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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Π.Σ.Ε.Υ.- Ν.Π.Δ.Δ. 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η από 26/07/2018 απόφαση του Αν. Γενικού Γραμματέα 

Βαρδαρού Σταμάτη, αναφορικά με την αρμοδιότητα των 

Επισκεπτών –τριών Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών, 

βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια τόσο με τον πρόσφατο νόμο 

4486/2017-«Μεταρρύθμιση της ΠΦΥ» όσο και το ΠΔ 351/1989, 

με το οποίο κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των 

ΕΕΥ ήδη από το έτος 1989, το οποίο έκτοτε βρίσκεται σε ισχύ 

και κάθε άλλο παρά αναχρονιστικό είναι.  

Εναρμονίζεται δε πλήρως με τις διεθνείς πρακτικές προστασίας 

και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, που επιτάσσουν την 

βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, καθώς και 

με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περί 

ασφάλειας των εμβολιασμών, όπου ορίζεται ρητά ότι οι 

επαγγελματίες δύναται να προέρχονται από διαφορετικό 

επαγγελματικό υπόβαθρο με θέσεις εργασίας αλληλένδετες και 

αλληλοεξαρτώμενες και με την χρήση «κοινή γλώσσας» που 

βασίζεται σε κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτόκολλα 

εξασφαλίζεται η ομαλή διεπαγγελματική συνεργασία και 

ασφάλεια των ληπτών. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο, οι ΕΕΥ  για πολλές δεκαετίες 

αναλαμβάνουν με ευθύνη τους εμβολιασμούς παίδων, ενηλίκων 

και ευάλωτων ομάδων (εμβολιασμοί πεδίου), καθώς είναι 

κατάλληλα εκπαιδευμένοι, έμπειροι και εξοικειωμένοι με την 

καθημερινή διαχείριση των εμβολιασμών.  

Ενάντια στις αποτελεσματικές διεθνείς πρακτικές και στην 

πρακτική που ακολουθεί η Χώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, 

με το από 20/8/2018 δελτίου τύπου, εκφράζει την αντίθεσή του 

στην ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης των εμβολιασμών από τους 

ΕΕΥ. Η κίνησή του αυτή υποτιμά την παροχή των υπηρεσιών 

πρόληψης και προαγωγής της υγείας των ΕΕΥ, κείται εκτός των  
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εσφαλμένων εντυπώσεων, οι οποίες κάθε άλλο παρά εμπεδώνουν 

κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στους πολίτες, αντίθετα 

ενισχύουν την άγνοια αυτών, προκαλούν πανικό και δύναται να 

οδηγήσουν, εν τέλει, στη λήψη λανθασμένων αποφάσεων, όπως η 

άρνηση των εμβολιασμών και η περαιτέρω μείωση της 

εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού.  

Πρόκειται για προσπάθεια οπισθοδρομικής συγκεντροποίησης 

των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας στον Ιατρικό Κλάδο, που 

ελλοχεύει τον κίνδυνο αιχμαλώτισης του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας σε παθογένειες που κορυφώνονται με φαινόμενα όπως η 

έξαρση ξεχασμένων επιδημιών και αποκλεισμός ομάδων υψηλού 

κινδύνου από τις υπηρεσίες υγείας. Προκαλεί δε εύλογη απορία η 

ξαφνική αντίδρασή του ΙΣΑ -θεματοφύλακα της δημόσιας υγείας 

- αναφορικά με την ευθύνη εκτέλεσης των εμβολιασμών από τους 

ΕΕΥ αλλά και  η αποχή του από τη διατύπωση οποιαδήποτε 

αντίδρασης για τη διενέργεια εμβολιασμών από τους 

φαρμακοποιούς. 

Σε μία κρίσιμη εποχή, κατά την οποία το σύστημα υγείας της 

χώρας καλείται να ανταποκριθεί σε ποικίλες προκλήσεις ο 

ΠΣΕΥ-ΝΠΔΔ ως θεσμοθετημένος φορέας προάσπισης των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων των Επισκεπτών-πτριών Υγείας 

(ΕΕΥ), με γνώμονα το συμφέρον της δημόσιας υγείας, 

συστρατεύεται στο όραμα του Υ.Υ. για τον εκσυγχρονισμό των 

υπηρεσιών ΠΦΥ. Η ισότιμη αξιοποίηση όλων των επαγγελματιών 

- παρόχων υγείας με τη διατήρηση ξεκάθαρων ρόλων έκαστου 

συμμετέχοντα στην ομάδα ΠΦΥ προάγει την συνεργατική 

πρακτική και εξασφαλίζει την παροχή ολιστικών ποιοτικών 

υπηρεσιών υγείας. 

                                  Για τον Π.Σ.Ε.Υ.- Ν.Π.Δ.Δ. 

Η Πρόεδρος  

                 ΓΚΡΟΖΟΥ ΑΝΝΑ 
  


