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6,7 εκατομμύρια κάτοικοι οι πλήρως
εμβολιασμένοι στην Ελλάδα
/ Επικαιρότητα

Γραφείο ρεπορτάζ ope.gr
Οι εμβολιασμοί στη χώρα μας,φαίνεται να πληθαίνουν κατά μεγάλο βαθμό
αφού χθες εμβολιάστηκαν σχεδόν 100.000 πολίτες σύμφωνα με τα
στοιχεία

που

δημοσιοποιεί

η

κυβέρνηση

στο

επίσημο

σάιτ

των

εμβολιασμών.
Σύμφωνα με το emvolio.gov.gr οι πλήρως εμβολιασμένοι στην Ελλάδα ανέρχονται
σχεδόν στους 6,7 εκατομμύρια κατοίκους.
Καμπανάκι για τους εμβολιασμούς στα παιδιά
Δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τον κορωνοϊό και να είμαστε ασφαλείς αν δεν
εμβολιαστούμε όλοι», διαμηνύει η Ιωάννα Παυλοπούλου.
Η

καθηγήτρια

Παιδιατρικής,

Λοιμωξιολόγος

και

μέλος

της

Εθνικής

Επιτροπής Εμβολιασμών χαρακτηρίζει εξαιρετικά σημαντικό τον εμβολιασμό
των παιδιών τονίζοντας ότι δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τον κορωνοϊό και να

είμαστε ασφαλείς αν δεν εμβολιαστούμε όλοι».
Με τον επιλεκτικό εμβολιασμό, δηλαδή μόνο σε ορισμένες μόνο ομάδες πληθυσμού,
δεν μπορεί να ελεγχθεί ένα νόσημα και μάλιστα ένα νόσημα που οφείλεται σε έναν
ιό πάρα πολύ μεταδοτικό που μεταδίδεται και αερογενώς λέει η καθηγήτρια
παιδιατρικής και σημειώνει ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία σε ό,τι αφορά στην
ασφάλεια των εμβολίων στα παιδιά.
Έχουμε δεδομένα από χώρες που ήδη το έχουν εφαρμόσει, όπως το Ισραήλ,
οι ΗΠΑ και ο Καναδάς και γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία σε ό,τι
αφορά στην ασφάλεια των εμβολίων», τονίζει η κυρία Παυλοπούλου και καλεί τους
γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους.
Αν και τα παιδιά στην πλειοψηφία τους νοσούν ήπια ή είναι ασυμπτωματικά, αυτό
δε σημαίνει ότι ορισμένα απ’ αυτά δεν κινδυνεύουν να νοσήσουν σοβαρά και να
έχουν ακόμη και τραγική κατάληξη. Ήδη στη χώρα μας έχουμε χάσει τέσσερα
παιδιά, τρεις εφήβους και ένα βρέφος, ενώ στις ΗΠΑ έχουν καταλήξει από την
Covid-19 650 παιδιά.
Τα παιδιά αποτελούν το 1/3 των κρουσμάτων στη χώρα μας και αυξάνονται
προειδοποιεί η καθηγήτρια.
Η Κύπρος στην κούρσα των εμβολιασμών
Ωστόσο στην Κύπρο άρχισε εμβολιασμός με την τρίτη δόση κατά του κορωνοϊού
για τα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου στις 15 Νοεμβρίου για θωράκιση του ενήλικου πληθυσμού. Για την εν
λόγω διαδικασία κρίνεται απαραίτητο να έχει παρέλθει περίοδος έξι μηνών από
την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους.
ΠΟΥ: Καμία αμφιβολία ότι τα εμβόλια προστατεύουν
Την ίδια ώρα ο Παγκόσμιος Οραγνισμός Υγείας τονίζει ότι δεν υπάρχει «κανένας
λόγος να αμφιβάλουμε ότι τα υπάρχοντα εμβόλια προστατεύουν» τους ασθενείς
που έχουν προσβληθεί από την παραλλαγή Όμικρον από τις σοβαρές μορφές της
Covid-19.

Ο

Μάικλ

Ράιαν,

ο

επικεφαλής

της
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στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σημειώνει σε συνέντευξή του στο Γαλλικό
Πακτορείο ότι εχουμε πολύ αποτελεσματικά εμβόλια που έχουν αποδείξει την
επάρκειά τους απέναντι σε όλες τις παραλλαγές μέχρι τώρα, όσον αφορά τη
σοβαρότητα της ασθένειας και την ανάγκη νοσηλείας και δεν υπάρχει λόγος να
σκεφτόμαστε ότι δεν θα συμβεί το ίδιο με την Όμικρον.
Ένας χρόνος από τον πρώτο εμβολιασμό
Εντωμεταξύ σαν σήμερα τις 8 Δεκεμβρίου 2020 ξεκίνησε η εμβολιαστική
εκστρατεία κατά του κορωνοϊού.
Το πρώτο εμβόλιο είχε γίνει στη Βρετανία ξεκινώντας μια νέα διαδρομή σωτηρίας
στην ανθρωπότητα.
Σήμερα ο μισός πληθυσμός του κόσμου έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου
κατά της covid-19 αλλά οι ενώ πλούσιες χώρες έχουν αρχίσει να χορηγούν
αναμνηστικές δόσεις, οι φτωχές έχουν μείνει πολύ πίσω με αποτέλεσμα να
δημιουργείται πρόβλημα τεράστιο στην ανοσία παγκοσμίως.

