
 
  

 
 
 

Διαδικτυακι Επιςτθμονικι Εκδιλωςθ 
 «Ο εμβολιαςμόσ κατά του κορωνοϊοφ SARS-CoV-2»      

   Κυριακι 10 Ιανουαρίου 2021    
                                                     11:00-1:00μμ 

 
Η παγκόςμια ραγδαία εξάπλωςθ και θ ςοβαρότθτα τθσ νόςου COVID-19  ζκεςε ςε εγριγορςθ τισ αρχζσ 

Δθμόςιασ Τγείασ και τισ Τπθρεςίεσ Τγείασ και ουςιαςτικά ανάγκαςε τθν παγκόςμια επιςτθμονικι 

κοινότθτα να επιδοκεί ςε ζνα πραγματικό «αγϊνα δρόμου» για τθν καταςκευι αςφαλϊν και 

αποτελεςματικϊν εμβολίων ζναντι του ιοφ SARS-CoV-2. 

Η πρωτόγνωρθ κινθτοποίθςθ και ςυςτράτευςθ των επιςτθμόνων, των οργανιςμϊν και των εταιρειϊν ςε 

όλο τον κόςμο είχε ωσ αποτζλεςμα, ςε διάςτθμα μικρότερο του ενόσ ζτουσ, να αναπτυχκοφν εμβόλια για 

τθ κωράκιςθ τθσ ανκρωπότθτασ ζναντι τθσ παγκόςμιασ απειλισ του κορωνοϊοφ, θ οποία ζχει ςτοιχίςει 

τθ ηωι ςε περιςςότερουσ από 1,5 εκατομμφρια ανκρϊπουσ ςε όλο τον πλανιτθ μζχρι ςιμερα και ζχει 

προκαλζςει τεράςτιεσ κοινωνικζσ και οικονομικζσ επιπτϊςεισ. 

Η ανάπτυξθ των εμβολίων ζναντι του SARS-CoV-2 επιλκε ωσ αποτζλεςμα ςυςτθματικισ και ενδελεχοφσ 

ζρευνασ, αξιολόγθςθσ και αυςτθρϊν δοκιμϊν, που δεν επιτρζπουν περικϊρια αμφιςβιτθςθσ ωσ προσ 

τθν αςφάλεια και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. Η ανοςοποίθςθ που διαςφαλίηεται μζςω των εμβολίων 

ςυνιςτά το ςθμαντικότερο εργαλείο πρωτογενοφσ πρόλθψθσ των νοςθμάτων και τθν 

αποτελεςματικότερθ άμυνα ζναντι ςοβαρϊν και κανατθφόρων μεταδοτικϊν αςκενειϊν, οι οποίεσ δεν 

μποροφν να ελεγχκοφν και να αντιμετωπιςτοφν μζςω άλλων παρεμβάςεων Δθμόςιασ Τγείασ. φμφωνα 

με τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ (ΠΟΤ), ο εμβολιαςμόσ ςυμβάλει κάκε χρόνο ςτθν πρόλθψθ 

περιςςότερων από δυο εκατομμφρια κανάτων ςε όλο τον κόςμο. Η δωρεάν εξαςφάλιςθ των εμβολίων 

κατά του κορωνοϊοφ για όλουσ τουσ πολίτεσ αποτελεί μια ςθμαντικι κοινωνικι και υγειονομικι 

κατάκτθςθ και το μοναδικό όπλο που διακζτουμε για να μπορζςουμε να δθμιουργιςουμε ζνα τοίχοσ 

ανοςίασ απζναντι ςε αυτό το κανατθφόρο ιό.   

Η απόφαςθ του εμβολιαςμοφ είναι κρίςιμθσ θκικισ, κοινωνικισ και υγειονομικισ ςθμαςίασ και ςυνάδει 

με τθν ατομικι και ςυλλογικι μασ υποχρζωςθ να προςτατεφςουμε τουσ εαυτοφσ μασ και τουσ 

ςυνανκρϊπουσ μασ που κινδυνεφουν περιςςότερο από τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ τθσ νόςου. 

’ αυτό το πλαίςιο, θ Περιφζρεια Κριτθσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ Ιατρικοφσ υλλόγουσ τθσ Κριτθσ, 

Ηρακλείου, Χανίων, Ρεκφμνου, Λαςικίου και θτείασ και τουσ επιςτθμονικοφσ φορείσ του νθςιοφ, 

ςχεδιάηει και υλοποιεί εκςτρατεία ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και ενίςχυςθσ τθσ επίγνωςθσ των 

επαγγελματιϊν υγείασ και των πολιτϊν για τθν αναγκαιότθτα και τθ ςθμαςία του εμβολιαςμοφ ζναντι 

του κορωνοϊοφ. Ξεκινάμε με τθν Επιςτθμονικι Εκδιλωςθ, που διοργανϊνεται με τθ ςυμμετοχι των 

Ιατρικϊν υλλόγων Κριτθσ και κακθγθτϊν του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, τθν Κυριακι 10 Ιανουαρίου 2021, 

11:00 με 1:00μ.μ. και απευκφνεται ςτουσ ιατροφσ του νθςιοφ. Θα ακολουκιςουν ανάλογεσ ςτοχευμζνεσ 

δράςεισ για τουσ επαγγελματίεσ υγείασ και το ευρφ κοινό. 

 



 
  

  

  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ 

Συντονιςτζσ:   

Λάμπροσ Ν. Βαμβακάσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Δθμόςιασ Τγείασ και Κοινωνικισ Πολιτικισ 

Περιφζρειασ Κριτθσ. Πακολόγοσ-Ογκολόγοσ, MD, PhD, Διευκυντισ ΕΤ. 

  Χάρθσ Βαβουρανάκθσ, Πρόεδροσ Ιατρικοφ υλλόγου Ηρακλείου. Ορκοπαιδικόσ-Χειροφργοσ. 

  Τάςοσ Φιλαλικθσ, Ομότιμοσ Κακθγθτισ Κοινωνικισ Ιατρικισ-Προγραμματιςμοφ Τγείασ, Ιατρικι 

χολι, Πανεπιςτιμιο Κριτθσ. 

Χαιρετιςμοί: 

Πρόεδροι Ιατρικϊν υλλόγων Κριτθσ 

11:15-11:30 Η πορεία τθσ πανδθμίασ ςτθ χώρα 

μασ  

Αχιλλζασ Γκίκασ. Ομότιμοσ Κακθγθτισ 
Εςωτερικισ Πακολογίασ και 
Μολυςματικϊν Αςκενειϊν, Ιατρικι 
χολι, Πανεπιςτιμιο Κριτθσ. Μζλοσ 
Ειδικισ Επιτροπισ Εμπειρογνωμόνων 
Τπουργείου Τγείασ. 
 

11:30-11:45 Ανοςολογία τθσ λοίμωξθσ και 

εργαςτθριακά τεςτ για τουσ 

εμβολιαςκζντεσ 

Γιϊργοσ ουρβίνοσ.  Κακθγθτισ Κλινικισ 
Ιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο 
Κριτθσ. Μζλοσ Δ Εκνικοφ Οργανιςμοφ 
Δθμόςιασ Τγείασ. 
 

11:45-12:00 Φαρμακολογία τθσ Covid-19 Αχιλλζασ Γραβάνθσ. Κακθγθτισ 
Φαρμακολογίασ, Ιατρικι χολι, 
Πανεπιςτιμιο Κριτθσ.  Ερευνθτισ ΙΜΒΒ-
ΙΣΕ. 
 

12:00-12:15 Η αναγκαιότθτα του εμβολιαςμοφ Διαμαντισ Κοφτερίδθσ. Αναπλθρωτισ 
Κακθγθτισ Πακολογίασ, Ιατρικι χολι, 
Πανεπιςτιμιο Κριτθσ. 

12:15-12:30 Ο εμβολιαςμόσ και θ Πρωτοβάκμια 

Φροντίδα Υγείασ 

Χριςτοσ Λιονισ. Κακθγθτισ Γενικισ 
Ιατρικισ και Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ 
Τγείασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο 
Κριτθσ. 

12:30-1:00 Συηιτθςθ-Ερωτιςεισ 

Λιξθ Εκδιλωςθσ 

 

Η διαδικτυακι επιςτθμονικι εκδιλωςθ κα προβλθκεί, από τον κάτωκι ςφνδεςμο: 

https://zoom.us/j/97044792404 

https://zoom.us/j/97044792404

