
ΠΡΟΚΛΗΗ  
Η Διοικοφςα Επιτροπι Εκλογικισ Περιφζρειασ 
Ζβρου (Δ.Ε.Ε.Π.) τθσ ΝΔ ςε ςυνεργαςία με 
τθν 4θ Υγειονομικι Περιφζρεια Μακεδονίασ 
& Θράκθσ, ςασ προςκαλοφν ςτθν διαδικτυακι 
ενθμερωτικι δράςθ με κζμα «Αναγκαιότητα 
εμβολιαςμοφ και δεδομζνα αςφάλειασ και 
αποτελεςματικότητασ των εμβολίων ζναντι 
του κορονοϊοφ»  την Κυριακή 28/11/2021 
ςτισ 18:00.  
 

Ομιλθτζσ :  
 Ανδρζου Μάρκα  
   Διευκφντρια Γενικισ Ιατρικισ, ΚΥ Αβδιρων  
 Τςολάκθ Κυριακι  
   Επιμ.Α’ Γενικισ Ιατρικισ, ΚΥ Σαπών  
 

Τθν εκδιλωςθ κα προλογίςουν ο Πρόεδροσ 
τθσ Δ.Ε.Ε.Π. Ζβρου κ. Άκθσ Παραςκευόπουλοσ  
και θ Υποδιοικιτρια τθσ 4θσ ΥΠΕ κα. Ειρινθ 
Χατηοποφλου.  

Μφκοι και πραγματικότθτα ….. 

Σο εμβόλιο το mRNA κα αλλάξει το DNA μου; 

Τα εμβόλια για τθν νόςο COVID-19 δεν αλλάηουν οφτε 
αλλθλεπιδροφν με το DNA ςασ με κανζναν τρόπο. Τα 
εμβόλια COVID-19 ζχουν ςχεδιαςτεί για να βοθκιςουν 
το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα του ςώματόσ ςασ να κατα-
πολεμιςει τον κορωνοϊό  

Μετά τον εμβολιαςμό υπάρχει κίνδυνοσ να νοςιςω; 
Αν ναι τότε γιατί να εμβολιαςτώ; 
Κάποιοσ που ζχει εμβολιαςτεί μπορεί να νοςιςει γιατί 
το εμβόλιο δεν παρζχει 100% προςταςία. Όμωσ εκείνοσ 
κα νοςιςει και ζχει εμβολιαςτεί κα νοςιςει πάρα πολφ 
ιπια. 
Σι γίνεται με τισ  ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ μετά από 
εμβολιαςμό και  ςε ποιο ποςοςτό εμφανίηονται Τπάρ-
χουν πολλοί άνκρωποι που ζπακαν μόνιμεσ βλάβεσ ι 
πζκαναν από τον εμβολιαςμό; 
Οι ςοβαρζσ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ είναι ελάχιςτεσ. 

Έχουν γίνει περιςςότερεσ από 5 διςεκατομμφρια δόςεισ 

εμβολίων ανά τον κόςμο. Οι ςπάνιεσ παρενζργειεσ είναι 

αυτοπεριοριηόμενεσ χωρίσ να προκαλοφν μόνιμεσ βλά-

βεσ ι κανάτουσ. Οι κφριεσ παρενζργειεσ είναι τοπικζσ 

και ιπιεσ  

Μφκοι και πραγματικότθτα ….. 

Είναι αςφαλι τα εμβόλια ςε εγκφουσ και γυναίκεσ που 
κθλάηουν; 
Δεν υπάρχει κανζνα απολφτωσ πρόβλθμα ςτο ζμβρυο, 
ςτθ γυναίκα και ςτο νεογνό. Οι ζγκυεσ κινδυνεφουν 
περιςςότερο αν νοςιςουν από κορονοϊό γι αυτό ςυνι-
ςτάται ο εμβολιαςμόσ τουσ. Δεν υπάρχει αντζνδειξθ για 
τον κθλαςμό. Δεν επθρεάηεται θ γονιμότθτα. 
 
Αφοφ εμβολιαςτώ, πρζπει να ςυνεχίςω να λαμβάνω 
άλλεσ προφυλάξεισ για να ςταματιςω τθν εξάπλωςθ 
τθσ COVID-19;  

Παραμζνει ςθμαντικό να ςυνεχίςετε τισ αςφαλείσ πρα-
κτικζσ για να ςταματιςετε τθν εξάπλωςθ τθσ COVID-19 
και μετά τον εμβολιαςμό ςασ. Κρατάτε 1,5μ. ςε απόςτα-
ςθ από άλλα άτομα, πλζνετε τα χζρια ςασ τακτικά με 
ςαποφνι και νερό, μζνετε ςτο ςπίτι όταν είςτε 
άρρωςτοσ/θ, να κάνετε εξζταςθ για τθν COVID-19 και να 
φοράτε μάςκα όταν απαιτείται. 

Πρζπει να εμβολιαςτοφν τ' άτομα που είχαν προςβλθ-
κεί από τθν COVID-19; 

Τ' άτομα που είχαν προςβλθκεί από τθν COVID-19 και 

ζχουν αναρρώςει κα πρζπει να εμβολιαςτοφν. Η προ-

ςταςία από τθν εκ νζου μόλυνςθ κα μειωκεί με τθν 

πάροδο του χρόνου και γι αυτό το λόγο ο εμβολιαςμόσ 

κεωρείται απαραίτθτοσ  

Ημερομηνία εκδήλωςησ : 28/11/2021 
Ώρα εκδήλωςησ : 18:00 
Link: Θα αναρτηθεί ςτη ςελίδα τησ 
Δ.Ε.Ε.Π. Ζβρου ςτο facebook  
(Η πρόςβαςη ςτη ςελίδα είναι ελεφθερη)   


