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                                     ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Ανοιχηή επιζηολή για ηο πρόγραμμα εμβολιαζμών- δώζηε ηέλος ζηην αναζθάλεια!  

  Ο Σφλλογοσ Γονζων , Κθδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπθρία Κζρκυρασ, ανακοινϊνει, 
ότι θ Εκνικι Συνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρίεσ (ΕΣΑμεΑ), θ Πανελλινια Ομοςπονδία 
Συλλόγων Γονζων και Κθδεμόνων Ατόμων με Αναπθρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) και οι Ομοςπονδίεσ  
Χρονίων Πακιςεων Ατόμων με Αναπθρία, απζςτειλαν ανοιχτι επιςτολι προσ τουσ 
αρμόδιουσ υπουργοφσ, να δράςουν άμεςα. 
 
Ενϊ ζχει ιδθ ανοίξει εδϊ και αρκετζσ μζρεσ θ πλατφόρμα των ραντεβοφ  για τον 
εμβολιαςμό κατά του νζου κορονοϊοφ για ςυγκεκριμζνεσ θλικιακζσ ομάδεσ, δεν υπάρχει 
ακόμθ καμία πλθροφόρθςθ ςχετικά με τον εμβολιαςμό των ατόμων με χρόνιεσ πακιςεισ, 
των ατόμων με αναπθρία, των οικογενειϊν τουσ και εν γζνει του υποςτθρικτικοφ τουσ 
περιβάλλοντοσ.  Οι πιο πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζχουν ιδθ δϊςει ςτθ δθμοςιότθτα τον 
προγραμματιςμό του εμβολιαςμοφ για αυτζσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ, με προτεραιοποίθςθ 
και ιεράρχθςθ. Η ΕΣΑμεΑ επανειλθμμζνα όλο το προθγοφμενο διάςτθμα ζχει ηθτιςει τόςο 
ενθμζρωςθ, ϊςτε να αποκτιςει ο πλθκυςμόσ εμπιςτοςφνθ ςτο εμβόλιο όςο και τθ 
δθμοςίευςθ του παραπάνω προγραμματιςμοφ.  
Η προτεραιοποίθςθ των ατόμων με αναπθρία ι/και χρόνιεσ πακιςεισ αλλά και του 
υποςτθρικτικοφ περιβάλλοντόσ τουσ κρίνεται υψίςτθσ ςθμαςίασ, δεδομζνων και των 
κοινωνικϊν παραγόντων αυξθμζνθσ ζκκεςθσ ςτθ νόςο COVID-19. Επιπροςκζτωσ, χρειάηεται 
να διαςφαλιςτεί θ δίκαιθ και ιςότιμθ ιεράρχθςθ των εμβολίων με τθ ςυμπερίλθψθ των 
ατόμων από όλεσ τισ κατθγορίεσ αναπθρίασ και χρονίων πακιςεων αλλά και να δοκοφν 
ξεκάκαρεσ απαντιςεισ για εκείνεσ τισ κατθγορίεσ χρονίων πακιςεων που διαπιςτϊνεται ότι 
υπάρχουν ακόμα κενά. 
 
Το κζμα εξετάςτθκε ερευνικθκε λεπτομερϊσ ςτθν πρϊτθ πανελλαδικι ζρευνα με κζμα 
«Στάςεισ & Αντιλιψεισ των Ατόμων με Αναπθρία, Χρόνιεσ Πακιςεισ και των Οικογενειϊν 
τουσ για τον Προλθπτικό Εμβολιαςμό». Σθμειϊνεται ότι πρόκειται και για τθν πρϊτθ 
ευρωπαϊκι ζρευνα για το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα. 
 
 Στθ Κζρκυρα ενϊ το Κζντρο Διθμζρευςθσ και Ημεριςιασ Φροντίδασ (ΜΕΛΙΣΣΑ) που ωσ 
γνωςτόν λειτουργεί εδϊ και 25 χρόνια ο Σφλλογόσ  μασ, ενϊ ζχει ενταχκεί από το Υπουργείο 
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Εργαςίασ ςτισ προτεραιότθτεσ του εμβολιαςμοφ, οφτε οι εργαηόμενοι, οφτε οι νζοι με 
αναπθρίεσ μπόρεςαν να εμβολιαςκοφν.  
 
                                                          Με εκηίμηζη 
 

      Ο Πρόεδρος                                                                              Η   Γραμμαηέας   

 

Ζοσμποσλίδης Σπσρίδων                                                                 Κονηού Μαρία 

 

 


