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Ο εκβνιηαζκόο απνηειεί κηα από ηηο πην απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο δεκόζηαο πγείαο θαη ηαπηόρξνλα
καθξνρξόληα επέλδπζε ζηελ πγεία θαη επεκεξία ησλ παηδηώλ. 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.
Tα νθέιε ηνπ εκβνιηαζκνύ όκσο θαηαλέκνληαη άληζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε πνιιά παηδηά λα ζηεξνύληαη
ηελ πξνζηαζία πνπ δηθαηνύληαη. Έλα ζηα 15 βξέθε ζηελ Δπξώπε δελ έρεη εκβνιηαζηεί κε ηελ πξώηε δόζε εκβνιίνπ
έλαληη ηεο ηιαξάο ην 2016, ελώ έλα ζηα 21 δελ έιαβε όιεο ηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο εκβνιίνπ έλαληη ηεο δηθζεξίηηδαο,
ηεηάλνπ θαη θνθθύηε. Η εθαξκνγή εκβνιίνπ έλαληη ινηκώμεσλ από HPV παξακέλεη θάησ από 50% ζε νξηζκέλεο ρώξεο.
Η Εσρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιαζμού πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θέηνο ζηηο 23-29 Απριλίοσ 2018, απνηειεί κία
πξσηνβνπιία, ε νπνία εθαξκόδεηαη από ηα θξάηε κέιε θαη ζπληνλίδεηαη από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο (ΠΟΥ).
Γηα κία εβδνκάδα, όιεο νη ρώξεο ελώλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο πηνζεηώληαο θνηλό ζύλζεκα, πνπ θέηνο είλαη "Protected
Together, #Vaccines Work”, νξγαλώλνληαο δξαζηεξηόηεηεο κε θύξην ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνύ ζρεηηθά κε
ηα νθέιε ησλ εκβνιίσλ ζε θάζε ζηάδην ηεο δσήο, σο αηνκηθό δηθαίσκα θαη θνηλσληθή επζύλε.
Με ηελ επθαηξία ηεο Δπξσπατθήο Δβδνκάδαο Δκβνιηαζκνύ θαη ππό ην ζύλζεκα «Ας προστατεσθούμε όλοι
μαζί - Λέμε “Ναι” στον εμβολιασμό», έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί δξάζεηο ελεκέξσζεο 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 Αθήνα – επί ηνπ πεδόδξνκνπ ηεο νδνύ Ερμού ζηε ζπκβνιή κε ηελ νδό Νίθεο, ηελ Τρίηη 24 Απριλίοσ
2018 θαη ώξα 10:00-16:00 θαη
• ζηε Θεζζαλονίκη – Πιαηεία Αριζηοηέλοσς, ηελ Πέκπηε 26 Απριλίοσ 2018 θαη ώξα 10:00-16:00
Η εθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ εκβνιηαζκνύ ηα πξνεγνύκελα 30 έηε νδήγεζε ζε ζεκαληηθά επηηεύγκαηα. Η Δπξσπατθή
Ήπεηξνο αλαθεξύρζεθε ην 2002 ειεύζεξε πνιηνκπειίηηδαο, γεγνλόο ην νπνίν δείρλεη πόζν απνηειεζκαηηθέο κπνξεί λα
είλαη νη ζηξαηεγηθέο εκβνιηαζκνύ. Οη πξόζθαηεο επηδεκίεο ηιαξάο, πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε πνιιέο Δπξσπατθέο ρώξεο θαη
ηε ρώξα καο, ηνλίδνπλ ηελ επζύλε πνπ έρνπλ όιεο νη ρώξεο λα εληζρύζνπλ ηα πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνύ σο κέηξν
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ λνζεκάησλ πνπ πξνιακβάλνληαη κε εκβνιηαζκό γηα ηα παηδηά, ηνπο ελήιηθεο, ηνπο
εξγαδόκελνπο ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο θαη γηα ηνπο πξόζθπγεο/κεηαλάζηεο.
Σην πιαίζην απηό εθαξκόδεηαη πξόγξακκα εκβνιηαζκνύ κε εκβόιηα πξνηεξαηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηε
γλσκνδόηεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Δκβνιηαζκώλ θαη εκβνιηάδνληαη παηδηά πνπ δηακέλνπλ ζε ρώξνπο θηινμελίαο
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πξνζθύγσλ/κεηαλαζηώλ. Τν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη εκβνιηαζκό γηα 10 λνζήκαηα θαη ρνξεγήζεθαλ πεξηζζόηεξεο
από 65.000 δόζεηο εκβνιίσλ κε ηελ κνξθή εμνξκήζεσλ καδηθνύ εκβνιηαζκνύ.
Οη εκβνιηαζκνί απνηεινύλ βαζηθό ζηόρν γηα ηε δηαθύιαμε ηεο Γεκόζηαο Υγείαο θαη έρνπλ απνδεδεηγκέλα
πςειό όθεινο ζε ζρέζε κε ην θόζηνο, θαη ηα εκβόιηα ρνξεγνύληαη δσξεάλ θαη πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ην
Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ Παηδηώλ/Δθήβσλ/Δλειίθσλ, όπσο απηό δηακνξθώλεηαη θάζε θνξά από ηελ Δζληθή
Δπηηξνπή Δκβνιηαζκώλ. Η νξζή ελεκέξσζε θαη δηακόξθσζε ησλ ζσζηώλ αληηιήςεσλ ησλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε ηε
ρξεζηκόηεηα ησλ εκβνιίσλ απνηειεί πξνηεξαηόηεηα, γηα ηελ νπνία όινη νη θνξείο πξέπεη λα ζπλεξγαζζνύλ πξνθεηκέλνπ
νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξόιεςε ησλ λνζεκάησλ πνπ πξνιακβάλνληαη κε εκβνιηαζκό λα είλαη απνηειεζκαηηθέο.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα λνζήκαηα πνπ πξνιακβάλνληαη κε εκβνιηαζκό θαζώο θαη ην Δζληθό
Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ www.keelpno.gr
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