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«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά» είναι το μήνυμα της
φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ – Παρότι ο εμβολιασμός
σώζει εκατομμύρια ζωές, σήμερα υπάρχουν παγκοσμίως
σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς
εμβολιασμένα παιδιά
Με φόντο το σφοδρό κύμα κορωνοϊού και την εμβολιαστική
εκστρατεία «Ελευθερία» για την αντιμετώπιση της λοίμωξης covid-19
εορτάζεται εφέτος η Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης, υπό την
αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και στη χώρα μας
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας (ΕΠΕ).
«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά», είναι το μήνυμα της εφετινής
εκστρατείας του ΠΟΥ, που κατά την τελευταία εβδομάδα κάθε
Απριλίου, στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την
προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες. Όσο περισσότεροι
άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του κορωνοϊού SARS-Cov2, τόσο θα
έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια
και οι αποστάσεις.

Τα εμβόλια θωρακίζουν τα παιδιά
Διφθερίτιδα, τέτανος, κοκκύτης, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά,
παρωτίτιδα, ανεμοβλογιά και έρπης ζωστήρ,
μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις,
ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από
ροταϊό και λοιμώξεις από HPV: πλήθος λοιμωδών νοσημάτων έχουν
εξαλειφθεί ή περιοριστεί σήμερα χάρη στον εμβολιασμό.
Είναι κοινός τόπος ότι ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε
χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και

οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας,
παγκοσμίως. Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε, υπενθυμίζει
η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία, ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς,
μιας ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια
ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση
του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως σχεδόν
20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα
παιδιά.

Τα εμβόλια «όπλα» για την υγεία των 50άρηδων
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να
κάνουν εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να
εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί το
ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η γρίπη και
ο πνευμονιόκοκκος.
Το εμβόλιο γρίπης
, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή
Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες
υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των 60
ετών και στους Επαγγελματίες Υγείας.Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται
σε ετήσια βάση, λόγω της μεταβολής των τύπων του ιού που
προκαλούν κάθε χρόνο την γρίπη. Η ανοσία από προηγούμενες
λοιμώξεις ή εμβολιασμούς δεν προλαμβάνει τη λοίμωξη από τους
διαφορετικούς τύπους του ιού που κυκλοφορούν κάθε χειμώνα και τη
σχετιζόμενη νόσο. Για το λόγο αυτό το εμβόλιο περιέχει ετησίως τους 3
συχνότερους τύπους του ιού της γρίπης που κυκλοφορούν το
συγκεκριμένο διάστημα.

Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια
νοσήματα αλλά και οι άνω των 50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και
το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς
θωρακισμένοι και έναντι της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, καθώς η
πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς
λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).

Η συμβολή των εμβολίων στην αντιμετώπιση της επιδημίας
Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο
από νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και
ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα συστήματα
υγείας με την πανδημία της νόσου COVID-19, ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας (WHO) επισημαίνει σε μια πρόσφατη δημοσίευσή
του: «Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας
από πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα
επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού
εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη
των ασθενών με COVID-19».
Στη χώρα μας έχουν καταγραφεί περισσότερα από 332.000
κρούσματα και 10.000 θάνατοι οδηγώντας σε οριακό σημείο αντοχής
το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως και των υπολοίπων Ευρωπαϊκών
χωρών. Η πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού καθώς και ο αυξημένος
αριθμός εισαγωγών σοβαρών περιστατικών με CΟVID-19 σε ΜΕΘ και
θανάτων, τονίζουν την ευθύνη για ενίσχυση των προγραμμάτων
εμβολιασμού, ως μέτρο ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο των
νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό σε όλες τις ηλικιακές
ομάδες, όπως και σε εργαζόμενους σε χώρους παροχής υπηρεσιών

υγείας.
Τα ίδια τα εμβόλια συνεχίζουν να εξελίσσονται, με μέγιστη απόδειξη την
κυκλοφορία των γενετικών εμβολίων (mRNA εμβολίων) κατά του
κορωνοϊού, φέρνοντάς μας πιο κοντά σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από
τον όγκο της φυματίωσης και του καρκίνου του τραχήλου της
μήτρας, και καταλήγοντας να υποφέρουμε από παιδικές ασθένειες
όπως η ιλαρά. Είναι σημαντικό, ενώ ο κόσμος επικεντρώνεται σε
εξαιρετικά σημαντικά νέα εμβόλια για την προστασία από την COVID19, παραμένει ανάγκη η διασφάλιση ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις
εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν
εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα
σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.

«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά», τo μήνυμα του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Εβδομάδα
Ανοσοποίησης
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ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑ 15:01
Στον Αρειο Πάγο για να καταθέσει συμπληρωματικό υπόμνημα στις 5 Μαΐου ο δικηγόρος του
γηροκομείου Χανίων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14:54
Standard & Poor’s: Αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών τραπεζών
ΚΟΣΜΟΣ 14:53
Ρωσία-κορωνοϊός: 7.848 νέα κρούσματα και 387 θάνατοι σε ένα 24ωρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14:51
Γεραπετρίτης: Σχιζοφρενική η δήλωση Τσίπρα για το εμβόλιο της Astrazeneca

ΓΥΝΑΙΚΑ 14:50
Το νυχτικό από τα Oysho που φοριέται και ως φόρεμα -Ρομαντικό και αέρινο, στα 26 ευρώ
ΚΟΣΜΟΣ 14:48
Γαλλία: Ο Μακρόν αποφάσισε τη σύλληψη 10 πρώην μελών των Ερυθρών Ταξιαρχιών, έπειτα
από αίτημα της Ιταλίας
ΥΓΕΙΑ 14:46
«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά», τo μήνυμα του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Εβδομάδα
Ανοσοποίησης
ΕΛΛΑΔΑ 14:28
Πάσχα: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα -Πότε κλείνουν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14:27
Γεραπετρίτης: «Διαβατήριο» για τη σωτηρία και την ανάκαμψη, το εμβόλιο
ΕΛΛΑΔΑ 14:25
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την ανάπτυξη των επενδύσεων σε φαρμακευτική
κάνναβη -Τι περιλαμβάνει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14:19
ΝΔ: Ο Τσίπρας κάλυψε πλήρως τον Τζανακόπουλο -Ισχυρίστηκε ότι οι Ελληνες δεν κατάλαβαν τι
άκουσαν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14:18
Ηλιόπουλος κατά Πελώνη: Η διαστρέβλωση όσων είπε ο Τσίπρας αποδεικνύει τον κυνισμό της
κυβέρνησης
ΕΛΛΑΔΑ 14:12
Με χειροπέδες στην Εισαγγελία ο Μένιος Φουρθιώτης -Εκρυβε το πρόσωπό του από τις
κάμερες [εικόνες & βίντεο]
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14:09
Γεωργιάδης: Σήμερα ξεκινά η καταβολή των χρημάτων για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7
ΚΟΣΜΟΣ 14:06

Κορωνοϊός -Πολωνία: Πιθανή άρση του μέτρου της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους από μέσα
Μαϊού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14:02
Λιβάνιος: «Υπάρχει πλέον κράτος και δουλεύει»
ΕΛΛΑΔΑ 14:02
Τι προβλέπει η νέα Επενδυτική Συμφωνία της Ελληνικός Χρυσός με το Δημόσιο -Η
«ακτινογραφία» της μεγάλης επένδυσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13:59
Κυπριακό -Δένδιας: Πλήρης συντονισμός με την κυπριακή πλευρά και προσήλωση στις βασικές
αρχές επίλυσης
ΖΩΗ 13:58
Αγριο κράξιμο σε νύφη για την... «αγενή» λίστα με κανόνες για τους καλεσμένους της -«Δεν
είναι κρατούμενοι»
ΕΛΛΑΔΑ 13:57
Πάσχα 2021: Χαμός στα ΚΤΕΛ -Ατελείωτα τα δέματα από την επαρχία με κρέατα, αυγά,
κουλούρια [εικόνες]
ΕΛΛΑΔΑ 13:45
Ανακοινώσεις Χαρδαλιά το απόγευμα -Πληροφορίες για άρση SMS και διαδημοτικές
μετακινήσεις
ΕΛΛΑΔΑ 13:45
Θεμιστοκλέους για εμβολιασμούς: Για τους 40-44 θα ανοίξουν όλα τα εμβόλια -Αρχές Μαΐου
θα γνωρίζουμε πότε
ΓΥΝΑΙΚΑ 13:38
Βικτόρια Μπέκαμ: Η λεπτομέρεια στο παπούτσι που απογειώνει το look και την συναντάμε στη
νέα της συλλογή [εικόνες]
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13:36
Ο «Επιτάφιος» του Μίκη Θεοδωράκη από τη Λυρική -Σε μετάδοση από τη ΕΡΤ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13:35

Ιδρυμα Ωνάση: Ενας animator και ένας ράπερ «πειράζουν» τέσσερα ποιήματα του Καβάφη
[βίντεο]
ΕΛΛΑΔΑ 13:32
Καθημερινοί έλεγχοι για τα μέτρα: 865 παραβάσεις τη Μ. Τρίτη, οι 740 για μετακινήσεις
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 13:30
Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο μικρό SUV της Hyundai;
ΕΛΛΑΔΑ 13:24
Σχολεία: Πώς δικαιολογούνται οι απουσίες για όσους διαμένουν με ευπαθή άτομα -Η
προθεσμία
ΖΩΗ 13:23
Survivor 4: Ποιον δείχνουν για νικητή του ριάλιτι τα στοιχήματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13:19
Γεννηματά: Ο εμβολιασμός είναι δικαίωμα στη ζωή -Να μην αφήσουμε την ελπίδα να πάει
χαμένη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13:18
Καραμανλής: Ηδη στον αέρα μέρος διαγωνισμού για 800 λεωφορεία -Ξεμπλοκάρουμε
σιδηροδρομικά έργα της επόμενης 15ετίας
ΚΟΣΜΟΣ 13:17
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης: Χαίρομαι για την έμφαση που
δίνει σε καίριους τομείς
ΕΛΛΑΔΑ 13:16
Θεσσαλονίκη: Σε γιορτινό κλίμα το Καπάνι -Αυξημένη η κίνηση έως και 20% -Πού κυμαίνονται
οι τιμές
GASTRONOMIE 13:12
Συνταγή για babka: Eβραϊκό τσουρέκι με σοκολάτα, αφράτο και λαχταριστό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13:11
Μίχαλος: Το πρόβλημα της αγοράς εργασίας είναι ότι δεν διαθέτουμε ισχυρή παραγωγική
βάση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13:09
Βαρβιτσιώτης: Στόχος της Ελλάδας να υπάρχει εποικοδομητικός διάλογος με την Τουρκία –
Καμία πρόκληση δεν θα μένει αναπάντητη
ΖΩΗ 13:05
Ετσι απάντησε η Γιούλικα Σκαφιδά στον Αλέξη Παππά για το «ο καθένας μπορεί να κάθεται
στην τουαλέτα του...»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13:00
ΟΑΕΔ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το βελτιωμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής
ευκαιρίας για 3.000 ανέργους
ΕΛΛΑΔΑ 12:55
Στον εισαγγελέα για εγκληματική οργάνωση ο Μένιος Φουρθιώτης και δύο συνεργοί του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12:54
Πελώνη για δήλωση Τσίπρα περί «ξεστοκαρίσματος» του εμβολίου Astrazeneca: Ξεπέρασε και
τον χειρότερο εαυτό του
ΕΛΛΑΔΑ 12:49
Χανιά: Στην Εισαγγελία Εφετών οι δικηγόροι του γηροκομείου -Αιχμές για την διαδικασία,
ζητούν να καταθέσουν 50 μάρτυρες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12:48
ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για τις αργίες του Πάσχα -Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι
ΚΟΣΜΟΣ 12:47
Κυπριακό: Αρνητικός ο Γκουτέρες στις προτάσεις Τατάρ - «Κανείς δεν δέχεται λύση δύο
κρατών»
ΚΟΣΜΟΣ 12:46
Νέα Υόρκη: Η μεθυσμένη 32χρονη, που θέρισε με το αμάξι της τον ομογενή αστυνομικό, έπινε
λίγες ώρες νωρίτερα σφηνάκια κι έλεγε «f@@k the police»
ΕΛΛΑΔΑ 12:42
Σάμος: Σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο στο Πυθαγόρειο -Τι είναι η ηλιακή άλως [εικόνες]
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12:34

Πλήρης στήριξη Τσίπρα σε Τζανακόπουλο για τις «εκκαθαρίσεις» στο Δημόσιο
ΖΩΗ 12:32
Viral βίντεο: Η αντίδραση πρώην αστυνομικού σκύλου όταν ακούει τη λέξη «κοκαΐνη»
ΓΥΝΑΙΚΑ 12:31
H Μαρία Βοσκοπούλου υιοθέτησε την ανοιξιάτικη τάση στα τζιν -Η κόρη της Αντζελας Γκερέκου
με μοδάτο look [εικόνα]
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 12:29
H MINI γιορτάζει τα 20ά γενέθλιά της
ΚΟΣΜΟΣ 12:25
Επίτροπος Δικαιοσύνης ΕΕ για πράσινο πιστοποιητικό: Αμεση δράση για ένα αξιόπιστο
εργαλείο όσο το δυνατόν συντομότερα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
28/04/2021 14:46
«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά». Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ
για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης -που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία
εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) και στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την
προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.

Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από τις
πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως,
αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία.

Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς, μιας θανατηφόρας
ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο,
τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.

Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει από λοιμώδη
νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα,
ανεμεβλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις,

ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά,
εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή
μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.

Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια, όπως ισχύει και για
τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί το
ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης,
είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά
προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα),
σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών και στους επαγγελματίες υγείας. Οι ασθενείς υψηλού
κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των 50 ετών θα πρέπει να έχουν
λάβει και το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και
έναντι της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς η
πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).

«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από πνευμονιόκοκκο, γρίπη και
κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού
ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών
με COVID-19», επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από
νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η
πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου COVID-19.

«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά»
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα και στόχους που μας
ενδιαφέρουν περισσότερο.

Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα έρχονται πιο κοντά
φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας
φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες. Τα εμβόλια δημιουργούν
γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη
μετάδοση ασθενειών.

Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, τονίζει η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο

σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του παιδικού
όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν και
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών.

Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις εμβολιασμοί.
Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της
παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η
πολιομυελίτιδα.

«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά με το θέμα του
εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ
στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό
που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία» υπογραμμίζει.
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/ygeia/embolia-mas-fernoyn-pio-konta-poypagkosmia-ebdomada-anosopoiisis

Εκστρατεία ΠΟΥ για την
Παγκόσμια Εβδομάδα
Ανοσοποίησης: «Τα εμβόλια
μας φέρνουν πιο κοντά»

Φωτογραφία αρχείου Reuters
•
•
•

Τα εμβόλια κυριαρχούν στο μήνυμα της φετινής εκστρατείας
του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης -που

γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου
(24-30/4) με το μότο να είναι «τα εμβόλια μας φέρνουν πιο
κοντά».
Στόχος του ΠΟΥ η προώθηση της χρήσης εμβολίων για την
προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και
αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και
οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας,
παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία.als
afspeelkwaliteit
Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς,
μιας θανατηφόρας ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500
εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα.
Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός
προστατεύει από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο,
κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και
έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές
λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και
λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν
σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή
μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν
εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η
υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα
επιδημιών από νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το
εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα
στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό
που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα
τα άτομα άνω των 60 ετών και στους επαγγελματίες υγείας. Οι
ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και
οι άνω των 50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι
του πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι
της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι

κι αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν
νοσήσουν από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από
πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα
επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού
εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την
υποστήριξη των ασθενών με COVID-19», επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια
προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που
δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να
ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την
πανδημία της νόσου COVID-19.

Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη
διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές,
ορόσημα και στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2,
θα έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για
ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με
πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες. Τα εμβόλια
δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους
μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της
Δημόσιας Υγείας, τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και
σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και
επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη
του παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα
εμβόλια παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως
αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι
συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που
δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας,

αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η
πολιομυελίτιδα.
«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων)
σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή.
Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην
οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως
δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία»
υπογραμμίζει.
Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ

ΠΟΥ για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης: «Τα
εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά»
ΚΟΣΜΟΣ29.04.2021 05:33Newsroom
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από τις
πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας

«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά». Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής
εκστρατείας του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης -που
γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) και
στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων
όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως
ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον
τομέα της υγείας, παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία. Το
πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς, μιας
θανατηφόρας ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια
ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του
εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Διαβάστε ακόμη: Εμβόλιο Johnson & Johnson: Θα χορηγείται σε όλους
τους πολίτες άνω των 18 ετών
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει από
λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα,
ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα,
μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β,

γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά,
εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη
εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια, όπως
ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του
πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η
γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται
κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον
πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα
τα άτομα άνω των 60 ετών και στους επαγγελματίες υγείας. Οι ασθενείς υψηλού
κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των 50 ετών θα
πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να είναι
επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την
οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται
αν νοσήσουν από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
Ακολούθησε το Έθνος στο Google News! Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς
λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr

«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από πνευμονιόκοκκο,
γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη
διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και
επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19»,
επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από
νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να
ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της
νόσου COVID-19.

«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά»
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα και
στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Όσο περισσότεροι άνθρωποι
εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα
αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας
φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες. Τα εμβόλια
δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και
μεγάλους, αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας,
τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και σημειώνει ότι η Ελλάδα
διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά
προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο και του εφηβικού και του
ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται
σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων,
όπως αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις
εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν
εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε

κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα. «Η ταχεία
κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά με το θέμα του
εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή
εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης
στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία»
υπογραμμίζει.

Πρόληψη των αναπνευστικών νόσων με εμβόλιο συνιστά ο
ΠΟΥ

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης στις 24 - 30
Απριλίου, στοχεύει φέτος στην προαγωγή του
εμβολιασμού κατά του κοροναϊού, αλλά και των λοιπών
παθήσεων που προλαμβάνονται με εμβόλιο, χτίζοντας
την εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό
που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία
in.gr
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Πρόληψη των αναπνευστικών νόσων και της νοσηλείας ασθενών με πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη, μέσω εμβολιασμού,
συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ώστε να επιτραπεί μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού,
φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19.

Στο μήνυμα του ΠΟΥ για την προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον
εμβολιασμό μπορεί να βοηθήσει να ελεγχθεί και η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου COVID19, αναφέρεται η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης – που γιορτάζεται
κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) και η οποία στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την
προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Οι συντονίστριες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας κ.κ. Παρασκευή Κατσαούνου, Aδαμαντία Λιαπίκου και Βασιλική
Γεωργακοπούλου επισημαίνουν πως η παγκόσμια κοινότητα έχει διαχρονικά καταγράψει μεγάλες πανδημίες από μολυσματικά
νοσήματα, με υψηλό τίμημα αυξημένης νοσηρότητας και θνησιμότητας και τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις.
Σήμερα η ανθρωπότητα δοκιμάζεται σκληρά από την πρωτοφανή πανδημία SARS-COV-2, η οποία έχει οδηγήσει σε οριακό σημείο
αντοχής το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τόσο της χώρας μας, όσο και των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών.
Η πανδημία και ο αυξημένος αριθμός εισαγωγών σοβαρών περιστατικών με CΟVID-19 σε ΜΕΘ και θανάτων, τονίζουν την ευθύνη
για ενίσχυση των προγραμμάτων εμβολιασμού, ως μέτρο ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο των νοσημάτων που προλαμβάνονται
με εμβολιασμό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, όπως και σε εργαζόμενους σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.
Πιο κοντά με εμβόλιο
To σύνθημα της φετινής εκστρατείας του WHO για την εβδομάδα ανοσοποίησης είναι: «Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά».

•
•

•

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές,
ορόσημα και στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2,
θα έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για
ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά
με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες.
Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά,
προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη
μετάδοση ασθενειών.

Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας. Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και
επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα
πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Τα ίδια τα εμβόλια συνεχίζουν να εξελίσσονται, με μέγιστη απόδειξη την κυκλοφορία των γενετικών εμβολίων (mRNA εμβολίων)
κατά του κοροναϊού, φέρνοντάς μας πιο κοντά σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον όγκο της φυματίωσης και του καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας, και καταλήγοντας να υποφέρουμε από παιδικές ασθένειες όπως η ιλαρά. Είναι σημαντικό, ενώ ο κόσμος
επικεντρώνεται σε εξαιρετικά σημαντικά νέα εμβόλια για την προστασία από την COVID-19, παραμένει ανάγκη η διασφάλιση ότι
δεν θα χαθούν οι συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της
παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.
Προγράμματα εμβολιασμού
Όπως τονίζουν οι πνευμονολόγοι της ΕΠΕ, ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως ως μια
από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως. Το πρώτο εμβόλιο που
ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς. Η ευλογιά ήταν μια θανατηφόρα ασθένεια που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500
εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε
πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο,
κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και
πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά,
εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.

Στους ενήλικες
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να
εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η γρίπη και
ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά
προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών
και στους Επαγγελματίες Υγείας. Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση, λόγω της μεταβολής των τύπων του ιού που
προκαλούν κάθε χρόνο την γρίπη. Η ανοσία από προηγούμενες λοιμώξεις ή εμβολιασμούς δεν προλαμβάνει τη λοίμωξη από τους
διαφορετικούς τύπους του ιού που κυκλοφορούν κάθε χειμώνα και τη σχετιζόμενη νόσο. Για το λόγο αυτό το εμβόλιο περιέχει
ετησίως τους 3 συχνότερους τύπους του ιού της γρίπης που κυκλοφορούν το συγκεκριμένο διάστημα.
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των 50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το
εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την
οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη,
SARScov2).
Οι αρνητές των εμβολίων
Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την
απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον
εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία.
Η εκστρατεία του ΠΟΥ
Οι στόχοι της είναι:

1. Ενισχύστε την εμπιστοσύνη στα εμβόλια για να διατηρήσετε και να
αυξήσετε την αποδοχή του εμβολίου
2. Αύξηση των επενδύσεων σε εμβόλια, συμπεριλαμβανομένης της ρουτίνας
ανοσοποίησης, για την άρση των εμποδίων στην πρόσβαση

Ποιο είναι το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε και
εξαφάνισε ασθένεια που σκότωσε 500 εκατ. ανθρώπους

Μήνυμα ΠΟΥ για την Παγκόσμια Εβδομάδα
Ανοσοποίησης: Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά
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Στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από
ασθένειες στοχεύει η Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης -που γιορτάζεται κάθε χρόνο την
τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4)- με το φετινό μήνυμα του ΠΟΥ να είναι «Τα
εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά».
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από
τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας,
παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.
Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς, μιας θανατηφόρας
ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον
κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε
πλήρως.
ADVERTISING
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει από λοιμώδη
νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα,
ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις,
ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα
αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη
εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.

Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια, όπως ισχύει και
για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού και να
αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το
εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή
Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου
(χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών και στους επαγγελματίες υγείας. Οι
ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των 50 ετών
θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς
θωρακισμένοι και έναντι της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν
έτσι κι αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς
λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από πνευμονιόκοκκο, γρίπη και
κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού
ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών
με COVID-19», επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο
από νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να
ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου
COVID-19.

«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά»
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα και στόχους που
μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα έρχονται πιο κοντά
φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια
μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες. Τα εμβόλια
δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους,
αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, τονίζει η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο
σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του

παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν
και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις εμβολιασμοί.
Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της
παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η
πολιομυελίτιδα.
«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά με το θέμα
του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία
του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως
δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία» υπογραμμίζει.

«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά», τo μήνυμα της
φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ για την Παγκόσμια
Εβδομάδα Ανοσοποίησης
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ /Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, 13:37:45 / Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά". Αυτό είναι το μήνυμα της
φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Εβδομάδα
Ανοσοποίησης -που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα
του Απριλίου (24-30/4) και στοχεύει στην προώθηση της χρήσης
εμβολίων για την προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται
ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές
παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρία.

Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς,
μιας θανατηφόρας ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500
εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά
τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός
προστατεύει από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο,
κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και
έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις,
ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από
HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως
σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα
παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν
εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η
υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα
επιδημιών από νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το
εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον
Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει
στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω
των 60 ετών και στους επαγγελματίες υγείας. Οι ασθενείς υψηλού
κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των 50
ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του
πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της
πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι
αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν
από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από
πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα
επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού
εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη
των ασθενών με COVID-19», επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να
περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που δυνητικά
προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η
πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου
COVID-19.

"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά"
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές,
ορόσημα και στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα
έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια
και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς
άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες. Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες
από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους,
αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της
Δημόσιας Υγείας, τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και
σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και
επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του
παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια
παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό
διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι
συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν
έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας,
αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η
πολιομυελίτιδα.
«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων)
σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε
αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην
οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως
δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία»
υπογραμμίζει.

Είναι κοινός τόπος ότι ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και
αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά
αποδοτικές παρεμβάσεις

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά» είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας
του ΠΟΥ – Παρότι ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές, σήμερα υπάρχουν
παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς
εμβολιασμένα παιδιά
Με φόντο το σφοδρό κύμα κορωνοϊού και την εμβολιαστική εκστρατεία
«Ελευθερία» για την αντιμετώπιση της λοίμωξης covid-19 εορτάζεται εφέτος
η Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και στη χώρα μας της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρίας (ΕΠΕ).
«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά», είναι το μήνυμα της εφετινής
εκστρατείας του ΠΟΥ, που κατά την τελευταία εβδομάδα κάθε Απριλίου,
στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων
όλων των ηλικιών από ασθένειες. Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται

κατά του κορωνοϊού SARS-Cov2, τόσο θα έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς
θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις.

Τα εμβόλια θωρακίζουν τα παιδιά
Διφθερίτιδα, τέτανος, κοκκύτης, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα,
ανεμοβλογιά και έρπης ζωστήρ, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές
λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από
ροταϊό και λοιμώξεις από HPV: πλήθος λοιμωδών νοσημάτων έχουν
εξαλειφθεί ή περιοριστεί σήμερα χάρη στον εμβολιασμό.
Είναι κοινός τόπος ότι ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο
και αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά
αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως. Το πρώτο
εμβόλιο που ανακαλύφθηκε, υπενθυμίζει η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρία, ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς, μιας ασθένειας που οδήγησε στον
θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο
αιώνα. Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20
εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Τα εμβόλια «όπλα» για την υγεία των 50άρηδων
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να
κάνουν εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η
υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από
νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος.
Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον
Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει
στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των 60
ετών και στους Επαγγελματίες Υγείας.Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται σε
ετήσια βάση, λόγω της μεταβολής των τύπων του ιού που προκαλούν κάθε
χρόνο την γρίπη. Η ανοσία από προηγούμενες λοιμώξεις ή εμβολιασμούς δεν
προλαμβάνει τη λοίμωξη από τους διαφορετικούς τύπους του ιού που
κυκλοφορούν κάθε χειμώνα και τη σχετιζόμενη νόσο. Για το λόγο αυτό το
εμβόλιο περιέχει ετησίως τους 3 συχνότερους τύπους του ιού της γρίπης που
κυκλοφορούν το συγκεκριμένο διάστημα.
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι

άνω των 50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι
του πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της
πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της
αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
Η συμβολή των εμβολίων στην αντιμετώπιση της επιδημίας
Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που
δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η
πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου COVID19, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) επισημαίνει σε μια πρόσφατη
δημοσίευσή του: «Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας
από πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει
τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων
και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19».
Στη χώρα μας έχουν καταγραφεί περισσότερα από 332.000 κρούσματα και
10.000 θάνατοι οδηγώντας σε οριακό σημείο αντοχής το Εθνικό Σύστημα
Υγείας, όπως και των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών. Η πρόσφατη πανδημία
του κορωνοϊού καθώς και ο αυξημένος αριθμός εισαγωγών σοβαρών
περιστατικών με CΟVID-19 σε ΜΕΘ και θανάτων, τονίζουν την ευθύνη για
ενίσχυση των προγραμμάτων εμβολιασμού, ως μέτρο ζωτικής σημασίας για
τον έλεγχο των νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό σε όλες τις
ηλικιακές ομάδες, όπως και σε εργαζόμενους σε χώρους παροχής υπηρεσιών
υγείας.
Τα ίδια τα εμβόλια συνεχίζουν να εξελίσσονται, με μέγιστη απόδειξη την
κυκλοφορία των γενετικών εμβολίων (mRNA εμβολίων) κατά του
κορωνοϊού, φέρνοντάς μας πιο κοντά σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον
όγκο της φυματίωσης και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, και
καταλήγοντας να υποφέρουμε από παιδικές ασθένειες όπως η ιλαρά. Είναι
σημαντικό, ενώ ο κόσμος επικεντρώνεται σε εξαιρετικά σημαντικά νέα
εμβόλια για την προστασία από την COVID-19, παραμένει ανάγκη η διασφάλιση
ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών
παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας
πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η
πολιομυελίτιδα.

ΠΟΥ: Τα εμβόλια μας φέρνουν
πιο κοντά - Τo μήνυμα της
φετινής εκστρατείας για την
Παγκόσμια Εβδομάδα
Ανοσοποίησης
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"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά". Αυτό είναι
το μήνυμα της φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ για
την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης -που
γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα

του Απριλίου (24-30/4) και στοχεύει στην
προώθηση της χρήσης εμβολίων για την
προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από
ασθένειες.
Οεμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως ως μια
από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της
υγείας, παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία.

ADVERTISING
Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς, μιας θανατηφόρας
ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο,
τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.

Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει από
λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά,
ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και
πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό
και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα
παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα
παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια, όπως
ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού
και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η γρίπη και ο
πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση
μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει
στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών
και στους επαγγελματίες υγείας. Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια
νοσήματα αλλά και οι άνω των 50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο
έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της
πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς η
πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη,
SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από πνευμονιόκοκκο, γρίπη
και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα
αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την

υποστήριξη των ασθενών με COVID-19», επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να
περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον
εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα συστήματα
υγείας με την πανδημία της νόσου COVID-19.
"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά"
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα και στόχους
που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα έρχονται πιο
κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά
τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες. Τα
εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και
μεγάλους, αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας,
τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα
από τα πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην
κάλυψη του παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια
παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις
εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί
κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών
ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.
«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά με το
θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή
εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον
εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία»
υπογραμμίζει.
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Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο
κοντά»
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«Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και
μεγάλους, αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών» αναφέρει ο Παγκόσμιος Ιργανισμός Υγείας
στο μήνυμά του για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης

"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά". Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Παγκόσμια Εβδομάδα
Ανοσοποίησης -που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-

30/4) και στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων
όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως ως μια
από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας,
παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία.
Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς, μιας θανατηφόρας
ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον
κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε
πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει από λοιμώδη
νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά,
παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και
πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και
λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως
σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια, όπως ισχύει
και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού και να
αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος.
Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή
Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου
(χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών και στους επαγγελματίες υγείας.
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των 50
ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να είναι
επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία
κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν
από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από πνευμονιόκοκκο, γρίπη
και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα
αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την
υποστήριξη των ασθενών με COVID-19», επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να
περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον
εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας
με την πανδημία της νόσου COVID-19.

"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά"
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα και στόχους που
μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα έρχονται πιο κοντά
φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια
μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες. Τα εμβόλια

δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους,
αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, τονίζει
η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα
πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του
παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται
δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις
εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη
διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών,
όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.
«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά με το θέμα
του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή
εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον
εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία»
υπογραμμίζει.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

•

Δημόσια υγεία

Με φόντο την πανδημία
και τα εμβόλια για τον
κορωνοϊό η Παγκόσμια
Εβδομάδα Ανοσοποίησης
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«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά» είναι το μήνυμα της φετινής
εκστρατείας του ΠΟΥ – Παρότι ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια
ζωές, σήμερα υπάρχουν παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη
εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα παιδιά
Με φόντο το σφοδρό κύμα κορωνοϊού και την εμβολιαστική εκστρατεία
«Ελευθερία» για την αντιμετώπιση της λοίμωξης covid-19 εορτάζεται
εφέτος η Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης, υπό την αιγίδα
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και στη χώρα μας
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας (ΕΠΕ).
«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά», είναι το μήνυμα της εφετινής
εκστρατείας του ΠΟΥ, που κατά την τελευταία εβδομάδα κάθε Απριλίου,
στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων
όλων των ηλικιών από ασθένειες. Όσο περισσότεροι άνθρωποι
εμβολιάζονται κατά του κορωνοϊού SARS-Cov2, τόσο θα έρχονται πιο
κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι
αποστάσεις.
Τα εμβόλια θωρακίζουν τα παιδιά
Διφθερίτιδα, τέτανος, κοκκύτης, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά,
παρωτίτιδα, ανεμοβλογιά και έρπης ζωστήρ,
μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και
Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από HPV: πλήθος
λοιμωδών νοσημάτων έχουν εξαλειφθεί ή περιοριστεί σήμερα χάρη στον
εμβολιασμό.
Είναι κοινός τόπος ότι ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο
και αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά
αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως. Το πρώτο
εμβόλιο που ανακαλύφθηκε, υπενθυμίζει η Ελληνική Πνευμονολογική

Εταιρία, ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς, μιας ασθένειας που οδήγησε στον
θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον
τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε
πλήρως.
Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20
εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Τα εμβόλια «όπλα» για την υγεία των 50άρηδων
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να
κάνουν εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί
η υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών
από νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος.
Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον
Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει
στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των
60 ετών και στους Επαγγελματίες Υγείας.Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται
σε ετήσια βάση, λόγω της μεταβολής των τύπων του ιού που προκαλούν
κάθε χρόνο την γρίπη. Η ανοσία από προηγούμενες λοιμώξεις ή
εμβολιασμούς δεν προλαμβάνει τη λοίμωξη από τους διαφορετικούς τύπους
του ιού που κυκλοφορούν κάθε χειμώνα και τη σχετιζόμενη νόσο. Για το
λόγο αυτό το εμβόλιο περιέχει ετησίως τους 3 συχνότερους τύπους του ιού
της γρίπης που κυκλοφορούν το συγκεκριμένο διάστημα.
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και
οι άνω των 50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι
του πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της
πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της
αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
Η συμβολή των εμβολίων στην αντιμετώπιση της επιδημίας
Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που
δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι
η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου
COVID-19, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) επισημαίνει σε μια
πρόσφατη δημοσίευσή του: «Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της

νοσηλείας από πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού
θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού
εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των
ασθενών με COVID-19».
Στη χώρα μας έχουν καταγραφεί περισσότερα από 332.000 κρούσματα και
10.000 θάνατοι οδηγώντας σε οριακό σημείο αντοχής το Εθνικό Σύστημα
Υγείας, όπως και των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών. Η πρόσφατη
πανδημία του κορωνοϊού καθώς και ο αυξημένος αριθμός εισαγωγών
σοβαρών περιστατικών με CΟVID-19 σε ΜΕΘ και θανάτων, τονίζουν την
ευθύνη για ενίσχυση των προγραμμάτων εμβολιασμού, ως μέτρο ζωτικής
σημασίας για τον έλεγχο των νοσημάτων που προλαμβάνονται με
εμβολιασμό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, όπως και σε εργαζόμενους σε
χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.
Τα ίδια τα εμβόλια συνεχίζουν να εξελίσσονται, με μέγιστη απόδειξη την
κυκλοφορία των γενετικών εμβολίων (mRNA εμβολίων) κατά του
κορωνοϊού, φέρνοντάς μας πιο κοντά σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον
όγκο της φυματίωσης και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, και
καταλήγοντας να υποφέρουμε από παιδικές ασθένειες όπως η ιλαρά. Είναι
σημαντικό, ενώ ο κόσμος επικεντρώνεται σε εξαιρετικά σημαντικά νέα
εμβόλια για την προστασία από την COVID-19, παραμένει ανάγκη η
διασφάλιση ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην
περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της
παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως
η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.

1. Επιστήμη & Ζωή

Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης 2021
“Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά”-To μήνυμα της φετινής εκστρατείας του
ΠΟΥ.

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021
Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης - που γιορτάζεται κάθε χρόνο την
τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) - στοχεύει στην προώθηση της
χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως
ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον
τομέα της υγείας, παγκοσμίως. Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το
εμβόλιο της ευλογιάς. Η ευλογιά ήταν μια θανατηφόρα ασθένεια που οδήγησε
στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον
τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε
πλήρως.

Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει από
λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά,
ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και
πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από
ροταϊό και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν
σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς
εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια, όπως
ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του
πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η
γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται
κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον
πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα
τα άτομα άνω των 60 ετών και στους Επαγγελματίες Υγείας. Ο εμβολιασμός
πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση, λόγω της μεταβολής των τύπων του ιού που
προκαλούν κάθε χρόνο την γρίπη. Η ανοσία από προηγούμενες λοιμώξεις ή
εμβολιασμούς δεν προλαμβάνει τη λοίμωξη από τους διαφορετικούς τύπους του
ιού που κυκλοφορούν κάθε χειμώνα και τη σχετιζόμενη νόσο. Για το λόγο αυτό το
εμβόλιο περιέχει ετησίως τους 3 συχνότερους τύπους του ιού της γρίπης που
κυκλοφορούν το συγκεκριμένο διάστημα.
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω
των 50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι
του πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι
της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς,
καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς
λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που δυνητικά
προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η πίεση που
υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου COVID-19, ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) επισημαίνει σε μια πρόσφατη
δημοσίευσή του:«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από
πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει τη
μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και
επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19».
Η Παγκόσμια κοινότητα έχει διαχρονικά καταγράψει μεγάλες πανδημίες από
μολυσματικά νοσήματα, με υψηλό τίμημα αυξημένης νοσηρότητας και
θνησιμότητας και τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Σήμερα η
ανθρωπότητα δοκιμάζεται σκληρά από την πρωτοφανή πανδημία SARS-COV-2,
η οποία ξεκινώντας από την Κίνα επεκτάθηκε παντού.Στη χώρα μας
καταγράφονται μέχρι σήμερα (23/04/2021), 329.134 κρούσματα και 9.864
θανάτους, οδηγώντας σε οριακό σημείο αντοχής το Εθνικό Σύστημα Υγείας,
όπως και των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών. Η πρόσφατη πανδημία του

κορωνοϊού καθώς και ο αυξημένος αριθμός εισαγωγών σοβαρών περιστατικών
με CΟVID-19 σε ΜΕΘ και θανάτων, τονίζουν την ευθύνη για ενίσχυση των
προγραμμάτων εμβολιασμού, ως μέτρο ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο των
νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες,
όπως και σε εργαζόμενους σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.
To σύνθημα της φετινής εκστρατείας του WHO για την εβδομάδα ανοσοποίησης
είναι: «Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά».
•
•

•

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα και
στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα έρχονται
πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις,
αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και
δεκαετίες.
Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους
μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.

https://www.cdc.gov/globalhealth/immunization/wiw/index.html
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας.
Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά
προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο και του εφηβικού και του
ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται
σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων,
όπως αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Τα ίδια τα εμβόλια συνεχίζουν να εξελίσσονται, με μέγιστη απόδειξη την
κυκλοφορία των γενετικών εμβολίων (mRNAεμβολίων) κατά του κορωνοϊού,
φέρνοντάς μας πιο κοντά σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον όγκο της
φυματίωσης και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, και καταλήγοντας να
υποφέρουμε από παιδικές ασθένειες όπως η ιλαρά. Είναι σημαντικό,ενώ ο
κόσμος επικεντρώνεται σε εξαιρετικά σημαντικάνέα εμβόλια για την προστασία
από την COVID-19, παραμένει ανάγκη η διασφάλιση ότι δεν θα χαθούν οι
συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν
εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε
κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.
Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά με το
θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η
φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και
εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και
προστατεύει την υγεία.
Οι στόχοι της είναι:

1. Ενισχύστε την εμπιστοσύνη στα εμβόλια για να διατηρήσετε και να αυξήσετε
την αποδοχή του εμβολίου
2. Αύξηση των επενδύσεων σε εμβόλια, συμπεριλαμβανομένης της ρουτίνας
ανοσοποίησης, για την άρση των εμποδίων στην πρόσβαση
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/24/default-calendar/worldimmunization-week-2021.
Πηγές: Συντονίστριες της Ομάδας Εργασίας της ΕΠΕ «Λοιμώξεις Αναπνευστικού
Συστήματος» Λιαπίκου Aδαμαντία και Γεωργακοπούλου Βασιλική Συντονιστής εκ
μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ: Κατσαούνου Παρασκευή
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μας φέρνουν πιο κοντά»
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"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά". Αυτό είναι το μήνυμα
της φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ για την Παγκόσμια
Εβδομάδα Ανοσοποίησης -που γιορτάζεται κάθε χρόνο την
τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) και στοχεύει
στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία
ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.

Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και
αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και
οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας,
παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία.
Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της
ευλογιάς, μιας θανατηφόρας ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο
περί τα 500 εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον
τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια
εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός
προστατεύει από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο,
κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά
και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές
λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό
και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν
σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή
μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν
εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να
εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί
το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η γρίπη και ο
πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται
κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά
προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες υψηλού
κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών και
στους επαγγελματίες υγείας. Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε
ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των 50 ετών θα
πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου,
για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της
πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι
αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν
νοσήσουν από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).

«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από
πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα
επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού
εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την
υποστήριξη των ασθενών με COVID-19», επισημαίνει ο ΠΟΥ σε
μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα
που δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα
να ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την
πανδημία της νόσου COVID-19.
"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά"
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές,
ορόσημα και στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2,
θα έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί
για ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο
κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες. Τα εμβόλια
δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους
μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της
Δημόσιας Υγείας, τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και
σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και
επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη
του παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα
εμβόλια παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με
το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων,
όπως αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι
συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που
δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας
πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η
ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.

«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των
εμβολίων) σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε
αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του
ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης
στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και
προστατεύει την υγεία» υπογραμμίζει.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΠΟΥ: Πρόληψη των αναπνευστικών νόσων με εμβόλιο συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, χτίζοντας την
εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία.

Την πρόληψη των αναπνευστικών νόσων, όπως πνευμονιόκοκκος, γρίπη
και κοκκύτη, με εμβόλιο συνιστά ο ΠΟΥ σε μήνυμά του, ώστε να
επιτραπεί μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού,
φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με
COVID-19
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με αφορμή την Παγκόσμια
Εβδομάδα Ανοσοποίησης που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία
εβδομάδα του Απριλίου, δηλαδή 24 με 30/4 και η οποία στοχεύει στην
προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων όλων των
ηλικιών από ασθένειες, στάθηκε στην προσπάθεια του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που
δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό μπορεί να βοηθήσει να
ελεγχθεί και η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την
πανδημία της νόσου COVID-19.
Οι συντονίστριες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας κ.κ.
Παρασκευή Κατσαούνου, Aδαμαντία Λιαπίκου και Βασιλική
Γεωργακοπούλου επισημαίνουν πως η παγκόσμια κοινότητα έχει
διαχρονικά καταγράψει μεγάλες πανδημίες από μολυσματικά νοσήματα,
με υψηλό τίμημα αυξημένης νοσηρότητας και θνησιμότητας και τεράστιες

κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, καθώς όπως τονίζουν σήμερα η
ανθρωπότητα δοκιμάζεται σκληρά από την πρωτοφανή πανδημία SARSCOV-2, η οποία έχει οδηγήσει σε οριακό σημείο αντοχής το Εθνικό
Σύστημα Υγείας, τόσο της χώρας μας, όσο και των υπολοίπων
Ευρωπαϊκών χωρών.

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας
Υγείας. Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και
επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του
παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια
παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό
διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
To σύνθημα της φετινής εκστρατείας του WHO για την εβδομάδα
ανοσοποίησης είναι: «Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά».
•
•

•

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές,
ορόσημα και στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα
έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για
ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με
πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες.
Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά,
προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη
μετάδοση ασθενειών.

Παγκόσμια Εβδομάδα
Ανοσοποίησης και ο ΠΟΥ
διαμηνύει πως «τα εμβόλια μας
φέρνουν πιο κοντά»
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε
χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από τις πιο
επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές
παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως,
αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία
28/04/2021 13:52 0
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"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά". Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής
εκστρατείας του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης -που
γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4)
και στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία
ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται
ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές
παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρία.
Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς, μιας
θανατηφόρας ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500
εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά
τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός
προστατεύει από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη,
πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα
ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις,
ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από
HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως
σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα
παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν
εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η
υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών
από νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης,
είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή
Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες
υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών
και στους επαγγελματίες υγείας. Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε
ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των 50 ετών θα πρέπει να
έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να είναι
επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας,
από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς η πιθανότητα
εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη,
SARScov2).

«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από
πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει
τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού,
φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με
COVID-19», επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το
κλινικό φορτίο από νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον
εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα
συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου COVID-19.
"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά"
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα
και στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα
έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια
και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς
άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες. Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από
γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους,
αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας
Υγείας, τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και σημειώνει ότι η
Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα
εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο και του
εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν
και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι
συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν
έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας,
αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η
πολιομυελίτιδα.
«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων)
σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε
αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην

οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως
δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία» υπογραμμίζει.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΟΥ: «Τα εμβόλια μας
φέρνουν πιο κοντά»
28 Απρ 2021

«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά» είναι το μήνυμα της φετινής
εκστρατείας του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης,
που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου και
στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία
ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται
ευρέως ως μία από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές
παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας παγκοσμίως αναφέρει η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρία.

Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς,
μιας θανατηφόρας ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο τον τελευταίο αιώνα. Μετά
τη χορήγηση του εμβολίου η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία έως την ενήλικη ζωή ο εμβολιασμός προστατεύει
από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανος, κοκκύτης,
πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπης
ζωστήρας, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις,
ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις
από HPV. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα
παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς
εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν
εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η
υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα
επιδημιών από νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το
εμβόλιο γρίπης είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον
Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που
ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα
άτομα άνω των 60 ετών και στους επαγγελματίες υγείας. Οι ασθενείς
υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των
50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του
πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της
πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι
αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν
από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από
πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα
επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού
εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη
των ασθενών με Covid-19» επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να
περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που δυνητικά
προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η
πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου
Covid-19.
«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά»

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα
και στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2 θα
έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια
και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς
άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες. Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες
από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους,
αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της
Δημόσιας Υγείας, τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και
σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και
επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του
παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια
παρέχονται δωρεάν και χορηγούνται σύμφωνα με το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό
διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι
συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν
έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας,
αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η
πολιομυελίτιδα.
«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων)
σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε
αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην
οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως
δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία»
υπογραμμίζει.

Εκστρατεία ΠΟΥ: Τα εμβόλια
μας φέρνουν πιο κοντά
28/04/2021 - 13:22
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ΑΠΕ
“Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά”. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής
εκστρατείας του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης -που
γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4)
και στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία
ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται
ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές

παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρία.
Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς, μιας
θανατηφόρας ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500
εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη
χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει
από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη,
πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα
ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα
Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από HPV.
Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20
εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν
εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η
υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών
από νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης,
είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή
Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες
υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών
και στους επαγγελματίες υγείας. Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε
ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των 50 ετών θα πρέπει να
έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να είναι
επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από
την οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της
αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από
πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει
τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού,

φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με
COVID-19», επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το
κλινικό φορτίο από νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον
εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα
συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου COVID-19.
“Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά”
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα
και στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα
έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια
και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς
άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες. Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από
γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας
τη μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας
Υγείας, τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και σημειώνει ότι η
Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα
εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο και του
εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν και
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι
συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν
έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς
τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.

«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων)
σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε
αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση
αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που
σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία» υπογραμμίζει.

ΠΟΥ για την Παγκόσμια
Εβδομάδα Ανοσοποίησης: «Τα
εμβόλια μας φέρνουν πιο
κοντά»
Δημοσιεύτηκε στις 28/04/2021 13:47

«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά».
Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ για την
Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης -που γιορτάζεται κάθε χρόνο την
τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) και στοχεύει στην προώθηση
της χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από
ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται
ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές

παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρία.

Η ιστορία του πρώτου εμβολίου
Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς, μιας
θανατηφόρας ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500
εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη
χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει
από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη,
πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα
ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις,
ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από
HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως
σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν
εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η
υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών
από νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος.
Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα
στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που
ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα
άνω των 60 ετών και στους επαγγελματίες υγείας. Οι ασθενείς υψηλού
κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των 50 ετών
θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για
να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της πνευμονιοκοκκικής
πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς η
πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς
λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από
πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει
τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού,
φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με
COVID-19», επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το
κλινικό φορτίο από νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον
εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα
συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου COVID-19.

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα
και στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα
έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια
και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς
άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες. Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από
γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους,
αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας
Υγείας, τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και σημειώνει ότι η
Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα
εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο και του
εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν και
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι
συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν
έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας,
αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η
πολιομυελίτιδα.
«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων)
σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε
αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση
αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που
σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία» υπογραμμίζει.

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο
κοντά: Παγκόσμια Εβδομάδα
Ανοσοποίησης 2021
Από Press Room στις 27 Απριλίου 2021

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης – που γιορτάζεται κάθε χρόνο την
τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) – στοχεύει στην προώθηση της
χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από
ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται
ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές
παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως. Το πρώτο εμβόλιο που

ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς. Η ευλογιά ήταν μια
θανατηφόρα ασθένεια που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια
ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του
εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει
από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα,
ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα,
μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β,
γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά,
εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη
εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια,
όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση
του πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα
όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο
να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά
προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου
(χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών και στους
Επαγγελματίες Υγείας. Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση,
λόγω της μεταβολής των τύπων του ιού που προκαλούν κάθε χρόνο την
γρίπη. Η ανοσία από προηγούμενες λοιμώξεις ή εμβολιασμούς δεν
προλαμβάνει τη λοίμωξη από τους διαφορετικούς τύπους του ιού που
κυκλοφορούν κάθε χειμώνα και τη σχετιζόμενη νόσο. Για το λόγο αυτό το
εμβόλιο περιέχει ετησίως τους 3 συχνότερους τύπους του ιού της γρίπης που
κυκλοφορούν το συγκεκριμένο διάστημα.
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι
άνω των 50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι
του πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι
της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι
αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από
ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που
δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι

η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου
COVID-19, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) επισημαίνει σε μια
πρόσφατη δημοσίευσή του: «Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και
της νοσηλείας από πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του
εμβολιασμού θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα
αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών
υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19».
Η Παγκόσμια κοινότητα έχει διαχρονικά καταγράψει μεγάλες πανδημίες από
μολυσματικά νοσήματα, με υψηλό τίμημα αυξημένης νοσηρότητας και
θνησιμότητας και τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Σήμερα η
ανθρωπότητα δοκιμάζεται σκληρά από την πρωτοφανή πανδημία SARSCOV-2, η οποία ξεκινώντας από την Κίνα επεκτάθηκε παντού. Στη χώρα μας
καταγράφονται μέχρι σήμερα (23/04/2021), 329.134 κρούσματα και 9.864
θανάτους, οδηγώντας σε οριακό σημείο αντοχής το Εθνικό Σύστημα Υγείας,
όπως και των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών. Η πρόσφατη πανδημία του
κορωνοϊού καθώς και ο αυξημένος αριθμός εισαγωγών σοβαρών
περιστατικών με CΟVID-19 σε ΜΕΘ και θανάτων, τονίζουν την ευθύνη για
ενίσχυση των προγραμμάτων εμβολιασμού, ως μέτρο ζωτικής σημασίας για
τον έλεγχο των νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό σε όλες τις
ηλικιακές ομάδες, όπως και σε εργαζόμενους σε χώρους παροχής υπηρεσιών
υγείας.
To σύνθημα της φετινής εκστρατείας του WHO για την εβδομάδα
ανοσοποίησης είναι: «Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά».
•
•

•

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές,
ορόσημα και στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα
έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για
ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με
πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες.
Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας
τους μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.

https://www.cdc.gov/globalhealth/immunization/wiw/index.html

Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας
Υγείας. Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα
εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο και του
εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν και
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών.
Τα ίδια τα εμβόλια συνεχίζουν να εξελίσσονται, με μέγιστη απόδειξη την
κυκλοφορία των γενετικών εμβολίων (mRNA εμβολίων) κατά του
κορωνοϊού, φέρνοντάς μας πιο κοντά σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον
όγκο της φυματίωσης και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, και
καταλήγοντας να υποφέρουμε από παιδικές ασθένειες όπως η ιλαρά. Είναι
σημαντικό, ενώ ο κόσμος επικεντρώνεται σε εξαιρετικά σημαντικά νέα
εμβόλια για την προστασία από την COVID-19, παραμένει ανάγκη η
διασφάλιση ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην
περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της
παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως
η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.
Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά
με το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το
πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση
αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που
σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ:
1. Ενισχύστε την εμπιστοσύνη στα εμβόλια για να διατηρήσετε και να
αυξήσετε την αποδοχή του εμβολίου
2. Αύξηση των επενδύσεων σε εμβόλια, συμπεριλαμβανομένης της
ρουτίνας ανοσοποίησης, για την άρση των εμποδίων στην πρόσβαση
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/24/defaultcalendar/world-immunization-week-2021
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“Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά”
To μήνυμα της φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης – που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία
εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) – στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την
προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από
τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας,
παγκοσμίως. Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς. Η ευλογιά
ήταν μια θανατηφόρα ασθένεια που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια
ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, η
ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει από λοιμώδη
νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα,
ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις,
ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά,
εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή
μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια, όπως ισχύει και
για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί
το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο
γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά
προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα),
σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών και στους Επαγγελματίες Υγείας. Ο εμβολιασμός πρέπει να
γίνεται σε ετήσια βάση, λόγω της μεταβολής των τύπων του ιού που προκαλούν κάθε χρόνο
την γρίπη. Η ανοσία από προηγούμενες λοιμώξεις ή εμβολιασμούς δεν προλαμβάνει τη
λοίμωξη από τους διαφορετικούς τύπους του ιού που κυκλοφορούν κάθε χειμώνα και τη
σχετιζόμενη νόσο. Για το λόγο αυτό το εμβόλιο περιέχει ετησίως τους 3 συχνότερους τύπους
του ιού της γρίπης που κυκλοφορούν το συγκεκριμένο διάστημα.
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των 50 ετών
θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς
θωρακισμένοι και έναντι της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι
κι αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς
λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που δυνητικά
προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα
συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου COVID-19, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(WHO) επισημαίνει σε μια πρόσφατη δημοσίευσή του: «Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου
και της νοσηλείας από πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα
επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και
επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19».

Η Παγκόσμια κοινότητα έχει διαχρονικά καταγράψει μεγάλες πανδημίες από μολυσματικά
νοσήματα, με υψηλό τίμημα αυξημένης νοσηρότητας και θνησιμότητας και τεράστιες
κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Σήμερα η ανθρωπότητα δοκιμάζεται σκληρά από την
πρωτοφανή πανδημία SARS-COV-2, η οποία ξεκινώντας από την Κίνα επεκτάθηκε παντού. Στη
χώρα μας καταγράφονται μέχρι σήμερα (23/04/2021), 329.134 κρούσματα και 9.864 θανάτους,
οδηγώντας σε οριακό σημείο αντοχής το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως και των υπολοίπων
Ευρωπαϊκών χωρών. Η πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού καθώς και ο αυξημένος αριθμός
εισαγωγών σοβαρών περιστατικών με CΟVID-19 σε ΜΕΘ και θανάτων, τονίζουν την ευθύνη για
ενίσχυση των προγραμμάτων εμβολιασμού, ως μέτρο ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο των
νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, όπως και σε
εργαζόμενους σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.
To σύνθημα της φετινής εκστρατείας του WHO για την εβδομάδα ανοσοποίησης είναι: «Τα
εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά».
• Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα και στόχους που μας
ενδιαφέρουν περισσότερο.
• Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα έρχονται πιο κοντά
φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας
φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες.
• Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και
μεγάλους, αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
https://www.cdc.gov/globalhealth/immunization/wiw/index.html
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας. Η Ελλάδα
διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο
στην κάλυψη του παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια
παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών.
Τα ίδια τα εμβόλια συνεχίζουν να εξελίσσονται, με μέγιστη απόδειξη την κυκλοφορία των
γενετικών εμβολίων (mRNA εμβολίων) κατά του κορωνοϊού, φέρνοντάς μας πιο κοντά σε
έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον όγκο της φυματίωσης και του καρκίνου του τραχήλου της
μήτρας, και καταλήγοντας να υποφέρουμε από παιδικές ασθένειες όπως η ιλαρά. Είναι
σημαντικό, ενώ ο κόσμος επικεντρώνεται σε εξαιρετικά σημαντικά νέα εμβόλια για την
προστασία από την COVID-19, παραμένει ανάγκη η διασφάλιση ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις
εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη
διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η
ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.
Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά με το θέμα του
εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του
ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως δημόσιο
αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ:
1. Ενισχύστε την εμπιστοσύνη στα εμβόλια για να διατηρήσετε και να αυξήσετε την αποδοχή
του εμβολίου
2. Αύξηση των επενδύσεων σε εμβόλια, συμπεριλαμβανομένης της ρουτίνας ανοσοποίησης,

για την άρση των εμποδίων στην πρόσβαση
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/24/default-calendar/worldimmunization-week-2021
Συντονίστριες της Ομάδας Εργασίας της ΕΠΕ «Λοιμώξεις Αναπνευστικού Συστήματος»
Λιαπίκου Aδαμαντία και Γεωργακοπούλου Βασιλική
Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ: Κατσαούνου Παρασκευή

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Τα
εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά»

Τo μήνυμα της φετινής εκστρατείας για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης
"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά". Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ
για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης -που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία
εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) και στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την
προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από τις
πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως,
αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία.
Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς, μιας θανατηφόρας
ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο,
τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.

ADVERTISING
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει από λοιμώδη
νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα,
ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις,
ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά,
εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή
μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια, όπως ισχύει και για
τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί το
ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης,
είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά
προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα),
σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών και στους επαγγελματίες υγείας. Οι ασθενείς υψηλού
κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των 50 ετών θα πρέπει να έχουν
λάβει και το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και
έναντι της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς η
πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από πνευμονιόκοκκο, γρίπη και
κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού
ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών
με COVID-19», επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από
νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η
πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου COVID-19.
"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά"
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα και στόχους που μας
ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα έρχονται πιο κοντά
φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας
φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες. Τα εμβόλια δημιουργούν
γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη
μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, τονίζει η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο
σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του παιδικού
όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν και
πραγματοποιούνται
σύμφωνα
με
το
Εθνικό
Πρόγραμμα
Εμβολιασμών

Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων,
Εμβολιασμών.

όπως

αυτό

διαμορφώνεται από

την

Εθνική

Επιτροπή

Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις εμβολιασμοί.
Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της
παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η
πολιομυελίτιδα.
«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά με το θέμα του
εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ
στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό
που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία» υπογραμμίζει.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΟΥ: Συνιστά πρόληψη των
αναπνευστικών νόσων με εμβόλιο

Μοιραστείτε

Την πρόληψη των αναπνευστικών νόσων, όπως πνευμονιόκοκκος,
γρίπη και κοκκύτη, με εμβόλιο συνιστά ο ΠΟΥ σε μήνυμά του, ώστε να
επιτραπεί μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού
εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη
των ασθενών με COVID-19
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με αφορμή την Παγκόσμια
Εβδομάδα Ανοσοποίησης που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία
εβδομάδα του Απριλίου, δηλαδή 24 με 30/4 και η οποία στοχεύει στην

προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων όλων
των ηλικιών από ασθένειες, στάθηκε στην προσπάθεια του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από
νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό μπορεί
να βοηθήσει να ελεγχθεί και η πίεση που υφίστανται τα συστήματα
υγείας με την πανδημία της νόσου COVID-19.
Οι συντονίστριες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας κ.κ.
Παρασκευή Κατσαούνου, Aδαμαντία Λιαπίκου και Βασιλική
Γεωργακοπούλου επισημαίνουν πως η παγκόσμια κοινότητα έχει
διαχρονικά καταγράψει μεγάλες πανδημίες από μολυσματικά
νοσήματα, με υψηλό τίμημα αυξημένης νοσηρότητας και
θνησιμότητας και τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις,
καθώς όπως τονίζουν σήμερα η ανθρωπότητα δοκιμάζεται σκληρά
από την πρωτοφανή πανδημία SARS-COV-2, η οποία έχει οδηγήσει σε
οριακό σημείο αντοχής το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τόσο της χώρας
μας, όσο και των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών.

Τα εμβόλια μας φ έρνουν πιο κοντά

Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της
Δημόσιας Υγείας. Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και
επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του
παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα
εμβόλια παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως
αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
To σύνθημα της φετινής εκστρατείας του WHO για την εβδομάδα
ανοσοποίησης είναι: «Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά».
o

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές,
ορόσημα και στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.

o

Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα
έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για
ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με
πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες.

o

Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά,
προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη
μετάδοση ασθενειών.

«Τα Εμβόλια Μας Φέρνουν Πιο Κοντά», Τo Μήνυμα Της
Φετινής Εκστρατείας Του ΠΟΥ Για Την Παγκόσμια
Εβδομάδα Ανοσοποίησης
28 Απρίλιος, 2021
Υγεία

“Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά”. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας του
ΠΟΥ για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης -που γιορτάζεται κάθε χρόνο την
τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) και στοχεύει στην προώθηση της χρήσης
εμβολίων για την προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως ως μια
από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας,
παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία.

Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς, μιας θανατηφόρας
ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον
κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε
πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει από λοιμώδη
νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα,
ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις,
ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα
αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη
εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια, όπως ισχύει
και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού και να
αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος.
Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή
Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου
(χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών και στους επαγγελματίες υγείας. Οι
ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των 50 ετών
θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς
θωρακισμένοι και έναντι της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν
έτσι κι αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς
λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από πνευμονιόκοκκο, γρίπη και
κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού
ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των
ασθενών με COVID-19», επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό
φορτίο από νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα
να ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου
COVID-19.

“Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά”
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα και στόχους που
μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα έρχονται πιο κοντά
φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια
μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες. Τα εμβόλια
δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους,
αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.

Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, τονίζει η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο
σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του
παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται
δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις
εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη
διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η
ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.
«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά με το θέμα
του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία
του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως
δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία» υπογραμμίζει.

ΠΟΥ: Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο
κοντά
το μήνυμα της φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ για την Παγκόσμια
Εβδομάδα Ανοσοποίησης

“Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά”. Αυτό είναι το μήνυμα
της φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ για την Παγκόσμια
Εβδομάδα Ανοσοποίησης -που γιορτάζεται κάθε χρόνο την
τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) και στοχεύει

στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία
ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και
αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και
οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της
υγείας, παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρία.
Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της
ευλογιάς, μιας θανατηφόρας ασθένειας που οδήγησε στον
θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον
κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του
εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο
εμβολιασμός προστατεύει από λοιμώδη νοσήματα όπως
διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά,
ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα,
μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις,
ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και
λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να
υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη
εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να
κάνουν εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε

να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού και να
αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως
η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης, είναι
απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον
Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον
πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου
(χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών και
στους επαγγελματίες υγείας. Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου
κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των 50
ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του
πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και
έναντι της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία
κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς η πιθανότητα
εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς
λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας
από πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του
εμβολιασμού θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα
αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και
επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με
COVID-19», επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να
περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που δυνητικά
προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να

ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με
την πανδημία της νόσου COVID-19.
“Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά”
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους,
στιγμές, ορόσημα και στόχους που μας ενδιαφέρουν
περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του
SARS-Cov2, θα έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα
αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά
τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους
τρόπους εδώ και δεκαετίες. Τα εμβόλια δημιουργούν
γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς
και μεγάλους, αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη
της Δημόσιας Υγείας, τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρία και σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο
σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά
προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο και του
εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια
παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με
το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώνεται
από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα
χαθούν οι συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση
πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη
διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε
κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η
πολιομυελίτιδα.
«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των
εμβολίων) σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει
σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή
εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση
αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως
δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία»
υπογραμμίζει.

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο
κοντά!
Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης – που γιορτάζεται
κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (2430/4) – στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για
την προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.

Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως
ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον
τομέα της υγείας, παγκοσμίως. Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το

εμβόλιο της ευλογιάς. Η ευλογιά ήταν μια θανατηφόρα ασθένεια που οδήγησε
στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον
τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε
πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει από
λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά,
ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και
πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από
ροταϊό και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα
παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα
παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν
εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής
γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα
όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να
γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα
στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε
όλα τα άτομα άνω των 60 ετών και στους Επαγγελματίες Υγείας. Ο εμβολιασμός
πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση, λόγω της μεταβολής των τύπων του ιού που
προκαλούν κάθε χρόνο την γρίπη. Η ανοσία από προηγούμενες λοιμώξεις ή
εμβολιασμούς δεν προλαμβάνει τη λοίμωξη από τους διαφορετικούς τύπους του
ιού που κυκλοφορούν κάθε χειμώνα και τη σχετιζόμενη νόσο. Για το λόγο αυτό το
εμβόλιο περιέχει ετησίως τους 3 συχνότερους τύπους του ιού της γρίπης που
κυκλοφορούν το συγκεκριμένο διάστημα.
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω
των 50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του
πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της
πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς,

καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς
λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που δυνητικά
προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η πίεση που
υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου COVID-19, ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) επισημαίνει σε μια πρόσφατη δημοσίευσή
του: «Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από
πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει τη
μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και
επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19».

Η Παγκόσμια κοινότητα έχει διαχρονικά καταγράψει μεγάλες πανδημίες από
μολυσματικά νοσήματα, με υψηλό τίμημα αυξημένης νοσηρότητας και
θνησιμότητας και τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Σήμερα η
ανθρωπότητα δοκιμάζεται σκληρά από την πρωτοφανή πανδημία SARS-COV-2, η
οποία ξεκινώντας από την Κίνα επεκτάθηκε παντού. Στη χώρα μας
καταγράφονται μέχρι σήμερα (23/04/2021), 329.134 κρούσματα και 9.864
θανάτους, οδηγώντας σε οριακό σημείο αντοχής το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως
και των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών. Η πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού
καθώς και ο αυξημένος αριθμός εισαγωγών σοβαρών περιστατικών με CΟVID-19
σε ΜΕΘ και θανάτων, τονίζουν την ευθύνη για ενίσχυση των προγραμμάτων
εμβολιασμού, ως μέτρο ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο των νοσημάτων που
προλαμβάνονται με εμβολιασμό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, όπως και σε
εργαζόμενους σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.
To σύνθημα της φετινής εκστρατείας του WHO για την εβδομάδα ανοσοποίησης
είναι: «Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά».
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα και
στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα έρχονται πιο
κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις,
αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και
δεκαετίες.
Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους
μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
https://www.cdc.gov/globalhealth/immunization/wiw/index.html
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας.
Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά
προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο και του εφηβικού και του
ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται

σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων,
όπως αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Τα ίδια τα εμβόλια συνεχίζουν να εξελίσσονται, με μέγιστη απόδειξη την
κυκλοφορία των γενετικών εμβολίων (mRNA εμβολίων) κατά του κορωνοϊού,
φέρνοντάς μας πιο κοντά σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον όγκο της
φυματίωσης και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, και καταλήγοντας να
υποφέρουμε από παιδικές ασθένειες όπως η ιλαρά. Είναι σημαντικό, ενώ ο
κόσμος επικεντρώνεται σε εξαιρετικά σημαντικά νέα εμβόλια για την προστασία
από την COVID-19, παραμένει ανάγκη η διασφάλιση ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις
εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί
κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών
ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.
Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά με το
θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η
φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και
εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και
προστατεύει την υγεία.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ:
1. Ενισχύστε την εμπιστοσύνη στα εμβόλια για να διατηρήσετε και να αυξήσετε
την αποδοχή του εμβολίου
2. Αύξηση των επενδύσεων σε εμβόλια, συμπεριλαμβανομένης της ρουτίνας
ανοσοποίησης, για την άρση των εμποδίων στην πρόσβαση
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/24/default-calendar/worldimmunization-week-2021
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"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά". Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής
εκστρατείας του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης -που
γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) και
στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων
όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως
ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον
τομέα της υγείας, παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία.
Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς, μιας
θανατηφόρας ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια
ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του
εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει από
λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά,
ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και
πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από

ροταϊό και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν
σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς
εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια, όπως
ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του
πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η
γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος.
Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον
Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει στις
ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών
και στους επαγγελματίες υγείας.
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω
των 50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του
πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της
πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς
η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς λοιμώξεις
(γρίπη, SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από πνευμονιόκοκκο,
γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη
διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και
επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19»,
επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από
νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να
ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της
νόσου COVID-19.
"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά"
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα και
στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα έρχονται
πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις,
αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και
δεκαετίες. Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας
τους μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας,
τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει

ένα από τα πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο
στην κάλυψη του παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα
εμβόλια παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώνεται
από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις
εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί
κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών
ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.
«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά με το
θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η
φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και
εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και
προστατεύει την υγεία» υπογραμμίζει.
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“Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά”
To μήνυμα της φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ
Στόχος της εκστρατείας η οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης
στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει
την υγεία.
Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης - που γιορτάζεται κάθε χρόνο
την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) - στοχεύει στην
προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων όλων των
ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται
ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές
παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως. Το πρώτο εμβόλιο που
ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς. Η ευλογιά ήταν μια
θανατηφόρα ασθένεια που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500
εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά
τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.

Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός
προστατεύει από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη,
πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα
ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις,
ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από
HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως
σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα
παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν
εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η
υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών
από νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης,
είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή
Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες
υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών
και στους Επαγγελματίες Υγείας. Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται σε
ετήσια βάση, λόγω της μεταβολής των τύπων του ιού που προκαλούν
κάθε χρόνο την γρίπη. Η ανοσία από προηγούμενες λοιμώξεις ή
εμβολιασμούς δεν προλαμβάνει τη λοίμωξη από τους διαφορετικούς
τύπους του ιού που κυκλοφορούν κάθε χειμώνα και τη σχετιζόμενη νόσο.
Για το λόγο αυτό το εμβόλιο περιέχει ετησίως τους 3 συχνότερους τύπους
του ιού της γρίπης που κυκλοφορούν το συγκεκριμένο διάστημα.
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και
οι άνω των 50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του
πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της
πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι
αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από
ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που
δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να
ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία
της νόσου COVID-19, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)
επισημαίνει σε μια πρόσφατη δημοσίευσή του: «Η πρόληψη της
αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από πνευμονιόκοκκο, γρίπη και

κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη
διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και
επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19».
Η Παγκόσμια κοινότητα έχει διαχρονικά καταγράψει μεγάλες πανδημίες
από μολυσματικά νοσήματα, με υψηλό τίμημα αυξημένης νοσηρότητας
και θνησιμότητας και τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις.
Σήμερα η ανθρωπότητα δοκιμάζεται σκληρά από την πρωτοφανή
πανδημία SARS-COV-2, η οποία ξεκινώντας από την Κίνα επεκτάθηκε
παντού. Στη χώρα μας καταγράφονται μέχρι σήμερα (23/04/2021),
329.134 κρούσματα και 9.864 θανάτους, οδηγώντας σε οριακό σημείο
αντοχής το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως και των υπολοίπων
Ευρωπαϊκών χωρών. Η πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού καθώς και ο
αυξημένος αριθμός εισαγωγών σοβαρών περιστατικών με CΟVID-19 σε
ΜΕΘ και θανάτων, τονίζουν την ευθύνη για ενίσχυση των προγραμμάτων
εμβολιασμού, ως μέτρο ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο των νοσημάτων
που προλαμβάνονται με εμβολιασμό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, όπως
και σε εργαζόμενους σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.
To σύνθημα της φετινής εκστρατείας του WHO για την εβδομάδα
ανοσοποίησης είναι: «Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά».
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα
και στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα
έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια
και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς
άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες.
Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας
τους μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
https://www.cdc.gov/globalhealth/immunization/wiw/index.html
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας
Υγείας. Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και
επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του
παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια

παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό
διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Τα ίδια τα εμβόλια συνεχίζουν να εξελίσσονται, με μέγιστη απόδειξη την
κυκλοφορία των γενετικών εμβολίων (mRNA εμβολίων) κατά του
κορωνοϊού, φέρνοντάς μας πιο κοντά σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από
τον όγκο της φυματίωσης και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, και
καταλήγοντας να υποφέρουμε από παιδικές ασθένειες όπως η ιλαρά.
Είναι σημαντικό, ενώ ο κόσμος επικεντρώνεται σε εξαιρετικά σημαντικά
νέα εμβόλια για την προστασία από την COVID-19, παραμένει ανάγκη η
διασφάλιση ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην
περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια
της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών
ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.
Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων)
σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε
αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην
οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως
δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ:
1. Ενισχύστε την εμπιστοσύνη στα εμβόλια για να διατηρήσετε και να
αυξήσετε την αποδοχή του εμβολίου
2. Αύξηση των επενδύσεων σε εμβόλια, συμπεριλαμβανομένης της
ρουτίνας ανοσοποίησης, για την άρση των εμποδίων στην πρόσβαση
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/24/defaultcalendar/world-immunization-week-2021
Συντονίστριες της Ομάδας Εργασίας της ΕΠΕ «Λοιμώξεις
Αναπνευστικού Συστήματος»
Λιαπίκου Aδαμαντία και Γεωργακοπούλου Βασιλική
Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ: Κατσαούνου Παρασκευή

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης – που γιορτάζεται κάθε χρόνο την
τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) – στοχεύει στην προώθηση
της χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από
ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται
ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές
παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως. Το πρώτο εμβόλιο που
ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς. Η ευλογιά ήταν μια
θανατηφόρα ασθένεια που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια
ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση
του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει
από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη,
πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα
ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα
Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από HPV.
Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20
εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν
εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η
υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών
από νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης,
είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή
Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες
υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών

και στους Επαγγελματίες Υγείας. Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται σε
ετήσια βάση, λόγω της μεταβολής των τύπων του ιού που προκαλούν κάθε
χρόνο την γρίπη. Η ανοσία από προηγούμενες λοιμώξεις ή εμβολιασμούς
δεν προλαμβάνει τη λοίμωξη από τους διαφορετικούς τύπους του ιού που
κυκλοφορούν κάθε χειμώνα και τη σχετιζόμενη νόσο. Για το λόγο αυτό το
εμβόλιο περιέχει ετησίως τους 3 συχνότερους τύπους του ιού της γρίπης
που κυκλοφορούν το συγκεκριμένο διάστημα.
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και
οι άνω των 50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι
του πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι
της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι
αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από
ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που
δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί
κι η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της
νόσου COVID-19, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) επισημαίνει σε
μια πρόσφατη δημοσίευσή του: «Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου
και της νοσηλείας από πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω
του εμβολιασμού θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα
αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών
υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19».
Η Παγκόσμια κοινότητα έχει διαχρονικά καταγράψει μεγάλες πανδημίες
από μολυσματικά νοσήματα, με υψηλό τίμημα αυξημένης νοσηρότητας και
θνησιμότητας και τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Σήμερα η
ανθρωπότητα δοκιμάζεται σκληρά από την πρωτοφανή πανδημία SARSCOV-2, η οποία ξεκινώντας από την Κίνα επεκτάθηκε παντού. Στη χώρα
μας καταγράφονται μέχρι σήμερα (23/04/2021), 329.134 κρούσματα και
9.864 θανάτους, οδηγώντας σε οριακό σημείο αντοχής το Εθνικό Σύστημα
Υγείας, όπως και των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών. Η πρόσφατη
πανδημία του κορωνοϊού καθώς και ο αυξημένος αριθμός εισαγωγών
σοβαρών περιστατικών με CΟVID-19 σε ΜΕΘ και θανάτων, τονίζουν την
ευθύνη για ενίσχυση των προγραμμάτων εμβολιασμού, ως μέτρο ζωτικής
σημασίας για τον έλεγχο των νοσημάτων που προλαμβάνονται με
εμβολιασμό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, όπως και σε εργαζόμενους σε
χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.
To σύνθημα της φετινής εκστρατείας του WHO για την εβδομάδα
ανοσοποίησης είναι: «Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά».

•

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές,
ορόσημα και στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.

•

Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2,
θα έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί
για ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο
κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες.

•

Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά,
προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη
μετάδοση ασθενειών.

«ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΑΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΠΙΟ
ΚΟΝΤΑ», ΤO ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ
ΦΕΤΙΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗΣ
1 λεπτά ανάγνωσης

"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά". Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής
εκστρατείας του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης -που
γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) και
στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων
όλων των ηλικιών από ασθένειες.

Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται
ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές
παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρία.
Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς, μιας
θανατηφόρας ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια
ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του
εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει
από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα,
ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα,
μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β,
γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά,
εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη
εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια,
όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση
του πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα
όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να
γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα
στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα),
σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών και στους επαγγελματίες υγείας. Οι
ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω
των 50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του
πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της
πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς,
καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς
λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από
πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει τη
μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων
και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19»,
επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από
νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα
να ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία
της νόσου COVID-19.
"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά"

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα και
στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα
έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι
αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους
τρόπους εδώ και δεκαετίες. Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε
γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη
μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας
Υγείας, τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και σημειώνει ότι η Ελλάδα
διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά
προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο και του εφηβικού και του
ενήλικα πληθυσμού.
Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό
διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Επισημαίνει,
επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις εμβολιασμοί.
Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη
διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών
ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.
«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά
με το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το
πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση
αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που
σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία» υπογραμμίζει.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το μήνυμα της φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Εβδομάδα
Ανοσοποίησης -που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του
Απριλίου (24-30/4) και στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την
προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες είναι: «Τα εμβόλια μας
φέρνουν πιο κοντά».
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως
ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον
τομέα της υγείας, παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία.
Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς, μιας
θανατηφόρας ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια

ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του
εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει από
λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά,
ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και
πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από
ροταϊό και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν
σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς
εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια, όπως
ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του
πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η
γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται
κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον
πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα
τα άτομα άνω των 60 ετών και στους επαγγελματίες υγείας. Οι ασθενείς υψηλού
κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των 50 ετών θα
πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να είναι
επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την
οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται
αν νοσήσουν από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από πνευμονιόκοκκο,
γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη
διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και
επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19»,
επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από
νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να
ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της
νόσου COVID-19.
“Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά”
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα και
στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα έρχονται
πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις,
αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και
δεκαετίες. Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας
τους μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.

Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας,
τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει
ένα από τα πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα,
τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα
πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα
με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό
διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις
εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν
εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε
κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.
«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά με
το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η
φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και
εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και
προστατεύει την υγεία» υπογραμμίζει.
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Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης – που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία
εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) – στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για
την προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες. Ο εμβολιασμός σώζει
εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από τις πιο
επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας,
παγκοσμίως. Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς. Η
ευλογιά ήταν μια θανατηφόρα ασθένεια που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500
εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση
του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει από
λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά,
παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και
πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό
και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως
σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια, όπως
ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού
και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η γρίπη και ο
πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση
μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει στις
ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών και
στους Επαγγελματίες Υγείας. Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση, λόγω
της μεταβολής των τύπων του ιού που προκαλούν κάθε χρόνο την γρίπη. Η ανοσία από
προηγούμενες λοιμώξεις ή εμβολιασμούς δεν προλαμβάνει τη λοίμωξη από τους
διαφορετικούς τύπους του ιού που κυκλοφορούν κάθε χειμώνα και τη σχετιζόμενη
νόσο. Για το λόγο αυτό το εμβόλιο περιέχει ετησίως τους 3 συχνότερους τύπους του
ιού της γρίπης που κυκλοφορούν το συγκεκριμένο διάστημα.
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των
50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να
είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την
οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν
νοσήσουν από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που δυνητικά
προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η πίεση που
υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου COVID-19, ο Παγκόσμιος

Οργανισμός Υγείας (WHO) επισημαίνει σε μια πρόσφατη δημοσίευσή του: «Η πρόληψη
της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από πνευμονιόκοκκο, γρίπη και
κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα
αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για
την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19».
Η Παγκόσμια κοινότητα έχει διαχρονικά καταγράψει μεγάλες πανδημίες από
μολυσματικά νοσήματα, με υψηλό τίμημα αυξημένης νοσηρότητας και θνησιμότητας
και τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Σήμερα η ανθρωπότητα δοκιμάζεται
σκληρά από την πρωτοφανή πανδημία SARS-COV-2, η οποία ξεκινώντας από την Κίνα
επεκτάθηκε παντού. Στη χώρα μας καταγράφονται μέχρι σήμερα (23/04/2021), 329.134
κρούσματα και 9.864 θανάτους, οδηγώντας σε οριακό σημείο αντοχής το Εθνικό
Σύστημα Υγείας, όπως και των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών. Η πρόσφατη
πανδημία του κορωνοϊού καθώς και ο αυξημένος αριθμός εισαγωγών σοβαρών
περιστατικών με CΟVID-19 σε ΜΕΘ και θανάτων, τονίζουν την ευθύνη για ενίσχυση
των προγραμμάτων εμβολιασμού, ως μέτρο ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο των
νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, όπως
και σε εργαζόμενους σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.
To σύνθημα της φετινής εκστρατείας του WHO για την εβδομάδα ανοσοποίησης
είναι: «Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά».
•

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα και
στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.

•

Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα έρχονται
πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι
αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους
τρόπους εδώ και δεκαετίες.

•

Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους
μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.

Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας.
Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά
προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα
πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό
διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Τα ίδια τα εμβόλια συνεχίζουν να εξελίσσονται, με μέγιστη απόδειξη την κυκλοφορία
των γενετικών εμβολίων (mRNA εμβολίων) κατά του κορωνοϊού, φέρνοντάς μας πιο

κοντά σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον όγκο της φυματίωσης και του καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας, και καταλήγοντας να υποφέρουμε από παιδικές ασθένειες όπως
η ιλαρά. Είναι σημαντικό, ενώ ο κόσμος επικεντρώνεται σε εξαιρετικά σημαντικά νέα
εμβόλια για την προστασία από την COVID-19, παραμένει ανάγκη η διασφάλιση ότι δεν
θα χαθούν οι συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν
έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε
κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.
Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά με το
θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή
εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον
εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ:
1. Ενισχύστε την εμπιστοσύνη στα εμβόλια για να διατηρήσετε και να αυξήσετε
την αποδοχή του εμβολίου
2. Αύξηση των επενδύσεων σε εμβόλια, συμπεριλαμβανομένης της ρουτίνας
ανοσοποίησης, για την άρση των εμποδίων στην πρόσβαση

ΠΟΥ: Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο
κοντά
Τελευταία ανανέωση Τετάρτη, 28 Απρίλιος, 2021
Share

“Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά”. Αυτό είναι το μήνυμα
της φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ για την Παγκόσμια
Εβδομάδα Ανοσοποίησης -που γιορτάζεται κάθε χρόνο την
τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) και στοχεύει
στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία
ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.

Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και
αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και
οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας,
παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία.
Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της
ευλογιάς, μιας θανατηφόρας ασθένειας που οδήγησε στον
θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον
κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του
εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός
προστατεύει από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα,
τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά,
παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα,
μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις,
ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και
λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να
υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη
εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να
κάνουν εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε
να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού και να
αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η
γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης, είναι

απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο
ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει
στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα
άτομα άνω των 60 ετών και στους επαγγελματίες υγείας. Οι
ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα
αλλά και οι άνω των 50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και
το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να είναι
επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της πνευμονιοκοκκικής
πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς,
καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν
από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας
από πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του
εμβολιασμού θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα
αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και
επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με
COVID-19», επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να
περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που δυνητικά
προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να
ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με
την πανδημία της νόσου COVID-19.
“Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά”

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους,
στιγμές, ορόσημα και στόχους που μας ενδιαφέρουν
περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARSCov2, θα έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι
περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια
μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και
δεκαετίες. Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε
γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους,
αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη
της Δημόσιας Υγείας, τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρία και σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο
σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά
προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο και του
εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια
παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώνεται
από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα
χαθούν οι συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση
πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη

διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε
κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η
πολιομυελίτιδα.
«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των
εμβολίων) σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει
σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή
εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση
αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως δημόσιο
αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία»
υπογραμμίζει.
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«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά». Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής
εκστρατείας του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης -που
γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) και
στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων όλων
των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως
ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον
τομέα της υγείας, παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία.
Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς, μιας
θανατηφόρας ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια
ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του
εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.

Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει από
λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά,
ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμεβλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και
πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από
ροταϊό και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν
σήμερα παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς
εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια, όπως
ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του
πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η
γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται
κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον
πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα
τα άτομα άνω των 60 ετών και στους επαγγελματίες υγείας. Οι ασθενείς υψηλού
κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των 50 ετών θα
πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να είναι
επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την
οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται
αν νοσήσουν από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από πνευμονιόκοκκο,
γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη
διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και
επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19»,
επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από
νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να
ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της
νόσου COVID-19.
«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά»
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα και
στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα έρχονται
πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις,
αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και
δεκαετίες. Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας
τους μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας,
τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει
ένα από τα πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα,
τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα
πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα

με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό
διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις
εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν
εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε
κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.
«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά με
το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η
φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και
εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και
προστατεύει την υγεία» υπογραμμίζει.
Πηγή: iefimerida.gr – https://www.iefimerida.gr/ygeia/embolia-mas-fernoyn-piokonta-poy-pagkosmia-ebdomada-anosopoiisis

Οι Έλληνες πνευμονολόγοι και το μήνυμα της
εκστρατείας του ΠΟΥ
ΥΓΕΙΑστις 27/04/2021

“Τα εμβόλια μάς φέρνουν πιο κοντά” είναι το σύνθημα
της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ανοσοποίησης – O εμβολιασμός

|> Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης – που γιορτάζεται κάθε χρόνο
την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) – στοχεύει στην
προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων όλων των
ηλικιών από ασθένειες και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ)
ανακοινώνει:
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται
ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές
παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως. Το πρώτο εμβόλιο που
ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς. Η ευλογιά ήταν μια
θανατηφόρα ασθένεια που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500
εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά
τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός
προστατεύει από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο,
κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και
έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις,
ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από
HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως
σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα
παιδιά.

Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 5060 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά
παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού και να
αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η γρίπη και
ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά
προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον
πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα),
σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών και στους Επαγγελματίες Υγείας. Ο
εμβολιασμός πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση, λόγω της μεταβολής των
τύπων του ιού που προκαλούν κάθε χρόνο την γρίπη. Η ανοσία από
προηγούμενες λοιμώξεις ή εμβολιασμούς δεν προλαμβάνει τη λοίμωξη
από τους διαφορετικούς τύπους του ιού που κυκλοφορούν κάθε
χειμώνα και τη σχετιζόμενη νόσο. Για το λόγο αυτό το εμβόλιο περιέχει
ετησίως τους 3 συχνότερους τύπους του ιού της γρίπης που
κυκλοφορούν το συγκεκριμένο διάστημα.
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και
οι άνω των 50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι
του πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι
της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι
αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν
από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).

Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που
δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να
ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την
πανδημία της νόσου COVID-19, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(WHO) επισημαίνει σε μια πρόσφατη δημοσίευσή του: «Η πρόληψη

της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από
πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα
επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού
ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για
την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19».
Η Παγκόσμια κοινότητα έχει διαχρονικά καταγράψει μεγάλες πανδημίες
από μολυσματικά νοσήματα, με υψηλό τίμημα αυξημένης νοσηρότητας
και θνησιμότητας και τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις.
Σήμερα η ανθρωπότητα δοκιμάζεται σκληρά από την πρωτοφανή
πανδημία SARS-COV-2, η οποία ξεκινώντας από την Κίνα επεκτάθηκε
παντού. Στη χώρα μας καταγράφονται μέχρι σήμερα (23/04/2021),
329.134 κρούσματα και 9.864 θανάτους, οδηγώντας σε οριακό σημείο
αντοχής το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως και των υπολοίπων
Ευρωπαϊκών χωρών. Η πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού καθώς και ο
αυξημένος αριθμός εισαγωγών σοβαρών περιστατικών με CΟVID-19 σε
ΜΕΘ και θανάτων, τονίζουν την ευθύνη για ενίσχυση των
προγραμμάτων εμβολιασμού, ως μέτρο ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο
των νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό σε όλες τις
ηλικιακές ομάδες, όπως και σε εργαζόμενους σε χώρους παροχής
υπηρεσιών υγείας.
To σύνθημα της φετινής εκστρατείας του WHO για την
εβδομάδα ανοσοποίησης είναι: «Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο
κοντά».
• Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές,
ορόσημα και στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
• Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα
έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για
ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με
πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες.
• Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά,
προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη
μετάδοση ασθενειών.

Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας
Υγείας. Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και
επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του
παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια
παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό
διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Τα ίδια τα εμβόλια συνεχίζουν να εξελίσσονται, με μέγιστη απόδειξη την
κυκλοφορία των γενετικών εμβολίων (mRNA εμβολίων) κατά του
κορωνοϊού, φέρνοντάς μας πιο κοντά σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από
τον όγκο της φυματίωσης και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας,
και καταλήγοντας να υποφέρουμε από παιδικές ασθένειες όπως η ιλαρά.
Είναι σημαντικό, ενώ ο κόσμος επικεντρώνεται σε εξαιρετικά σημαντικά
νέα εμβόλια για την προστασία από την COVID-19, παραμένει ανάγκη η
διασφάλιση ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην
περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια
της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών
ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.
Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων)
σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε
αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην
οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως
δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ:
1. Ενισχύστε την εμπιστοσύνη στα εμβόλια για να διατηρήσετε και να
αυξήσετε την αποδοχή του εμβολίου
2. Αύξηση των επενδύσεων σε εμβόλια, συμπεριλαμβανομένης της
ρουτίνας ανοσοποίησης, για την άρση των εμποδίων στην πρόσβαση

https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/24/defaultcalendar/world-immunization-week-2021
• Συντονίστριες της Ομάδας Εργασίας της ΕΠΕ «Λοιμώξεις
Αναπνευστικού
Συστήματος» Aδαμαντία Λιαπίκου και Βασιλική Γεωργακοπούλου
• Συντονίστρια εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ: Παρασκευή Κατσαούνου
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Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά
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Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης – που γιορτάζεται
κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4)
– στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την
προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και
αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και
οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας,
παγκοσμίως.

Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της
ευλογιάς.
Η ευλογιά ήταν μια θανατηφόρα ασθένεια που οδήγησε στον
θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον
κόσμο, τον τελευταίο αιώνα.
Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε
πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο
εμβολιασμός προστατεύει από λοιμώδη νοσήματα όπως:
-διφθερίτιδα,
-τέτανο,
-κοκκύτη,
-πολιομυελίτιδα,
-ιλαρά, ερυθρά,
-παρωτίτιδα,
-ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα,
μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις,
-ηπατίτιδα Α και Β,
-γρίπη,
-γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και,
-λοιμώξεις από HPV.

Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα
παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή
μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να
κάνουν εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε
να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού και να
αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η
γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος.
Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά
προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή
Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει
στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα
άτομα άνω των 60 ετών και στους Επαγγελματίες Υγείας.
Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση, λόγω της
μεταβολής των τύπων του ιού που προκαλούν κάθε χρόνο
την γρίπη.
Η ανοσία από προηγούμενες λοιμώξεις ή εμβολιασμούς δεν
προλαμβάνει τη λοίμωξη από τους διαφορετικούς τύπους
του ιού που κυκλοφορούν κάθε χειμώνα και τη σχετιζόμενη
νόσο.
Για το λόγο αυτό το εμβόλιο περιέχει ετησίως τους 3
συχνότερους τύπους του ιού της γρίπης που κυκλοφορούν το
συγκεκριμένο διάστημα.
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια
νοσήματα αλλά και οι άνω των 50 ετών θα πρέπει να έχουν
λάβει και το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να
είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι
της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία

κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της
αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARS
cov2).

Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από
νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον
εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η πίεση που
υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της
νόσου COVID-19, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)
επισημαίνει σε μια πρόσφατη δημοσίευσή του:
“Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από
πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα
επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού
ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για
την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19».
Η Παγκόσμια κοινότητα έχει διαχρονικά καταγράψει
μεγάλες πανδημίες από μολυσματικά νοσήματα, με υψηλό
τίμημα αυξημένης νοσηρότητας και θνησιμότητας και
τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις.

Σήμερα η ανθρωπότητα δοκιμάζεται σκληρά από την
πρωτοφανή πανδημία SARS-COV-2, η οποία ξεκινώντας από
την Κίνα επεκτάθηκε παντού.
Στη χώρα μας καταγράφονται μέχρι σήμερα (23/04/2021),
329.134 κρούσματα και 9.864 θανάτους, οδηγώντας σε οριακό
σημείο αντοχής το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως και των
υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών.
Η πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού καθώς και ο
αυξημένος αριθμός εισαγωγών σοβαρών περιστατικών με
CΟVID-19 σε ΜΕΘ και θανάτων, τονίζουν την ευθύνη για
ενίσχυση των προγραμμάτων εμβολιασμού, ως μέτρο
ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο των νοσημάτων που
προλαμβάνονται με εμβολιασμό σε όλες τις ηλικιακές
ομάδες, όπως και σε εργαζόμενους σε χώρους παροχής
υπηρεσιών υγείας.
To σύνθημα της φετινής εκστρατείας του WHO για την
εβδομάδα ανοσοποίησης είναι: «Τα εμβόλια μας φέρνουν
πιο κοντά».
•

•

•

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους,
στιγμές, ορόσημα και στόχους που μας ενδιαφέρουν
περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του
SARS-Cov2, θα έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα
αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά
τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους
τρόπους εδώ και δεκαετίες.
Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά,
προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας
τη μετάδοση ασθενειών.

https://www.cdc.gov/globalhealth/immunization/wiw/index.html
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη
της Δημόσιας Υγείας.
Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και
επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην
κάλυψη του παιδικού όσο και του εφηβικού και του
ενήλικα πληθυσμού.
Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται
σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό διαμορφώνεται από
την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Τα ίδια τα εμβόλια συνεχίζουν να εξελίσσονται, με μέγιστη
απόδειξη την κυκλοφορία των γενετικών
εμβολίων (mRNAεμβολίων) κατά του κορωνοϊού, φέρνοντάς
μας πιο κοντά σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον όγκο
της φυματίωσης και του καρκίνου του τραχήλου της
μήτρας, και καταλήγοντας να υποφέρουμε από παιδικές
ασθένειες όπως η ιλαρά.
Είναι σημαντικό, ενώ ο κόσμος επικεντρώνεται σε
εξαιρετικά σημαντικά νέα εμβόλια για την προστασία από
την COVID-19, παραμένει ανάγκη η διασφάλιση ότι δεν θα
χαθούν οι συνήθεις εμβολιασμοί.
Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν
εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας,
αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η
ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.

Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των
εμβολίων) σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού, προσθέτει σε
αυτήν την απειλή.
Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει
στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον
εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει
την υγεία.
Οι στόχοι της είναι:
1. Ενισχύστε την εμπιστοσύνη στα εμβόλια για να
διατηρήσετε και να αυξήσετε την αποδοχή του εμβολίου
2. Αύξηση των επενδύσεων σε εμβόλια,
συμπεριλαμβανομένης της ρουτίνας ανοσοποίησης, για την
άρση των εμποδίων στην πρόσβαση
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/24/defaultcalendar/world-immunization-week-2021
Συντονίστριες της Ομάδας Εργασίας της ΕΠΕ «Λοιμώξεις
Αναπνευστικού Συστήματος»
Λιαπίκου Aδαμαντία και Γεωργακοπούλου Βασιλική
Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ: Κατσαούνου Παρασκευή

«Τα εμβόλια μας
φέρνουν πιο κοντά», τo
μήνυμα του ΠΟΥ για την
Παγκόσμια Εβδομάδα
Ανοσοποίησης
•
•
•
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"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά". Αυτό είναι το μήνυμα της
φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Εβδομάδα
Ανοσοποίησης -που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία
εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) και στοχεύει στην
προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων
όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και
αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και
οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας,
παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία.
Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της
ευλογιάς, μιας θανατηφόρας ασθένειας που οδήγησε στον
θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον
κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του εμβολίου,
η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός
προστατεύει από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα,
τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα,
ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και
πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη,
γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα
αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως σχεδόν
20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα
παιδιά.

Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να
κάνουν εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να
εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού και να
αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η
γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης, είναι
απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή
Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει
στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα
άτομα άνω των 60 ετών και στους επαγγελματίες υγείας. Οι
ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα
αλλά και οι άνω των 50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το
εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς
θωρακισμένοι και έναντι της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας,
από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς η
πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από
ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από
πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα
επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού
ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για
την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19», επισημαίνει ο ΠΟΥ
σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από
νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό
και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα
συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου COVID-19.
"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά"

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές,
ορόσημα και στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARSCov2, θα έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι
περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια
μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και
δεκαετίες. Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε
γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους,
αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της
Δημόσιας Υγείας, τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία
και σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα
και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην
κάλυψη του παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα
πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν και
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό
διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα
χαθούν οι συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση
πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια
της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών
ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.

«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των
εμβολίων) σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε
αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία
του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και
εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που σώζει
ζωές και προστατεύει την υγεία» υπογραμμίζει.
ΑΠΕ - ΜΠΕ

Πρόληψη των αναπνευστικών
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Πρόληψη

των

αναπνευστικών

νόσων

και

της

νοσηλείας

ασθενών

με

πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη, μέσω εμβολιασμού, συνιστά ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας, ώστε να επιτραπεί μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού
ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη
των ασθενών με COVID-19.
Στο μήνυμα του ΠΟΥ για την προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από
νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό μπορεί να βοηθήσει να
ελεγχθεί και η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της
νόσου COVID-19, αναφέρεται η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με αφορμή την
Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης – που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία
εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) και η οποία στοχεύει στην προώθηση της χρήσης
εμβολίων για την προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Οι συντονίστριες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας κ.κ. Παρασκευή
Κατσαούνου, Aδαμαντία Λιαπίκου και Βασιλική Γεωργακοπούλου επισημαίνουν
πως η παγκόσμια κοινότητα έχει διαχρονικά καταγράψει μεγάλες πανδημίες από
μολυσματικά

νοσήματα,

με

υψηλό

τίμημα

αυξημένης

νοσηρότητας

και

θνησιμότητας και τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις.
Σήμερα η ανθρωπότητα δοκιμάζεται σκληρά από την πρωτοφανή πανδημία SARSCOV-2, η οποία έχει οδηγήσει σε οριακό σημείο αντοχής το Εθνικό Σύστημα Υγείας,
τόσο της χώρας μας, όσο και των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών.
Η πανδημία και ο αυξημένος αριθμός εισαγωγών σοβαρών περιστατικών με CΟVID19 σε ΜΕΘ και θανάτων, τονίζουν την ευθύνη για ενίσχυση των προγραμμάτων
εμβολιασμού, ως μέτρο ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο των νοσημάτων που
προλαμβάνονται με εμβολιασμό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, όπως και σε
εργαζόμενους σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.
Πιο κοντά με εμβόλιο
To σύνθημα της φετινής εκστρατείας του WHO για την εβδομάδα ανοσοποίησης
είναι: «Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά».

▪

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα και
στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.

▪

Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα έρχονται πιο
κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά
τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες.

▪

Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους
μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.

Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας. Η
Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά
προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο και του εφηβικού και του
ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται
σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων,
όπως αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Τα ίδια τα εμβόλια συνεχίζουν να εξελίσσονται, με μέγιστη απόδειξη την
κυκλοφορία των γενετικών εμβολίων (mRNA εμβολίων) κατά του κοροναϊού,
φέρνοντάς μας πιο κοντά σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον όγκο της
φυματίωσης και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, και καταλήγοντας να
υποφέρουμε από παιδικές ασθένειες όπως η ιλαρά. Είναι σημαντικό, ενώ ο κόσμος
επικεντρώνεται σε εξαιρετικά σημαντικά νέα εμβόλια για την προστασία από την
COVID-19, παραμένει ανάγκη η διασφάλιση ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις
εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί
κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών
ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.
Προγράμματα εμβολιασμού
Όπως τονίζουν οι πνευμονολόγοι της ΕΠΕ, ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές
κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και
οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως. Το πρώτο
εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς. Η ευλογιά ήταν μια
θανατηφόρα ασθένεια που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια

ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του
εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει από
λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά,
ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και
πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από
ροταϊό και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα
παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα
παιδιά.
Στους ενήλικες
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια, όπως
ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του
πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η
γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά
προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό
που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω
των 60 ετών και στους Επαγγελματίες Υγείας. Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται σε
ετήσια βάση, λόγω της μεταβολής των τύπων του ιού που προκαλούν κάθε χρόνο
την γρίπη. Η ανοσία από προηγούμενες λοιμώξεις ή εμβολιασμούς δεν προλαμβάνει
τη λοίμωξη από τους διαφορετικούς τύπους του ιού που κυκλοφορούν κάθε
χειμώνα και τη σχετιζόμενη νόσο. Για το λόγο αυτό το εμβόλιο περιέχει ετησίως
τους 3 συχνότερους τύπους του ιού της γρίπης που κυκλοφορούν το συγκεκριμένο
διάστημα.
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω
των 50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου,
για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας,
από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της
αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
Οι αρνητές των εμβολίων

Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά με το
θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή
εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης
στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία.
Η εκστρατεία του ΠΟΥ
Οι στόχοι της είναι:
1. Ενισχύστε την εμπιστοσύνη στα εμβόλια για να διατηρήσετε και να αυξήσετε την
αποδοχή του εμβολίου
2. Αύξηση των επενδύσεων σε εμβόλια, συμπεριλαμβανομένης της ρουτίνας
ανοσοποίησης, για την άρση των εμποδίων στην πρόσβαση

1. ΔΙΕΘΝΗ
2. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
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«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο
κοντά», τo μήνυμα της
εκστρατείας του ΠΟΥ
Για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίηση
"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά". Αυτό είναι το μήνυμα της
φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Εβδομάδα
Ανοσοποίησης -που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα

του Απριλίου (24-30/4) και στοχεύει στην προώθηση της χρήσης
εμβολίων για την προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται
ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές
παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρία.
Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς,
μιας θανατηφόρας ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500
εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά
τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός
προστατεύει από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο,
κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και
έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις,
ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από
HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως
σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα
παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν
εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η
υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα
επιδημιών από νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το
εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον
Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει
στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω
των 60 ετών και στους επαγγελματίες υγείας. Οι ασθενείς υψηλού
κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των 50
ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του
πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της
πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι
αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν
από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από
πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα
επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού
εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη
των ασθενών με COVID-19», επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να
περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που δυνητικά
προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η
πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου
COVID-19.

"Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά"
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές,
ορόσημα και στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα
έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια
και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς
άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες. Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες
από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους,
αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της
Δημόσιας Υγείας, τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και
σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και
επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του
παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια
παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό
διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι
συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν
έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας,
αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η
πολιομυελίτιδα.
«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων)
σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε
αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην
οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως
δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία»
υπογραμμίζει.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης

«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά», το φετινό
μήνυμα του Π.Ο.Υ.
Από Health Daily Editorial Team

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης – που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα
του Απριλίου (24-30/4) – στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία
ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Με αφορμή τον φετινό εορτασμό, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία σημειώνει ότι σε μια
προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με
τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με
την πανδημία της νόσου COVID-19, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) επισημαίνει σε μια
πρόσφατη δημοσίευσή του: «Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από
πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη
διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για
την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19». To σύνθημα της φετινής εκστρατείας του WHO για
την εβδομάδα ανοσοποίησης είναι: «Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά».

•
•
•

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα και στόχους
που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα έρχονται πιο κοντά
φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα
εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες.
Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και
μεγάλους, αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.

TOPICS: Εμβολιασμός

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο
κοντά: Παγκόσμια Εβδομάδα
Ανοσοποίησης 2021
9:33 2021-04-27 - grammateia
Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης – που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία
εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) – στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για
την προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως ως μια
από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της
υγείας, παγκοσμίως. Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της
ευλογιάς. Η ευλογιά ήταν μια θανατηφόρα ασθένεια που οδήγησε στον θάνατο περί τα
500 εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη
χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει από
λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά,
παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και
πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό
και λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως
σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν εμβόλια, όπως
ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού
και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών από νοσήματα όπως η γρίπη και
ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση
μέσα στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει στις
ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών και
στους Επαγγελματίες Υγείας. Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση, λόγω
της μεταβολής των τύπων του ιού που προκαλούν κάθε χρόνο την γρίπη. Η ανοσία από
προηγούμενες λοιμώξεις ή εμβολιασμούς δεν προλαμβάνει τη λοίμωξη από τους

διαφορετικούς τύπους του ιού που κυκλοφορούν κάθε χειμώνα και τη σχετιζόμενη
νόσο. Για το λόγο αυτό το εμβόλιο περιέχει ετησίως τους 3 συχνότερους τύπους του
ιού της γρίπης που κυκλοφορούν το συγκεκριμένο διάστημα.
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των
50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου, για να
είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την
οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν
νοσήσουν από ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που δυνητικά
προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η πίεση που
υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου COVID-19, ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας (WHO) επισημαίνει σε μια πρόσφατη δημοσίευσή του: «Η πρόληψη
της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη
μέσω του εμβολιασμού θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού
ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των
ασθενών με COVID-19».
Η Παγκόσμια κοινότητα έχει διαχρονικά καταγράψει μεγάλες πανδημίες από
μολυσματικά νοσήματα, με υψηλό τίμημα αυξημένης νοσηρότητας και θνησιμότητας
και τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Σήμερα η ανθρωπότητα δοκιμάζεται
σκληρά από την πρωτοφανή πανδημία SARS-COV-2, η οποία ξεκινώντας από την Κίνα
επεκτάθηκε παντού. Στη χώρα μας καταγράφονται μέχρι σήμερα (23/04/2021), 329.134
κρούσματα και 9.864 θανάτους, οδηγώντας σε οριακό σημείο αντοχής το Εθνικό
Σύστημα Υγείας, όπως και των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών. Η πρόσφατη πανδημία
του κορωνοϊού καθώς και ο αυξημένος αριθμός εισαγωγών σοβαρών περιστατικών με
CΟVID-19 σε ΜΕΘ και θανάτων, τονίζουν την ευθύνη για ενίσχυση των προγραμμάτων
εμβολιασμού, ως μέτρο ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο των νοσημάτων που
προλαμβάνονται με εμβολιασμό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, όπως και σε
εργαζόμενους σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.
To σύνθημα της φετινής εκστρατείας του WHO για την εβδομάδα ανοσοποίησης
είναι: «Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά».
•
•

•

Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα και
στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα έρχονται
πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια και οι
αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς άλλους
τρόπους εδώ και δεκαετίες.
Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους
μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.

https://www.cdc.gov/globalhealth/immunization/wiw/index.html

Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας. Η
Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμβολιαστικά
προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα
πληθυσμού. Τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό
διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Τα ίδια τα εμβόλια συνεχίζουν να εξελίσσονται, με μέγιστη απόδειξη την κυκλοφορία
των γενετικών εμβολίων (mRNA εμβολίων) κατά του κορωνοϊού, φέρνοντάς μας πιο
κοντά σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον όγκο της φυματίωσης και του καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας, και καταλήγοντας να υποφέρουμε από παιδικές ασθένειες όπως
η ιλαρά. Είναι σημαντικό, ενώ ο κόσμος επικεντρώνεται σε εξαιρετικά σημαντικά νέα
εμβόλια για την προστασία από την COVID-19, παραμένει ανάγκη η διασφάλιση ότι δεν
θα χαθούν οι συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν
έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε
κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.
Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων) σχετικά με το θέμα
του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή
εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον
εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ:
1. Ενισχύστε την εμπιστοσύνη στα εμβόλια για να διατηρήσετε και να αυξήσετε
την αποδοχή του εμβολίου
2. Αύξηση των επενδύσεων σε εμβόλια, συμπεριλαμβανομένης της ρουτίνας
ανοσοποίησης, για την άρση των εμποδίων στην πρόσβαση
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/24/default-calendar/worldimmunization-week-2021

ΠΟΥ: Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά
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«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά», είναι το μήνυμα της φετινής
εκστρατείας του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης – που
γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4)
και στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία
ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται
ευρέως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές
παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, παγκοσμίως, αναφέρει η Ελληνική

Πνευμονολογική Εταιρία.
Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το εμβόλιο της ευλογιάς,
μιας θανατηφόρας ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο περί τα 500
εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά
τη χορήγηση του εμβολίου, η ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός
προστατεύει από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο,
κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και
έρπητα ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές
λοιμώξεις, ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και
λοιμώξεις από HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα
παγκοσμίως σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς
εμβολιασμένα παιδιά.
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν
εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η
υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα
επιδημιών από νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το
εμβόλιο γρίπης, είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον
Οκτώβριο ή Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει
στις ομάδες υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω
των 60 ετών και στους επαγγελματίες υγείας. Οι ασθενείς υψηλού
κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και οι άνω των 50 ετών
θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου,
για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι της πνευμονιοκοκκικής
πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς, καθώς η
πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από ιογενείς
λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).
«Η πρόληψη της αναπνευστικής νόσου και της νοσηλείας από
πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη μέσω του εμβολιασμού θα
επιτρέψει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού
εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη
των ασθενών με COVID-19», επισημαίνει ο ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να
περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που δυνητικά
προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ταυτόχρονα να ελεγχθεί κι η
πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου
COVID-19.
«Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά»
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές, ορόσημα
και στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Οσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2, θα
έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια

και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά με πολλούς
άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες. Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες
από γενιά σε γενιά, προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους,
αποτρέποντας τη μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της
Δημόσιας Υγείας, τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και
σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και
επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του
παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια
παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό
διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα χαθούν οι
συνήθεις εμβολιασμοί. Οπως στην περίπτωση πολλών παιδιών που δεν
έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας,
αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η
πολιομυελίτιδα.
«Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων)
σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε
αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην
οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως
δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία»
υπογραμμίζει.

Πρόληψη των αναπνευστικών νόσων και της νοσηλείας ασθενών με
πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη, μέσω εμβολιασμού, συνιστά ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ώστε να επιτραπεί μεγαλύτερη
διαθεσιμότητα αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και
επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών με COVID-19.
Στο μήνυμα του ΠΟΥ για την προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό
φορτίο από νοσήματα που δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό
μπορεί να βοηθήσει να ελεγχθεί και η πίεση που υφίστανται τα
συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου COVID-19, αναφέρεται η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με αφορμή την Παγκόσμια
Εβδομάδα Ανοσοποίησης – που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία
εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) και η οποία στοχεύει στην προώθηση
της χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από
ασθένειες.
Οι συντονίστριες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας κ.κ.
Παρασκευή Κατσαούνου, Aδαμαντία Λιαπίκου και Βασιλική
Γεωργακοπούλου επισημαίνουν πως η παγκόσμια κοινότητα έχει
διαχρονικά καταγράψει μεγάλες πανδημίες από μολυσματικά νοσήματα,
με υψηλό τίμημα αυξημένης νοσηρότητας και θνησιμότητας και
τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις.
Σήμερα η ανθρωπότητα δοκιμάζεται σκληρά από την πρωτοφανή
πανδημία SARS-COV-2, η οποία έχει οδηγήσει σε οριακό σημείο
αντοχής το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τόσο της χώρας μας, όσο και των
υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών.
Η πανδημία και ο αυξημένος αριθμός εισαγωγών σοβαρών περιστατικών
με CΟVID-19 σε ΜΕΘ και θανάτων, τονίζουν την ευθύνη για ενίσχυση
των προγραμμάτων εμβολιασμού, ως μέτρο ζωτικής σημασίας για τον
έλεγχο των νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό σε όλες τις

ηλικιακές ομάδες, όπως και σε εργαζόμενους σε χώρους παροχής
υπηρεσιών υγείας.
Πιο κοντά με εμβόλιο
To σύνθημα της φετινής εκστρατείας του WHO για την εβδομάδα
ανοσοποίησης είναι: «Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά».
Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στιγμές,
ορόσημα και στόχους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
▪ Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του SARS-Cov2,
θα έρχονται πιο κοντά φυσικά, καθώς θα αρθούν οι περιορισμοί για
ταξίδια και οι αποστάσεις, αλλά τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά
με πολλούς άλλους τρόπους εδώ και δεκαετίες.
▪ Τα εμβόλια δημιουργούν γέφυρες από γενιά σε γενιά,
προστατεύοντας τους μικρούς και μεγάλους, αποτρέποντας τη
μετάδοση ασθενειών.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας
Υγείας. Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και
επικαιροποιημένα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του
παιδικού όσο και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Τα εμβόλια
παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων, όπως αυτό
διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
▪

Τα ίδια τα εμβόλια συνεχίζουν να εξελίσσονται, με μέγιστη απόδειξη την
κυκλοφορία των γενετικών εμβολίων (mRNA εμβολίων) κατά του
κοροναϊού, φέρνοντάς μας πιο κοντά σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από
τον όγκο της φυματίωσης και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, και
καταλήγοντας να υποφέρουμε από παιδικές ασθένειες όπως η ιλαρά.
Είναι σημαντικό, ενώ ο κόσμος επικεντρώνεται σε εξαιρετικά σημαντικά
νέα εμβόλια για την προστασία από την COVID-19, παραμένει ανάγκη η
διασφάλιση ότι δεν θα χαθούν οι συνήθεις εμβολιασμοί. Όπως στην
περίπτωση πολλών παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια
της παγκόσμιας πανδημίας, αφήνοντάς τα σε κίνδυνο σοβαρών
ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα.
Προγράμματα εμβολιασμού
Όπως τονίζουν οι πνευμονολόγοι της ΕΠΕ, ο εμβολιασμός σώζει
εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και αναγνωρίζεται ευρέως ως μια από τις

πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της
υγείας, παγκοσμίως. Το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε ήταν το
εμβόλιο της ευλογιάς. Η ευλογιά ήταν μια θανατηφόρα ασθένεια που
οδήγησε στον θάνατο περί τα 500 εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον
κόσμο, τον τελευταίο αιώνα. Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, η
ασθένεια εξαφανίστηκε πλήρως.
Από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, ο εμβολιασμός
προστατεύει από λοιμώδη νοσήματα όπως διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη,
πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά και έρπητα
ζωστήρα, μηνιγγιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις,
ηπατίτιδα Α και Β, γρίπη, γαστρεντερίτιδα από ροταϊό και λοιμώξεις από
HPV. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα παγκοσμίως
σχεδόν 20 εκατομμύρια μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα
παιδιά.
Στους ενήλικες
Οι ενήλικες μετά την ηλικία των 50-60 ετών συστήνεται να κάνουν
εμβόλια, όπως ισχύει και για τα μικρά παιδιά, ώστε να εξασφαλιστεί η
υγιής γήρανση του πληθυσμού και να αποφευχθεί το ξέσπασμα επιδημιών
από νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Το εμβόλιο γρίπης,
είναι απαραίτητο να γίνεται κατά προτίμηση μέσα στον Οκτώβριο ή
Νοέμβριο, κατά προτεραιότητα στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες
υψηλού κινδύνου (χρόνια νοσήματα), σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών
και στους Επαγγελματίες Υγείας. Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται σε
ετήσια βάση, λόγω της μεταβολής των τύπων του ιού που προκαλούν
κάθε χρόνο την γρίπη. Η ανοσία από προηγούμενες λοιμώξεις ή
εμβολιασμούς δεν προλαμβάνει τη λοίμωξη από τους διαφορετικούς
τύπους του ιού που κυκλοφορούν κάθε χειμώνα και τη σχετιζόμενη νόσο.
Για το λόγο αυτό το εμβόλιο περιέχει ετησίως τους 3 συχνότερους τύπους
του ιού της γρίπης που κυκλοφορούν το συγκεκριμένο διάστημα.
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου κάθε ηλικίας με χρόνια νοσήματα αλλά και
οι άνω των 50 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει και το εμβόλιο έναντι
του πνευμονιόκοκκου, για να είναι επαρκώς θωρακισμένοι και έναντι
της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, από την οποία κινδυνεύουν έτσι κι
αλλιώς, καθώς η πιθανότητα εκδήλωσής της αυξάνεται αν νοσήσουν από
ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, SARScov2).

Οι αρνητές των εμβολίων
Η ταχεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης (αρνητές των εμβολίων)
σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού προσθέτει σε αυτήν την απειλή. Σε
αυτό το πλαίσιο, η φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ στοχεύει στην
οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό ως
δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία.
Η εκστρατεία του ΠΟΥ
Οι στόχοι της είναι:
1. Ενισχύστε την εμπιστοσύνη στα εμβόλια για να διατηρήσετε και να
αυξήσετε την αποδοχή του εμβολίου
2. Αύξηση των επενδύσεων σε εμβόλια, συμπεριλαμβανομένης της
ρουτίνας ανοσοποίησης, για την άρση των εμποδίων στην πρόσβαση

Πρόληψη των αναπνευστικών νόσων με
εμβόλιο συνιστά ο ΠΟΥ
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Πρόληψη των αναπνευστικών νόσων και της νοσηλείας ασθενών με πνευμονιόκοκκο, γρίπη και κοκκύτη, μέσω
εμβολιασμού, συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ώστε να επιτραπεί μεγαλύτερη διαθεσιμότητα
αναπνευστικού ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη των ασθενών
με COVID-19. Στο μήνυμα του ΠΟΥ για την προσπάθεια να περιοριστεί το κλινικό φορτίο από νοσήματα που
δυνητικά προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό μπορεί να βοηθήσει να ελεγχθεί και η πίεση που υφίστανται τα
συστήματα υγείας με την πανδημία της νόσου COVID-19, αναφέρεται η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με
αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης - που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του
Απριλίου (24-30/4) και η οποία στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την προστασία ατόμων
όλων των ηλικιών από ασθένειες. Οι συντονίστριες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας κ.κ. Παρασκευή
Κατσαούνου, Aδαμαντία Λιαπίκου και Βασιλική...
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“Τα εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά”
To μήνυμα της φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ
Στόχος της εκστρατείας η οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στον
εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία.

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοσοποίησης - που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία
εβδομάδα του Απριλίου (24-30/4) - στοχεύει στην προώθηση της χρήσης εμβολίων για την
προστασία ατόμων όλων των ηλικιών από ασθένειες.
Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια

ΠΟΥ: Συνιστά πρόληψη των αναπνευστικών νόσων με
εμβόλιο
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ΠΟΥ: Πρόληψη των αναπνευστικών νόσων με εμβόλιο συνιστά ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας, χτίζοντας την εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό
που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία. Περισσότερα »
ΕμβόλιαΕμβολιασμοί

