
  
 
 

 

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Επιστημονική Ημερίδα ΟΑΤΥΕ 

«ΕΜΒΟΛΙΑ: ΑΛΗΘΕΙΕΣ & ΜΥΘΟΙ», Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019, ΕΔΟΕΑΠ 
 
            Με τη συμμετοχή 100 και πλέον συνέδρων πραγματοποιήθηκε η Επιστημονική 
Ημερίδα με τίτλο «ΕΜΒΟΛΙΑ: ΑΛΗΘΕΙΕΣ & ΜΥΘΟΙ» που διοργάνωσε η Ομοσπονδία 
Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (ασφαλιστικά ταμεία υγείας-μέλη: ΤΥΠΕΤ, 
ΑΤΠΣΥΤΕ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΥΠΑΤΕ), το απόγευμα της Τρίτης 15/10, στα κεντρικά γραφεία του 
ασφαλιστικού ταμείου των εργαζόμενων στα ΜΜΕ, ΕΔΟΕΑΠ, με συντονίστρια τη 
δημοσιογράφο της ΕΡΤ, κα Σμαράγδα Αγορογιάννη.   
 
              Την Ημερίδα άνοιξε ο Πρόεδρος της ΟΑΤΥΕ, κ. Χρήστος Ασπιώτης, ο οποίος μίλησε 
για τις δράσεις της Ομοσπονδίας και των Ταμείων - μελών της στον τομέα της κοινωνικής 
ασφαλιστικής κάλυψης και της προληπτικής ιατρικής, με ιδιαίτερο βάρος στον 
εμβολιασμό, ενώ, στη συνέχεια, τον λόγο έλαβαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Βουλευτής 
Ανατολικής Αττικής και Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, κ. 
Βασίλης Οικονόμου, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, κ. Παύλος Χρηστίδης, 
ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης και ο Καθηγητής 
Αιματολογίας, κ. Γεράσιμος Πάγκαλης. Παράλληλα, μεταφέρθηκαν ευχές για την επιτυχία 
της διοργάνωσης εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια και του π. Υπουργού 
Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθού. 
 
            Απαντήσεις σε καίριους προβληματισμούς σχετικά με τα εμβόλια και τους 
εμβολιασμούς έδωσαν οι, διακεκριμένοι επιστήμονες, κεντρικοί ομιλητές της Ημερίδας, η 
οποία χωρίστηκε σε δύο συνεδρίες. 
 
           Στο πρώτο μέρος, ο Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Μέλος Επιτροπής 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ΤΥΠΕΤ κ. Νικόλαος Σύψας, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
παρουσίασε το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 2019-2020, επισημαίνοντας πως, σε 
ετήσια βάση, προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό περίπου 322 εκατ. νοσήσεις, 21 εκατ. 
εισαγωγές σε νοσοκομεία και 732 χιλ. θάνατοι. Μίλησε, ακόμη, για την εκρίζωση 
λοιμωδών νοσημάτων (ευλογιά, πολιομυελίτιδα) αλλά και για τα νοσήματα που έχουν 
πάψει να οδηγούν σε θάνατο (διφθερίτιδα, κοκκύτης, ερυθρά, ανεμοβλογιά κ.ά.) χάρη 
στα εμβόλια. Υπογράμμισε, επίσης, πως η Κλινική ΤΥΠΕΤ ‘ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ’ σημειώνει 
ρεκόρ για τα δεδομένα των νοσηλευτικών μονάδων υγείας της χώρας στον αντιγριπικό 
εμβολιασμό του απασχολούμενου προσωπικού. Ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ  στο ΑΠΘ Δρ Νικόλαος Παναγιώτου, μίλησε στη συνέχεια για 
την επίδραση των ψευδών ειδήσεων στην κοινή γνώμη και για το θέμα του εμβολιασμού, 
μεταφέροντας σε αριθμούς τις σχετικές στατιστικές της Ευρώπης, όπου το 10-22% του 
πληθυσμού δεν εμπιστεύονται τα εμβόλια, το αντιεμβολιαστικό κίνημα έχει τους 
περισσότερους οπαδούς στη Γαλλία (1 στους 3), ενώ, σε παγκόσμια κλίμακα, τα 
υψηλότερα ποσοστά αποδοχής του εμβολιασμού κατέχουν η Βόρεια Αμερική και η 
Νοτιοανατολική Ασία, με ποσοστά 72% και 95% αντίστοιχα. Σημείωσε, ακόμη, πως οι 



  
 
 

 

ψευδείς ειδήσεις είναι βαθιά κοινωνικές, καθώς κατορθώνουν να συσπειρώσουν τους 
ανθρώπους που τις υιοθετούν γύρω από μια εναλλακτική αλήθεια. Όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε, ο ΠΟΥ έχει, μάλιστα, χαρακτηρίσει την παραπληροφόρηση γύρω από τον 
εμβολιασμό ως το ‘σημαντικότερο πρόβλημα για την παγκόσμια υγεία για το 2019’. Ο 
Παιδίατρος ΕΔΟΕΑΠ κ. Γεώργιος Μουστάκας, περιέγραψε αναλυτικά τα επιδημιολογικά 
στοιχεία των τελευταίων ετών από την έξαρση της ιλαράς, αναφέροντας πως στην 
Ευρώπη το 2017 καταγράφηκαν 42 θάνατοι και το 2018, 72, ενώ στην Ελλάδα το 2017 και 
το 2018 σημειώθηκαν 4, υπογραμμίζοντας πως, για το 2019, δεν έχει έως σήμερα 
αναφερθεί κανένας. Ο Παιδίατρος Δρ Άγης Τερζίδης, Εποπτεύων Σπουδών ΠΜΣ ΕΚΠΑ 
«Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας», στη συνέχεια, περιέγραψε τον τρόπο 
λειτουργίας του εθνικού μηχανισμού επιδημιολογικής επιτήρησης από τα σημεία 
παροχής φροντίδας υγείας σε πρόσφυγες/ μετανάστες, σημειώνοντας πως οι 
καταγεγραμμένες εισροές στην Ελλάδα για το 2019 έχουν ανέλθει μέχρι σήμερα στους 
41.940 πρόσφυγες/μετανάστες. Στο κλείσιμο της συνεδρίας, ο Πρόεδρος του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, κ. Κωνσταντίνος Λουράντος, μίλησε για τη θετική 
επίδραση των Ευρωπαίων φαρμακοποιών προς τον πληθυσμό υπέρ των εμβολιασμών, 
καθώς, όπως ανέφερε,  μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών επιλέγει τον χώρο του 
φαρμακείου για να εμβολιαστεί, γιατί αυτό λειτουργεί συχνά ως πιο προσιτό περιβάλλον 
‘αποσυμπίεσης΄ στις βεβαρημένες υποχρεώσεις πολλών, από τους λοιπούς, παρόχων 
υγείας. 
 
           Στο δεύτερο μέρος, ο Πνευμονολόγος ΕΔΟΕΑΠ, Δρ Γεώργιος Κρομμύδας, 
περιέγραψε εκτενώς τους τύπους και τα χαρακτηριστικά (συμπτωματολογία, τρόπους 
μετάδοσης) του ιού της γρίπης, την αναγκαιότητα για εμβολιασμό ιδιαίτερα των ομάδων 
υψηλού κινδύνου, καθώς και την επικινδυνότητα για την υγεία από την 
πνευμονιοκοκκική νόσου και ανέδειξε τις ιατρικές ενδείξεις για τον αντίστοιχο 
εμβολιασμό. Ο Δρ Γεώργιος Ιωαννίδης, Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος ΕΔΟΕΑΠ, 
στην εισήγησή του για τον εμβολιασμό ενάντια στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων 
(HPV),  υπαίτιο για εμφάνιση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε πολλές περιπτώσεις, 
υπογράμμισε τη σημασία της μεγαλύτερης δυνατής εμβολιαστικής κάλυψης (έως και την 
ηλικία των 45), ενώ, αναφερόμενος στα προβλεπόμενα από το Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2019, υπέδειξε ως καταλληλότερη ηλικία έναρξης τα 
11-12 έτη για τα κορίτσια και περιθώριο αναπλήρωσης έως τα 18. Η Δρ Παναγιώτα 
Κωνσταντοπούλου, στη συνέχεια, Ειδική Παθολόγος - Υπεύθυνη Ιατρείου Μεταβολικών 
Νοσημάτων ΑΤΠΣΥΤΕ, ανέπτυξε αναλυτικά τη σπουδαιότητα των ταξιδιωτικών 
εμβολιασμών προς ειδικούς προορισμούς, καθώς παρέχουν ανοσοποίηση ενάντια σε 
ασθένειες που είναι ασυνήθιστες σε πολλές δυτικές χώρες, προς αποφυγή εξάπλωσής 
τους στις χώρες επιστροφής (λ.χ. έναντι κίτρινου πυρετού, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, 
χολέρας, τυφοειδούς πυρετού κ.ά.), ενώ επεσήμανε πως οι ταξιδιώτες θα πρέπει να 
προγραμματίζουν τους εμβολιασμούς τους με τους επαγγελματίες υγείας 6 - 8 εβδομάδες 
νωρίτερα. Η συνεδρία και οι εργασίες της Ημερίδας έκλεισαν με την εισήγηση του 
Επιστημονικού Διευθυντή της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, 
Οικονομολόγου, κ. Μάρκου Ολλανδέζου, ο οποίος τόνισε πως, σε εθνικό επίπεδο, τα 
εμβόλια θα πρέπει να εξαιρεθούν από τη φαρμακευτική δαπάνη και να μεταφερθούν 
στον τομέα της Πρόληψης και της δημόσιας υγείας, όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες 
της Ευρώπης. Κάλεσε, επίσης, τα ελληνικά αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία υγείας να 
συνεχίσουν και να επαυξήσουν το υπάρχον έργο τους υπέρ των εμβολιασμών, 
συμβάλλοντας, έτσι, δυναμικά στην προστασία της δημόσιας υγείας.  
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