδων κα-
τάψυξης που διαθέτει το Σύστημα Υγείας στις 

Η «R» αποκαλύπτει 
ολόκληρο το σχέδιο 
του υπουργείου 
Υγείας. Ποια είναι 
τα τέσσερα βασικά 
στάδια από τη 
στιγμή που οι δόσεις 
θα αρχίσουν να 
έρχονται στη χώρα

διάφορες περιοχές της χώρας, σε νοσοκομεία και άλ-
λες δημόσιες δομές, ενώ πρόκειται να γίνει παραγγε-
λία μηχανημάτων βαθείας κατάψυξης, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της εταιρείας που διαθέτει το εμβόλιο. 

Για τη διακίνηση προς τα εμβολιαστικά κέντρα έχει 
καταρτιστεί λεπτομερές σχέδιο που περιλαμβάνει τη 
χρήση ξηρού πάγου, ώστε τόσο σε αεροπορική όσο 
και σε οδική μεταφορά να επιτυγχάνονται οι απαραί-
τητες θερμοκρασίες.

Τα εμβολιαστικά κέντρα και λόγω του αριθμού τους 
δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσουν τέτοιες υποδο-
μές συντήρησης. Το ευτύχημα είναι, ωστόσο, ότι εμ-
βόλια όπως αυτό της Pfizer μπορούν να διατηρηθούν 
στη συσκευασία τους σε θερμοκρασίες από -2 έως -8 
βαθμούς Κελσίου μέχρι 5 ημέρες. Ετσι για τα Κέντρα 
Υγείας και τα τοπικά ιατρεία, που θα αποτελέσουν τα 

εμβολιαστικά κέντρα, θα αρκεί η προμήθεια ενός απλού 
καταψύκτη για να τοποθετούνται οι συσκευασίες.

Το υπουργείο έχει έτσι ένα περιθώριο 5 ημερών για 
τη διενέργεια των επιτόπιων εμβολιασμών και θα προ-
γραμματίζει έτσι κάθε μεταφορά από τα κέντρα κατά-
ψυξης των ΥΠΕ προς τα εμβολιαστικά κέντρα για τους 
εμβολιασμούς. Υπάρχει, όμως, ακόμα ένας περιορι-
σμός που σχετίζεται με την ποσότητα των δόσεων σε 
κάθε ειδική συσκευασία (ανά δεκάδες, σύμφωνα με 
πληροφορίες) και για να επιτευχθεί το βέλτιστο απο-
τέλεσμα οι εμβολιασμοί θα γίνονται με ραντεβού. Θα 
δημιουργείται ειδικό λογισμικό που θα τους προγραμ-
ματίζει και με αυτό θα εξοπλιστούν όλα τα εμβολια-
στικά κέντρα. Θα υπάρξει στελέχωση των κέντρων με 

εξειδικευμένους και ειδικά εκπαιδευμένους για-
τρούς και νοσηλευτές - στόχος του υπουργεί-
ου είναι να υπάρχει παντού γιατρός. 

Κλειδί σε όλο τον σχεδιασμό είναι το Μητρώο 
Εμβολιασμού. Για κάποια εμβόλια, όπως είναι 

γνωστό, απαιτούνται δύο δόσεις 
για κάθε εμβολιαζόμενο. Στο μη-
τρώο, λοιπόν, θα καταγράφεται 
όχι μόνο το πότε ο εμβολιαζόμε-
νος έκανε την πρώτη δόση για να 
επαναλάβει σε συγκεκριμένο χρο-
νικό διάστημα και τη δεύτερη, αλ-
λά και ποιο εμβόλιο έλαβε. Δηλα-
δή εάν κάποιος στην πρώτη δόση 
κάνει το εμβόλιο της Pfizer, πρέ-
πει και η δεύτερη δόση να είναι 
της ίδιας εταιρείας. Το πρόγραμ-

μα εμβολιασμού θα καταγράφεται στο Εθνι-
κό Μητρώο Εμβολιασμού, το οποίο θα περιέ-
χει όλα τα στοιχεία για τις ομάδες πληθυσμού 
που έχουν προτεραιότητα, όπως αυτή προβλέ-
πεται ήδη στις ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Το εμβόλιο για την COVID-19 θα το κάνουν 
κατά προτεραιότητα οι εργαζόμενοι στον το-
μέα της Υγείας, οι ευπαθείς υγειονομικά ομά-
δες του πληθυσμού (χρόνια και βαριά νοσή-
ματα) και οι άνω των 65 ετών. Οσοι έχουν τη 
δυνατότητα θα πηγαίνουν στα εμβολιαστικά 
κέντρα, ενώ θα υπάρξουν κινητές μονάδες για 
υπερήλικες και δομές κοινωνικής φροντίδας, 
όπως τα γηροκομεία. 

Η Ελλάδα θα λάβει πάνω από 
25 εκατομμύρια δόσεις από 
τα διαφορετικά εμβόλια, για 
τα οποία η Ε.Ε. έχει υπογράψει 
συμβάσεις προαγοράς

Ο οδικός χάρτης
για το εμβόλιο!

O υπουργός Υγείας 
Βασίλης Κικίλιας 
(δεξιά) με τον 
υφυπουργό Βασίλη 
Κοντοζαμάνη


