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ΓΔΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ 
 

Ακοφμε αυτζσ τισ θμζρεσ από τα ΜΜΕ να μιλάνε για τθν "ζλλειψθ" των αντιγριπικϊν εμβολίων. Αυτό 

όμωσ είναι λάκοσ και εςφαλμζνθ ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ τθσ κοινωνίασ για το κζμα του εμβολιαςμοφ. 

Σο πρόβλθμα αυτι τθ ςτιγμι που μιλάμε δεν είναι θ "ζλλειψθ" γιατί δεν πρζπει να ξεχνάμε πωσ φζτοσ 

ιταν μια χρονιά κατά τθν οποία όταν διενεργικθκε βάςθ των ςυςτάςεων τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ ο 

αντιγριπικόσ εμβολιαςμόσ υπιρχε πλιρθσ επάρκεια εμβολίων. Οι ποςότθτεσ που υπιρχαν κατά τθν περίοδο του 

αντιγριπικοφ εμβολιαςμοφ επαρκοφςαν τόςο για τθν κάλυψθ των ευπακϊν ομάδων, όςο και για όποιον 

ςυμπολίτθ μασ επικυμοφςε κατόπιν ςυςτάςεων από τον γιατρό του να εμβολιαςτεί. Τπιρξε μάλιςτα μεγάλθ 

ενθμερωτικι προςπάκεια από τα φαρμακεία για τα οφζλθ του εμβολιαςμοφ και ειδικά για το αναγκαίο ςε όλεσ 

τισ ευπακείσ ομάδεσ. 

Σο πρόβλθμα λοιπόν για το οποίο κα ζπρεπε να μιλάνε τα ΜΜΕ είναι θ επιλογι όςων (παρά τισ 

ςυςτάςεισ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ να εμβολιαςτοφν) επζλεξαν να μθν το κάνουν και τϊρα που υπιρξε μια 

ςχετικι ζξαρςθ ζςπευςαν (ενϊ ζχει παρζλκει θ ενδεδειγμζνθ περίοδοσ) και ο εμβολιαςμόσ ζχει (εδϊ και πάνω 

ζνα μινα) ολοκλθρωκεί να ψάχνουν απεγνωςμζνα για τα εμβόλια που (όπωσ είναι εφλογο) ζχουν εξαντλθκεί. 

Ο τρόποσ ωςτόςο που παρουςιάηεται από τα ΜΜΕ το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα χαϊδεφει αυτιά. Παίρνει ζνα 

πρόβλθμα που αφορά ςυμμόρφωςθ του αςκενοφσ ςτισ ςυςτάςεισ τθσ κεραπευτικισ του ομάδασ, αφαιρεί το 

χαρακτθριςτικό τθσ επιλογισ που ζκανε (ςυνειδθτά ι από αμζλεια) ο αςκενισ και το παρουςιάηει ωσ πρόβλθμα 

εφοδιαςμοφ τθσ αγοράσ. 

Όςο όμωσ εκπαιδεφουμε τον αςκενι πωσ το εμβόλιο είναι κάτι που μπορεί να το κάνει όποτε κζλει και 

κυρίωσ ΑΝ κζλει και ΑΝ παραςτεί ανάγκθ και εντοπίηουμε το πρόβλθμα ςτο ότι δεν υπάρχουν άπειρεσ ποςότθτεσ 

ϊςτε να γίνει όποτε επιλζξει και ο τελευταίοσ δφςπιςτοσ (ο οποίοσ αποφάςιςε επειδι άκουςε ςτο δελτίο των 8 

να αρχίςει να γυρίηει τα φαρμακεία για να εξαςφαλίςει το πολυπόκθτο "μαγικό φίλτρο τθσ ςωτθρίασ" 

καταλιγοντασ να αποκτιςει ανοςία ςτο... τζλοσ Μαρτίου ) τόςο κα καταλιγουμε κάκε χρόνο ςτο ίδιο πρόβλθμα. 
 

Να ζχουμε μια κοινωνία θ οποία όταν δεν υπάρχει κάποια ζξαρςθ αναπτφςςει ςυηθτιςεισ για το 
αντιεμβολιαςτικό κίνθμα "εκ του αςφαλοφσ" και από τθν άλλθ ςε κάκε ζξαρςθ να κατθγοροφμε τθν πολιτεία και 
τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα για το ότι δεν υπάρχει ζνα εμβόλιο για τον κακζνα να τον περιμζνει μιπωσ και αλλάξει 
γνϊμθ και άποψθ. 
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