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                ΠΡΟΣ:      ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

 

 

    
      

 
ΘΕΜΑ: 
 

 
«Διενέργεια εμβολιασμού με το εμβόλιο BCG σε νεογνά και παιδιά που 
ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου» 
 

 

Σχετ.  

1. Το ΠΔ121/2017 (ΦΕΚ148,τ.Α΄,9-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» 

2. Το ΠΔ με αρ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116,τ.Α΄,23/9/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

3. Η Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.77529 (ΦΕΚ2200,τ. Β΄,13-10-2015) «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα 
Δημόσιας Υγείας» 

4. Το πρακτικό της 3ης Συνεδρίας της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (6-10-2015) 
5. Το πρακτικό της 4ης Συνεδρίας της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (23-11-2015) 
6. Το πρακτικό της 8ης Συνεδρίας της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (23-9-2016) 
7. Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2017 (ΑΔΑ:9Ο7Η465ΦΥΟ-2ΒΦ) 
8. Η με αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 69076/ 16-9-2016 εγκύκλιος «Αντιφυματικός Εμβολιασμός» (7ΦΝΓ465ΦΥΟ-ΚΔ2) 
9. Η με αρ. πρωτ. Δ1α/ Γ.Π.οικ23658/20-3-2018 εγκύκλιο «Διενέργεια Δερμοαντίδρασης Mantoux» 

(7ΤΘΛ465ΦΥΟ-ΘΣΔ)  

 

Σε συνέχεια εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (Σχετικά 4.5,6,) που έγιναν 

αποδεκτές από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επικαιροποιείται η εγκύκλιος 

(σχετ. 8) αναφορικά με τη διενέργεια του αντιφυματικού εμβολιασμού στα νεογνά ως εξής:  

Η πρόληψη της φυματίωσης συστήνεται να γίνεται με εμβολιασμό με BCG στη γέννηση σε 

νεογνά  τα οποία ανήκουν στις παρακάτω ομάδες αυξημένου κινδύνου: 

 Νεογνά μεταναστών και προσφύγων που ζουν υπό δυσχερείς συνθήκες 

 Νεογνά αθιγγάνων καθώς και άλλων πληθυσμιακών ομάδων που ζουν  σε 

συνθήκες ομαδικής διαβίωσης 
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 Νεογνά χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών 

 Νεογνά των οποίων μέλος του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος, ήταν 

πρόσφατα στη φυλακή 

 Νεογνά HIV θετικών μητέρων τα οποία όμως δεν έχουν μολυνθεί από τον ιό 

 Νεογνά οικογενειών που πρόκειται να μετακινηθούν σε χώρες με υψηλή (> 

50/100.000)  ή μέση (>20/100.000) επίπτωση φυματίωσης  

 Νεογνά, βρέφη και παιδιά στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον των οποίων 

υπάρχει άτομο με ενεργό φυματίωση, το οποίο δεν συμμορφώνεται στη 

θεραπεία ή πάσχει από πολυανθεκτική νόσο και το παιδί δεν μπορεί να 

απομακρυνθεί 

 

Το εμβόλιο θα πρέπει να γίνεται εντός 15 ημερών από την γέννηση. 

Επίσης ο εμβολιασμός με BCG συστήνεται σε μεγαλύτερα βρέφη και παιδιά μέχρι και την 

ηλικία των 5 ετών που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και δεν έχουν 

εμβολιαστεί με BCG. 

Σε παιδιά άνω του ενός (1) έτους η δόση του εμβολίου B.C.G. είναι 0,1 ml εμβολίου. Σε 

βρέφη κάτω του ενός (1) έτους η δόση είναι 0,05 ml. 

 Εφιστούμε την προσοχή σας στη καλή εφαρμογή της τεχνικής, ώστε τόσο η 

δερμοαντίδραση mantoux όσο και ο αντιφυματικός εμβολιασμός (B.C.G.) να 

διενεργούνται καθαρά ενδοδερμικά. 

Β. Διενέργεια εμβολιασμού στα Μαιευτήρια  

Ο εμβολιασμός με BCG θα διενεργείται σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια. Κάθε 

μαιευτήριο μπορεί να ορίσει μια ή δύο ημέρες την εβδομάδα κατά τις οποίες θα 

διενεργείται ο εμβολιασμός.  

Στα μαιευτήρια θα πρέπει να καθορίζονται πριν την έξοδο τα νεογνά που ανήκουν στις 

ομάδες αυξημένου κινδύνου. 

Ο καθορισμός των νεογνών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και πρέπει να 

εμβολιαστούν θα γίνεται από τον παιδίατρο /νεογνολόγο της μαιευτικής κλινικής του 

Νοσοκομείου που γεννιέται το νεογνό. Εφόσον δεν εμβολιαστεί το νεογνό κατά την 

διάρκεια διαμονής του στο νοσοκομείο θα επισημαίνεται στο βιβλιάριο υγείας του 

παιδιού. Στο βιβλιάριο των νεογνών αυτών θα τοποθετείται ειδική σφραγίδα στην οποία 

θα αναγράφεται ότι « Συστήνεται ο άμεσος εμβολιασμός του βρέφους με BCG».  

Για την υλοποίηση του εμβολιασμού θα συστηθεί σε κάθε μαιευτήριο επιστημονική ομάδα 

η οποία θα περιλαμβάνει ιατρό, μαία ή επισκέπτρια υγείας και εν ελλείψει αυτών 

νοσηλεύτρια.  
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Γ. Διενέργεια Εμβολιασμού στα Εμβολιαστικά Κέντρα 

Στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει εμβολιασμός σε νεογνό που ανήκει στις παραπάνω 

ομάδες αυξημένου κινδύνου ο εμβολιασμός θα γίνεται στα εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία 

θα πρέπει να καθορισθούν από τις ΥΠΕ για την περιοχή αρμοδιότητας τους και να 

κοινοποιηθούν στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.  

Οι ήμερες και ώρες διεξαγωγής του εμβολιασμού θα ορίζονται από το εκάστοτε 

εμβολιαστικό κέντρο.   

Τα παιδιά μέχρι 5 ετών που ανήκουν στις προαναφερθείσες ομάδες αυξημένου κινδύνου 

και δεν έχουν εμβολιαστεί με BCG θα παραπέμπονται στα ίδια κέντρα που θα διεξάγεται 

και ο εμβολιασμός των νεογνών.  

Η φυματίνη και το BCG θα διανέμεται δωρεάν στα εμβολιαστικά κέντρα. Η προμήθεια 

του θα γίνεται μέσω των Υ.Π.Ε και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των διοικήσεων τους.  

 
 
 
                                                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 
 
                                                                                                                            Ι. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &  Πρόνοιας 

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
        (Με την παράκληση να ενημερωθούν  όλοι οι ασφαλιστικοί  φορείς  αρμοδιότητας σας) 
        Σταδίου 29,Αθήνα, Τ.Κ. 10110 
2. Όλες τις Δ.Υ.ΠΕ.  της χώρας  

Υπόψη Διοικητών 
(Με την υποχρέωση να ενημερωθούν τα Νοσοκομεία και όλοι οι φορείς ευθύνης τους και να καθοριστούν τα 
εμβολιαστικά κέντρα ευθύνης τους ) 

3. Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ 

Υπόψη Προέδρου 
Κηφισίας 39, Μαρούσι 15123 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
  

1. Όλες τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας 
Γενικές Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ( έδρες τους)  
Υπόψη Γεν. Δ/των 

2. Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας  

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας    (έδρες τους)  
Υπόψη Προϊσταμένων Δ/νσεων  
(με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι  ιδιωτικές κλινικές της περιοχής  τους)     

3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

(με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι Δήμοι αρμοδιότητας τους) 
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4. Ε.Ο.Φ.  

Υπόψη Προέδρου 
Μεσογείων 384 ,11522 – Χολαργός 

5. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 
Πλουτάρχου 3,  10675 - Αθήνα 
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του) 

6. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος 
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του) 
Πειραιώς 134, 118 54 - Αθήνα 

7. Πανελλήνιος Σύλλογος Μαιών  
Αριστ. Παππά 2, Τ.Κ.11521, Αθήνα  

8. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας 
Παπαρηγοπούλου 15, Αθήνα, 10561 

9. ΕΣΔΥ 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 196 Τ. Κ. 11521 Αθήνα 

10. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

Γρ. Προέδρου 
Δ/νση Κοινωνικής Παιδιατρικής 

11. Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» 
Τ.Κ.115 27 - Αθήνα 

12. ΕΚΕΠΥ 
Υπόψη Διοικητή 
Κηφισίας 39, Μαρούσι 

13. ΣΕΥΥΠ 

Υποψη  Γενικού Επιθεωρητή 
Πειραιώς 205,  
Αθήνα, Τ.Κ. 11853 

14. Κ.Ε.Δ.Υ 

Αλ. Φλέμιγκ 34,   16672 – Βάρη 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γρ. Υπουργού 
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γρ. Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 
4. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής 
5.   Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
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