
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών, αποτελεί μια πρωτο-

βουλία της Περιφερειακής Επιτροπής Ευρώπης, του Παγκό-

σμιου Οργανισμού Υγείας  και εφαρμόζεται από τα κράτη μέ-

λη της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Στόχος, είναι η αύξηση 

της εμβολιαστικής κάλυψης μέσω της ευαισθητοποίη-

σης σχετικά με τη σημασία των εμβολιασμών, για την 

προστασία όλων των ηλικιακών ομάδων ενάντια στις 

ασθένειες. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού πραγμα-

τοποιείται φέτος στις 20-25 Απριλίου και θα εστιάσει στην 

ανάγκη ανανέωσης της δέσμευσης για ανοσοποίηση, σε πολι-

τικό, επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.  
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Αν και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον έλεγχο ασθε-

νειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, τα κενά στην κά-

λυψη εμβολιασμού συνεχίζουν, δημιουργώντας ευκαιρίες για 

μετάδοση ασθενειών μεταξύ των ευπαθών ατόμων. Ανησυχία 

προκαλεί το γεγονός ότι 1,4 εκατομμύρια παιδιά χάνουν τη 

ζωή τους παγκοσμίως, από νοσήματα που προλαμβάνονται με 

εμβολιασμό πριν την ηλικία των 5 ετών. Κρούσματα ιλαράς 

και ερυθράς τα τελευταία 2 χρόνια, απειλούν την ευρωπαϊκή 

περιφέρεια από την επίτευξη του στόχου εξάλειψης, ενώ η 

πρόσφατη αύξηση της διεθνούς εξάπλωσης του ιού της πολιο-

μυελίτιδας, αυξάνει την ανάγκη λήψης μέτρων για την πρόλη-

ψη μετάδοσης σε περίπτωση επαναφοράς της στην ευρωπαϊ-

κή περιφέρεια, καθιστώντας παράλληλα την ενίσχυση ανοσο-

ποίησης ως θέμα ζωτικής σημασίας.  

Ο εμβολιασμός αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματι-

κές και αποδοτικές παρεμβάσεις δημόσιας υγείας και 

προστατεύει από περισσότερες από 20 σοβαρές ασθέ-

νειες. Από τη βρεφική ηλικία έως και την ενήλικη ζωή, ο εμ-

βολιασμός απαλλάσσει κάθε χρόνο εκατομμύρια ανθρώπους 

από την ασθένεια, την αναπηρία και τον θάνατο.  

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών 

Εμβολιασμός & Ανοσοποίηση European Vaccine Action Plan 2015–2020  
 
To Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Εμβολιασμού 2015-

2020, αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη διασφά-

λιση της δίκαιας και βέλτιστης προστασίας του πλη-

θυσμού της Ευρώπης, από ασθένειες που προλαμβά-

νονται με τον εμβολιασμό. Στα πλαίσια του σχεδίου 

αυτού, τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να εντείνουν 

τις προσπάθειές τους και την πολιτική τους για: 

20-25 Απριλίου 2015 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών  

Τομέας Ασφάλειας  

& Υγείας 

Γραφείο Ασφάλειας  

Υγείας & Περιβάλλοντος 

Στην Κύπρο το Πρόγραμμα Εμβολιασμών καθορίζε-

ται από το Υπουργείο Υγείας, ακολουθώντας τις σχε-

τικές συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-

ας και διαμορφώνεται ανάλογα με την επιδημιολογί-

α των λοιμωδών νοσημάτων, το επίπεδο υγιεινής και 

τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της χώρας.  

Υποστήριξη απαλλαγής της πολιομυελίτιδας. 

Εξάλειψη της ιλαράς και της ερυθράς. 

Έλεγχο μόλυνσης από τον ιό της ηπατίτιδας Β. 

Λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την 

εισαγωγή των νέων εμβολίων.  

Επίτευξη της χρηματοδότησης των εθνικών προ-

γραμμάτων εμβολιασμού. 

Παράγοντες και νοσήματα που  

προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό  

http://www.who.int/entity/campaigns/immunization-week/2015/event/en/index.html

