
 

Αθήνα, 16/11/2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Σημαντικές καθυστερήσεις στην προμήθεια αντιγριπικών εμβολίων» 

Η έξαρση της πανδημίας έχει προκαλέσει σημαντική πίεση στο σύνολο του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τα μέλη των ευπαθών ομάδων κατά κύριο λόγο να 

χρειάζονται συχνά νοσηλεία ή και την είσοδό τους στις Μ.Ε.Θ.. Γι’ αυτό το λόγο, 

ειδικοί επιστήμονες τόνιζαν ήδη από το καλοκαίρι την ανάγκη έγκαιρης 

προετοιμασίας του Υπουργείου όσον αφορά τον εμβολιασμό του πληθυσμού για 

τον κοινό ιό της γρίπης. 

Ενδεικτικά, τον περασμένο Αύγουστο, ο Πρύτανης του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θάνος Δημόπουλος έκρουσε τον 

κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας: «Είναι αδύνατον να διαφοροδιαγνώσουμε 

με βάση την κλινική εικόνα, εάν θα πρόκειται για τον SARS-CoV-2 ή για τον ιό της 

γρίπης. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει έγκαιρα ο εμβολιασμός». 

Παράλληλα, ο Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής κ. Γιάννης Τούντας 

ανέφερε: «Όταν ο ασθενής θα έχει τη γρίπη, θα είναι εξασθενημένο το αμυντικό 

του σύστημα, επιβαρυμένο το αναπνευστικό του σύστημα και άρα αν μολυνθεί 

(από κορονοϊό) θα έχει περισσότερες πιθανότητες να νοσήσει βαριά». 

 Συνεπώς, η εγρήγορση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για την 

άμεση προμήθεια του αναγκαίου αριθμού εμβολίων ήταν αυταπόδεικτα 

επιβεβλημένη. Παρ’ όλα αυτά, σχεδόν 1,5 μήνα μετά την έναρξη της 

συνταγογράφησης των εμβολίων για τον ιό της γρίπης, παρατηρούνται μεγάλες 

καθυστερήσεις στην προμήθειά τους από τα φαρμακεία με αποτέλεσμα σημαντικό 

μέρος του πληθυσμού να παραμένει ακάλυπτο. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη 

δήλωση της Προέδρου της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) 

κας Ματίνας Παγώνη: «Δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε στο σήμερα και να μην 



έχουν τα φαρμακεία εμβόλια. Αυτό είναι απαράδεκτο που έχει γίνει. Να δούμε τι 

θα μας πούνε (σ.σ. από το Υπουργείο), συνήθως τίποτα». 

Επειδή, βάσει των συστάσεων των ειδικών επιστημόνων, ο φετινός έγκαιρος 

εμβολιασμός του πληθυσμού για τον ιό της γρίπης κρίνεται επιβεβλημένος. 

Επειδή, γνώμονας της πολιτικής για την αντιμετώπιση της υγειονομικής 

κρίσης οφείλει να είναι η εξασφάλιση ότι τα ενδεχόμενα περιστατικά θα είναι όσο 

το δυνατόν ηπιότερα, με τελικό σκοπό την αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Ποιοι είναι οι λόγοι των παρατηρούμενων καθυστερήσεων στην προμήθεια 

αντιγριπικών εμβολίων εν μέσω της φετινής υγειονομικά δυσχερούς κατάστασης; 

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο με σκοπό της 

άμεσης αποκατάστασης του προβλήματος; 
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