
 

     

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Καθυστερεί ο εμβολιασμός ευπαθών ομάδων: οι νεφροπαθείς» 

 

Είναι κοινός τόπος πως η διαδικασία των εμβολιασμών του γενικού πληθυσμού, αλλά και των 

υγειονομικών έναντι της covid-19 εξελίσσεται με υπερβολικά αργό ρυθμό. Την ίδια στιγμή 

συνάνθρωποί μας με χρόνια προβλήματα υγείας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες 

ενημερώνονται για ακόμα μία μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης του εμβολιασμού τους, με 

εκείνη να τοποθετείται για τις 15 Φεβρουαρίου. 

Αρχές Φεβρουαρίου, στην ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας από την Πρόεδρο της Εθνικής 

Επιτροπής Εμβολιασμών κα Μαρία Θεοδωρίδου ειπώθηκε πως αναφορικά με «τις ευπαθείς 

ομάδες έχουμε δύο διακρίσεις από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Είναι τα άτομα πολύ 

υψηλού κινδύνου, τα οποία στην προτεραιοποίηση είναι παράλληλα με τα άτομα ηλικίας 70 – 

75 και ακολούθως είναι τα άτομα υψηλού κινδύνου. Τα άτομα ηλικίας 70-75 και οι πολύ 

υψηλού κινδύνου που είναι κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις πολύ ευάλωτες στον κορονοϊό 

πιστεύω- αν εξελιχθούν όλα με βάση το σχέδιο που έχουμε αυτή τη στιγμή, τις παραδόσεις και 

κάποιες αποφάσεις από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών- ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα 

μπορούμε να τους έχουμε εμβολιάσει.» 

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο πως χιλιάδες ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας 

(πχ ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, όσοι πάσχουν από σοβαρά καρδιολογικά 

νοσήματα, καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς) ζουν σε συνεχή κατάσταση φόβου για την ήδη 

εύθραυστη υγεία τους λόγω του covid19, 

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

 

1. Ποιοι ακριβώς υπάγονται στα ευπαθή άτομα πολύ υψηλού κινδύνου; 

2. Έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί των συγκεκριμένων ευπαθών ατόμων; 

3. Αν ναι, πότε ξεκίνησε και πόσοι εμβολιασμοί έχουν γίνει; 

4. Η δεύτερη ομάδα ευπαθών συνανθρώπων μας πότε θα ξεκινήσει να εμβολιάζεται; 
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5. Οι νεφροπαθείς και οι μεταμοσχευμένοι συνάνθρωποί μας σε ποια ακριβώς ομάδα 

υπάγονται; 

6. Πότε θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων 

συνανθρώπων μας; 

7. Δεδομένου πως σημειώνεται αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα μας, μπορεί να 

δεσμευθεί το Υπουργείο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού για τους 

νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




