Αντιγριπικό εμβόλιο: Ξεκινά σήμερα η συνταγογράφη-ση – Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

Ξεκινά σήμερα 28 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική συνταγογ-ράφηση για το εμβόλιο της
γρίπης, το οποίο όμως θα αρ-χίσει να χορηγείται στις 15 Οκτωβρίου με βάση...

απόφαση του υπουργείου Υγείας. Μέχρι τότε, όμως, φαίνεται ότι αυξάνεται και η
ανησυχία των πολιτών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και
πρέπει να εμβολιαστούν. Μία ανησυχία που εστιάζεται κυρίως στο αν θα μπορούν
να βρουν το εμβόλιο στο φαρμακείο της γειτονιάς τους. Άλλωστε, κάθε χρόνο
υπάρχουν κάποια διαστήματα που το εμβόλιο της γρίπης αδειάζει από τα ράφια
των φαρμακείων, αλλά η αγορά τροφοδοτείται σύντομα και πάλι.
Γι' αυτό εξάλλου και έχουν δημιουργηθεί εδώ και μέρες άτυπες λίστες στα
φαρμακεία από πολίτες που προπαραγγέλνουν στον φαρμακοποιό τους το εμβόλιο
ώστε να είναι διαθέσιμο. Ωστόσο, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας διαβεβαιώνει
ότι θα υπάρχει επάρκεια του εμβολίου καθώς για τη φετινή περίοδο έχουν
εξασφαλιστεί 4,2 εκατ. δόσεις, πολύ περισσότερες σε σχέση με άλλες χρονιές.
Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν
Με βάση και τις φετινές οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δεν θα
πρέπει να παραλείψουν να κάνουν το εμβόλιο οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Οι ομάδες αυτές είναι:
• Ηλικία >60 ετών
• Ενήλικες που παρουσιάζουν έναν η περισσότερους από τους παρακάτω
επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
• Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες
• Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διαταραχή
• Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη)
• Μεταμόσχευση οργάνων
• Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες
• Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα
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• Χρόνια νεφροπάθεια
• Νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα
• Έγκυες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες, θηλάζουσες
• Άτομα με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) >40 kg/m2
• Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά < 6 μηνών ή φροντίζουν
άτομα με υποκείμενο νόσημα που τους κατατάσσει σε ομάδα υψηλού
κινδύνου o Κλειστοί πληθυσμοί όπως το προσωπικό και οι εσωτερικοί
σπουδαστές σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών και ειδικών
σχολείων, νεοσύλλεκτοι στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και οι τρόφιμοι και
το προσωπικό ιδρυμάτων, κλπ.
• Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι) και σε κέντρα διαμονής προσφύγων –
μεταναστών
• Κτηνίατροι καθώς και επαγγελματίες στον χώρο της ζωϊκής παραγωγής
και ειδικά: πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς, σφαγείς και γενικά
άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πουλερικά.

2/2

