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ΗΔΙΚΑ – Ηλεκτρονική Υγεία 



Διαδικασία Εμβολιασμού COVID-19 



Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού COVID-19 



Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού COVID-19 

Διασυνδεδεμένο 

• Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ 

• Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID 
- 19 

Ολοκληρωμένο 

• Περιλαμβάνει το σύνολο του πληθυσμού 
που έχει εμβολιαστεί 

• Περιλαμβάνει το σύνολο των εμβολίων 
COVID-19 

• Περιλαμβάνει το σύνολο των 
εμβολιαστικών κέντρων 

Ενημερωμένο 

• Το μητρώο ενημερώνεται με την 
διενέργεια του εμβολιασμού 



Οφέλη του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών COVID-19 

• Εξαγωγή δεικτών αξιολόγησης της εμβολιαστικής κάλυψης για συγκεκριμένους 

πληθυσμούς ή για ομάδες του πληθυσμού με καθορισμένα χαρακτηριστικά (όπως 

το έτος γέννησης, η περιοχή κατοικίας, κοινωνικά χαρακτηριστικά κ.λπ.). 

• Διασφάλιση της ακριβούς καταγραφής των εμβολιασμών που έχουν διενεργηθεί 
σε κάθε πρόσωπο που ανήκει στο γενικό πληθυσμό της Χώρας. 

• Δημιουργία βεβαίωσης διενέργειας εμβολιασμών. 

• Παρακολούθηση ανεπιθύμητων ενεργειών. 

• Δυνατότητα διενέργειας μελετών, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας 
ή για στατιστικούς σκοπούς, με βάση Ανωνυμοποιημένα δεδομένα.  

 

 

 



Πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού COVID-19 



Διαβαθμισμένη πρόσβαση πιστοποιημένων χρηστών με συγκεκριμένους ρόλους και 
δικαιώματα 

Χρήστες του συστήματος 

 Χρήστες Στατιστικής πληροφόρησης 

 Πρόσβασης σε στατιστικές αναφορές του συστήματος και ανωνυμοποιημένα δεδομένα 

 

Πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών COVID-19 



Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών COVID-19 – Στοιχεία 
Καταγραφής 

 Δημογραφικά στοιχεία ασθενούς  
 Ονοματεπώνυμο 

 Ημερομηνία γέννησης 

  Φύλο 

 

 Στοιχεία επικοινωνίας ασθενούς 

 Διεύθυνση κατοικίας 

  τηλέφωνο 

  email 

 



Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών COVID-19 – Στοιχεία 
Καταγραφής 

 Στοιχεία εμβολίου 

 Εμπορική ονομασία σκευάσματος 

 Αριθμός Παρτίδας 

 Ημερομηνία διενέργειας του εμβολιασμού 

 Αριθμός της δόσης εμβολιασμού με το εμβόλιο που διενεργήθηκε 
(καταχωρείται π. χ. 1η, 2η κ.λπ. δόση εμβολιασμού) 

 Κέντρο/Γραμμή εμβολιασμού 

 Στοιχεία Ιατρού 

 

 



Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών – Ευρετήρια εμβολιασθέντων και 
εμβολιασμών 

 Δυνατότητα αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ του ασθενή ή άλλα κριτήρια 

 

 



Στατιστικές αναφορές 

Κριτήρια και παράμετροι 

 Εμβόλιο 

 Νόσος 

 Γεωγραφική κατανομή 

 Ηλικιακή κατανομή 

 Ομάδα υψηλού κινδύνου 

 Χρονικό διάστημα 

 



 

 

 

 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


