
Development of an efficient 
vaccination strategy

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμβολιασμού ενάντια στον COVID-19

στην χώρα μας



Οι Παγκόσμιες Διαστάσεις αυτής της Πανδημίας

Θάνατοι από COVID-19 στον κόσμο Εκτιμώμενος αρχικός αντίκτυπος των μέτρων

στη δραστηριότητα των οικονομιών των G7
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Το ευρύτερο 
περιβάλλον

Η πανδημία αυτή βρήκε την Ελλάδα σε μια
δύσκολη περίοδο και συγκεκριμένα την
περίοδο που η χώρα, έχοντας ξεπεράσει το
δυσκολότερο μέρος της βαριάς οικονομικής
κρίσης, που χαρακτηρίστηκε ως εποχή των
μνημονίων και διήρκεσε μια ολόκληρη
10ετία, έκανε προσπάθειες «να σταθεί στα
πόδια της».



Η Διάσταση του Χρόνου

• Η δραματική επίδραση της πανδημίας στην Δημόσια Υγεία, και την Κοινωνική, και Οικονομική

ζωή της χώρας.



Συνθήκες 
κάτω από τους 
οποίους 
καλούμαστε 
να διεξάγουμε 
τον 
εμβολιασμό. Τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του κάθε εμβολίου που

προσδιορίζουν και τις διαδικασίες εμβολιασμού, αλλά
και εκείνες της αποθήκευσης και διανομής του.

Τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας, και την
πληθυσμιακή και δημογραφική κατανομή των πολιτών
ανάμεσα στις περιφέρειες και τις Δημοτικές Ενότητες.

Οι «ιδιαιτερότητες» που χαρακτηρίζουν την οργάνωση
και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Υγείας της

χώρας, αλλά και της Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα.



Τα χαρακτηριστικά
των Εμβολίων κατά 
του Covid-19

Εμβόλιο γΤεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις 

Εμβόλιο Moderna 
Συνθήκες φύλαξης και μεταφοράς 

Θερμοκρασία Φύλαξης: -25oC  έως -15ο C για 6 μήνες 
Διατήρηση-Μεταφορά: Μόλις αποψυχθεί το φιαλίδιο, 
μπορεί να διατηρηθεί στους 2°C έως 8°C, έως και 30 
ημέρες. 
 
Τα μη ανοιγμένα φιαλίδια μπορούν να αποθηκευτούν 
μεταξύ 8°C και 25°C  έως και 12 ώρες, μετά την 
πάροδο των οποίων το προϊόν πρέπει να απορριφθεί. 

Εμβόλιο Moderna 
Χαρακτηριστικά εφοδιαστικής 

Vial: 10 δόσεις ανά vial 
Βασική συσκευασία: κυτίο των 10 vials  

Εμβόλιο Moderna 
Διαδικασία χορήγησης εμβολίου 

Η διαδικασία ολοκλήρωσης του εμβολιασμού 
ολοκληρώνεται μετά την χορήγηση 2 δόσεων, σε 
διάστημα 28 ημερών της δεύτερης από την πρώτη.. 
 
Το εμβόλιο από την στιγμή που θα ανασυσταθεί και 
θα είναι έτοιμο προς χορήγηση μπορεί να παραμείνει 
σε θερμοκρασία δωματίου έως και 6 ώρες. 

 

Εμβόλιο Τεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις 

Εμβόλιο Pfizer-Biontech 
Συνθήκες φύλαξης και μεταφοράς 

Θερμοκρασία Φύλαξης: -75oC  έως -90ο C για 6 μήνες 
Διατήρηση-Μεταφορά: 2ο C – 8ο C για 5 ημέρες 
Το αραιωμένο φιαλίδιο πρέπει να χρησιμοποιείται 
εντός 6 ωρών, σε θερμοκρασία δωματίου. 

Εμβόλιο Pfizer-Biontech 
Χαρακτηριστικά εφοδιαστικής 

Vial: 5 δόσεις ανά vial 
Βασική συσκευασία: Trays 195 vials ανά tray 

Εμβόλιο Pfizer-Biontech 
Διαδικασία χορήγησης εμβολίου 

Η διαδικασία ολοκλήρωσης του εμβολιασμού 
ολοκληρώνεται μετά την χορήγηση 2 δόσεων, σε 
διάστημα 21 ημερών της δεύτερης από την πρώτη. 
 
Το εμβόλιο από την στιγμή που θα ανασυσταθεί και 
θα είναι έτοιμο προς χορήγηση μπορεί να παραμείνει 
σε θερμοκρασία δωματίου έως και 6 ώρες. 

 



Τα χαρακτηριστικά 
των Εμβολίων κατά 
του Covid-19

Εμβόλιο γΤεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις 

Εμβόλιο Astra-Zeneca 
Συνθήκες φύλαξης και μεταφοράς 

Θερμοκρασία Φύλαξης: Φυλάσσετε σε ψυγείο 2oC  
έως 8ο C για 6 μήνες. Το εμβόλιο δεν πρέπει να 
καταψύχεται. Τα φιαλίδια θα πρέπει να φυλάσσονται 
στο κουτί για να προστατεύονται από το φως. 
Διατήρηση-Μεταφορά: Μόλις αποψυχθεί το φιαλίδιο, 
μπορεί να διατηρηθεί στους 2°C έως 8°C, έως και 30 
ημέρες. 
 
Τα μη ανοιγμένα φιαλίδια μπορούν να αποθηκευτούν 
μεταξύ 8°C και 25°C  έως και 12 ώρες, μετά την 
πάροδο των οποίων το προϊόν πρέπει να απορριφθεί. 

Εμβόλιο Astra-Zeneca 
Χαρακτηριστικά εφοδιαστικής 

Vial: 10 δόσεις ανά vial 
Βασική συσκευασία: κυτίο των 10 vials  

Εμβόλιο Astra-Zeneca 
Διαδικασία χορήγησης εμβολίου 

Η διαδικασία ολοκλήρωσης του εμβολιασμού 
ολοκληρώνεται μετά την χορήγηση 2 δόσεων, σε 
διάστημα 28 ημερών της δεύτερης από την πρώτη. 
 
Το εμβόλιο από την στιγμή που θα ανασυσταθεί και 
θα είναι έτοιμο προς χορήγηση μπορεί να παραμείνει 
σε θερμοκρασία 2°C έως 25°C και 6 ώρες. 

 



Covid-19-
Σχεδιασμός και 
υλοποίηση 
εμβολιασμού

• Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η

αποτελεσματική χορήγηση των

συγκεκριμένων εμβολίων δεν μπορεί να

βασίζεται στις καθιερωμένες πρακτικές

εμβολιασμού, όπως αυτές που

εφαρμόζαμε έως τώρα, αλλά

απαιτούνται τροποποιήσεις και

προσαρμογές.



Τα βασικά 
στοιχεία ενός 
αποτελεσματικού 
σχεδιασμού



Τα βασικά στοιχεία ενός 
αποτελεσματικού 
σχεδιασμού



Οι Γεωγραφικές 
και Δημογραφικές 
Ιδιαιτερότητες της 
Χώρας μας

• Η γεωγραφική μορφολογία της χώρας, 

δημιουργεί σημαντικά προβλήματα

στην αποτελεσματική διαχείριση των

εμβολίων, από την σκοπιά των

logistics.



Οι Γεωγραφικές 
και Δημογραφικές 
Ιδιαιτερότητες της 
Χώρας μας

• Η γεωγραφική μορφολογία της χώρας, 

δημιουργεί σημαντικά προβλήματα

στην αποτελεσματική διαχείριση των

εμβολίων, από την σκοπιά των

logistics.



Οι Γεωγραφικές 
και Δημογραφικές 
Ιδιαιτερότητες της 
Χώρας μας
• Στην εικόνα 3 παρουσιάζεται, σαν παράδειγμα, 

η Περιφερειακή Ενότητα της Καρδίτσας, η οποία 
αποτελείται από 6 δημοτικές ενότητες, και 
συγκεκριμένα τους δήμους:

• Καρδίτσας με 61.382 κατοίκους

• Αργιθέας με 3.450 κατοίκους

• Μουζακίου με 13.122 κατοίκους

• Παλαμά με 16.726 κατοίκους

• Σοφάδων με 18.864 κατοίκους, και

• Λίμνης Πλαστήρα με 4.635 κατοίκους



Πρόσβαση 
των πολιτών 
στα Ε.Κ.



Μοντέλο διανομής των εμβολίων στην χώρα μας «Hub & spoke»

Τα συγκεκριμένα HUBs, καλύπτουν το 93,36% του πληθυσμού και βρίσκονται σε

απόσταση μικρότερη των 5 ωρών, μέσω οδικής σύνδεσης, από το πλέον

απομακρυσμένο από αυτά Εμβολιαστικό Κέντρο. Το υπόλοιπο 6,64% του πληθυσμού

αφορά τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τα Ιόνια νησιά, τα οποία

θα καλυφθούν από το HUB της Αττικής, κυρίως με αερομεταφορά.



Περιοριστικοί 
Παράγοντες και οι 
επιδράσεις τους

• Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω τεχνικά
χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων εμβολίων, 
θα μπορούσαμε να καταγράψουμε μια σειρά
από περιοριστικούς παράγοντες (Limiting
Factors), που επηρεάζουν σημαντικά, τόσο την
λειτουργία της αποθήκευσης και διακίνησης
αυτών των εμβολίων, όσο και την διενέργεια
των εμβολιασμών στα εμβολιαστικά κέντρα.  

Περιοριστικός παράγοντας (Limiting Factor) Επίδραση 

Αποθήκευση σε ULT Freezers Στην Αποθήκευση των προϊόντων 

Διάρκεια ζωής του εμβολίου εκτός ULT Freezer 

• Στον προγραμματισμό των εμβολιασμών 

• Στην διακίνηση των εμβολίων 

• Στην διαχείριση των εμβολιασμών 
(παρακολούθηση των αποθεμάτων, στα 
εμβολιαστικά κέντρα, σχετικά με την διάρκεια 
ζωής τους από την ώρα που παραλήφθηκαν) 

Χειρισμός των εμβολίων στην αποθήκη 

Ο χρόνος εντός του οποίου που απαιτείται να 
γίνει η μεταφόρτωση στα ισοθερμικά κιβώτια 
και ο χρόνος που μπορεί η πόρτα ενός ULT 
Freezer να παραμείνει ανοικτός, σε συνδυασμό 
με τον αριθμό των εμβολίων που πρέπει να 
αποσταλεί, δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες 
στο picking και packing των εμβολίων. 

MDV Vials 

Το γεγονός ότι κάθε φιαλίδιο περιέχει 
περισσότερες από μία δόσεις, σε συνδυασμό 
με την αναγκαιότητα ανασύστασης του 
εμβολίου στο φιαλίδιο, και τον χρόνο που το 
ανασυσταμένο φιαλίδιο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, δημιουργεί ιδιαίτερες 
δυσκολίες στην διαδικασία των εμβολιασμών, 
στα εμβολιαστικά κέντρα. 



Άφιξη των εμβολίων 
στα HUB
• Θα πρέπει αμέσως μετά την άφιξη τους στα 

HUB, τα εμβόλια να τοποθετηθούν στα ψυγεία 
βαθιάς κατάψυξης που θα έχουν τοποθετηθεί 
εκεί.

• Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας 
τα εμβόλια μπορούν να φυλάσσονται, ως 
κατεψυγμένο υγρό στους -75 ° C ± 15 ° C για 
μακροχρόνια αποθήκευση έως και 6 μήνες.

• Η θερμοκρασία του προϊόντος πρέπει πάντα 
να παρακολουθείται για να διασφαλιστεί η 
τήρηση των απαιτήσεων θερμοκρασίας για 
διαφορετικές συνθήκες αποθήκευσης που 
ικανοποιούνται σύμφωνα με τις τυπικές 
διαδικασίες λειτουργίας (standard operating 
procedures) της θέσης που τοποθετήθηκαν τα 
εμβόλια.



Supply Chain – Pfizer 
Vaccines

• Δευτερεύουσα συσκευασία -
"Μονός δίσκος" (Single Tray):

• Ο «μονός δίσκος» περιέχει 195 
vials

• Ήτοι 975 δόσεις ανά μονό δίσκο

• Οι διαστάσεις του μονού δίσκου 
είναι: 229 X 229 x 40 mm



Σημαντικές Παρατηρήσεις
• Πόσα λεπτά μπορεί να μείνει η πόρτα του ULT Freezer ανοικτή, ώστε να μη διακινδυνεύετέ η 

σταθερή θερμοκρασία κατά την μεταφορά από τους περιέκτες στο ψυγείο; 

• Διαρρύθμιση των ψυγείων και έλεγχος της χωρητικότητας – Δεν μπορούν να τοποθετηθούν 
πάνω από 5 δίσκοι ο ένας πάνω στον άλλο.

• Πόσα ULT Freezers ανά κεντρικό ή περιφερειακό HUB;

• Πλήθος εμβολιασμών ανά γεωγραφική περιοχή Hub

ULT Freezers

• Ειδικά γάντια και εξοπλισμός απαραίτητος για τον χειρισμό των εμβολίων βαθιάς κατάψυξης

• Ανάγκες σε εργατικό δυναμικό - Εκπαίδευση εργατικού δυναμικούΔιαχείριση

• Προγραμματισμός διανομής εμβολίων/εμβολιαστικό κέντρο

• Capacity (δυνατότητες) του Hub να ανταποκριθεί στην υλοποίηση του προγραμματισμού

• Εκπαίδευση του προσωπικού που θα διαχειριστεί την παραλαβή και αποστολή των εμβολίωνΔιανομή



Critical Success Factors
που επηρεάζονται άμεσα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εμβολίων

• Προγραμματισμός: Πλήθος ραντεβού ανά
εμβολιαστικό κέντρο

• Η τροφοδοσία του κάθε Ε.Κ., από τα HUBs, 
οδηγείται από το πλήθος των ραντεβού για όλα
τα τελικά σημεία που θα εξυπηρετηθούν από το
HUB αυτό.

• Δεν μπορεί να υλοποιηθεί μια JIT διακίνηση
εμβολίων σε επίπεδο ημέρας. Είναι πρακτικά
ανέφικτο λόγω των Περιοριστικών Παραγόντων
που τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εμβολίου
θέτουν.

• Χειρισμός: Διαδικασία μεταφόρτωσης των
εμβολίων από ULT σε ισοθερμικά κιβώτια

• Μετά την έξοδο τους από τα ULT Freezers είναι
7.500 λεπτά (5 ημέρες). Αυτή η παράμετρος
επηρεάζει, όλες τις δραστηριότητες του
εμβολιασμού, από την εξαγωγή τους από τα
ψυγεία βαθιάς κατάψυξης, την φυσική τους
μετακίνηση στο τελικό σημείο εμβολιασμού, 
αλλά και την ίδια διαδικασία του εμβολιασμού.

• Η παρακολούθηση των αποθεμάτων εμβολίων
αναφορικά με τη διάρκεια ζωής τους (πόσα και
μέχρι ποια ημερομηνία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν), με σκοπό να αποφευχθεί η
απώλεια εμβολιαστικών δόσεων.



Κρίσιμα 
προβλήματα

• Θέματα ασφάλειας στην διακίνηση των εμβολίων

• Θέματα Έλλειψης προσωπικού (δεξιότητες)

• Θέματα συντονισμού και οργάνωσης

• Θέματα Περιορισμένων δυνατοτήτων (capacity)

• Θέματα Έλλειψης ιατρικών προμηθειών

• Θέματα που σχετίζονται με τις δυσπρόσιτες περιοχές

• Θέματα που αφορούν την ελλιπή ενημέρωση ή
παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια



Συμπέρασμα

• Η υλοποίηση ενός τέτοιου πολύπλοκού

εγχειρήματος ανέδειξε την ανάγκη της

συνεργασίας

• Η εξασφάλιση αυτής της διαδικασίας απαιτεί

συλλογική δουλειά από μία διεπιστημονική

ομάδα εμπειρογνωμόνων και ηγετών του

κλάδου στον τομέα της αποθήκευσης και

διακίνησης των φαρμάκων και των εμβολίων.



Συμπεράσματα

Η πανδημία από τον Sars-Cov-2, έφερε με

ένταση στο προσκήνιο την έννοια της

πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τις

κοινωνίες μας, ως συστήματα, του οποίου τα

μέρη συνδέονται σε ένα δυναμικό δίκτυο.

Τα πολύπλοκα συστήματα είναι κάτι

παραπάνω από το άθροισμα των μερών

που τα αποτελούν. 



Συμπέρασμα

• Χαρακτηριστικό αυτών των συστημάτων, είναι ότι

διέπονται από μη-γραμμικότητες. Αυτό σημαίνει ότι ένα

μικρό γεγονός μπορεί να έχει μικρή επίδραση στο

σύστημα, αλλά κάποιες φορές μπορεί να έχει τεράστια

έως και καταστροφική επίδραση για το ίδιο το σύστημα

και την συνοχή του.



«Τα σημαντικά προβλήματα 
που βρίσκονται μπροστά μας, 
δεν μπορούν να επιλυθούν με 
το επίπεδο σκέψης που 
είχαμε όταν τα 
δημιουργούσαμε» . 
Albert Einstein


