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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΟΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΘ
Υποχρεωτική η τρίτη δόση για όσους είναι υποχρεωτικός
ο εμβολιασμός

Έμφαση στην πρόληψη και τη δημόσια υγεία, με πρώτο βήμα δωρεάν
διαγνωστικές εξετάσεις για βασικές ασθένειες στο σύνολο του και την ανακοίνωση
ενός εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, αλλά
και μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της Υγείας, περιελάμβαναν οι δηλώσεις του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης αναφορικά με την Υγεία.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός ανέφερε: Διενέργεια δωρεάν προληπτικών
εξετάσεων καρκίνου τραχήλου της μήτρας, καρκίνου του μαστού, καρκίνου
παχέος εντέρου και διαγνωστικών εξετάσεων για καρδιαγγειακό κίνδυνο από
1/2022. Εκσυγχρονισμό των μεγάλων νοσοκομείων, αυτοδύναμα Κέντρα Υγείας
και ΣΔΙΤ για την κατασκευή πρωτοβάθμιων δομών υγείας. Πιο αποτελεσματικό
ΕΟΠΥΥ και βελτιώσεις στον ψηφιακό ιατρικό φάκελο του πολίτη.
Αναφερόμενος στην πανδημία του κορονοϊού, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως το
μοναδικό όπλο είναι το εμβόλιο, η κοινωνία και η οικονομία δεν πρόκειται να
ξανακλείσουν. Αναφορικά με την ασφάλεια των εμβολίων, τόνισε: «Δεν πρέπει η
κοινωνία να διχαστεί επί ενός επιστημονικού ζητήματος. Τα εμβόλια είναι ασφαλή.
Εννέα στους 10 διασωληνώμενους είναι ανεμβολίαστοι. Αυτά είναι δεδομένα
επιστημονικά που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Η λύση είναι στο χέρι μας:
εμβολιαζόμαστε και απελευθερωνόμαστε». Στη καθιερωμένη συνέντευξη τύπου
στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός δήλωσε επίσης πως η 3η δόση
του εμβολίου για τον κορονοϊό θα είναι υποχρεωτική για τις επαγγελματικές
κατηγορίες που ισχύει η υποχρεωτικότητα του εμβολίου. Παράλληλα είπε ότι
τα επιστημονικά δεδομένα κατατείνουν στο να κάνει την 3η δόση ένα σημαντικό
κομμάτι του πληθυσμού και ότι είναι απαραίτητη στους ανοσοκατασταλμένους.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Επιτροπή Εμβολιασμού θα αποφασίσει και πως
είναι σημαντικό όσοι έκαναν το εμβόλιο νωρίς να κάνουν την 3η δόση. «Έχουμε
αιτήματα από τους υγειονομικούς στους οποίους θα είναι υποχρεωτική. Πιστεύω
ότι πρέπει να την επεκτείνουμε και σε άλλους», συμπλήρωσε.
Όσον αφορά τα σχολεία και τον κίνδυνο έξαρσης των κρουσμάτων σε παιδιά,
ανέφερε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να παραμείνουν ανοιχτά, ενώ έκανε
έκκληση για τον εμβολιασμό των παιδιών: «Κάνω έκκληση σε γονείς και σε
παιδιά άνω των 15. Να θυμίσω τα παιδιά μας κάνουν 17 εμβόλια αυτό το
εμβόλιο δεν είναι κάτι τόσο διαφορετικό από τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται. Είναι
αποδεδειγμένο ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και αποδοτικό και στα παιδιά και
στους εφήβους», είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Αποδίδω πολύ μεγάλη
σημασία στα self test και προφανώς εάν σε ένα τμήμα έχουμε 50+1% των
παιδιών με κορονοϊό, τότε το τμήμα θα κλείσει και θα πάμε σε τηλεκπαίδευση.
Κρατώ ως θετικό ότι το 80% των εκπαιδευτικών είναι εμβολιασμένοι», ανέφερε ο
πρωθυπουργός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Ο κ. Μητσοτάκηςς δήλωσε επίσης ότι τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και ότι θα έχουμε τις μάσκες μαζί μας για καιρό
ακόμα, ενώ ερωτηθείς για την επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών
και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες ανέφερε ότι «Δεν μπορώ να το αποκλείσω.
Αυτή τη στιγμή δεν είναι στις προθέσεις μου».
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