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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας, έπειτα από την ακραία επίθεση που δέχτηκε ο κλάδος 

μας από ιδιώτη ιατρό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για το θέμα των εμβολιασμών, κρίνει 

απαραίτητη την παρέμβασή του για να δηλώσει για μια ακόμα φορά τα αυτονόητα. 

Θεωρούμε καταρχάς δεδομένο ότι θα έπρεπε να υπάρχει σεβασμός  μεταξύ των διεπιστημονικών 

ομάδων, οι οποίες κατέχουν απόλυτα διακριτούς ρόλους, σύμφωνους με τα επαγγελματικά τους 

δικαιώματα. 

Οι Ε.Ε.Υ. είναι Επαγγελματίες Υγείας με υψηλές ακαδημαϊκές γνώσεις και με μεγάλη προσφορά στην 

πρόληψη, την Αγωγή και Προαγωγή Υγείας για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, εδώ και 

δεκαετίες. 

Η δυνατότητα και το δικαίωμα των Ε.Ε.Υ. να διενεργούν εμβολιασμούς προκύπτει ευθέως από το 

Π.Δ. 351/1989, στο οποίο ορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα, μεταξύ άλλων, των Πτυχιούχων 

του τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας. Δεν τίθεται κανένα θέμα σφετερισμού 

επαγγελματικών δικαιωμάτων άλλων κλάδων και ειδικοτήτων, ούτε φυσικά υποκατάστασης άλλων 

επαγγελματιών υγείας στο έργο τους, πολλώ δε μάλλον των ιατρών. Οφείλουμε, όμως, να 

ξεκαθαρίσουμε ότι οι Ε.Ε.Υ. έχουν την επαγγελματική κατάρτιση, το γνωστικό υπόβαθρο, την πείρα 

και την εξειδίκευση να διενεργούν εμβολιασμούς. 

Τα εμβόλια αποτελούν σημαντικό μέτρο για τη προάσπιση της Δημόσιας Υγείας όταν διενεργούνται 

είτε από Ιατρούς, είτε από Επισκέπτες Υγείας, των οποίων τα επαγγελματικά καθήκοντα και το 

γνωστικό επίπεδο τους το επιτρέπει.  

Η προώθηση του εμβολιασμού, ο έλεγχος της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, ο 

προγραμματισμός και η διενέργεια εμβολιασμών με δική τους ευθύνη σύμφωνα με το Εθνικό 

Πρόγραμμα Εμβολιασμών, η συμβουλευτική αντιμετώπιση παρενεργειών, ο 

επαναπρογραμματισμός αναμνηστικών δόσεων εμβολίων καθώς και η συλλογή και αποστολή 

στους αρμόδιους φορείς των στατιστικών στοιχείων,  περιλαμβάνονται στη γενικότερη 

φιλοσοφία προώθησης της διενέργειας των εμβολίων για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας 

στη χώρα και αποτελούν κατοχυρωμένο επαγγελματικό αντικείμενο εργασίας των Ε.Ε.Υ. 
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Οι ΕΕΥ έχουν πλήρη επίγνωση, γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την υπεύθυνη και ασφαλή 

διενέργεια των εμβολιασμών και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα σε όποιο χώρο και σε όποιο 

πληθυσμό κι αν τους διενεργούν. Δικαίως και όχι τυχαία η πολιτεία είχε εμπιστευτεί και συνεχίζει να 

εμπιστεύεται τους ΕΕΥ στον αντιφυματικό Εμβολιασμό, εμβολιασμούς σε καταυλισμούς Ρομά και 

προσφύγων,  σε ευπαθείς ομάδες (χρόνιοι πάσχοντες, ΑμεΑ, ηλικιωμένους, εγκυμονούσες κ.α). 

Ο Π.Σ.Ε.Υ. έχει ήδη εγγράφως δηλώσει ότι η τροπολογία που δίδει τη δυνατότητα διενέργειας 

εμβολιασμών σε φαρμακοποιούς πρέπει να αποσυρθεί, καθώς αποτελεί αντιποίηση του 

επαγγέλματος του Επισκέπτη Υγείας.  

Περαιτέρω, η ευθύνη της διενέργειας των εμβολιασμών ως κλινική πράξη τυγχάνει σεβασμού και 

από άλλους επαγγελματίες υγείας, όπως οι νοσηλευτές, στην εφημερίδα των οποίων έχει 

δημοσιευθεί, το Φεβρουάριο του 2010, άρθρο αναφορικά με την διενέργεια τακτικών εμβολιασμών 

βρεφών, νηπίων και παίδων επισημαίνοντας ότι η διενέργεια εμβολιασμών αποτελεί επαγγελματικό 

δικαίωμα του κλάδου των επισκεπτών και επισκεπτριών υγείας και υπογραμμίζει ότι ο εμβολιασμός 

δεν αποτελεί επαγγελματικό δικαίωμα, ούτε υπηρεσιακό καθήκον των νοσηλευτών. Επισημαίνουν 

επίσης  ότι «εν απουσία των επισκεπτών υγείας, δέον όπως οι τακτικοί εμβολιασμοί βρεφών, 

νηπίων και παίδων διενεργούνται από παιδιάτρους, με στόχο την μέγιστη δυνατή διαφύλαξη της 

υγείας μικρών ηλικιακά ατόμων. Αυτό, άλλωστε αποτελεί και την παγίως ακολουθουμένη 

πρακτική εις όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας». 

Όπως έχουμε και ξανά τονίσει, απευθυνόμενοι παλαιότερα στον ΙΣΑ, διανύουμε μία κρίσιμη εποχή, 

κατά την οποία το σύστημα υγείας της χώρας καλείται να ανταποκριθεί σε ποικίλες προκλήσεις, 

όπου γνώμονας θα πρέπει να είναι το συμφέρον της δημόσιας υγείας και ο εκσυγχρονισμός 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.  

Οι δηλώσεις περί ύπαρξης απαράδεκτης (!) πρακτικής διενέργειας εμβολιασμών από ΕΕΥ και 

παράτυπης απόφασης, η οποία τάχα πρόσφατα μας έδωσε το δικαίωμα εμβολιασμών, δημιουργεί 

λανθασμένες εντυπώσεις, οι οποίες υπονομεύουν το κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των 

πολιτών, 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! Υποτιμά όμως και την παροχή των υπηρεσιών πρόληψης 

και προαγωγής της υγείας των ΕΕΥ και κείται εκτός των ορίων του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. 

Οφείλουμε δε να επισημάνουμε ότι η πλειονότητα των ΕΕΥ εργάζονται σε Δημόσιες Δομές και 

συνεπώς η ανάδειξη του ζητήματος τούτου από πλευράς μας δεν έχει στόχο το κέρδος ή το 

προσωπικό επαγγελματικό όφελος, έτσι ώστε να μην δικαιολογείται η δημιουργία εντυπώσεων από 

άτοπες και αίολες αναρτήσεις. 
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 Έρχεται βέβαια και σε αντίθεση με την άριστη συνεργασία και σεβασμό με τους παιδιάτρους των 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ δομών υγείας, τις οποίες υπηρετούμε ως λειτουργοί της Δημόσιας Υγείας από το 

1989. Επιπλέον, στις Δημόσιες αυτές Δομές, της διενέργειας του εμβολίου σε παιδιά προηγείται η 

εξέταση από παιδίατρο ή ιατρό γενικής ιατρικής. Δεν τίθεται λοιπόν κανένα θέμα «αντικατάστασης» 

των παιδιάτρων από τους ΕΕΥ. 

Υπάρχει πλήθος ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τα εμβόλια. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι 

μόνο στην 1η Υ.ΠΕ για το έτος 2018 είναι καταγεγραμμένες 57.776 δόσεις εμβολίων ως 

διενεργούμενες αποκλειστικά από Επισκέπτες Υγείας, γεγονός που καταδεικνύει αφενός το ρόλο 

τους στην προστασία της κοινότητας (ανοσία αγέλης), που είναι και το ζητούμενο για την πρόληψη 

μετάδοσης πλήθους λοιμωδών νοσημάτων, και αφετέρου της επιτακτικότητας δημιουργίας 

συστήματος καταγραφής εμβολιασμών και στις άλλες ΥΠΕ της χώρας, με άμεση πρόσβαση των 

Ε.Ε.Υ.!  

Στο πρόσφατα διεξαχθέν 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΥ παρουσιάσαμε πληθώρα δράσεων και 

παρεμβάσεων συναδέλφων από όλη την Ελλάδα στις ΤΟ.Μ.Υ, νέες τεχνολογίες στην καθημερινή 

πρακτική των Επισκεπτών Υγείας, δηλώσεις επιφανών και διακεκριμένων γιατρών που 

αναγνωρίζουν ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή στο θέμα της πρόληψης και στο αντικείμενο των 

εμβολίων. Δεδομένα τα οποία αποδεικνύουν την αναγνώριση της σημαντικότητας της ύπαρξης του 

κλάδου των Επισκεπτών Υγείας, που ίσως ενόχλησαν και θορύβησαν κάποιους επαγγελματίες υγείας 

οι οποίοι αποβλέπουν στην μείωση του αντικειμένου μας και στην διεύρυνση του δικού τους. 

Διαμαρτυρόμαστε για την ακραία αυτή επίθεση στον κλάδο μας και καλούμε τους επαγγελματίες 

υγείας να φροντίσουν για την ενημέρωσή τους γύρω από τέτοια μείζονα ζητήματα και να απέχουν 

από όποιες δηλώσεις βάλλουν κατά του επαγγέλματός μας και αποπροσανατολίζουν τους πολίτες. 

 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΣΕΥ 


