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Ξεκίνηςε ςτο Παρίςι  η Κοινή Ευρωπαϊκή Δράςη για τον Εμβολιαςμό – Eλλάδα και 

Γαλλία υπεφθυνεσ για τη διάχυςη τησ πληροφορίασ 

 

Ξεκίνθςε επιςιμωσ  χκεσ ςτο Παρίςι, με τθ ςυμμετοχι και τθσ χϊρασ μασ, θ Κοινι 

Ευρωπαϊκι Δράςθ για τον Εμβολιαςμό (European Joint Action on Vaccination /EU‐JAV), που 

ςυντονίηεται από τθ Γαλλία και, ειδικότερα, από το γαλλικό Εκνικό Ινςτιτοφτο για τθν Υγεία 

και τθν Ιατρικι Ζρευνα (INSERM), με τθν υποςτιριξθ του γαλλικοφ Yπουργείου Υγείασ. Η 

Ελλάδα, εκπροςωποφμενθ από το Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων,  θγείται μαηί 

με τθν ΙΝSERM του πακζτου εργαςίασ που αφορά τθ δθμοςιοποίθςθ των δράςεων και των 

αποτελεςμάτων του προγράμματοσ και γενικότερα τθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ κακ’όλθ τθ 

διάρκεια τθσ Κοινισ Δράςθσ. 

Στθν εναρκτιρια αυτι εκδιλωςθ, που ολοκλθρϊνεται ςιμερα, δίνουν το «παρϊν» θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, υπουργεία υγείασ των κρατϊν-μελϊν, διεκνείσ οργανιςμοί, 

ινςτιτοφτα και πανεπιςτιμια από 20 κράτθ κακϊσ και ζνα ευρφ φάςμα παραγόντων, 

μεταξφ των οποίων εκπρόςωποι τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και  τθσ βιομθχανίασ, οι οποίοι 

αςχολοφνται με τισ πολιτικζσ εμβολιαςμϊν και τισ υπθρεςίεσ υγείασ. Στον πυρινα τθσ 

κοινισ  Δράςθσ βρίςκεται θ διάδοςθ εργαλείων για μια πιο ιςχυρι αντιμετϊπιςθ  από τουσ 

εκνικοφσ φορείσ των κεμάτων που άπτονται των εμβολιαςμϊν και, ςε αυτό το πλαίςιο, θ 

Κοινι Δράςθ ζχει ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ μιασ μακρόχρονθσ ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ 

κατά των αςκενειϊν που μποροφν να προλθφκοφν με τον εμβολιαςμό  ςτθν εποχι των 

Βιϊςιμων Στόχων Ανάπτυξθσ των Ηνωμζνων Εκνϊν.  

Η ανοςοποίθςθ μζςω εμβολιαςμοφ είναι μια από τισ μεγαλφτερεσ επιτυχίεσ τθσ βιοϊατρικισ 

και τθσ δθμόςιασ υγείασ του 20οφ αιϊνα και, ςφμφωνα με εκτίμθςθ του  Παγκόςμιου 

Οργανιςμοφ Υγείασ (ΠΟΥ),  ςϊηει  1 ζωσ 3 εκατομμφρια ηωζσ κάκε χρόνο. Ωςτόςο, το 

φαινόμενο τθσ μθ βζλτιςτθσ πρόςλθψθσ  των ςυνιςτϊμενων εμβολιαςμϊν ζχει επιδεινωκεί 

κατά τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ και ζχει οδθγιςει ςτθν επανεμφάνιςθ μεταδοτικϊν 

αςκενειϊν, όπωσ θ ιλαρά ςτθν ευρωπαϊκι ιπειρο. Βαςιηόμενθ ςτισ υπάρχουςεσ 

πρωτοβουλίεσ, θ Κοινι Δράςθ κα αναπτφξει κοινι και διαρκι ςυςτθμικι ςυνεργαςία για τθ 

δθμιουργία ςυγκεκριμζνων εργαλείων, χριςιμων ς τισ υγειονομικζσ αρχζσ των κρατϊν –



μελϊν τθσ ΕΕ αλλά και εκτόσ ΕΕ.  Στα εργαλεία αυτά περιλαμβάνονται  αποτελεςματικοί 

μθχανιςμοί  διαλειτουργικότθτασ  ψθφιακϊν, ςχετικϊν με τα εμβόλια, δεδομζνων και 

ιςχυρϊν μεκόδων παρακολοφκθςθσ των προγραμμάτων εμβολιαςμοφ, ακριβϊν 

προβλζψεων  για τισ ανάγκεσ ςε εμβόλια  μζςα από  μία βάςθ δεδομζνων προςφοράσ και 

ηιτθςθσ εμβολίων, κακοριςμοφ  προτεραιοτιτων ζρευνασ και ανάπτυξθσ εμβολίων, 

ανταλλαγισ πλθροφοριϊν για  τθν αποτελεςματικότθτα, τουσ κινδφνουσ και το κόςτοσ των 

εμβολίων, κακϊσ και τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ και παρεμβάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ 

εμπιςτοςφνθσ ςτον εμβολιαςμό. 

Ο Ευρωπαίοσ Επίτροποσ για τθν Υγεία και τθν Αςφάλεια των Τροφίμων, κ. Vytenis 

Andriukaitis, χαιρζτιςε τθν κοινι πρωτοβουλία: 

«Δεν μποροφμε να ςταματιςουμε τισ μεταδοτικζσ αςκζνειεσ ςτα εκνικά ςφνορα και γι’αυτό 

απαιτείται ςτενι ςυνεργαςία και ςυντονιςμόσ, ϊςτε να εξαςφαλίςουμε μια 

αποτελεςματικι και ζγκαιρθ αντίδραςθ. Ζχουμε ανάγκθ από μια ςτρατθγικι και 

ςυντονιςμζνθ προςζγγιςθ ςτο κζμα τθσ αντιμετϊπιςθσ των ςφγχρονων προκλιςεων που 

ςχετίηονται με τουσ εμβολιαςμοφσ ςτθν ΕΕ και τα γειτονικά κράτθ. Η Κοινι Δράςθ είναι ζνα 

ςθμαντικό βιμα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ υλοποίθςθσ κοινϊν λφςεων και δθμιουργίασ 

μιασ ςφμπραξθσ, που κα ςυμβάλει ςτθ διάςωςθ τθσ ηωισ των πολιτϊν μασ και ιδίωσ των 

πιο ευάλωτων ομάδων, όπωσ τα παιδιά». 

Για τον κ. JérômeSalomon, Γενικό Διευκυντι Υγείασ ςτο υπουργείο Υγείασ τθσ 

Γαλλίασ,«αποτελεί ςυλλογικι ευκφνθ θ επίτευξθ βελτιωμζνου και μακράσ διάρκειασ  

ςυντονιςμοφ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ για να υπερβοφμε τα προβλιματα ςτον τομζα των 

εμβολιαςμϊν  για χάρθ τθσ δθμόςιασ υγείασ. Η Κοινι Δράςθ προςφζρει μια μοναδικι 

ευκαιρία».  

Η Κοινι Δράςθ ζχει διάρκεια τριϊν χρόνων και χρθματοδοτείται με  5.800.000 ευρϊ, 

περιλαμβανομζνου κονδυλίου  3.500.000 ευρϊ από το Πρόγραμμα Υγείασ τθσ ΕΕ. Δεκαεπτά 

κράτθ-μζλθ ςυμμετζχουν ωσ εταίροι κακϊσ επίςθσ και θ Νορβθγία, θ Σερβία και θ Βοςνία-

Ερηεγοβίνθ. Ανάμεςα ςτουσ ςυνεργαηόμενουσ φορείσ περιλαμβάνονται πολλοί διεκνείσ και 

εκνικοί οργανιςμοί  όπωσ ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ, ο Οργανιςμόσ για τθν 

Οικονομικι Συνεργαςία και Ανάπτυξθ, θ Ευρωπαϊκι Αρχι για τα Φάρμακα, πανεπιςτιμια, 

ενϊςεισ και ςυνομοςπονδίεσ, που κα διαφωτίηουν τθν Κοινι Δράςθ με τθν 

εμπειρογνωμοςφνθ τουσ και κα διαςφαλίςουν τθ ςυνοχι με τισ τρζχουςεσ πρωτοβουλίεσ. 
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