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Το  προϊόν  αυτό έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου IENE 11-PROVAC. Αντανακλά τις απόψεις μόνο των 

συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτό.                                                                                        

Παρακαλώ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο  www.iene11.eu 

 

 

Ο ΠΟΥ εργάζεται παγκοσμίως για να προάγει την υγεία, να 
κρατά τον κόσμο ασφαλή και να εξυπηρετεί τα ευάλωτα 

άτομα. Ιστότοπος για την ασφάλεια των εμβολίων με 
βασικά και σημαντικά κριτήρια ορθών πρακτικών 

πληροφόρησης από τον ΠΟΥ. Διαθέσιμο από : 
https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-

immunization 

Το Κέντρο ελέγχου και λοιμώξεων (CDC) είναι ο κορυφαίος 
οργανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας, που βασίζεται στην 
επιστήμη, με γνώμονα τα δεδομένα και προστατεύει την 
υγεία του κοινού. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου του CDC 
σχετικά με την ανοσοποίηση αναζητείται γράφεται και 
εγκρίνεται από ειδικούς στο αντικείμενο και το περιεχόμενο 
τους βασίζεται σε επιστημονικά  δεδομένα. Διαθέσιμο στο: 
https://www.cdc.gov/vaccines/ 

Σήμερα, πολλές ασθένειες μπορούν να προληφθούν με τον 
εμβολιασμό. Σε αυτή τη ιστοσελίδα υπάρχουν αξιόπιστες 

πληροφορίες σχετικά με τις ασθένειες, που προλαμβάνουν 
τα εμβόλια: οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις, οι τρέχουσες και 

προηγούμενες απειλές και τα κρούσματα, δεδομένα 
επιτήρησης και ασθενειών, προληπτικά μέτρα και βασικά 

δεδομένα για τις ασθένειες.Διαθέσιμο από : 
https://www.ecdc.europa.eu/en/immunisation-

vaccines/facts/vaccine-preventable-diseases 

Το Διεθνές Κέντρο Πρόσβασης στα Εμβόλια  του Τζον Χόπκινς 
παρέχει δωρεάν, διαδικτυακή εκπαίδευση για να εξοπλίσει τους 

ανθρώπους με γνώσεις ώστε να καταρρίπτουν ψευδείς 
ισχυρισμούς σχετικά με τους εμβολιασμούς. Διαθέσιμο στο: 

https://coronavirus.jhu.edu/vaccines 
 

Ο κύριος σκοπός αυτού του ιστότοπου είναι να παρέχει ακριβή, αντικειμενικά, ενημερωμένα δεδομένα για 
τα εμβόλια και τον εμβολιασμό γενικότερα. Παρέχει επίσης μια σφαιρική εικόνα των μηχανισμών, που 

ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για να διασφαλιστεί ότι τα διαθέσιμα εμβόλια συμμορφώνονται με τα 
υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. 

Αυτός ο ιστότοπος αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε 26 γλώσσες 

Διαθέσιμο από: https://vaccination-info.eu/en 


