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Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2017 

 
Αρ. Πρωτ. : 1995/Γ 

Προς 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 
ΠΡΟΕΔΡΟ 
  

Θέμα: Ενημέρωση για την Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης και την Ενημερωτική Εκδήλωση 
“εμβολιάΖΩ” 
 
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) επιθυμεί να σας γνωστοποιήσει τη διενέργεια εκστρατείας 
ευαισθητοποίησης του κοινού για τα οφέλη των εμβολίων με τον διακριτικό τίτλο “εμβολιάΖΩ”. Η 
εκστρατεία θα ξεκινήσει στις αρχές Μαΐου έχοντας ως αποκορύφωμα την κεντρική ενημερωτική 
εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, 
ώρες 10.00-17.00.  

Με την επιστολή μας αυτή, θα θέλαμε να αιτηθούμε να ενημερώσετε το προσωπικό σας, να διαδώσετε 
το μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού και να σας προσκαλέσουμε όλους στην Εκδήλωση η οποία θα 
περιλαμβάνει δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Σας παρακαλούμε να τυπώσετε την αφίσα της 
εκδήλωσης και να προβείτε σε ανάρτηση της όπου κρίνετε σκόπιμο για ενημέρωση του προσωπικού 
και του κοινού. 

Τα hashtag της εκστρατείας είναι #emvoliaZO #emvoliaZOUME. Το τηλεοπτικό σποτ του 
“εμβολιάΖΩ” μπορείτε να το δείτε εδώ: https://goo.gl/LSJ5sr   

Στόχος της όλης διοργάνωσης είναι η ενημέρωση, αφύπνιση και υπενθύμιση του κοινού για τους 
εμβολιασμούς βρεφών, παιδιών, εφήβων αλλά και ενηλίκων ως ενός επιτεύγματος της επιστήμης που 
κατάφερε να αλλάξει τη ροή του επιπέδου υγείας και του προσδόκιμου επιβίωσης παγκοσμίως. Στις 
μέρες μας και εξαιτίας της εκρίζωσης ασθενειών οι οποίες κόστισαν εκατομμύρια ζωές ή αναπηρία κατά 
το παρελθόν, οι εμβολιασμοί (που αποτελούν πρώτιστο μέσο προαγωγής της Δημόσιας Υγείας) 
υπόκεινται σε αμφισβήτιση που είναι ατεκμηρίωτη και επικίνδυνη για την κοινωνία. Θεωρούμε χρέος 
της ιατρικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης μέσω του Συλλόγου μας να δράσουμε, να ενημερώσουμε 
και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό -μικρούς και μεγάλους. 

Σας ευχαριστούμε θερμά και προσμένουμε στη θετική σας ανταπόκριση.  

Με ιδιαίτερη τιμή, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Dr. Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος 

Πλαστικός Χειρουργός 

Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Νικόλαος Π. Νίτσας 

Χειρουργός Οφθαλμίατρος 
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