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Θέμα: «Σσνέτεια ηφν δράζεφν για ηην εμβολιαζηική κάλσυη ηοσ παιδικού πληθσζμού ηφν 

προζθύγφν και μεηαναζηών ηης τώρας μας ένανηι ηης ιλαράς με ηην αρφγή ηης UNICEF και ηης 

Εσρφπαχκής Επιηροπής.» 

Σην πιαίζην πξναγσγήο ηεο Γεκόζηαο Υγείαο θαη πινπνίεζεο ηνπ Δκβνιηαζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ζε 

παηδηά επάισησλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ  ηεο ρώξαο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκόζηαο Υγείαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Υγείαο, ζπλερίδεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ UNICEF (Γηεζλέο Τακείν Δπείγνπζαο 

Βνήζεηαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Παηδηά) κε 23.000 λέεο δόζεηο εκβνιίνπ MMR έλαληη ηεο 

ηιαξάο, ηεο εξπζξάο θαη ηεο παξσηίηηδαο, ηα νπνία ειήθζεζαλ κε ρξεκαηνδόηεζε ηεο Γεληθήο 

Γηεύζπλζεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Δπηρεηξήζεσλ Αλζξσπηζηηθήο Βνήζεηαο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (DG-ECHO). 

Οη δξάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ηνπ παηδηθνύ πιεζπζκνύ πξνζθύγσλ θαη 

κεηαλαζηώλ ζηε ρώξα καο μεθίλεζαλ από ηελ έλαξμε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 

θαη ζπλερίδνληαη ηόζν ζηελ Ηπεηξσηηθή όζν θαη ζηε λεζησηηθή Διιάδα. Τν Πξόγξακκα Δκβνιηαζκνύ  

πινπνηείηαη ππό ην ζπληνληζκό ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκόζηαο Υγείαο, κε βαζηθό θνξέα πινπνίεζεο 

ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη κε ηε ζηήξημε ησλ Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ θαη έγθξηησλ Με Κπβεξλεηηθώλ 

Οξγαληζκώλ.  

Η UNICEF πνπ έρεη ππάξμεη ζεκαληηθόο αξσγόο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο κε ηελ παξνρή 62.200 

εκβνιίσλ (50.000 MMR, 11.000 PCV θαη 1.200 PCG) ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2016, πξνέβε ρζεο 14 Μαΐνπ 

2018 ζηελ παξάδνζε ησλ επηπιένλ 23.000 δόζεσλ εκβνιίνπ πξνο ην ΚΔΔΛΠΝΟ, ζηεξίδνληαο ηε 

ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σθνπόο ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο είλαη λα δηαηεξεζεί ην πςειό επίπεδν εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ηνπ 

παηδηθνύ πιεζπζκνύ ησλ πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ ηεο ρώξαο καο, ην νπνίν αδηακθηζβήηεηα 

ζπλέβαιε ζην γεγνλόο όηη ελ κέζσ επηδεκίαο ηιαξάο δελ ζεκεηώζεθε έμαξζε θξνπζκάησλ ηνπ 

λνζήκαηνο ζηνλ ελ ιόγσ πιεζπζκό. 

Δπηπιένλ, κε ηε ζπκβνιή απηή ζα εκβνιηαζηνύλ ηα άηνκα πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρώξα καο από ηηο 

πύιεο εηζόδνπ (λεζηά Βνξεηαλαηνιηθνύ Αηγαίνπ θαη Έβξνο). 

Με γλώκνλα ηνλ ζεβαζκό ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηθνύ πιεζπζκνύ ησλ πξνζθύγσλ ζηελ πγεία θαη 

ηε δηεπθόιπλζε ηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο νη πξνζπάζεηεο όισλ 

καο ζπλερίδνληαη. 

  


