Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Διοίκηση Μονάδων Υγείας»

Διπλωματική Εργασία
«Αποτύπωση εμβολιαστικής κάλυψης παιδιατρικού και ενήλικου
πληθυσμού των περιοχών ευθύνης των Kέντρων Yγείας
Χαλανδρίτσας και Σιμόπουλου. Διερεύνηση των πεποιθήσεων των
επαγγελματιών υγείας των νομών Αχαΐας και Ηλείας σχετικά με
τον εμβολιασμό»

Τζαβάρα Γεωργία

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Τσιρώνη Μαρία

Πάτρα, Ιούνιος 2019

Τζαβάρα Γεωργία, «Αποτύπωση εμβολιαστικής κάλυψης παιδιατρικού και
ενήλικου πληθυσμού των περιοχών ευθύνης των Kέντρων Yγείας Χαλανδρίτσας
και Σιμόπουλου. Διερεύνηση των πεποιθήσεων των επαγγελματιών υγείας των
νομών Αχαΐας και Ηλείας σχετικά με τον εμβολιασμό»

Περίληψη
Εισαγωγή: Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης αποτέλεσε η
ανακάλυψη των εμβολίων. Η χρήση τους έχει οδηγήσει είτε στην εξάλειψη ορισμένων
λοιμωδών νοσημάτων είτε στη μείωση του επιπολασμού κάποιων άλλων, έχοντας ως
επίδραση στη νοσηρότητα και θνησιμότητα που σχετίζονται με αυτά. Οι πεποιθήσεις και
οι στάσεις των ιατρών και κυρίως αυτών που ασχολούνται με την Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας, επιδρά στην εμβολιαστική κάλυψη τόσο τη δική τους όσο και των
πολιτών.
Σκοπός: Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να αποτυπώσει την εμβολιαστική κάλυψη
των ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς και τις πεποιθήσεις τους όσον
αφορά στα εμβόλια και τη στάση τους απέναντι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό του
πληθυσμού ευθύνης τους.
Υλικό-Μέθοδος: Η έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Μάρτιος 2019- Απρίλιος
2019. Ο πληθυσμός στόχος της έρευνας είναι οι ιατροί που αποτελούν τη βάση της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δηλαδή οι γενικοί ιατροί, παθολόγοι και παιδίατροι,
των νομών Αχαΐας και Ηλείας, ιδιώτες και εργαζόμενοι σε δημόσιες δομές υγείας. Για τη
συλλογή των δεδομένων κατασκευάσθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο του οποίου τη
διανομή ανέλαβε η ίδια η ερευνήτρια. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό
πρόγραμμα SPSS ver.17.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Αποτυπώθηκαν οι απόψεις και οι στάσεις 150 ιατρών
των δύο νομών (86 γυναίκες και 64 άνδρες), εκ των οποίων 56% ειδικότητας γενικής
ιατρικής, 32,7% παιδίατροι και 11,3% παθολόγοι, ενώ 28% του δείγματος αποτελούνταν
από ιδιώτες ιατρούς. Στην πλειοψηφία τους οι ιατροί εκφράζουν θετική στάση απέναντι
στα εμβόλια αφού πιστεύουν ¨πολύ¨ στην αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητά τους,
86,7% και 71,3% αντίστοιχα, με στατιστικά σημαντική διαφορά να παρατηρείται στους
ιατρούς που εμβολιάζονται για τη γρίπη και τον τέτανο-διφθερίτιδα-κοκκύτη (pvalue<0,05). Παρόλα αυτά η εμβολιαστική τους κάλυψη με το ετήσιο αντιγριπικό
(72,7%) και το επαναληπτικό εμβόλιο κατά του τετάνου-διφθερίτιδας-κοκκύτη (56%)
δεν είναι επαρκής, ενώ οι άνδρες ιατροί καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμών
τετάνου-διφθερίτιδας-κοκκύτη έναντι των γυναικών (65,6% έναντι 48,8%, pvalue=0.040). Αντίθετα, 84,7% δήλωσε πως έχει εμβολιαστεί με όλα τα παιδικά του
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εμβόλια, με τους ιατρούς που ανήκουν σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες (30-39 και 40-49
ετών) να κατέχουν υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμών (p-value=0,019*). Οι ιατροί
ενημερώνονται για τα νεότερα δεδομένα που αφορούν στους εμβολιασμούς κυρίως από
το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (74,7%), με τους γενικούς ιατρούς και τους παθολόγους να δείχνουν
ιδιαίτερη προτίμηση στην πηγή αυτή σε σχέση με τους παιδιάτρους (82,1% και 88,2%
έναντι 57,1%, p-value= 0,002*). 96,7% των ιατρών αναζητούν την εμβολιαστική κάλυψη
των ασθενών. Όλοι οι ιατροί συστήνουν στους ενήλικες ασθενείς τους να εμβολιαστούν
για τη γρίπη (100%), και η μεγάλη πλειοψηφία για τον πνευμονιόκοκκο (99%), τον
έρπητα ζωστήρα (76,2%) και τον τέτανο-διφθερίτιδα-κοκκύτη (77,2%), ανεξάρτητα με
το εάν οι ίδιοι έχουν εμβολιαστεί για τη γρίπη. Από την άλλη πλευρά, οι παιδίατροι
συστήνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τη διενέργεια εμβολίων που δεν έχουν ενταχθεί στο
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού σε σχέση με τους γενικούς ιατρούς (95,8% έναντι
47,6%, p-value=0,000*). Τέλος, η μη συμμόρφωση αποδίδεται από το σύνολο των
ιατρών στην αρνητική στάση των ασθενών απέναντι στον εμβολιασμό (82,7%), με τους
παιδιάτρους να θεωρούν ως βασικότερο αίτιο τους οικονομικούς λόγους (pvalue=0,014*).

Λέξεις – Κλειδιά
Ιατροί, εμβολιασμός, στάσεις-πεποιθήσεις, εμβολιαστική κάλυψη, πληθυσμός ευθύνηςασθενείς.
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Abstract
Introduction: One of the greatest achievements of medical science was the discovery of
vaccines. Their use has resulted in either the elimination of certain infectious diseases or
the reduction of the prevalence of others, having as an effect to the morbidity and
mortality associated with them. The perceptions and attitudes of doctors, and especially
those involved in Primary Health Care, affect immunization coverage of both their own
and their patients.
Purpose: The purpose of the present assignment is to record the immunization coverage
of Primary Health Care doctors, as well as their perceptions regarding vaccines and their
attitudes towards the mandatory vaccination of their patients-reference population.
Material-Method: The survey was carried out during the March 2019 and April 2019.
The population target of the survey are the doctors providing services in Primary Health
Care, which are general practitioners, physicians and pediatrics of Achaia and Ilia
regions, private workers and workers in public health structures. A structured
questionnaire was constructed for the data collection, which the researcher itself took
over the distribution. The statistics analysis was realized with the statistic software tool
SPSS, ver. 17.
Results-Conclusion: The perceptions and attitudes of 150 doctors from the two regions
(86 women and 64 men) were recorded, of whom 56% were general practitioners, 32,7%
paediatricians and 11,3% internal medicine physicians, while 28% of the sample
consisted of private doctors. The majority of doctors express a positive attitude towards
vaccines, since they believe “very much” in their necessity and their effectiveness, 86,7%
and 71,3% respectively, with a statistically significant difference observed among doctors
vaccinated for influenza and tetanus-diphtheria-pertussis (p-value<0,05). However their
immunization coverage with the seasonal influenza vaccination (72,7%) and the booster
vaccination of tetanus-diphtheria-pertussis (56%) is insufficient, while male doctors
record higher rates of tetanus-diphtheria-pertussis vaccination compared to women
(65,6% vs 48,8%, p-value=0,040). In contrast, 84,7% claim to be fully vaccinated during
childhood and doctors belonging to younger age groups (30-39 and 40-49 years old) have
higher vaccination rates (p-value=0,019*). Doctors are informed about latest data on
vaccination mainly from HCDCP (74,7%), with general practitioners and physicians
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showing a particular preference for this source compared to paediatricians (82,1% and
88,2% versus 57,1%, p-value=0,002*). 96,7% of doctors look into the vaccination
coverage of their patients. All doctors recommend to their adult patients to be vaccinate
with the flu vaccine (100%), pneumococcus (99%), shingles (76,2%) and tetanusdiphtheria-pertussis (77,2%), regardless of whether they have been vaccinated themselves
with the influenza vaccine. On the other hand, paediatricians recommend a greater
percentage of vaccines not included in the National Vaccination Program compared to
general practitioners (95,8% versus 47,6%, p-value=0,000*). Finally, all doctors
attributed non-compliance to the negative attitude of patients towards vaccination
(82,7%), with paediatricians considering economic reasons as the main cause (pvalue=0,014*).

Keywords: doctors, perceptions-attitudes, immunization coverage, reference populationpatients.
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Εκτεταμένη περίληψη
Θεωρητικά ζητήματα
Η ανακάλυψη των εμβολίων αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιατρικής
επιστήμης, αφού άλλαξαν την επιδημιολογική εικόνα πολλών λοιμωδών νοσημάτων και
συντέλεσαν στη μείωση των θανάτων που οφείλονταν σε μεταδοτικές ασθένειες1. Η
ανοσοποίηση αποτελεί μια από τις πιο οικονομικές και αποδοτικές παρεμβάσεις στον
τομέα της υγείας. Η χρήση των εμβολίων έχει οδηγήσει, εκτός από τη μείωση των
θανάτων, σε μείωση μακροχρόνιας αναπηρίας και μείωση δαπανών από νοσηλείες,
εξετάσεις και φαρμακευτικές αγωγές. Ταυτόχρονα, προάγεται η ανάπτυξη μιας χώρας,
διατηρώντας τους πολίτες της υγιείς και παραγωγικούς2.
Κάθε κράτος έχει καθιερώσει το δικό του χρονοδιάγραμμα βασικών εμβολιασμών που
αναθεωρείται σύμφωνα με τις τρέχουσες επιδημιολογικές συνθήκες κάθε χώρας, την
κυκλοφορία νέων εμβολίων, τις διεθνείς οδηγίες και την οικονομική δυνατότητα
καθεμίας από αυτές. Το χρονοδιάγραμμα αυτό ονομάζεται Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμού, το οποίο στην Ελλάδα προτείνεται από την Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο το εγκρίνει ή το τροποποιεί.
Η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού μιας χώρας εκφράζεται από το ποσοστό των
εμβολιασμένων κατοίκων της και αντικατοπτρίζει το επίπεδο παροχής υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, διαμέσου της πρόληψης κα ενημέρωσης που
παρέχεται από τις δομές αυτές3. Συνεπώς, ο ρόλος που κατέχουν οι επαγγελματίες υγείας
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είναι θεμελιώδης για την προάσπιση της υγείας
του πληθυσμού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει ένα ποσοστό
ανθρώπων που αντιτίθεται στον εμβολιασμό, αμφισβητώντας την ασφάλεια των
εμβολίων

και

την

αναγκαιότητά

τους,

ασπαζόμενοι

τις

πεποιθήσεις

του

αντιεμβολιαστικού κινήματος. Για το λόγο αυτό, οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να είναι
άρτια ενημερωμένοι για ότι αφορά στα εμβόλια και να προάγουν με κάθε δυνατό τρόπο
την ανοσοποίηση.

Στόχοι της έρευνας
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Η επιλογή του θέματος της διπλωματικής εργασίας προέκυψε έπειτα από προσωπική
ανησυχία, καθώς οι επιδημίες ιλαράς και γρίπης που παρατηρούνται τα τελευταία έτη
στη χώρα μας αποτελούν ένα φαινόμενο που χρήζει περαιτέρω μελέτης. Βασικό αίτιο
των επιδημιών αυτών αποτελεί η μη επαρκής εμβολιαστική κάλυψη τόσο των πολιτών
όσο και των ιατρών. Οι ιατροί που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των οδηγιών του
Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, είναι οι ιατροί της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, δηλαδή οι οικογενειακοί ιατροί, οι οποίοι ορίζονται ως οι ιατροί ειδικότητας
γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής.
Κάνοντας μια βιβλιογραφική αναζήτηση σχετικά με την εμβολιαστική κάλυψη των
ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δεν προέκυψαν αρκετά ευρήματα.
Παρατηρήθηκε ότι έχουν πραγματοποιηθεί επανειλημμένα έρευνες σχετικά με την
εμβολιαστική κάλυψη των επαγγελματιών υγείας σε διάφορα νοσοκομεία ή και Κέντρα
Υγείας της χώρας μας, καμία όμως επιμέρους μελέτη δεν αναφέρεται έως τώρα στην
εμβολιαστική κάλυψη των οικογενειακών ιατρών, ιδιωτών και εργαζομένων σε δημόσιες
δομές παροχής φροντίδας υγείας. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε και την πρόκληση για τη
μελέτη του αντίστοιχου πληθυσμού.
Ορμώμενοι από αυτή τη σκέψη, προέκυψαν κι άλλες ερευνητικές ανησυχίες: κατά πόσο
η εμβολιαστική κάλυψη των επαγγελματιών υγείας αντικατοπτρίζει τις απόψεις-στάσεις
τους απέναντι στον εμβολιασμό και πώς αυτές έχουν αντίκτυπο στην εμβολιαστική
κάλυψη των πολιτών. Για να πραγματοποιηθεί συσχέτιση μεταξύ απόψεων-στάσεων
ιατρών και εμβολιαστικής κάλυψης ασθενών απαραίτητο ζητούμενο είναι η
εμβολιαστική κάλυψη των ασθενών, κενό που ήρθε να συμπληρώσει η παράλληλη
έρευνα της κας Κοντογεώργου Ελένης που στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας
ασχολήθηκε με το αντικείμενο αυτό.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι, μέσω ένα δομημένου ερωτηματολογίου που
απευθύνεται στους οικογενειακούς ιατρούς:


να αποτυπωθεί η εμβολιαστική τους κάλυψη



να διερευνηθεί η κατάρτισή τους όσον αφορά στους εμβολιασμούς και οι πηγές
ενημέρωσής τους



να διερευνηθούν οι απόψεις τους για τον εμβολιασμό



να διερευνηθεί η συμπεριφορά τους απέναντι στην ανοσοποίηση των πολιτών
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Τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι:


πώς επιδρά η εμβολιαστική κάλυψη των ιατρών στις συστάσεις προς τους
ασθενείς τους



πώς επηρεάζει η ειδικότητα των οικογενειακών ιατρών στα συνιστώμενα εμβόλια



πώς επιδρά η εμβολιαστική κάλυψη των ιατρών στη διάρκεια της παιδικής τους
ηλικίας στον περαιτέρω εμβολιασμό τους



πώς επιδρά η εμβολιαστική κάλυψη των ιατρών σε αυτή των παιδιών τους



πώς επιδρά η εμβολιαστική κάλυψη των ιατρών στη διαμόρφωση της άποψης
τους για τη μη συμμόρφωση των ασθενών τους



πώς επηρεάζουν οι πεποιθήσεις τους σχετικά με την αποτελεσματικότητααναγκαιότητα-επικινδυνότητα των εμβολίων στην εμβολιαστική τους κάλυψη

Ως μελέτη σχετική με την εμβολιαστική κάλυψη των ιατρών, θα γίνει αναφορά σε μια
που πραγματοποιήθηκε το 2009 και αφορούσε στην εμβολιαστική κάλυψη των
επαγγελματιών υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου. Σε αυτή έγινε μια
διαφοροποίηση μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των ιατρών όλων των ειδικοτήτων
του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ιατροί είναι εμβολιασμένοι με το εμβόλιο
της γρίπης σε ποσοστό 28,2% και για τον τέτανο σε ποσοστό 67,9%4. Μια εθνική μελέτη
που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία το 2009 που πάλι αφορούσε όλους τους
επαγγελματίες υγείας, αναφέρει συγκεκριμένα για τους ιατρούς της χώρας, εμβολιαστική
κάλυψη με το εμβόλιο της γρίπης σε ποσοστό 43,3% και με το εμβόλιο του τετάνουδιφθερίτιδας-κοκκύτη ποσοστό κάλυψης 86%5.

Μεθοδολογία της έρευνας
Ο πληθυσμός δειγματοληψίας της έρευνας είναι οι ειδικευμένοι γενικοί ιατροί,
παθολόγοι και παιδίατροι, ιδιώτες και εργαζόμενοι σε δημόσιες δομές παροχής
υπηρεσιών υγείας των νομών Αχαΐας και Ηλείας. Η μελέτη διεξήχθη για το χρονικό
διάστημα Μάρτιος 2019-Απρίλιος 2019, σε συνολικά 150 ιατρούς. Ως ερευνητικό
εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, που κατασκευάσθηκε από
την ερευνήτρια. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της δειγματοληψίας
ευκολίας. Η μελέτη έλαβε έγκριση από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Η ερευνήτρια έκανε και τη διανομή του ερωτηματολογίου, τονίζοντας τη σημασία
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ειλικρινών απαντήσεων. Οι ιατροί ενημερώθηκαν για την έγκριση της άδειας διεξαγωγής
καθώς και για το σκοπό, τον ανώνυμο και εθελοντικό χαρακτήρα της συμμετοχής τους.
Η συγκατάθεση για τη συμμετοχή στην έρευνα έγινε με την αποδοχή της συμπλήρωσης
του ερωτηματολογίου.

Αποτελέσματα
Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων ακολούθησε η κωδικοποίηση των
δεδομένων και η εισαγωγή τους στο στατιστικό πακέτο SPSS. Στην έρευνα έλαβαν μέρος
150 ιατροί, 86 γυναίκες και 64 άνδρες, η πλειοψηφία τους (56,0%) ειδικότητας γενικής
ιατρικής, ενώ οι ιδιώτες ιατροί αποτελούν το 28,0% του δείγματος.
Από την έρευνα διαπιστώνεται ότι το 74,7% των ιατρών ενημερώνεται για τα νεότερα
δεδομένα που αφορούν στους εμβολιασμούς από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Σχετικά με τον
εμβολιασμό, η πλειοψηφία του δείγματος (84,7%) δήλωσε πως έχει εμβολιαστεί με όλα
τα παιδικά εμβόλια. Το ποσοστό των συμμετεχόντων που έχει εμβολιαστεί με το εμβόλιο
της γρίπης κυμαίνεται στο 72,7%, ενώ το υπόλοιπο 27,3% που δεν έχει εμβολιαστεί με το
εμβόλιο της γρίπης δικαιολόγησε την απάντησή του δηλώνοντας ως κύριο λόγο την
αμέλεια. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος (56,0%) έχει επαναλάβει
αναμνηστική δόση για τον τέτανο-διφθερίτιδα-κοκκύτη. Από τους συμμετέχοντες
ιατρούς που έχουν παιδιά, το 98,3% τα έχει εμβολιάσει σύμφωνα με το εθνικό
πρόγραμμα εμβολιασμού. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας διαπιστώνεται πως το 86,7%
των ιατρών, που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύει ¨πολύ¨ στην αναγκαιότητα της
διενέργειας του εμβολιασμού και 71,3% πιστεύει ¨πολύ¨ στην αποτελεσματικότητα των
εμβολίων. Επιπλέον, ποσοστό της τάξεως του 56,0% των ιατρών δε θεωρεί τα εμβόλια
επικίνδυνα. Ποσοστό της τάξεως του 97,3% δήλωσε πως πραγματοποιούνται
εμβολιασμοί στο χώρο εργασία τους και 96,7% των συμμετεχόντων αναζητά την
εμβολιαστική κάλυψη των ασθενών τους. Κύριος τρόπος που επιλέγουν οι ιατροί να
ενημερώνουν τους ασθενείς σχετικά με τον εμβολιασμό τους είναι ο διάλογος μαζί τους.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει πως όλοι οι ιατροί που συμμετείχαν στην
έρευνα συστήνουν στους ενήλικες ασθενείς να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της γρίπης
και από αυτούς μόνο τρεις ιατροί δήλωσαν πως συστήνουν δυο δόσεις ετησίως. Το
82,7% των ιατρών θεωρεί ότι η μη συμμόρφωση των ασθενών τους με το ΕΠΕ οφείλεται
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στην αρνητική στάση που έχουν οι ασθενείς απέναντι στον εμβολιασμό, ενώ ποσοστό
της τάξεως του 68,0% πιστεύει ότι οι ασθενείς δεν εμβολιάζονται λόγω αμέλειας.

Συζήτηση-συμπεράσματα
Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην εμβολιαστική κάλυψη των οικογενειακών ιατρών με το
ετήσιο εμβόλιο της γρίπης και το επαναληπτικό του τετάνου-διφθερίτιδας-κοκκύτη.
Σύμφωνα με την έρευνα τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο 72,7% και 56% αντιστοίχως.
Για το εμβόλιο της γρίπης το ποσοστό αυτό είναι οριακά χαμηλότερο από το
προσδοκώμενο για τους ΕΥ (75%)7.
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι ιατροί που επαναλαμβάνουν τη δόση για τον τέτανοδιφθερίτιδα-κοκκύτη, είναι αυτοί που έχουν εμβολιασθεί με τα παιδικά τους εμβόλια.
Ταυτόχρονα, οι ιατροί που επαναλαμβάνουν τη δόση για τον τέτανο-διφθερίτιδακοκκύτη είναι αυτοί που το συστήνουν και στους ασθενείς τους και το αντίστροφο.
Από την παράλληλη έρευνα της κας Κοντογεώργου Ελένης προκύπτει ότι η
εμβολιαστική κάλυψη του ενήλικου πληθυσμού με το εμβόλιο της γρίπης, του τετάνουδιφθερίτιδας- κοκκύτη, του πνευμονιόκοκκου και του έρπητα ζωστήρα είναι χαμηλή, ενώ
για τον παιδιατρικό πληθυσμό είναι υψηλή αλλά παραμένει κάτω των επιθυμητών ορίων.
Από τη μία πλευρά οι ιατροί αναζητούν την εμβολιαστική κάλυψη των ασθενών τους,
συστήνουν τα δέοντα εμβόλια και από την άλλη πλευρά οι ασθενείς δεν προκύπτουν
επαρκώς εμβολιασμένοι. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στις πεποιθήσεις του ενήλικου
πληθυσμού σχετικά με την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα των εμβολίων.
Σύμφωνα με τη μελέτη της κας Κοντογεώργου, οι ενήλικες τα θεωρούν απαραίτητα και
αναγκαία

σε

αρκετά

υψηλό

ποσοστό,

αλλά

χαμηλότερο

από

αυτό

των

γονέων/κηδεμόνων, πεποίθηση που αντικατοπτρίζεται στα υψηλότερα ποσοστά
εμβολιαστικής κάλυψης του παιδιατρικού πληθυσμού.
Ο μη επαρκής εμβολιασμός των ιατρών έγκειται κυρίως στην αμέλεια και σε αυτό
οφείλει να επέμβει πιο ενεργά ο κρατικός μηχανισμός. Για τον πληθυσμό ο μη επαρκής
εμβολιασμός αποδίδεται και στην ατελή προσπάθεια από πλευράς ιατρών.
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