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Θεσσαλονίκη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ. :776/Γ
Προς την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών
Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,
«Σε βάθος χρόνου και όταν είμαστε έτοιμοι μπορεί να συμβάλλουν και τα φαρμακεία ώστε
να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού».
Με έκπληξη αλλά και απογοήτευση υποδεχόμαστε την ανωτέρω δήλωση στην εκπομπή
του Γ. Αυτιά στις 6/2/2021, της κ. Ι. Παυλοπούλου καθηγήτριας παιδιατρικής ΕΚΠΑ και
μέλους της επιτροπής σας.
Η χώρα μας όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει το πλεονέκτημα να διαθέτει μεγάλο αριθμό
ειδικών γιατρών οι οποίοι μπορεί να αναλάβουν τη δύσκολη προσπάθεια της γρήγορης
αλλά και ασφαλούς εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού ενημερώνοντας αλλά και
πείθοντας τους συμπολίτες μας - ασθενείς τους για την ασφάλεια και την αναγκαιότητα του
εμβολιασμού κατά της covid-19.
Ο εμβολιασμός είναι ιατρική πράξη και κάθε παρέκκλιση από αυτό μπορεί να
δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στη δημόσια υγεία, στην ασφάλεια των πολιτών, με
αποτέλεσμα και την αύξηση της αμφισβήτησης των πολιτών στα εμβόλια.
Επειδή στόχος όλων πρέπει να είναι η γρήγορη αλλά και ασφαλής διενέργεια μαζικών
εμβολιασμών κατά της Covid-19 πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί η πρόταση του ΠΙΣ για
διενέργεια εμβολιασμών σε όλα τα ιδιωτικά ιατρεία της χώρας και όχι αντί αυτού να
υποστηρίζεται η άποψη ότι ο εμβολιασμός μπορεί να διενεργείται στα φαρμακεία χωρίς
υποδομή, χωρίς εγγυήσεις ασφάλειας για οιαδήποτε αναγκαία άμεση αντιμετώπιση.
Καλούμε λοιπόν την επιτροπή σας να τοποθετηθεί με σαφήνεια ώστε με την επιστημονική
βαρύτητα που διαθέτει να αποσαφηνιστεί στην Ελληνική κοινωνία χωρίς περιστολές ότι ο
εμβολιασμός είναι και πρέπει να παραμείνει ιατρική πράξη και για το καλό της δημόσιας
υγείας πρέπει να επιβλέπεται ή να διενεργείται μόνον από γιατρούς.
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