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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: «ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ 
ΓΡΙΠΗΣ». 
 
Ο Δήμος Διρφύων- Μεσσαπίων στα πλαίσια εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας 
και σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», διοργανώνει δωρεάν εμβολιασμό της εποχικής 
γρίπης σε άτομα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων με σκοπό την προστασία των ομάδων υψηλού κινδύνου. 

 
Ομάδες αυξημένου κινδύνου παιδιών, εφήβων και ενηλίκων 

1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.   
2. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς 

παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:  
 Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες.   
 Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διαταραχή.   
 Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας).   
 Μεταμόσχευση οργάνων.   
 Δρεπανοκυτταρική αναιμία (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες).  
 Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα.  
 Χρόνια νεφροπάθεια.   
 Νευρολογικά-Νευρομυϊκά νοσήματα  
 Έγκυες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωίδες, θηλάζουσες. 
 Ενήλικες με Δείκτη Μάζας Σώματος ΔΜΣ >40 kg/m2 ή Παιδιά με ΔΜΣ>95η ΕΘ   
 Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα) 

για τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη.  
3. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά κάτω των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο 

νόσημα τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από την γρίπη. 
4. Οι κλειστοί πληθυσμοί ( προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές σχολείων και ιδρυμάτων). 
5. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας ( ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί 

εργαζόμενοι). 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται για εκδήλωση ενδιαφέροντος και κλείσιμο ραντεβού 
δίνοντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ΑΜΚΑ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 στα τηλέφωνα: 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ : 22280 71563 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ: 2228350204 
 
Το ακριβές πρόγραμμα καθώς και τα σημεία πραγματοποίησης του εμβολιασμού  θα ανακοινωθεί με νέο 
έγγραφο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 
Ψαχνά, 23 Σεπτεμβρίου 2020 

 
Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος Υγείας, 

Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων 
 

Αφένδρα Σοφία 
 


