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Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
Κυρία Θεοδωρίδου.
2. Πρόεδρο ΕΟΔΥ
Κύριο Αρκουμανέα
Κύριε Υπουργέ
Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει πρωτοφανής καθυστέρηση για την ένταξη των
νεφροπαθών και των μεταμοσχευμένων στο πρόγραμμα εμβολιασμού, παρότι η Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών τους είχε χαρακτηρίσει ως την πιο ευπαθή ομάδα υψηλού
κινδύνου μόλυνσης από όλες τις ευπαθείς ομάδες.
Σήμερα και χθες σε εκατοντάδες από αυτούς ηλικίας 60 – 64 ετών ήλθε
ειδοποίηση να κλείσουν ραντεβού για τον εμβολιασμό τους, όχι επειδή είναι ευπαθής
ομάδα, αλλά λόγω του ότι εντάσσονται σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία.

Μετά από παρέμβασή μας στην Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών η
προφορική απάντηση που πήραμε ήταν ότι οι νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένοι 60 – 64
ετών θα πρέπει να μην ανταποκριθούν στην πρόσκληση που τους ήλθε, επειδή ανήκουν
σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία, αλλά να περιμένουν να τους έλθει ενδεχομένως σ’ ένα
μήνα πρόσκληση να εμβολιαστούν ως μέλη ευπαθούς ομάδας υψηλού κινδύνου
μόλυνσης.
Επειδή μας έχουν κατακλύσει με ερωτήματα χιλιάδες νεφροπαθείς και
μεταμοσχευμένοι ηλικίας 60 - 64 ετών για το αν θα απαντήσουν στο μήνυμα που τους
ήλθε, και επειδή οι γιατροί τους τους λένε άλλοι να ανταποκριθούν και άλλοι να μην
ανταποκριθούν στο μήνυμα και να περιμένουν και επειδή εμείς δεν μπορούμε να
πάρουμε την ευθύνη να τους απαντάμε με βάση προφορικές συστάσεις, σας ζητάμε να
πάρετε επείγουσες πρωτοβουλίες, ώστε
 Να βγει σήμερα ανακοίνωση από Δημόσιο φορέα ή από το Υπουργείο ή από την
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ή από τον ΕΟΔΥ, που να ενημερώνει τους
μεταμοσχευμένους και νεφροπαθείς, για το τι θα κάνουν, δηλαδή, εάν πρέπει
ανταποκριθούν ή όχι στο μήνυμα που πήραν για εμβολιασμό, επειδή ανήκουν σε
συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.
 Να επισπευσθεί άμεσα και να μπει χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών των ευπαθών
ομάδων.
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