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Οδηγίερ ππορ ηον θεπάπονηα ιαηπό 

 

Οδηγόρ ζςμπλήπωζηρ ψηθιακήρ αίηηζηρ/ιαηπικήρ βεβαίωζηρ για 

ένηαξη ζε ομάδα πποηεπαιοποίηζηρ ππορ εμβολιαζμό 
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Ειζαγωγή 

Η ταυτοποίθςθ του πολίτθ με υποκείμενο νόςθμα γίνεται μζςω του ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ 

ςυνταγογράφθςθσ (Η) τθσ ΗΔΙΚΑ και τθσ ζνταξισ του ςε κεραπευτικά πρωτόκολλα και μθτρϊα 

αςκενϊν. 

Περιοδικά και ςε εβδομαδιαία βάςθ κα γίνεται ζλεγχοσ ςτισ καταγραφζσ νζων αςκενϊν ςτο Η και οι 

αςκενείσ που πλθροφν τα κριτιρια ζνταξθσ ςε ομάδα προτεραιοποίθςθσ για εμβολιαςμό κα 

εντάςςονται αυτόματα ςτθν λίςτα των προσ εμβολιαςμό πολιτϊν του emvolio.gov.gr. 

 

Οδηγίερ ζςμπλήπωζηρ ψηθιακήρ αίηηζηρ/ιαηπικήρ βεβαίωζηρ 

Για τισ παρακάτω περιπτϊςεισ αςκενϊν, ο κεράπων ιατρόσ ςυμπλθρϊνει για λογαριαςμό του αςκενι 

του τθν ψθφιακι αίτθςθ. Η Αίτθςθ/Ιατρικι βεβαίωςθ κα είναι αναρτθμζνθ ςτο Η, ενϊ κα υπάρχει 

ςχετικό link και ςτθ ςελίδα του emvolio.gov.gr. Ο Ατομικόσ Ηλεκτρονικόσ Φάκελοσ Τγείασ (ΑΗΦΤ) του 

Αςκενι κα ενθμερωκεί με τα νοςιματα και τθ φαρμακευτικι αγωγι κατά τθν καταχϊρθςθ τθσ 

Αίτθςθσ/Ιατρικισ Βεβαίωςθσ. 

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Για αςκενείσ που ενϊ πλθροφν τισ προχποκζςεισ του πίνακα των νοςθμάτων 

υψθλοφ ι αυξθμζνου κινδφνου και δεν ςυμπεριλιφκθκαν ςτθν λίςτα των προσ εμβολιαςμό πολιτϊν 

του emvolio.gov.gr:  

Α) Αςκενείσ με υποκείμενο νόςθμα που ζχουν ΑΜΚΑ και για οποιαδιποτε λόγο δεν ταυτοποιοφνται 

ςτο Η (π.χ. ζλαβαν κεραπείεσ ςτο εξωτερικό, πραγματοποιικθκαν κεραπείεσ εκτόσ τθσ 

ςυνταγογράφθςθσ).  

Η αίτθςθ ςυμπλθρϊνεται από τον κεράποντα ιατρό  και περιλαμβάνει τον ΑΜΚΑ του κεράποντα 

ιατροφ, τον ΑΜΚΑ του αςκενοφσ, τον κωδικό ICD-10 του νοςιματοσ, το χορθγοφμενο φάρμακο και 

απευκφνεται ςτθν Επιτροπι Εξζταςθσ Αιτιςεων προκειμζνου ο αςκενισ να ενταχκεί ςτθ λίςτα των 

προσ εμβολιαςμό πολιτϊν. 

Β) Αςκενείσ με υποκείμενο νόςθμα, οι οποίοι δεν εμφανίηονται ςτο Η και δεν μποροφν να 

εμφανιςτοφν ςε αυτό (πχ. αλλοδαποί χωρίσ ΑΜΚΑ και χωρίσ δυνατότθτα χριςθσ προςωρινοφ ΑΜΚΑ 

ςτθ ςυνταγογράφθςθ, υπικοοι άλλων χωρϊν κλπ).  

Η αίτθςθ ςυμπλθρϊνεται από τον κεράποντα ιατρό και περιλαμβάνει τον ΑΜΚΑ του κεράποντα 

ιατροφ, με αναφορά ςτο ICD 10 των νοςθμάτων του πίνακα με τα νοςιματα υψθλοφ ι αυξθμζνου 

κινδφνου ι το ICD-10 του νοςιματοσ και το χορθγοφμενο φάρμακο (όπωσ ανοςοκαταςταλμζνοι 

αςκενείσ, ςυννοςθρότθτεσ/πολλαπλι νοςθρότθτα κ.α.). Η αίτθςθ απευκφνεται ςτθν Επιτροπι 
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Εξζταςθσ Αιτιςεων προκειμζνου να αξιολογθκεί εάν πλθροφνται οι προχποκζςεισ ϊςτε ο αςκενισ να 

ενταχκεί ςτθ λίςτα των προσ εμβολιαςμό πολιτϊν. Μποροφν, εφόςον ηθτθκοφν, να αποςτζλλονται 

ςτθν Επιτροπι και πρόςκετα αποδεικτικά ςτοιχεία π.χ. διενζργειασ κεραπειϊν, εξετάςεων κλπ.  

Για όςουσ αςκενείσ πλθροφνται τα κριτιρια προτεραιοποίθςθσ δθμιουργείται ςχετικι λίςτα 

δικαιοφχων από τθν ΗΔΙΚΑ ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ. 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Για αςκενείσ που νοςοφν από άλλα νοςιματα ι ςυνδυαςμό νοςθμάτων και 

επικυμοφν ζνταξθ του νοςιματοσ ςτθν κατθγορία προτεραιοποίθςθσ των νοςθμάτων υψθλοφ ι 

αυξθμζνου κινδφνου. Πρόκειται (όχι για βεβαίωςθ) για ΑΙΣΗΗ ΜΕΩ ΣΟΤ ΘΕΡΑΠΟΝΣΟ ΙΑΣΡΟΤ ΓΙΑ 

ΕΝΣΑΞΗ ΝΟΗΜΑΣΟ Ή ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΝΟΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΝΟΗΜΑΣΩΝ ΤΨΗΛΟΤ Ή 

ΑΤΞΗΜΕΝΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ. 

Η αίτθςθ ςυμπλθρϊνεται από τον κεράποντα ιατρό και περιλαμβάνει τον ΑΜΚΑ του κεράποντα 

ιατροφ, τον ΑΜΚΑ του αςκενοφσ, επιλογι ςυγκεκριμζνου ICD-10 ι και ςυνδυαςμοφ ICD-10 νοςθμάτων, 

ΕΚΣΕ ΚΑΙ ςυμπλιρωςθ του χορθγοφμενου φαρμάκου ι φαρμάκων. 

ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Πρόκειηαι (όχι για βεβαίωζη) για ΑΙΣΗΗ ΜΕΩ ΘΕΡΑΠΟΝΣΟ ΙΑΣΡΟΤ ΓΙΑ 

ΕΝΣΑΞΗ ΦΡΟΝΣΙΣΩΝ ΣΕΚΝΩΝ ΣΗΝ ΔΕΤΣΕΡΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΠΟΙΗΗ.  

Η αίτθςθ ςυμπλθρϊνεται από τον κεράποντα ιατρό (ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ) για λογαριαςμό ανιλικου αςκενοφσ 

(θλικία αςκενι < 16 ετϊν), με παράκεςθ του ΑΜΚΑ του κεράποντα ιατροφ, τον ΑΜΚΑ του παιδιοφ, 

αναφορά ςτο ICD-10 του νοςιματοσ και τθ χορθγοφμενθ φαρμακευτικι αγωγι, κακϊσ και αναφορά 

ζωσ δφο (2) φροντιςτϊν και ςυμπλιρωςθ του ΑΜΚΑ του(σ). 

 

Ειδικότερα για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ Αίτθςθσ/Ιατρικισ βεβαίωςθσ:  

Α1) Καταχϊρηςη Αίτηςησ/Βεβαίωςησ για εμβολιαςμό από θεράποντα ιατρό 

 φνδεςθ ιατροφ με κωδικοφσ Η 
 Ειςαγωγι ΑΜΚΑ αςκενι 
 Κλιςθ web service αςφαλιςτικισ ικανότθτασ για ανάκτθςθ ςτοιχείων αςκενι 
 Εμφάνιςθ δθμογραφικϊν ςτοιχείων αςκενι, ςτοιχείων διεφκυνςθσ και ςτοιχείων επικοινωνίασ 

(κινθτό τθλζφωνο, email). Αν ζχει δθλϊςει άυλθ ςυνταγογράφθςθ, τότε το κινθτό και το email 
ανακτϊνται από τα ςτοιχεία που ζχει δθλϊςει ςτθν άυλθ. 

 Εμφάνιςθ μθνφματοσ για ζλεγχο και επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων διεφκυνςθσ και 
επικοινωνίασ του αςκενι και επιβεβαίωςθ από τον ιατρό 

 Εμφάνιςθ μθνφματοσ ότι ο Ατομικόσ Ηλεκτρονικόσ Φάκελοσ Τγείασ (ΑΗΦΤ) του Αςκενι κα 
ενθμερωκεί με τα νοςιματα και τθ Φαρμακευτικι αγωγι κατά τθν καταχϊρθςθ τθσ Αίτθςθσ / 
Βεβαίωςθσ 

 Επιλογι νοςιματοσ από λίςτα τιμϊν: 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ ΑΘΕΝΗ 
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Α) Νοςιματα Τψθλοφ κινδφνου 

Ο κεράπων ιατρόσ επιλζγει από τον πίνακα των Νοςημάτων Υψηλοφ Κινδφνου, το νόςθμα ςτο οποίο 

ανικει ο αςκενισ, ςυμπλθρϊνοντασ δίπλα και τον αντίςτοιχο κωδικό ICD-10 του νοςιματοσ, ενϊ 

δίδεται και θ δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ του/των φαρμάκου/ων που λαμβάνει ο αςκενισ (αφορά τουσ 

ανοςοκατεςταλμζνουσ και τουσ ογκολογικοφσ αςκενείσ). Επιπρόςκετα μπορεί να καταγραφεί θ 

πλθροφορία για διενζργεια ακτινοκεραπείασ ι κατϋ οίκον χριςθσ οξυγόνου. 

 

Β) πάνια νοςιματα ι πολλαπλι νοςθρότθτα 

ε περίπτωςθ που το νόςθμα του αςκενι δεν ανικει/περιλαμβάνεται ςτθν κατθγορία των Νοςθμάτων 

Τψθλοφ Κινδφνου, ο κεράπων ιατρόσ μπορεί να υποβάλει αίτθμα ζνταξθσ ςτθν κατθγορία αυτι τθσ 

προτεραιοποίθςθσ, ςυμπλθρϊνοντασ το νόςθμα/νοςιματα με αναφορά ςτον αντίςτοιχο 

κωδικό/κωδικοφσ ICD-10 του νοςιματοσ ι και ςυνδυαςμοφ νοςθμάτων, με δυνατότθτα  ςυμπλιρωςθσ 

του/των φαρμάκου/ων που λαμβάνει ο αςκενισ και που τον κατατάςςουν ςτθν κατθγορία των 

Νοςθμάτων υψθλοφ ι/και αυξθμζνου Κινδφνου.  

 

Α2) Καταχϊρηςη Αίτηςησ/Βεβαίωςησ για εμβολιαςμό φροντιςτϊν 

Πρόκειται (όχι για βεβαίωςθ) αλλά για ΑΙΣΗΗ ΜΕΩ ΘΕΡΑΠΟΝΣΟ ΙΑΣΡΟΤ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΗ ΦΡΟΝΣΙΣΩΝ 

ΣΕΚΝΩΝ ΣΗΝ ΔΕΤΣΕΡΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΠΟΙΗΗ 

τθν περίπτωςθ που θ αίτθςθ για προτεραιοποίθςθ αφορά τθν κατθγορία φροντιςτϊν νοςοφντων  

τζκνων, ο κεράπων ιατρόσ, ειδικότθτασ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ, μπορεί να υποβάλει αίτθμα ζνταξθσ 

ςυμπλθρϊνοντασ για λογαριαςμό του ανιλικου αςκενι το ΑΜΚΑ του, τον αντίςτοιχο κωδικό ICD-10 

του νοςιματοσ, τθ χορθγοφμενθ φαρμακευτικι αγωγι, κακϊσ και τθ ςυμπλιρωςθ του ΑΜΚΑ ζωσ και 

δφο (2) φροντιςτϊν. 

 

Οποιαδιποτε αίτθςθ δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω απορρίπτεται και δεν ειςάγεται ςε 

καμία διαδικαςία εξζταςθσ. 


