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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αθνξκή ηα όζα ηειεπηαία γεγνλόηα είδαλ ην θωο ηεο δεκνζηόηεηαο θαη αθνξνύλ
ηελ ππόζεζε ηνπ ηαηξνύ ππξίδωλνο θηαδόπνπινπ θαη ηε δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο
Παλειιαδηθά, ν Ιαηξηθόο ύιινγνο Κέξθπξαο επηζπκεί λα θαηαζηήζεη ζαθέο πωο:
 ην εκβόιην είλαη ν κνλαδηθόο ηξόπνο θαη ε κόλε αζθαιήο ηαηξηθά δηέμνδνο
αληηκεηώπηζεο, ελ κέζω παλδεκίαο, ηνπ ηνύ covid -19.
 ν Παλειιαδηθόο εκβνιηαζκόο θαηά covid-19 πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ππό
ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ελ κέζω παλδεκίαο, απνηειεί ζήκεξα θαη είλαη
δεκόζην αγαζό, ην νπνίν παξέρεηαη απζηεξά, κε ηνλ ηξόπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ
έρεη θαζνξηζηεί θαη παξαθνινπζείηαη ζηελά ζε εζληθό επίπεδν από ηελ Εζληθή
Επηηξνπή Εκβνιηαζκώλ θαη ηνλ ΕΟΔΔΤ, ελζωκαηώλνληαο ηα αληίζηνηρα δηεζλώο
αλαγλωξηζκέλα θαη παξαδεδεγκέλα ηαηξηθά πξωηόθνιια.
 ε ηπρόλ επηπινθή ή παξελέξγεηεο από ηε ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ νθείιεη θαη ζε
θάζε πεξίπηωζε πξέπεη λα δηαγηγλώζθεηαη κε απζηεξά ηαηξηθά θξηηήξηα θαη
ελδειερή γλωζηηθό έιεγρν, ώζηε λα απνθεύγεηαη ζηελ θξίζηκε απηή θάζε πνπ
δηαλύνπκε ε δηαζπνξά εύινγεο αλεζπρίαο ζηελ θνηλόηεηα θαη ακθηβνιηώλ ωο
πξνο ηελ αζθάιεηα ηνπ εκβνιίνπ κε ηε κεηαθνξά αβάζηκωλ επηζηεκνληθά
δεδνκέλωλ.
 άζθνπεο δειώζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα απνθεπρζνύλ, όπωο βέβαηα απηέο
αηπρώο αλαπαξάγνληαη ζε κέζα θνηλωληθήο δηθηύωζεο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο,
δελ βνεζνύλ ηελ ηαηξηθή θνηλόηεηα θαη ηνπο επηζηήκνλεο πνπ θαζεκεξηλά δίλνπλ
άληζε κάρε απέλαληη ζε έλα αζύκκεηξν ερζξό, ελώ ηαπηόρξνλα
απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηελ θνηλή γλώκε από ην βαζηθό δηαθύβεπκα ηε πεξίνδν
απηή, πνπ δελ είλαη άιιν, από ηελ έγθπξε θαη ππεύζπλε πιεξνθόξεζε ηνπ
θνηλνύ γύξω από ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αζθάιεηα ηνπ εκβνιίνπ ελ κέζω
πγεηνλνκηθήο θξίζεο.
Ο Ιαηξηθόο ύιινγνο Κέξθπξαο παξαθνινπζεί ζηελά ηελ ππόζεζε θαη πάληα κε
γλώκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο αιιά θαη ηωλ δηθαηωκάηωλ ηωλ κειώλ ηνπ,
επηθπιάζζεηαη παληόο λνκίκνπ δηθαηώκαηόο ηνπ.
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