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Δωρεάν παιδιατρικές εξετάσεις σε Τρίκαλα, Λάρισα, Τύρναβο και Σπάτα θα
πραγματοποιήσουν τις επόμενες μέρες τα μέλη του Προγράμματος «Υγεία για Όλους».

Συγκεκριμένα, στις 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Τρικκαίων παιδιατρική κλινική
εξέταση και εμβολιασμός παιδιών Ρομά, στο Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά του
Δήμου.
Την επόμενη μέρα, στις 15 Ιουνίου 2018, τα μέλη του Προγράμματος «Υγεία για Όλους» θα
βρεθούν στο Δήμο Λάρισας (περιοχή Ν. Σμύρνη), προκειμένου να εξετάσουν παιδιά και να τα
εμβολιάσουν.
Την ίδια μέρα οι γιατροί του Προγράμματος θα επισκεφθούν και τη δομή προσφύγων στην
περιοχή Κουτσόχερο του Δήμου Λάρισας για παιδιατρική κλινική εξέταση και εμβολιασμούς.
Στις 16 Ιουνίου 2018 το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» θα πραγματοποιήσει παιδιατρική
κλινική εξέταση και εμβολιασμούς παιδιών στο Δήμο Τυρνάβου, στο Κέντρο Κοινότητας –
Παράρτημα Ρομά του Δήμου, ενώ στις 24 Ιουνίου θα εξεταστούν και θα εμβολιαστούν παιδιά
Ρομά στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας.

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτ. Αττικής, την
Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Δήμο Τρικκαίων, το Δήμο Λάρισας, το Δήμο Τυρνάβου, το Δήμο
Σπάτων- Αρτέμιδας και τον Ε.Ε.Σ. (Περ. Παράρτημα Τρικάλων – Λάρισας). Τα εμβόλια που
θα πραγματοποιηθούν είναι: ιλαράς παρωτίτιδας και ερυθράς, ηπατίτιδας Β και
διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη-πολιομυελίτιδας και προέρχονται από το ΚΕΕΛΠΝΟ και από
δωρεές φαρμακευτικών εταιρειών.

Την τεράστια ανάγκη εμβολιασμού των ευάλωτων πληθυσμών και κυρίως των παιδιών
τονίζει ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος «Υγεία για Όλους»
και καθηγητής Παιδιατρικής Γιώργος Χρούσος, σημειώνοντας πως εξίσου μεγάλη είναι η
ανάγκη επιτήρησης που να διασφαλίζει πως οποιαδήποτε αναζωπύρωση δύναται τάχιστα
να περιοριστεί και πως η απειλή επανεμφάνισης ξεχασμένων νοσημάτων είναι διαρκής.
«Πρέπει να συνεχίζουμε να εμβολιάζουμε παιδιά, γιατί σύντομα θα βρεθούμε να παλεύουμε
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με νοσήματα που είχαμε νικήσει στο παρελθόν» υπογραμμίζει ο κ. Χρούσος και προσθέτει
ότι σήμερα στην Ελλάδα ελλοχεύουν πολλοί κίνδυνοι.

«Με τα εμβόλια που θεωρούνται το μεγαλύτερο επίτευγμα στη δημόσια υγεία τον 20ο
αιώνα, μπορούμε να προστατευτούμε» αναφέρει ο ίδιος και εξηγεί πως τα εμβόλια δεν
προστατεύουν μόνο τον εμβολιαζόμενο, αλλά και τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω του,
καθώς ο καθένας που εμβολιάζεται συμβάλλει στην προστασία της κοινότητας. «Μάλιστα
όσο περισσότερα άτομα είναι εμβολιασμένα, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να εξαπλωθεί
ένα νόσημα και να εμφανιστεί μία επιδημία», υπογραμμίζει ο κ. Χρούσος.
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