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Σκοπός: Λόγω των γνωστών αυξανόμενων αντιεμβολιαστικών κινημάτων και ερευνών, που αποτυπώνουν
χαμηλά ποσοστά αποδοχής επικείμενου εμβολιασμού για τον Covid-19, στην κοινωνία, γεννάται το
ερώτημα της αποδοχής και εφαρμογής του εμβολίου, στον πληθυσμό του Τομέα-Υγείας. Υλικό-Μέθοδοι:
Δημιουργήθηκε λεπτομερές ερωτηματολόγιο που αφορούσε στην πρόθεση του υγειονομικού-
προσωπικού, όλων των Υπηρεσιών και ηλικιών ενός Περιφερειακού-Νοσοκομείου, να εμβολιαστεί, εφ’
όσον υπάρξει ασφαλές εμβόλιο, για τον covid-19.(Εικόνα.1) Παράλληλα με ανώνυμο ερωτηματολόγιο
που διανεμήθηκε προσωπικά στους συμμετέχοντες, αυτό αναρτήθηκε ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου και χορηγήθηκε κωδικός πρόσβασης. Απάντησαν το ερωτηματολόγιο 632 άτομα, δηλαδή
ποσοστό 52% του συνολικού ενεργού-προσωπικού, (1215 άτομα)
Υλικό-Μέθοδοι: Δημιουργήθηκε λεπτομερές ερωτηματολόγιο που αφορούσε στην πρόθεση του
υγειονομικού-προσωπικού, όλων των Υπηρεσιών και ηλικιών ενός Περιφερειακού-Νοσοκομείου, να
εμβολιαστεί, εφ’ όσον υπάρξει ασφαλές εμβόλιο, για τον covid-19.(Εικόνα.1) Παράλληλα με ανώνυμο
ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε προσωπικά στους συμμετέχοντες, αυτό αναρτήθηκε ηλεκτρονικά στην
Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και χορηγήθηκε κωδικός πρόσβασης. Απάντησαν το ερωτηματολόγιο 632
άτομα, δηλαδή ποσοστό 52% του συνολικού ενεργού-προσωπικού, (1215 άτομα)
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Αποτελέσματα: Στο  ερώτημα για την πρόθεση επικείμενου εμβολιασμού έναντι του Covid-19, 279 
εργαζόμενοι, ποσοστό 44,4%) απάντησαν ναι, ενώ 346, ποσοστό 55,6% απάντησαν όχι,(Εικόνα.2)
Κύριοι λόγοι για την θετική απάντηση ήταν: (πολλαπλές-απαντήσεις)           
Για να προστατεύσω τον εαυτό μου (68,8%). Για να προστατεύσω την οικογένεια μου (72,4%). Για να 
προστατεύσω τους ασθενείς μου (56,3%).    Για να συμβάλλω στον έλεγχο της πανδημίας (68,1%) 
Κύριοι λόγοι για την αρνητική απάντηση ήταν: (πολλαπλές-απαντήσεις)       
Δεν πιστεύω ότι είναι αποτελεσματικό (12,4%).  Δεν πιστεύω ότι είναι ασφαλές (37,6%). 
Η νόσος COVID-19 δεν είναι τόσο επικίνδυνη,(3,8%). Δεν έχω αρκετές πληροφορίες για το εμβόλιο 
(72.5%). Πιστεύω ότι δεν διατρέχω αυξημένο κίνδυνο (2,6%). Άλλος λόγος (6,1%)
Οι μεγαλύτερες ηλικίες >50 ετών ήταν πιο επιδεκτικές στον εμβολιασμό, με ποσοστό 47,79%, έναντι 
των νεαρότερων <30 ετών, με 38,36% (Εικόνα.3), όπως και οι άνδρες κατά 63,73%, έναντι των γυναικών 
κατά 35,86% (Εικόνα.4). Επίσης οι γιατροί: θα κάνουν το εμβόλιο σε ποσοστό 71,68%, ακολουθούμενοι 
από τους τεχνικούς: με 54,55%, κατόπιν από το λοιπό επιστημονικό προσωπικό: 40,82%, τα λοιπά 
επαγγέλματα: 35,14%, τους διοικητικούς: 31,03% και τέλος τους νοσηλευτές: 31,39% (Εικόνα.5).     
Ακόμη, 0,6% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι νόσησαν από Covid-19.
Συμπεράσματα: Δυστυχώς η πλειοψηφία των εργαζομένων Β-Βάθμιου Νοσοκομείου, εκφράζει 
σοβαρές επιφυλάξεις για το αν θα εμβολιασθεί έναντι του Covid-19. Οι κυριότεροι ενδοιασμοί του 
προσωπικού έγγυνται στην ελλειπή πληροφόρηση και στους φόβους για την ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Αυτό αποτυπώνεται και στην ιδιότητα του προσωπικού, που όσο 
περισσότερο ενημερωμένο, εκπαιδευμένο και με εμπειρία στην αντιμετώπιση του ιού Covid-19 είναι, 
τόσο περισσότερο αίρονται οι επιφυλάξεις του για τον εμβολιασμό.


