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Κακθμερινά και ωσ υγειονομικοί καλοφμαςτε να απαντοφμε ςτισ ερωτιςεισ 

–απορίεσ των ςυμπολιτϊν μασ ωσ προσ τα εμβόλια και τθν ‘διαδικαςία του 
εμβολιαςμοφ, παρά το πρωτόγνωρο γεγονόσ ότι θ πλθροφόρθςθ μασ από τισ 
αρμόδιεσ αρχζσ είναι αποφςα ίςωσ γιατί θ εφαρμογι του προγράμματοσ του 
εμβολιαςμοφ ζχει ανατεκεί ςτο Τπουργείο Πολιτικισ Προςταςίασ και όχι ςτο 
Τπουργείο Τγείασ. 
 

Σα Εμβολιαςτικά Κζντρα που λειτουργοφν ςτον νομό Μαγνθςίασ είναι το 
Κζντρο Τγείασ (Κ.Τ.) Αργαλαςτισ, το Κ.Τ. Αλμυροφ, το Κ.Τ. Βόλου (πρϊθν Ι.Κ.Α.) και 
το Γενικό Νοςοκομείο Βόλου- "Αχιλλοποφλειο” ςτα οποία εμβολιάηονται οι άνω 
των 70 ετϊν, οι Τγειονομικοί και οι Ένςτολοι πολίτεσ με το εμβόλιο του m-R.N.A. 
(PFIZER). Πρόςφατα λειτοφργθςαν το Κ.Τ. Ζαγοράσ και Κ.Τ. Βελεςτίνου ςτα οποία 
εμβολιάηονται οι θλικίεσ 60-65 ετϊν με το εμβόλιο του αδενοϊοφ (ΑSTRA-ZENECA). 

 
Από πλθροφορίεσ μασ διαπιςτϊνεται ότι ςτα δφο εμβολιαςτικά κζντρα τθσ 

πόλθσ του Βόλου, δθλαδι ςτο Γενικό Νοςοκομείο Βόλου και το Κ.Τ. Βόλου, τα 
ραντεβοφ για εμβολιαςμοφσ είναι κλειςμζνα μζχρι το τζλοσ Μαρτίου και 
προβλζπεται να υπάρξουν διακζςιμα ραντεβοφ από τον Απρίλιο και μετά. ε ότι 
αφορά ςτα υπόλοιπα εμβολιαςτικά κζντρα του Νομοφ μασ, το μόνο διακζςιμο 
ςιμερα εμβολιαςτικό κζντρο για κλείςιμο ραντεβοφ είναι το Κ.Τ. Αργαλαςτισ. 

 
Αποτζλεςμα αυτισ τθσ κατάςταςθσ είναι να ταλαιπωροφνται  οικογζνειεσ 

θλικιωμζνων Βολιωτϊν, και όχι μόνο, αφοφ είναι υποχρεωμζνοι να μεταβαίνουν 
ςε περιοχζσ μακριά από τον τόπο κατοικίασ τουσ προκειμζνου να εμβολιαςτοφν. 
Ιδιαίτερα οι κάτοικοι του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ Βόλου, ςτο οποίο κατοικεί 
το μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ του νομοφ Μαγνθςίασ, μετακινοφνται ςε 
μεγάλο αρικμό εκτόσ τθσ περιοχισ κατοικίασ τουσ, αφοφ θ δυνατότθτα των δφο 
μόνον εμβολιαςτικϊν κζντρων τθσ πόλθσ (Νοςοκομείο και Κ.Τ. Βόλου) αδυνατοφν 
με τθν παροφςα δυνατότθτά τουσ να καλφψουν τισ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ. 



 
Να ςθμειωκεί ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότθτα εμβολιαςμοφ των μζχρι 

τϊρα δικαιοφχων που είναι ανιμποροι και νοςθλεφονται κατ’ οίκον  για 
διάφορουσ λόγουσ υγείασ, αλλά και θλικίασ, αφοφ ακόμθ δεν ζχουν προβλεφκεί 
ςυνεργεία για τον εμβολιαςμό αυτϊν που δεν μποροφν να μετακινθκοφν από τθν 
οικία τουσ. Ενϊ είναι αναγκαίο να ενταχκοφν ςφντομα ςε προτεραιότθτα 
εμβολιαςμοφ και τα άτομα με υποκείμενα νοςιματα, αςχζτωσ θλικίασ. 
 
  Επίςθσ δεν υπάρχει ακόμθ καμία απολφτωσ πρόβλεψθ για τον χρόνο που κα 
εμβολιαςτοφν οι εργαηόμενοι υπάλλθλοι των ιατρείων και των φαρμακείων. 
 

Καλοφμε όμωσ τθν Πολιτεία να αναλάβει τισ ευκφνεσ τθσ και να προχωριςει 
άμεςα ςε διόρκωςθ του ςχεδιαςμοφ του εμβολιαςτικοφ προγράμματοσ με ςκοπό: 

 
1. Να αυξθκοφν τα εμβολιαςτικά κζντρα ςτθν πόλθ του Βόλου και ςτισ 

άλλεσ περιοχζσ με τθν κατάλλθλθ ςτελζχωςθ και να υπάρξει εξ 
ορκολογιςμόσ τθσ λειτουργίασ τουσ  με ςκοπό να αυξθκεί θ δυνατότθτα 
για περιςςότερουσ εμβολιαςμοφσ, προκειμζνου να ςταματιςει θ 
μετακίνθςθ-ταλαιπωρία των πολιτϊν προσ εμβολιαςμό ςε περιοχζσ 
μακριά από τον τόπο κατοικίασ τουσ και ςε ακατάλλθλεσ ϊρεσ δεδομζνου 
και των δυςχερειϊν των ςυγκεκριμζνων δρόμων μετάβαςθσ (οδικό 
δίκτυο Πθλίου). 

 
2. Να απεμπλακοφν πλζον τα Νοςοκομεία από τουσ εμβολιαςμοφσ, 

προκειμζνου το προςωπικό τουσ να αςχολθκεί με τθν περίκαλψθ των 
αςκενϊν ςε αυτά.  

 
3. Να υπάρχει ενθμζρωςθ των Τγειονομικϊν για τον προγραμματιςμό και 

τθν πορεία του εμβολιαςτικοφ προγράμματοσ τθσ περιοχισ μασ . 
4. Να υπάρξει οριςμόσ ςτον κάκε Νομό μιασ υπεφκυνθσ αρχισ για τουσ 

εμβολιαςμοφσ, με αρμοδιότθτεσ γριγορθσ επίλυςθσ προβλθμάτων και 
ενθμζρωςθσ του πλθκυςμοφ για τθν εξζλιξθ του εμβολιαςτικοφ 
προγράμματοσ. 

 
Καλοφμε τουσ αρμόδιουσ και τουσ εκλεγμζνουσ εκπροςϊπουσ του Νομοφ 
Μαγνθςίασ να παρζμβουν για τθν άμεςθ διόρκωςθ του προβλθματικοφ 
εμβολιαςτικοφ ςχεδιαςμοφ που ταλαιπωρεί τον πλθκυςμό τθσ περιοχισ 
μασ. 
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