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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Π.Σ.Ε.Υ.- Ν.Π.Δ.Δ. 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ) ζητά την απόσυρση της τροπολογίας 
που επιτρέπει τη διενέργεια εμβολιασμών από φαρμακοποιούς. 

Ο ΠΣΕΥ δηλώνει πως η τροπολογία που δίδει τη δυνατότητα διενέργειας πράξεων 
πρόληψης και αγωγής υγείας σε φαρμακοποιούς πρέπει να αποσυρθεί καθώς αποτελεί 
αντιποίηση του επαγγέλματος του Επισκέπτη Υγείας.  

Η πρόληψη και η αγωγή υγείας αποτελούν κύριο έργο του Επισκέπτη Υγείας, και 
ταυτόχρονα καθιστούν προτεραιότητες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της 
Δημόσιας Υγείας. Η ανοσοποίηση του πληθυσμού μέσω των εμβολίων από μη αρμόδιους, 
δίχως επίσημη καταγραφή, αποδυναμώνει το σύστημα συλλογής/ 
επεξεργασίας/αποστολής στατιστικών στοιχείων εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού 
σε παγκόσμιους οργανισμούς και φορείς. Η μη εφαρμογή και προγραμματισμός 
αναμνηστικών δόσεων με αποδυνάμωση του συστήματος υπενθύμισης εμβολιασμού, θα 
συμβάλει στην αναποτελεσματική διαχείριση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολίων. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 351/1989 αρ 3 παρ. 3.7 ορίζεται πως η διενέργεια εμβολιασμών 
εντάσσεται στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Επισκεπτών Υγείας και η 
πραγματοποίηση εμβολιασμών από φαρμακοποιούς αντίκειται ευθέως προς την ισχύουσα 
νομοθεσία.  

Τα εμβόλια αποτελούν σημαντικό μέτρο της Δημόσιας Υγείας όταν διενεργούνται από 
Ιατρούς ή Επισκέπτες Υγείας που τα επαγγελματικά καθήκοντα και το γνωστικό 
προπτυχιακό τους επίπεδο το επιτρέπει. Η νομιμοποίηση της πρακτικής της διενέργειας 
εμβολιασμών από μη ειδικούς δύναται να εκθέσει σε κίνδυνο την υγεία του πληθυσμού 
και εγκυμονεί κινδύνους. 

Ο ΠΣΕΥ με στόχο την προστασία της υγείας του πληθυσμού και της Δημόσιας Υγείας της 
χώρας, ζητά την απόσυρση της τροπολογίας που αφορά τους εμβολιασμούς από 
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 συγκεκριμένη απόφαση αποδυναμώνει το 

σύστημα της ΠΦΥ και την μεταρρύθμιση που πρόσφατα  θεσμοθετήθηκε για να 

εξασφαλίσει ολιστικές ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 

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

Η Πρόεδρος  

                 ΓΚΡΟΖΟΥ ΑΝΝΑ   
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