
Σελίδα 1 από 2 

 

 
 
 
 
    Σοφοκλέους & Αριστοτέλους 19, Ελληνικό 16777, Αθήνα 

Τηλ. & φαξ 2130222777, email: poamskp@otenet.gr, site: www.poamskp.gr 

 
 
                            Ελληνικό, 9 Φεβρουαρίου 2021 

Αριθ.Πρωτ: 1190/2021 
 

Προς:  Υπουργείο Υγείας 
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 
Ποιότητας ζωής 
 
Υπόψη: Προέδρου Επιτροπής Εμβολιασμών κ. Μ. Θεοδωρίδου 
 
 
Θέμα: Αίτημα παροχής πληροφοριών για την ασφάλεια των εμβολίων κατά του SARS-
CoV-2 για ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση 
 

 
Αξιότιμη κ. Πρόεδρε, 
 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ), η οποία 
εδρεύει στο Ελληνικό στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 2008, είναι δευτεροβάθμιος φορέας 
στον οποίο εντάσσονται 9 Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι Ασθενών με Σκλήρυνση Κατά 
Πλάκας από όλη την Ελλάδα. Είμαστε το μοναδικό δευτεροβάθμιο σωματείο που 
εκπροσωπεί τους 21.000 πάσχοντες από Πολλαπλή Σκλήρυνση-Σκλήρυνση Κατά 
Πλάκας αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών (Αρ. Απόφασης 6403/2009). 
Από τον Ιούλιο του 2015 η ΠΟΑμΣΚΠ είναι επίσης μέλος της ΕΣΑμεΑ (Εθνική 
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία), και εκπροσωπείται και από αυτή. 
 
Σκοπός μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών με Πολλαπλή 
Σκλήρυνση (ΠΣ), καθώς η βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής, τόσο των 
ίδιων όσο και των οικογενειών τους. Κάθε χρόνο πραγματοποιούμε πλήθος 
εκδηλώσεων και δράσεων για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για την νόσο 
 
Επικοινωνούμε μαζί σας σήμερα στην προσπάθειά μας να ενημερωθούμε με 
εγκυρότητα για την ασφάλεια των εμβολίων κατά του SARS-CoV-2 για ασθενείς με 
Πολλαπλή Σκλήρυνση που βρίσκονται υπό αγωγή. 
 
Καθώς προχωρά το πρόγραμμα εμβολιασμού του πληθυσμού κατά του SARS-CoV-2, 
και σύντομα θα ξεκινήσει και ο εμβολιασμός χρονίως πασχόντων, δεχόμαστε 
πλήθος ερωτημάτων από ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση, που βρίσκονται υπό 
θεραπεία, για την ασφάλεια των εμβολίων με τεχνολογία ανάπτυξης  ιϊκού φορέα, 
όπως είναι για παράδειγμα τα εμβόλια των ΑstraZeneca, Johnson & Johnson και το 
Sputnik-V.  
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Σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις για τον εμβολιασμό έναντι SARS CoV-2 σε 
ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας  (http://www.helani.gr/), αναφέρουν 
σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων που δεν 
βασίζονται στην mRNA τεχνολογία,  πως δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επαρκή 
δεδομένα. Σύμφωνα με τα φύλλα χρήσης οδηγιών ορισμένων  νοσοτροποποιητικών 
φαρμάκων, ο εμβολιασμός με ζώντες εξασθενημένους οργανισμούς θα πρέπει να 
αποφεύγεται ή δεν έχει επαρκώς μελετηθεί. 
 
Αναμένουμε από μέρους σας ενημέρωση για την ασφάλεια των εμβολίων που δεν 
βασίζονται σε mRNA τεχνολογία και τις αντενδείξεις που αναφέρονται. 
 
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο και το ενδιαφέρον σας. 
 
 
 

Με εκτίμηση, 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

      
                                      
 

                                                                                  
  

Βασιλική Μαράκα 
Η Πρόεδρος 

Μαρία Μαμαλάκη  
Η Γενική Γραμματέας 
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