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ΔΕΛΤΙΟ     ΤΥΠΟΥ  
 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα του ΙΣΠ, «Εμβολιασμός παιδιών: 

μύθοι και αλήθειες» στις 21/01/2017, όπου παρευρέθηκαν ιατροί, εκπαιδευτικοί, 

εκπρόσωποι φορέων, γονείς και πολίτες. Εκ των επίσημων φορέων, παρέστησαν ο 

εκπρόσωπος Μητροπολίτη Αρχιμ. Προκόπης Κόρδας, ο Περιφερειάρχης κ Κατσιφάρας 

Απόστολος, ο Περιφερειακός Δ/της Εκπαίδευσης Δυτ Ελλάδας κ Γιαννόπουλος Κώστας, η 

Πρόεδρος Ενωσης Συλλόγου Γονέων Αχαίας κ Συριώτη-Κυπραίου Φωτεινή, ο 

Αντιπρόεδρος του Φ.Σ.Α. κ Παπανικολόπουλος Δημήτρης, η Γραμματέας του Φ.Σ.Α. κα 

Τσάρα Μαρίνα, ο κος Κατερίνης Ιωάννης, μέλος ΔΣ Φ.Σ.Α., ο Πρόεδρος ΕΙΝΑ – κος 

Γιακουμής Τάσος, η Επισκέπτρια Υγείας από Δ/νση Υγείας Αχαΐας κ. Όλγα 

Πολυχρονοπούλου, η Δ/ντρια του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου Πατρών κα Μαρία Μαρκέτου, 

ο κος Πεσματζόγλου Σάββας, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων 54ου Δημοτικού σχολείου, ο 

Γραμματέας του ΙΣΠ κ Πατριαρχέας Γεώργιος, η ταμίας του ΙΣΠ κα Γατοπούλου 

Αικατερίνη, ο κος Καρβελάς Φώτιος και ο κος Παπαδέας Ευάγγελος, μέλη του ΔΣ του 

ΙΣΠ. 

Τα τελικά συμπεράσματα της ημερίδας αποτυπώνονται στα ακόλουθα σημεία: 

 

 Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δύο είναι οι μείζονες 

παρεμβάσεις με θετική επίδραση στη Δημόσια Υγεία : το καθαρό νερό και τα 

εμβόλια. 

 Η εφαρμογή μαζικού εμβολιασμού αποτελεί την πιο επιτυχημένη, ασφαλή 

και αποδοτική μέθοδο πρόληψης σοβαρών μεταδοτικών νοσημάτων. Από τα 

προγράμματα εμβολιασμού σώζονται 2-3 εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο (1 ζωή 

ανά λεπτό) και επιτυγχάνεται η εκρίζωση ασθενειών που ταλαιπώρησαν την 

ανθρωπότητα κατά το παρελθόν. Τα λοιμώδη νοσήματα τείνουν να εξαφανιστούν 

με τους εμβολιασμούς, όμως τα βακτηρίδια και οι ιοί που τα προκαλούν 
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εξακολουθούν και υπάρχουν στη φύση, έτοιμοι να επαναδραστηριοποιηθούν και να 

προσβάλλουν τους απροστάτευτους οργανισμούς.  

 Τα εμβόλια αποτελούν κατάκτηση της ανθρωπότητας, είναι ασφαλή αλλά 

δεν είναι τέλεια, καθώς ενδέχεται να παρουσιάσουν σπανίως, ανεπιθύμητες 

ενέργειες. 

 Τα σχήματα του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού παιδιών είναι 

υποχρεωτικά για την προστασία της ατομικής υγείας του παιδιού και της 

κοινωνίας. Το εμβολιαστικό σχήμα πρέπει να διενεργείται στις σωστές 

δοσολογίες και στα απαραίτητα χρονικά διαστήματα. Τα εμβόλια που εντάσσονται 

στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού είναι τα ακόλουθα: 1. Εμβόλιο Διφθερίτιδας-

κοκκύτη-τετάνου (DTaP), 2. Εμβόλιο κατά της πολυομελίτιδας (IPV),  3. Εμβόλιο 

κατά της αιμόφυλου ινφλουέντζας, 4. Εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου C 

(MCC),  5. Εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου (PCV), 6.Εμβόλιο κατά της 

ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς (MMR), 7. Εμβόλιο κατά της Ηπατίτιδας Β, 8. 

Εμβόλιο κατά της Ηπατίτιδας Α, 9. Εμβόλιο Ανεμοβλογιάς (Var), 10. Εμβόλιο ιού 

ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), 11. Εμβόλιο γρίππης, 12. Εμβόλιο ροταϊού, 13. 

Εμβόλιο φυματίωσης ( σε ειδικές περιπτώσεις). Δεν έχει εισαχθεί ο εμβολιασμός 

κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου Β στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, λόγω της 

χαμηλής επίπτωσης της νόσου στη χώρα μας. 

 Υπάρχουν ελλείψεις εμβολίων (κυρίως πολυδύναμων ) στην αγορά 

φαρμάκου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθημερινά προβλήματα στα 

δοσολογικά σχήματα των εμβολιασμών.  

 Οι ισχυρισμοί που προέρχονται από το αντιεμβολιαστικό κίνημα έχουν 

καταρριφθεί επιστημονικά όπως και η συσχέτιση εμβολιασμών με τον αυτισμό, τη 

λευχαιμία ή αυτοάνοσα νοσήματα. Οι στατιστικοί κίνδυνοι ύπαρξης ανεπιθύμητων 

επιδράσεων από τους εμβολιασμούς είναι αμελητέοι μπροστά στις επιπλοκές από 

τη νοσηρότητα των παιδιών από λοιμώδεις ασθένειες. 

 Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στους εμβολιασμούς των ανασφάλιστων 

(κυρίως οικογένειες Ρομά) τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας, μέσα από την 

κάλυψη του εμβολιασμού από τις δομές κοινωνικής ασφάλισης και εφεδρικά από 

τη συλλογική εθελοντική δράση του κοινωνικού ιατρείου του Ιατρικού Συλλόγου 

Πατρών 

 Ο ρόλος του παιδιάτρου είναι πολύ σημαντικός στην ενημέρωση των 

γονέων και στηρίζεται στην ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης, με παρουσίαση 

αντικειμενικών στοιχείων για τα οφέλη του εμβολιασμού κατά τρόπο υπεύθυνο και 

ψύχραιμο, αποφεύγοντας συνθήκες αυταρχισμού, εξαναγκασμού ή κλίματος 

πανικού στους γονείς.  
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 Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να προστατευθεί από δυνητικά σοβαρά 

μεταδοτικά νοσήματα, γεγονός που υποχρεώνει τους γονείς του να μεριμνήσουν για 

την ατομική προστασία της υγείας του.  

 Ο εμβολιασμός αποτελεί ναι μεν ατομικό δικαίωμα αλλά και κοινωνική 

υποχρέωση για τη δημιουργία τείχους ανοσίας και προστασίας της δημόσιας 

υγείας της κοινότητας. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη 

χρονική συγκυρία, όπου υπάρχει η δυνητική μεταβολή στα νοσολογικά δεδομένα 

της χώρας, λόγω της εισροής πληθυσμών με άγνωστο επιδημιολογικό φορτίο.  

 Η πρόληψη πρέπει να επαναπρογραμματιστεί στη συνείδηση των πολιτών 

και ιδίως των γονέων, ως μέγιστο όπλο για την προστασία της ατομικής υγείας 

των παιδιών τους. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΠ θα εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στο 

καθολικό αίτημα της κοινωνίας που είναι η εμπεριστατωμένη ενημέρωση στα 

επίμαχα θέματα δημόσιας υγείας σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς 

της πόλης.  

 

 

 


