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Θέμα: «Προτεραιότητα στους Εμβολιασμούς των ασθενών που πάσχουν από Θαλασσαιμία 

και Δρεπανοκυτταρική Νόσο» 

 
 

 

 Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, 

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, 
 

Επικοινωνούμε μαζί σας από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ, το Σωματείο που 

ιδρύθηκε το 1975, με σκοπό την προστασία και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων 

που πάσχουν από Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία) και Δρεπανοκυτταρική Νόσο στη χώρα 

μας. 
 

Παρακολουθήσαμε τις ομιλίες σας που έγιναν την προηγούμενη Τρίτη 26/1/2021 σε 

ενημερωτική εκδήλωση της Ένωσης Ασθενών και ανησυχήσαμε ιδιαίτερα διότι δηλώσατε ότι ο 

εμβολιασμός μας προγραμματίζεται για την Άνοιξη, ότι δεν ανήκουμε στην πρώτη ομάδα 

ατόμων αυξημένου κινδύνου και κυρίως ότι «αν η ομάδα νοσημάτων περιλαμβάνει αριθμό 

ασθενών που δεν μπορεί να καλυφθεί από τα διαθέσιμα εμβόλια τότε θα γίνεται μια 

προτεραιοποίηση μέσα στην προτεραιοποίηση, με κριτήριο την ηλικία». 
 

Είναι γνωστό, ότι οι πάσχοντες από Θαλασσαιμία είναι αναγκασμένοι να 

«συναθροίζονται» πολλές φορές το μήνα στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας για τις 

μεταγγίσεις τους και ο συγχρωτισμός τους να ξεπερνάει τις 4-5 ώρες κάθε φορά που 

μεταβαίνουν στη Μονάδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινδυνεύει ολόκληρη η 

κοινότητα από τη διασπορά του covid-19, σε περίπτωση που ένας ασθενής νοσήσει και 

είναι ασυμπωματικός.   
 

Επίσης, είναι γνωστό, ότι το μεγαλύτερο μέρος από τους 4.000 περίπου ασθενείς που 

πάσχουν από Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο στη χώρα μας, ηλικιακά είναι 

μεταξύ 20-40 ετών και ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάνει σπληνεκτομή. Σε 

περίπτωση δηλαδή που θέσετε ηλικιακό κριτήριο στους εμβολιασμούς των ατόμων αυξημένου 

κινδύνου, πολλοί πάσχοντες δε θα εμβολιαστούν. 
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Σας παρακαλούμε θερμά να συμπεριληφθούν οι ασθενείς που πάσχουν από Θαλασσαιμία και 

Δρεπανοκυτταρική Νόσο στην ομάδα ασθενών με νοσήματα που συνιστούν πολύ υψηλό 

κίνδυνο για νόσηση με covid-19 ανεξαρτήτως ηλικίας, έτσι όπως ορίζεται η 

προτεραιοποίηση εμβολιασμού πληθυσμιακών ομάδων στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 

Εμβολιασμού κατά της Covid-19 (σελ.5).  
 

Δεδομένου ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις αίματος και η συχνότητα μετάβασης στα 

νοσοκομεία έχει αυξηθεί μαζί με το συγχρωτισμό στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας, 

αλλά και επειδή ο μεγαλύτερος αριθμός των ασθενών έχει κάνει σπληνεκτομή ή 

παρουσιάζει λειτουργική ασπληνία, ζητούμε την προτεραιοποίηση στους 

εμβολιασμούς και τη μη εφαρμογή ηλικιακού κριτηρίου. 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ικανοποίηση του αιτήματός μας και παραμένουμε στη 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
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