Αθήνα, 4/6/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Ανησυχία για τη μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού λόγω του
κορωνοϊού, εξέφρασε η Επιστημονική Επιτροπή του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής.

Γ

.Πατούλης: « Η χώρα μας κέρδισε την πρώτη μάχη με την επιδημία ωστόσο ο αόρατος εχθρός
εξακολουθεί να μας απειλεί. Το Υπουργείο Υγείας έχει θωρακίσει τη χώρα όμως η πρόληψη είναι
και στο χέρι των πολιτών»

Το σοβαρό ζήτημα της μείωσης της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού λόγω του κορωνοϊού,
συζήτησε η Επιστημονική Επιτροπή του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της σύσκεψης
που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης.
Η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της για την παραμέληση κατά την περίοδο της καραντίνας του
εμβολιασμού των παιδιών που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους. Έγινε σύσταση στους γονείς
να φροντίσουν για τον προγραμματισμένο εμβολιασμό των παιδιών τους ενώ παράλληλα τονίστηκε η
ανάγκη οι ενήλικες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να κάνουν τα ενδεδειγμένα εμβόλια, όπως για
παράδειγμα του πνευμονιόκοκκου που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των επιπλοκών από την
Covid-19.
Ακόμη, έγινε αναφορά στο σοβαρό θέμα της παραμέλησης της παρακολούθησης των χρονίων
παθήσεων κατά τη διάρκεια της επιδημίας και τονίστηκε η ανάγκη οι ασθενείς να επισκεφθούν άμεσα
το θεράποντα ιατρό τους.
Ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα που συζητήθηκε ήταν η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των συσκευών
υπεριώδους ακτινοβολίας κατά του κορωνοϊού που κυκλοφορούν στην αγορά και αποφασίστηκε να
γίνει σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο Υγείας και στον ΕΟΔΥ.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, με τη συμμετοχή του κ. Γιώργου Χρούσου
καθηγητή Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, της κ. Χρυσούλας Νικολάου Καθηγήτριας
Βιοπαθολογίας Ανοσολογίας Αντιπροέδρου ΚΕ.ΣΥ, του κ. Γιώργου Σαρόγλου, ομότιμου καθηγητή
Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας, του κ. Δημήτριου Παρασκευή, Αναπληρωτή Καθηγητή Επιδημιολογίας
και Προληπτικής Ιατρικής, του κ. Κωνσταντίνου Συρίγου, Καθηγητή Παθολογίας και Ογκολογίας
Διευθυντή Γ΄ Παθολογικής Κλινικής, νοσοκομείου «Η Σωτηρία», του κ. Χαρίλαου Κουτή, ομότιμου
καθηγητή Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας, της κυρίας Κυριακής Κανελλακοπούλου,
Παθολόγου-Λοιμωξιολόγου, του κ. Αναστάσιου Σπανού Αντιναυάρχου Ε.Α. Επεμβατικού
Καρδιολόγου και του κ. Ανδρέα Πάγκαλη, ειδικού Παθολόγου.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Η χώρα μας κέρδισε την πρώτη μάχη με την επιδημία ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αόρατος
εχθρός εξακολουθεί να μας απειλεί. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αμελούμε τα μέτρα προστασίας
από τον κορωνοιό αλλά παράλληλα ειδικά οι ευπαθείς ομάδες και οι χρόνιοι πάσχοντες θα πρέπει να
επιστρέψουν στην ρουτίνα της παρακολούθησης της υγείας τους, γιατί εκτός από τον κορωνοιό
υπάρχουν και άλλες σοβαρές απειλές για την υγεία».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος Α’ Αντιπρόεδρος,
Σ.Τσούκαλος Γ. Γραμματέας, Τ.Χατζής, Ι.Κεχρής, και εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής ο Α.
Βαθιώτης Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και ο Π. Ευσταθίου, συντονιστής της Ομάδας διαχείρισης
Κρίσεων της Περιφέρειας.
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