
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΣΗ 

Ηπάκλειο   16/11/2021 

 

 ΠΡΟ 

Σατσδρομική Διεύθσνζη: 3o τλμ Εθνικής Οδού 
Ηρακλείοσ –Μοιρών, Εζηασρωμένος 
Ηράκλειο Κρήηης, ΣΘ 1285 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Τμήμα Εφαρμογής Δράσεων 
Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη 
Σηλέθωνο: 2813 404429 
Ηλ. Δ/νζη (e-mail): dimosiaygeia@hc-crete.gr 
                    
 
 

                                                   

ΜΜΕ 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ανηιγπιπικόρ Εμβολιαζμόρ.  

Πποζηαηεύζεηε ηον εαςηό ζαρ και ηοςρ άλλοςρ από ηοςρ ιούρ ηηρ γπίπηρ 

 

Η 7
ε
 Υγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Κξήηεο, ζην πιαίζην ελεκέξωζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηωλ πνιηηώλ θαη 

κε ζηόρν ηελ πξναγωγή θαη πξνάζπηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο, επηζεκαίλεη όηη απηή ηελ πεξίνδν ν ηόο ηεο 

γξίπεο ζα θπθινθνξήζεη παξάιιεια κε ηνλ ηό SARS-CoV-2, πνπ πξνθαιεί ηε λόζν από θνξωλνïό. 

Απηή ε ηδηαίηεξε ζπγθπξία, απαηηεί ηελ έγθαηξε θαη πην πιήξε εθαξκνγή ηνπ αληηγξηπηθνύ 

εκβνιηαζκνύ ,κε πξνηεξαηόηεηα ηνλ εκβνιηαζκό αηόκωλ πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ.   

Σηόρνο είλαη ε κείωζε ηωλ επηπινθώλ ηεο ινίκωμεο θαη ηεο κεηάδνζεο θαζώο θαη ηωλ πηζαλνηήηωλ 

ηαπηόρξνλεο πξνζβνιήο θαη κε ηνπο δύν ηνύο, πνπ κπνξεί λα επηβαξύλεη ηελ θαηάζηαζε ηωλ αζζελώλ, 

θαζώο θαη ε κείωζε ηνπ θόξηνπ ηωλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη εηδηθόηεξα ηωλ Μνλάδωλ Εληαηηθήο 

Θεξαπείαο, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνύλ θαιύηεξα ζε κηα ελδερόκελε απμεκέλε δήηεζε. 

 

Σύκθωλα κε ην Εζληθό Πξόγξακκα Εκβνιηαζκώλ, οποιοδήποηε ανηιγπιπικό εμβόλιο διαθέηει άδεια 

κςκλοθοπίαρ από ηον Εθνικό Οπγανιζμό Φαπμάκων ζςνηαγογπαθείηαι θαη πξέπεη λα εθαξκόδεηαη 

ζπζηεκαηηθά θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ζε άηνκα (ελήιηθεο θαη παηδηά) πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαθάηω 

ομάδερ αςξημένος κινδύνος: 

 Άηνκα ειηθίαο 60 εηώλ θαη άλω. 
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 Παηδηά (6 κελώλ θαη άλω) θαη ελήιηθεο κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο αθόινπζνπο 

επηβαξπληηθνύο παξάγνληεο ή ρξόληα λνζήκαηα: Φξόληα λνζήκαηα αλαπλεπζηηθνύ, όπωο άζζκα, 

ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα, θαξδηαθή λόζν κε ζνβαξή αηκνδπλακηθή δηαηαξαρή, 

αλνζνθαηαζηνιή (θιεξνλνκηθή ή επίθηεηε), κεηακόζρεπζε νξγάλωλ θαη κεηακόζρεπζε κπεινύ 

ηωλ νζηώλ, δεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία (θαη άιιεο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο), ζαθραξώδε δηαβήηε ή 

άιιν ρξόλην κεηαβνιηθό λόζεκα, ρξόληα λεθξνπάζεηα, ρξόληεο παζήζεηο ήπαηνο, λεπξνινγηθά - 

λεπξνκπϊθά λνζήκαηα θαη ζύλδξνκν Down. 

 Έγθπεο γπλαίθεο αλεμαξηήηωο ειηθίαο θύεζεο, ιερωΐδεο θαη ζειάδνπζεο. 

 Άηνκα κε λνζνγόλν παρπζαξθία (Δείθηε Μάδαο Σώκαηνο >40Kg/m2) θαη παηδηά κε ΔΜΣ 

>95εΕΘ. 

 Παηδηά πνπ παίξλνπλ αζπηξίλε καθξνρξόληα (π.ρ. γηα λόζν Kawasaki, ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα 

θαη άιια). 

 Άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελή επαθή κε παηδηά κηθξόηεξα ηωλ 6 κελώλ ή θξνληίδνπλ ή 

δηαβηνύλ κε άηνκα κε ππνθείκελν λόζεκα, πνπ απμάλεη ηνλ θίλδπλν επηπινθώλ ηεο γξίπεο. 

 Κιεηζηνί πιεζπζκνί, όπωο πξνζωπηθό θαη εζωηεξηθνί ζπνπδαζηέο (ζρνιείωλ, ζηξαηηωηηθώλ θαη 

αζηπλνκηθώλ ζρνιώλ, εηδηθώλ ζρνιείωλ), λενζύιιεθηνη, 

ηδξύκαηα ρξνλίωο παζρόληωλ θαη κνλάδεο θηινμελίαο ειηθηωκέλωλ, θαηαζηήκαηα θξάηεζεο. 

 Εξγαδόκελνη ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο (ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζωπηθό, ινηπνί 

εξγαδόκελνη, θνηηεηέο επαγγεικάηωλ πγείαο ζε θιηληθή άζθεζε) θαη ζε θέληξα δηακνλήο 

πξνζθύγωλ - κεηαλαζηώλ. 

 Άζηεγνη. 

 Κηελίαηξνη, πηελνηξόθνη, ρνηξνηξόθνη, εθηξνθείο, ζθαγείο θαη γεληθά άηνκα πνπ έξρνληαη ζε 

ζπζηεκαηηθή επαθή κε πηελά ή ρνίξνπο. 

Σηε ρώξα καο επνρηθέο εμάξζεηο γξίπεο εκθαλίδνληαη   ηνπο κήλεο Οθηώβξην έωο Απξίιην. Απμεκέλε 

δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο ζεκεηώλεηαη ηνλ  Ιαλνπάξην, κε θνξύθωζε ηνλ Φεβξνπάξην – Μάξηην. 

Τν αληηγξηπηθό εκβόιην κπνξεί λα ρνξεγεζεί αθόκε θαη ηελ ίδηα κέξα κε ην εκβόιην θαηά ηνπ 

θνξωλνϊνύ - αιιά ζε δηαθνξεηηθά αλαηνκηθά ζεκεία - όπωο θαη νπνηαδήπνηε άιιε κέξα πξηλ θαη κεηά 

ην εκβόιην θαηά ηνπ θνξωλνϊνύ. 

Υπονικοί πεπιοπιζμοί σοπήγηζηρ ηος ανηιγπιπικού εμβολίος ζε ζσέζη με ηη λοίμωξη COVID-19 

 Αζπκπηωκαηηθνί ή πξνζπκπηωκαηηθνί αζζελείο κε ζεηηθό εξγαζηεξηαθό έιεγρν COVID-19 

πξέπεη λα θάλνπλ ην αληηγξηπηθό εκβόιην κόιηο νινθιεξώζνπλ ηελ απνκόλωζή ηνπο. 



 Αζπκπηωκαηηθά άηνκα πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε επηβεβαηωκέλν θξνύζκα COVID -19 θαη έρνπλ 

αξλεηηθό εξγαζηεξηαθό έιεγρν κπνξνύλ λα εκβνιηαζηνύλ θαλνληθά. 

 Σπκπηωκαηηθνί αζζελείο κε ινίκωμε COVID-19 πξέπεη λα αλαβάιινπλ ηνλ εκβνιηαζκό ηνπο 

κέρξη λα νινθιεξωζεί ε απνκόλωζή ηνπο θαη λα πθεζεί ε ζπκπηωκαηνινγία ηεο λόζνπ. 

 

Η Δηνηθήηξηα  

Λέλα Μπνξκπνπδάθε 

 

 

 

 


