
 

ΔΝΑΡΞΗ ΓΩΡΔΑΝ ΑΝΣΙΓΡΙΠΙΚΟΤ ΔΜΒΟΛΙΑΜΟΤ ΣΟΝ ΔΓΟΔΑΠ 

Σπλάδειθνη, 

Ο ΕΔΟΕΑΠ, μεθίλεζε από ηελ Σεηάρηε 17 Οθηφβρίοσ 2018  ηολ δφρεάλ 

αληηγρηπηθό  εκβοιηαζκό γηα ηελ επνρηθή γξίπε, έρνληαο ζην επίθεληξν ηελ αμία 

ηεο πξόιεςεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ αζθαιηζκέλσλ. 

Η πεξίνδνο ηεο επνρηθήο γξίπεο δηαξθεί από ηνλ Οθηώβξην κέρξη ηνλ Απξίιην, κε 

πηζαλή έμαξζε κεηαμύ Δεθεκβξίνπ θαη Φεβξνπαξίνπ. Όπσο επηζεκαίλεηαη από 

ην Κέληρο Διέγτοσ & Πρόιευες Νοζεκάηφλ -ΚΔΔΛΠΝΟ, ο 

αποηειεζκαηηθόηερος ηρόπος πρόιευες είλαη ν εκβνιηαζκόο κε ην αληηγξηπηθό 

εκβόιην, ην νπνίν, όηαλ εθαξκνζζεί ζσζηά θαη έγθαηξα, θαιύπηεη ζε πνζνζηό 80% 

πεξίπνπ θαη πξνθπιάζζεη από ηε κεηάδνζε ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο . 

Η Ιαηξηθή καο Υπεξεζία βξίζθεηαη ζε εηνηκόηεηα γηα λα δερζεί ηνπο αζθαιηζκέλνπο 

καο από ηηο 09.00 ηο πρφί έφς ηης 16.00 απόγεσκα ζηολ 3ο όροθο ηοσ 

θηηρίοσ ηες οδού ηζίλε 18 θαη  Ηρηδαλού  κε  ηελ  πξνζθόκηζε  παξαπεκπηηθνύ 

ηνπ  ζεξάπνληνο ηαηξνύ ( Παζνιόγνπ ΕΔΟΕΑΠ ή ηδηώηε). 

Σα παηδηά ζα εκβνιηάδνληαη από ηηο 14.00-18.00 ζηο Παηδηαηρηθό Ιαηρείο ζηολ 

1o όροθο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ο εκβοιηαζκός δελ περηορίδεηαη κόλο ζηοσς 

αζθαιηζκέλοσς ποσ αλήθοσλ ζε οκάδα συειού θηλδύλοσ, αιιά αθορά ζε 

όιοσς ηοσς αζθαιηζκέλοσς  ποσ επηζσκούλ λα εκβοιηαζηούλ. 

Υπελζπκίδεηαη όηη  ζηηο οκάδες συειού θηλδύλοσ αλήθνπλ άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 

60 εηώλ, παηδηά θαη ελήιηθεο πνπ παξνπζηάδνπλ έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο 

παξαθάησ επηβαξπληηθνύο παξάγνληεο ή ρξόληα λνζήκαηα όπσο:  θαξδηαθά 

λνζήκαηα, άζζκα ή άιιεο ρξόληεο πλεπκνλνπάζεηεο ,ζαθραξώδε δηαβήηε ή άιιν 

ρξόλην κεηαβνιηθό λόζεκα, δξεπαλνθπηηαξηθή λόζν, ρξόληα 

λεθξνπάζεηα,  λεπξνκπτθέο       παζήζεηο,θ.ά. 

Γηα όζνπο δελ αλήθνπλ ζε νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ θαη επηζπκνύλ λα εκβνιηαζηνύλ , 

ηζρύνπλ ηα εμήο: 

Θα κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύλ ηνλ εκβνιηαζκό ζηνλ Οξγαληζκό, αθνύ 

επηζθεθζνύλ ηαηξό Παζνιόγν θαη ππνγξάςνπλ έληππν όηη επηζπκνύλ λα 

εκβνιηαζηνύλ, ελώ όζνη ζα ην πξαγκαηνπνηήζνπλ ζε άιια ηαηξεία, ζα πξέπεη γηα ηελ 

απνδεκίσζή ηνπο λα πξνζθνκίζνπλ ζην ΤΥΠ γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνύ πνπ 



λα ζπζηήλεη ηνλ εκβνιηαζκό, ηακεηαθή απόδεημε από ην θαξκαθείν αγνξάο θαη ην 

θνππόλη ηνπ εκβνιίνπ. 

ε θάζε περίπηφζε δελ σπάρτεη ζσκκεηοτή ηοσ αζθαιηζκέλοσ ζηο θόζηος 

ηοσ εκβοιίοσ. 

Εθηόο από ην εκβόιην, ζεκαληηθό κέζν πξόιεςεο είλαη ε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ 

θαλόλσλ πγηεηλήο, ην θαιό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ θαζώο θαη ε απνθπγή ζπλσζηηζκνύ 

θαη ζηελήο επαθήο µε αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ήδε αζζελήζεη. 

          Οη Ιαηρηθές θαη Νοζειεσηηθές Τπερεζίες ηοσ ΔΓΟΔΑΠ βρίζθοληαη 

πάληοηε ζηε δηάζεζε ηφλ αζθαιηζκέλφλ κας γηα άκεζε, σπεύζσλε θαη 

αποηειεζκαηηθή προζέγγηζε ηφλ ηαηρηθώλ ηοσς προβιεκάηφλ θαζώς θαη 

γηα θάζε δηεσθρίληζε ή ζσκπιερφκαηηθή πιεροθορία. 
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