
Promotion of Immunization for Health Professionals in Europe- HProImmune 

Το Ινςτιτοφτο Prolepsis είναι ςυντονιςτισ ενόσ νζου τριετοφσ προγράμματοσ, το οποίο ξεκίνθςε τθν 1θ 

Σεπτεμβρίου του 2011. Το HProImmune χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δθμόςιασ Υγείασ 2008-

2013 τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Υγείασ και Καταναλωτι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και υλοποιείται με τθν 

υποςτιριξθ του Κζντρου Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.). 

 Ο κφριοσ ςτόχοσ του προγράμματοσ «PromotionofImmunizationforHealthProfessionalsinEurope» είναι 

θ δθμιουργία ενόσ εκπαιδευτικοφ εργαλείου που απευκφνεται ςτο ιατρονοςθλευτικό προςωπικό για 

τθν προϊκθςθ των εμβολιαςμϊν κατά ςυγκεκριμζνων λοιμωδϊν νοςθμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

και τθσ γρίπθσ.  

Η πρόςφατθ εμπειρία τθσ πικανισ πανδθμίασ τθσ γρίπθσ κατζδειξε τθν ανεπαρκι ςυμμετοχι των 

λειτουργϊν υγείασ ςτον εμβολιαςμό, ιδιαίτερα ςτθ χϊρα μασ, γεγονόσ που αποδεικνφει τθ ςθμαςία 

αυτοφ του προγράμματοσ. Επιπλζον, οι επαγγελματίεσ υγείασ και ιδιαίτερα οι ιατροί επθρεάηουν ςε 

ςθμαντικό βακμό τισ αποφάςεισ των αςκενϊν τουσ, πολλοί από τουσ οποίουσ ςτρζφονται προσ αυτοφσ 

για τα περιςςότερα από τα γενικότερα κζματα υγείασ και πρόλθψθσ που τουσ απαςχολοφν. 

 Πιο ςυγκεκριμζνα, οι επιμζρουσ ςτόχοι του HProImmune ςυνίςτανται ςτουσ εξισ: 

 Ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τα πιο ςθμαντικά λοιμϊδθ νοςιματα, τα οποία μποροφν να 

προλθφκοφν με τον εμβολιαςμό και αποτελοφν ιδιαίτερο κίνδυνο για τουσ επαγγελματίεσ υγείασ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

 Αφξθςθ τθσ γνϊςθσ των εργαηομζνων ςτο χϊρο τθσ υγείασ ςχετικά με τουσ εμβολιαςμοφσ μζςω 

μιασ βάςθσ δεδομζνων που κα περιλαμβάνει ςχετικζσ πλθροφορίεσ. 

 Παροχι νζων δεδομζνων και γνϊςθσ ςχετικά με τισ ςυμπεριφορζσ και τα εμπόδια των 

επαγγελματιϊν υγείασ όςον αφορά ςτον εμβολιαςμό, μζςω τθσ διεξαγωγισ ζρευνασ ςτισ χϊρεσ 

τθσ ΕΕ. 

 Καταγραφι και αξιολόγθςθ των βζλτιςτων πρακτικϊν για τθν ανοςοποίθςθ των εργαηομζνων 

ςτουσ τομείσ τθσ υγείασ. 

 Παροχι νζων πλθροφοριϊν και γνϊςθσ ςχετικά με τουσ τρόπουσ επικοινωνίασ και προϊκθςθσ του 

εμβολιαςμοφ ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ. Το πρόγραμμα απευκφνεται τόςο ςτουσ ιδιϊτεσ, όςο 

και ςτο ιατρονοςθλευτικό προςωπικό νοςοκομείων, κακϊσ και ςε διοικθτικά ςτελζχθ και ειδικοφσ 

δθμόςιασ υγείασ.  

 Ευρεία πιλοτικι εφαρμογι ενόσ εργαλείου προϊκθςθσ του εμβολιαςμοφ ςτουσ επαγγελματίεσ 

υγείασ ςε διάρκεια 7 μθνϊν, το οποίο κα περιλαμβάνει τθ βάςθ δεδομζνων, ενθμερωτικά δελτία 

και οδθγίεσ, παρουςιάςεισ, ςυςτάςεισ, κατευκυντιριεσ γραμμζσ και εργαλεία επικοινωνίασ.  

Πατιςτε εδϊ για να επιςκεφτείτε τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του προγράμματοσ 

Πατιςτε εδϊ για να ςυμμετάςχετε ςτθν ζρευνα για τα εμβόλια 

 

Δείτε στη συνέχεια το κείμενο και στα Αγγλικά 

http://www.hproimmune.eu/
http://www.hproimmune.eu/index.php/hproimmune/survey


Promotion of Immunization for Health Professionals in Europe- HProImmune 

Prolepsis is coordinating a new 3-year European project, which officially started on September 1, 2011. 

HProImmune is co-funded by the DG SANCO Public Health Program 2008 – 2013 with the kind support 

of the Hellenic Center for Disease Control and Prevention, KEELPNO.  

Its general objective is to promote vaccination coverage of health care workers in different health care 

settings by developing a tailored immunization toolkit.   

More specifically, HProImmune aims to: 

 Increase awareness about the most important vaccine preventable diseases which pose a 

particular risk to EU health care workers. 

 Increase awareness about immunizations among health care workers through a database 

comprising specific information about vaccination from across the EU. 

 Provide knowledge and new data about vaccination behaviors and barriers among health care 

workers. 

 Widely disseminate information on best practices for promoting health care workersʼ 

immunization in different health care settings. 

 Provide knowledge on how to communicate and promote immunizations among health care 

workers by piloting a tailor-made immunization toolkit. 

 Increase awareness and promote health care workersʼ immunizations through a widely 

disseminated and pilot tested immunization promotion toolkit for health care workers. The 

toolkit will include recommendation, communication guidelines, tools and fact sheets. 

 

 

 


