Ο εμβολιασμός αποτελεί το μεγαλύτερο επιστημονικό επίτευγμα στη δημόσια
υγεία αφού έχει σώσει εκατομμύρια ανθρώπινων ζωών. Τα εμβόλια αποτελούν την
αποτελεσματικότερη πρόληψη και προστασία από πολλά μολυσματικά/λοιμώδη
νοσήματα. Χάρη στον εμβολιασμό έχει μειωθεί κατακόρυφα η παιδική θνησιμότητα
αφού πολλά μεταδοτικά νοσήματα όχι μόνο περιορίστηκαν αλλά έχουν σε μεγάλο
βαθμό εξαλειφθεί.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επικίνδυνη αύξηση του αριθμού των ανεμβολίαστων
παιδιών. Έχει έντονα θορυβηθεί τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), σχετικά με τις εξάρσεις νόσων, πολλές φορές με μοιραία
κατάληξη, οι οποίες θα μπορούσαν να προληφθούν με τη χρήση εμβολίων.
Η Κύπρος ανήκει στις χώρες με διαχρονικά υψηλή εμβολιαστική κάλυψη. Με βάση
τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας του Υπουργείου Υγείας το 2015, το ποσοστό των
παιδιών που εμβολιάζονται ξεπερνά το 97%. Ελλοχεύουν όμως κίνδυνοι εμφάνισης
παιδικών ασθενειών ακόμη και από τον μικρό αριθμό ανεμβολίαστων παιδιών.
Η ομοιοπαθητική και η θρησκεία είναι, σύμφωνα με την έρευνα που διενήργησε
το Υπουργείο Υγείας, δύο από τους λόγους για τους οποίους μερίδα γονέων δεν
εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Ως λόγοι μη εμβολιασμού προτάσσονται επίσης ο φόβος
από τις πιθανές παρενέργειες των εμβολίων.
Πολλοί, επίσης, ενήλικες δεν γνωρίζουν ότι ο εμβολιασμός για την πρόληψη
επικίνδυνων ασθενειών δεν σταματά στην παιδική ηλικία, αλλά συνεχίζεται και στην
ενήλικη ζωή.
Τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού στους ενήλικες προκαλούν ανησυχία. Μεγαλύτερη
όμως ανησυχία προκαλεί η έλλειψη, πολλές φορές, εμβολίων στα δημόσια
νοσηλευτήρια της Κύπρου.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας
του δικαιώματος των πολιτών στον εμβολιασμό και στοχεύοντας στην ενίσχυση των
Προγραμμάτων Εμβολιασμού των κρατών, έχει καθιερώσει την ετήσια διοργάνωση
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εμβολιασμού, η οποία εορτάζεται κατά την τελευταία
εβδομάδα του Απρίλη.

«Αντιεμβολιαστικό Κίνημα»
Το φαινόμενο της αμφισβήτησης της χρησιμότητας των εμβολίων ξεκίνησε εδώ
και αρκετές δεκαετίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εξελίχθηκε κατά
διαστήματα σε δημόσια αντιπαράθεση υπέρ και κατά των εμβολίων.
Έλαβε μεγάλες διαστάσεις το 1998, όταν δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό
αποτέλεσμα έρευνας που συσχέτιζε το εμβόλιο κατά της ιλαράς, παρωτίτιδας και
ερυθράς με αυξημένη επίπτωση αυτισμού. Έρευνα η οποία τελικά αποσύρθηκε.
Το δημοσίευμα αυτό δεν παρέμεινε στα στενά όρια ενός επιστημονικού περιοδικού
αλλά έλαβε μεγάλη προβολή από τον Τύπο ο οποίος συνέβαλε στο να ακολουθήσει
μαζικός πανικός.
Το εν λόγω κίνημα βρίσκει έδαφος και συναρπάζει τρομακτικά όλο και περισσότερους
γονείς μέχρι και σήμερα. Γονείς αρνούνται να εμβολιάσουν τα παιδιά τους,
προτάσσοντας, εκτός από το υποτιθέμενο δικαίωμα τους να το κάνουν, κάθε λογής
επιστημονικά ατεκμηρίωτη πληροφορία που προέρχεται κατά κύριο λόγο από το
διαδίκτυο.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την παραπληροφόρηση σχετικά
με τα εμβόλια «έναν από τους 10 σημαντικότερους κινδύνους για τη δημόσια υγεία».
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ένα στα πέντε παιδιά δεν κάνει εμβόλια, ενώ 1,5 εκ. παιδιά
κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που θα είχαν προληφθεί αν είχαν
εμβολιαστεί.

Η δική μας θέση
Ως ΕΔΟΝ αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι τα
εμβόλια αποτελούν πεδίο κερδοφορίας για
την καπιταλιστική φαρμακοβιομηχανία που τα
παράγει. Από την μια ο κίνδυνος για αλόγιστη
χρήση τους και από την άλλη η οικονομική
αδυναμία μερίδας του πληθυσμού να έχει
πρόσβαση σε αυτά μας προβληματίζει.
Παρόλα αυτά είμαστε υπέρ της αξιοποίησης
κάθε επιστημονικού επιτεύγματος που βοηθά
στην πρόληψη προβλημάτων υγείας όπως είναι
και τα εμβόλια.
Από αυτή τη θέση αρχής, απορρίπτουμε το
λεγόμενο «αντιεμβολιαστικό κίνημα», τους
ισχυρισμούς και τις διακηρύξεις του.

Ο εμβολιασμός δεν είναι μόνο προσωπική ευθύνη.
Το κράτος οφείλει:
•Να εμπλουτίσει το Εθνικό Εμβολιαστικό Σχήμα με όλα ανεξαιρέτως τα εμβόλια.
•Να παρέχει όλα τα αναγκαία εμβόλια σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες εντελώς
δωρεάν.
•Να διασφαλίζει έγκαιρα επαρκείς αριθμούς εμβολίων με αποκλειστική του ευθύνη.
•Να εξασφαλίζει έγκαιρη και υπεύθυνη δημόσια ενημέρωση σχετικά με τον εμβολιασμό.
•Να διασφαλίζει τη συνεχή εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού που σχετίζεται με τα
εμβόλια αλλά και τον χειρισμό όσων αρνούνται τον εμβολιασμό.
•Να διασφαλίζει τη συστηματική παρακολούθηση των εμβολιαστικών αναγκών από τις
κρατικές υπηρεσίες.
•Να προχωρήσει σε δημιουργία ή ανάπτυξη υφιστάμενων μονάδων που να μπορούν να
εξυπηρετούν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (ΑμεΑ, πρόσφυγες, ηλικιωμένους
κοκ) και τους κατοίκους απομακρυσμένων -από τα αστικά κέντρα- περιοχών.
Γραφείο Περιβάλλοντος και Υγείας Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Γραφείο Περιβάλλοντος
και Υγείας Κ.Σ. ΕΔΟΝ

