
 

                                                                             Αθήνα, 18/9/2019 

ΑΠ 6794 

 

Αγαπητέ Συνάδελφε, 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επικοινωνεί μαζί σου στην προσπάθεια του για την αντιμετώπιση του 

ετήσιου προβλήματος της γρίπης 

Όπως γνωρίζεις κάθε χρόνο μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, κυρίως ηλικιωμένοι, ευπαθή άτομα 

λόγω υποκείμενου προβλήματος και παιδιά, δοκιμάζονται από την προσβολή τους από γρίπη. 

Τα ετήσια στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς που προσβάλλονται 

χρειάζονται εισαγωγή στο νοσοκομείο και μάλιστα αρκετοί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας! 

Δυστυχώς το 1/3 από αυτούς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ καταλήγουν. 

Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών που χρειάζονται νοσοκομειακή νοσηλεία είναι ένα και μοναδικό: 

Είναι όλοι ανεμβολίαστοι!!! 

Απευθύνομαι γι’ αυτό προς εσένα για να σου ζητήσω το αυτονόητο: 

Όχι μόνο να κάνεις εσύ το αντιγριπικό εμβόλιο αλλά και να ενημερώσεις τους οικείους σου και του 

ασθενείς σου τόσο για τα προβλήματα από τη γρίπη όσο και την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του 

αντιγριπικού εμβολίου, ώστε να μην έχουμε για άλλη μια χρονιά κρούσματα γρίπης, εισαγωγές στα 

νοσοκομεία λόγω γρίπης, νοσηλεία σε ΜΕΘ λόγω των επιπλοκών από τη γρίπη και δυστυχώς πολλούς 

θανάτους. 

Σε παρακαλώ να λάβεις υπ’ όψιν σου ότι ως Υγειονομικός έχεις τετραπλάσιο κίνδυνο από τους 

υπόλοιπους πολίτες να νοσήσεις από γρίπη και προφανώς χωρίς να το θέλεις να αποτελέσεις την αιτία 

ασθενείς που νοσηλεύονται για άλλη πάθηση να νοσήσουν και από γρίπη. 

Δυστυχώς τα μέχρι τώρα επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό των υγειονομικών που 

εμβολιάζονται είναι πάρα πολύ χαμηλό. 

Δεν υπάρχει καμιά σοβαρή παρενέργεια και οι αντενδείξεις είναι ελάχιστες (αυτές που αφορούν σε όλα 

τα εμβόλια) που να δικαιολογούν ένα τόσο χαμηλό ποσοστό. 

Σε πολλές (ίσως τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και στη Βόρεια Αμερική) ο αντιγριπικός 

εμβολιασμός των υγειονομικών είναι υποχρεωτικός. 

Δεν νομίζω ότι ο έλληνας ιατρός έχει ανάγκη από υποχρεωτικά μέτρα! 

Γι’ αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος σου σε καλεί να σταθείς δίπλα του, να δώσεις το παράδειγμα κάνοντας το 

αντιγριπικό εμβόλιο και να πείσεις με τα αδιάσειστα επιχειρήματα σου όσους ανήκουν στις ευπαθείς 

ομάδες πληθυσμού να μην αμελήσουν να θωρακιστούν απέναντι στη γρίπη ακολουθώντας πιστά τις 

οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. 



Αγαπητέ Συνάδελφε, 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχοντας συναίσθηση του πολλαπλού ρόλου του και της αποστολής του 

θεωρεί ότι η μεγαλύτερη δικαίωση του (μαζί με την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών του) 

αποτελεί η συμβολή του στη βελτίωση της υγείας όλου του ελληνικού λαού. 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
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