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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

       ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δελτίο Τύπου

Εκστρατεία Δωρεάν Παιδικού Εμβολιασμού στο Δήμο Ιλίου
από το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής

Ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον φιλανθρωπικό οργανισμό

«Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ξεκινά εκστρατεία δωρεάν Παιδικού
Εμβολιασμού, για παιδιά ανασφάλιστων γονέων και γονέων χρονίως ανέργων, καθώς και για

παιδιά που ζουν στην Ελλάδα χωρίς καμία ιατρική παρακολούθηση, από 1η Οκτωβρίου 2012,

μετά και την καταγραφή των εμβολιαστικών αναγκών, στο παράρτημα του Ιατρείου Κοινωνικής

Αποστολής που ίδρυσε και στεγάζεται στη Δεύτερη Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων Ιλίου.

Οι ανασφάλιστοι γονείς θα μπορούν να επισκέπτονται το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής Ιλίου

καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής και έως την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2012,

προκειμένου να καταγραφούν τα εμβόλια που εκκρεμούν για τα παιδιά τους και να λάβουν

περαιτέρω οδηγίες.

Παιδιά που είναι πλήρως ανεμβολίαστα, θα κάνουν το λεγόμενο "catch up" στην εμβολιαστική

τους φαρέτρα, με προτεραιότητα στα πιο ζωτικής σημασίας εμβόλια του Βασικού Εμβολιασμού,

ενώ είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι στον παιδικό εμβολιασμό καμία δόση και κανένα εμβόλιο δε

χάνεται, όσος καιρός και αν περάσει από την προβλεπόμενη για την ηλικία τους κάλυψη.

Τα παιδιά που θα εμβολιαστούν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, θα παρακολουθούνται

συστηματικά, ώστε να προσέρχονται και μελλοντικά σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη

χορήγηση των υπόλοιπων εμβολίων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού, η ταυτότητα του γονέα , το

ΑΜΚΑ του γονέα ή το ΑΜΚΑ του παιδιού, και το βιβλιάριο ασφάλισης που έληξε (αν υπάρχει) ή

εναλλακτικά η κάρτα ανεργίας (αν αυτό υπάρχει).

Εμβολιαστικός Σταθμός: Δημοτικά Ιατρεία Αγίου Φανουρίου, Γρηγορίου Ε΄ 25, Ίλιον

Υπεύθυνη: κα Αδάμ Ελένη, τηλ. 210 2624090, ώρες: 09:00-13:00

Ίλιον, 10.09.2012
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