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Αζήλα, 25 Απξηιίνπ 2017 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΔΜΒΟΛΙΑΜΟΤ  

24 – 30 Απριλίου 2017 

 

Ο εκβνιηαζκόο απνηειεί κία από ηηο πην απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο δεκόζηαο πγείαο θαη 

πξνιακβάλεη, εηεζίσο, πεξίπνπ 2 κε 3 εθαηνκκύξηα ζαλάηνπο. Σύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην 

Οξγαληζκό Υγείαο (ΠΟΥ) ηνπιάρηζηνλ 10 εθαηνκκύξηα ζάλαηνη απνθεύρζεθαλ κεηαμύ ηνπ 2010 

θαη ηνπ 2015, ράξε ζην παγθόζκην πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ ελώ εθαηνκκύξηα αλζξώπσλ 

πξνζηαηεύζεθαλ από αζζέλεηεο. Παξ’ όια απηά, αθόκα θαη ζήκεξα παγθνζκίσο, θαη’ εθηίκεζε 22 

εθαηνκκύξηα βξέθε δελ εκβνιηάδνληαη πιήξσο κε ηα πξνηεηλόκελα εκβόιηα, ελώ πάλσ από 1,5 

εθαηνκκύξηα παηδηά θάησ ησλ 5 εηώλ, πεζαίλνπλ από λνζήκαηα ηα νπνία πξνιακβάλνληαη κε 

εκβνιηαζκό. Από ηελ βξεθηθή ειηθία έσο θαη ηελ ελήιηθν δσή, ν εκβνιηαζκόο  πξνζηαηεύεη από 

λνζήκαηα όπσο δηθζεξίηηδα, ηέηαλν, θνθθύηε, πνιηνκπειίηηδα, ηιαξά, εξπζξά, παξσηίηηδα, 

αλεκεπινγηά θαη έξπεηα δσζηήξα, κεληγγηηηδνθνθθηθέο θαη πλεπκνληνθνθθηθέο ινηκώμεηο, 

γαζηξεληεξίηηδα από ξόηα ηό, επαηίηηδα Α θαη Β, ινηκώμεηο από HPV θαη γξίπε. 

Η Δπξσπατθή Δβδνκάδα Δκβνιηαζκνύ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θέηνο ζηηο 24-30 Απξηιίνπ, 

απνηειεί κία πξσηνβνπιία, ε νπνία εθαξκόδεηαη από ηα θξάηε κέιε θαη ζπληνλίδεηαη από ηνλ 

ΠΟΥ. Γηα κία εβδνκάδα, όιεο νη ρώξεο ελώλνληαη θάησ από ην ζύλζεκα "Vaccines Work – 

Vaccination protects health at every stage of life", νξγαλώλνληαο  δξαζηεξηόηεηεο κε θύξην 

ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνύ ζρεηηθά κε ηα νθέιε ησλ εκβνιίσλ ζε θάζε ζηάδην ηεο 

δσήο.  

Με ηελ επθαηξία ηεο Δπξσπατθήο Δβδνκάδαο Δκβνιηαζκνύ θαη ππό ην ζύλζεκα «Τα 

εμβόλια ζώδοσν δωές – Ο εμβολιαζμός προζηαηεύει ηεν σγεία ζε παιδιά και ενήλικες»,  

δηνξγαλώζεθε ζήκεξα ζπλέληεπμε ηύπνπ ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ελώ επηπιένλ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 

δξάζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ. Δηδηθόηεξα, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ζα βξίζθεηαη ζε 

θεληξηθά ζεκεία ηεο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηνπο πνιίηεο γηα ηελ 

αλαγθαηόηεηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ εκβνιηαζκώλ:   

• ζηελ Αζήλα – επί ηνπ πεδόδξνκνπ ηεο νδνύ Δξκνύ ζηε ζπκβνιή κε ηελ νδό Νίθεο, ηε 

Τεηάξηε 26 Απξηιίνπ 2017 θαη ηελ Πέκπηε 27 Απξηιίνπ 2017 θαη ώξεο 10:00-16:00  

• ζηε Θεζζαινλίθε – Πιαηεία Αξηζηνηέινπο, ηε Γεπηέξα 24 Απξηιίνπ 2017 θαη ώξα 10:00-

17:00 

Η εθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ εκβνιηαζκνύ ηα πξνεγνύκελα 30 έηε νδήγεζε ζε ζεκαληηθά 

επηηεύγκαηα. Η Δπξσπατθή Ήπεηξνο αλαθεξύρζεθε ην 2002 ειεύζεξε πνιηνκπειίηηδαο, ελώ ηελ 
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πεξαζκέλε δεθαεηία ηα θξνύζκαηα ηιαξάο κεηώζεθαλ πάλσ από 90%, γεγνλόο ην νπνίν δείρλεη 

πόζν απνηειεζκαηηθέο κπνξεί λα είλαη νη ζηξαηεγηθέο εκβνιηαζκνύ. Οη πξόζθαηεο επηδεκίεο  πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ζηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν ηνλίδνπλ ηελ επζύλε πνπ έρνπλ όιεο νη ρώξεο λα 

ειέγμνπλ ηα λνζήκαηα πνπ πξνιακβάλνληαη κε εκβνιηαζκό. Η ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ 

εκβνιηαζκνύ απνηειεί κέηξν δσηηθήο ζεκαζίαο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

Ο εκβνιηαζκόο δελ αθνξά κόλνλ ηα παηδηά. Δπέθηαζε ηεο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο κε 

αλακλεζηηθέο δόζεηο εκβνιίσλ ζε εθήβνπο έρεη σο ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηνπο ζε βάζνο ρξόλνπ. 

Τα εκβόιηα παξέρνπλ πξνζηαζία θαη ζηνπο ελήιηθεο, θπξίσο ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο 

πςεινύ θηλδύλνπ ιόγσ ηεο ειηθίαο ηνπο, ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο, ηνπ ηξόπνπ δσήο ηνπο ή ηεο 

θαηάζηαζεο πγείαο ηνπο.   

Οη εξγαδόκελνη ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο (ηαηξνλνζειεπηηθό θαη ινηπό 

πξνζσπηθό) βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα έθζεζε ζε ινηκνγόλνπο παξάγνληεο πνπ 

πξνιακβάλνληαη κε ηνλ εκβνιηαζκό, ελώ ηαπηόρξνλα κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ 

αζζελώλ ηνπο θαη θπξίσο απηώλ πνπ αλήθνπλ ζηηο ιεγόκελεο νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα 

ζνβαξή λόζεζε ή θαη ζάλαην (π.ρ. λενγλά θαη άηνκα κε ρξόληα ππνθείκελα λνζήκαηα). Γηα ηνπο 

ιόγνπο απηνύο, ζπζηήλεηαη ν εκβνιηαζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ 

πγείαο, κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία ησλ ίδησλ θαη ησλ λνζειεπόκελσλ αζζελώλ.  

Η ρώξα καο ηα ηειεπηαία ρξόληα δέρεηαη καδηθή εηζξνή πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ. Από 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2016, κε ηνλ εγθισβηζκό δεθάδσλ ρηιηάδσλ πξνζθύγσλ θαη αηηνύλησλ άζπιν 

ζηε ρώξα καο, δηακνξθώζεθε κηα λέα θαηάζηαζε. Σην πιαίζην απηό νξγαλώζεθαλ εκβνιηαζκνί 

ζηα παηδηά πνπ κέλνπλ ζε ρώξνπο δηακνλήο πξνζθύγσλ/κεηαλαζηώλ ελώ εθαξκόζηεθε 

πξόγξακκα εκβνιηαζκνύ πξνηεξαηόηεηαο, ζύκθσλα θαη κε ηελ γλσκνδόηεζε ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Δκβνιηαζκώλ ηεο ρώξαο.  Τν πξόγξακκα πεξηέιαβε εκβνιηαζκό γηα 10 λνζήκαηα θαη 

ρνξεγήζεθαλ πεξηζζόηεξεο από  30.000 δόζεηο εκβνιίσλ κε ηελ κνξθή εμνξκήζεσλ καδηθνύ 

εκβνιηαζκνύ, ππό ηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ επνπηεία ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκόζηαο Υγείαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Υγείαο. Ο εκβνιηαζκόο ζα ζπλερηζηεί κε έκθαζε ζηε δηελέξγεηά ηνπ ζην πιαίζην ηεο 

θαλνληθήο παξνρήο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ησλ παηδηώλ.  

Η εθαξκνγή ησλ εκβνιηαζκώλ απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηόηεηα γηα ηε δηαθύιαμε ηεο 

Γεκόζηαο Υγείαο θαη έρεη απνδεδεηγκέλα πςειή ζρέζε θόζηνπο-νθέινπο. Οη εκβνιηαζκνί γίλνληαη 

ζύκθσλα κε ην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ Παηδηώλ/Δθήβσλ/Δλειίθσλ, όπσο απηό 

δηακνξθώλεηαη θάζε θνξά από ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Δκβνιηαζκώλ. Τα εκβόιηα πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ ρνξεγνύληαη δσξεάλ ζε όινπο ηνπο 

πνιίηεο. 

Η ζπλεξγαζία θαη νη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο όισλ ησλ θνξέσλ γηα ηελ νξζή 

ελεκέξσζε θαη γηα ηε δηακόξθσζε ησλ ζσζηώλ αληηιήςεσλ ησλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηόηεηα ησλ εκβνιίσλ, ζα ηζρπξνπνηήζεη ηελ ρώξα καο θαη ηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν 

ζπλνιηθά ζηνλ αγώλα θαηά ησλ κεηαδηδόκελσλ λνζεκάησλ.  

 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα λνζήκαηα πνπ πξνιακβάλνληαη κε εκβνιηαζκό 

θαζώο θαη ην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (www.keelpno.gr)  

http://www.keelpno.gr/

