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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Απολογισμός Εμβολιαστικής Διαδικασίας 1ου Τετραμήνου
Το Νοσοκομείο μας σε σύντομο χρονικό διάστημα, εκσυγχρόνισε και μετέτρεψε τον χώρο του κτιρίου
«ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ Α΄», σε χώρο εμβολιασμού, φιλικό και άνετο προς τους πολίτες, χάρη στην άοκνη
προσπάθεια και την αδιαμφισβήτητη εμπειρία του ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνικού προσωπικού του.
Με τον επαγγελματισμό του το ιατρο-νοσηλευτικό μας προσωπικό, κατάφερε να ξεκινήσει και εξελίξει
κανονικά το εμβολιαστικό πρόγραμμα χωρίς απώλειες δόσεων, αποσπώντας τα εύσημα των
υπερκείμενων Αρχών και των εμβολιασμένων.
Ο εμβολιασμός αποτελεί την μόνη αποτελεσματική και ευρεία προστασία του γενικού πληθυσμού,
ειδικότερα για τη νόσο του κορωνοιού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ανακήρυξε τον Μάρτιο του
2020 τη νόσο του κορωνοιού σε πανδημία και έκτοτε, σε χρόνο ρεκόρ για τα ιατρικά δεδομένα
παρήχθησαν με επιστημονικές προδιαγραφές και δόθηκαν στον ευρύ πληθυσμό μια σειρά εμβολίων,
διασφαλίζοντας έτσι την πρόσβαση του κοινού σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια κατά της νόσου
Covid-19 στην ΕΕ και στον ΕΟΧ.
Η εμβολιαστική διαδικασία στο Νοσοκομείο μας εξελίσσεται ομαλά έχοντας αναπτύξει πλέον τρεις (3)
γραμμές δύο (2) Pfiser και μια(1) johnson και οι εμβολιασμοί έχουν φτάσει τους 11.000 ,εκ των οποίων οι
950 αφορούν υγειονομικούς. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να συγχαρώ όσους έχουν ήδη εμβολιασθεί και
να παροτρύνω όσους δεν έχουν εμβολιασθεί μέχρι τώρα να σπεύσουν να το πράξουν, όχι μόνον για την
αυτοπροστασία τους, αλλά και για την προστασία των λοιπών πολιτών.
Αναρωτιέμαι αν αυτοί που αποφεύγουν τον εμβολιασμό όχι για ιατρικούς λόγους αλλά από φόβο ή ακόμα
χειρότερα από άποψη -παρόλες τις διαβεβαιώσεις των ειδικών-θα μπορούσαν να αναλάβουν ηθικά την
ευθύνη μετάδοσης του ιού σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς ή/και πολίτες;
Ο εμβολιασμός πρώτιστα είναι ευθύνη προς τους αδύναμους και μετά προς τον εαυτό μας και ειδικότερα
για εμάς τους υγειονομικούς που λόγω επαγγέλματος, γνωρίζουμε τον «Γολγοθά» που ανεβαίνουν οι
ασθενείς μας και δεν πρέπει από δική μας υπαιτιότητα να τους επιβαρύνουμε με κίνδυνο την ίδια τους τη
ζωή!
Λέμε λοιπόν ΝΑΙ στον εμβολιασμό και όλοι μαζί ας παρακινήσουμε και τους λιγοστούς που ακόμα δεν
προσήλθαν να το πράξουν προς όφελος όλων των συνανθρώπων μας.
Μαζί με τις θερμές ευχαριστίες μου σε όλους όσους συμβάλλουν στην άριστη ανταπόκριση του
Νοσοκομείου μας στη μεγάλη αυτή πρόκληση, επισυνάπτω δήλωση της Δ/ντριας Ιατρικής Υπηρεσίας για
τους λόγους που πρέπει όλοι να εμβολιασθούμε.

