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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον υπουργό Υγείας και τον υπουργό Εργασίας
Θέμα: Τραγική η κατάσταση για τα ΑμΕΑ που δεν εμβολιάζονται κατά του κορωνοϊού
λόγω σοβαρών αντενδείξεων στα συστατικά των εμβολίων
Ο εμβολιασμός για την Covid-19 θεωρείται από τους ειδικούς επιστήμονες μια σχετικά
ασφαλής μέθοδος προστασίας από τη νόσηση από κορωνοϊό για τον γενικό πληθυσμό.
Ωστόσο κάποιες ομάδες του πληθυσμού δεν επιτρέπεται να εμβολιασθούν για λόγους
υγείας, ειδικά όταν έχουν αλλεργία σε κάποια από τα συστατικά του εμβολίου .Σε αυτές τις
περιπτώσεις μια πιθανή αλλεργική αντίδραση μπορεί να αποβεί μοιραία για τη ζωή του
εμβολιασθέντος ατόμου, επομένως ο εμβολιασμός αντενδείκνυται αυστηρά.
Όπως πληροφορούμαστε από μητέρα ΑΜΕΑ, το παιδί της απαγορεύεται να εμβολιασθεί
και για αυτό τον λόγο δεν του επιτρέπεται να παρακολουθήσει τα μαθήματά του στο
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης για ΑμΕΑ που φοιτά (ΚΔΑΠΑΜΕΑ , ΚΔΗΦ). Το
αποτέλεσμα του εγκλεισμού είναι τραγικό για το παιδί και την οικογένειά του.
Παρατηρείται ραγδαία επιδείνωση της ψυχικής του υγείας και κίνδυνος για τη σωματική
του ακεραιότητα μέσα στο σπίτι, διότι οι αντιδράσεις τους είναι ανεξέλεγκτες ( χτυπά το
κεφάλι του στον τοίχο, αυτοτραυματίζεται, επιτίθεται σε μέλη της οικογένειας, οι κρίσεις
επιληψίας πυκνώνουν).Σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/10/21 σχετικά την εξαίρεση ατόμων από τον
εμβολιασμό, θα δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις για τη διαδικασία…. εν καιρώ. Εν τω
μεταξύ εκατοντάδες άτομα μένουν εγκλωβισμένα στα σπίτια τους, άγνωστο για πόσες
μέρες, βδομάδες ή μήνες.
Υπογραμμίζεται ότι για ένα Ατομο με Ειδικές Ανάγκες πολύ συχνά η κατάρτιση αποτελεί
μέρος της θεραπείας του. Αφορά την κοινωνικοποίησή του και την εξομάλυνση κάποιων
σοβαρών διαταραχών που αντιμετωπίζει. Ένα άτομο με βαρύ αυτισμό, νοητική στέρηση ή
επιληψία δεν πρέπει επ` ουδενί να παραμένει έγκλειστο. Χρειάζεται την μικρή κοινότητα
των φίλων του και των φροντιστών του για να είναι ισορροπημένο. Χρειάζεται απόλυτα την
κανονικότητά του. Η φοίτηση του ΑμΕΑ σε κάποια ειδική δομή είναι απαραίτητη και για την
οικογένεια, διότι όπως γνωρίζετε η καθημερινότητα των βαριά νοσούντων ΑμΕΑ είναι
ιδιαιτέρως ψυχοφθόρα για τους οικείους του.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι Υπουργοί:








Γιατί δεν έχει προβλεφθεί η εξαίρεση των ανθρώπων που δεν εμβολιάζονται για
σοβαρούς λόγους υγείας, από τα δυσμενή μέτρα που αφορούν τους μηεμβολιασμένους πολίτες;
Πόσο σύννομο ή ηθικό είναι να υποχρεώνετε σε εγκλεισμό άτομα με σοβαρότατα
ψυχικά νοσήματα, που κινδυνεύουν από τον ίδιο τους τον εαυτό όταν βρίσκονται
σε αντικανονικές για αυτά συνθήκες;
Πόσο αντιλαμβάνεστε την ανάγκη για ειδική φροντίδα και κοινωνικοποίηση των
ΑΜΕΑ; Πώς θα την εξασφαλίσετε για τους μη-εμβολιασμένους;
Πότε θα εκδώσετε τις απαραίτητες αποφάσεις που θα δώσουν τέλος στο μαρτύριο
των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους;
Η ερωτώσα βουλεύτρια
Μαρία Απατζίδη

