Η αξία των εμβολίων

Με εξαίρεση το καθαρό πόσιμο νερό, καμία άλλη παρέμβαση στη δημόσια υγεία δεν
μπορεί να σώσει τόσες ζωές όσες τα εμβόλια.

Τα εμβόλια
σώζουν
ζωές:

Κάθε χρόνο

2-3

Σήμερα

30

εκατομμύρια

θάνατοι προλαμβάνονται μέσω του
εμβολιασμού (αριθμός που αντιστοιχεί
στον πληθυσμό του Παρισιού)(2)

ασθένειες μπορεί να
προληφθούν ή να
μειωθεί η συχνότητα
τους μέσω του
εμβολιασμού.(2)

750,000
παιδιά σώζονται από αναπηρία(3)

Τα εμβόλια εξοικονομούν χρήματα:

Ο εμβολιασμός μειώνει το κόστος
της θεραπείας των νοσημάτων για
την κοινωνία και την οικονομία,
προσφέροντας ευκαιρίες για την
καταπολέμηση της φτώχειας και την
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη(3)

Η παγκόσμια εξάλειψη της
ευλογιάς έχει οδηγήσει στην εξοικονόμηση

1.3 δις

ετησίως από κόστη θεραπείας και πρόληψης.(2)

Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης
Πολλοί περισσότεροι θάνατοι θα μπορούσαν να αποφευχθούν
με καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εμβολίων.WHO(4)

20%

Περίπου
των παιδιών
που γεννιούνται κάθε χρόνο δεν
ολοκληρώνουν τους συνιστώμενους
εμβολιασμούς για το πρώτο έτος
ζωής.(2)

1,5 εκατομμύρια

Μόνο το 2008
παιδιά ηλικίας
κάτω των 5 ετών έχασαν τη ζωή τους από ασθένειες που θα
μπορούσαν να προληφθούν με εμβόλια.(5)

Τέτανος

4%

Ιλαρά

8%
13%

32%

Αιμόφιλος της
ινφλουένζας τύπου Β

Πνευμονιοκοκκικά
νοσήματα

13%

Κοκκύτης

Παραμένει επείγουσα η ανάγκη
να έχουν πρόσβαση όλα τα παιδιά
στα εμβόλια που σώζουν ζωές

30%

Ροταϊός

Ίδρυμα Gates(6)

Παγκοσμίως, η γρίπη ευθύνεται για περίπου

250,000-500,000
θανάτους κάθε χρόνο(2)

Το εποχικό εμβόλιο
γρίπης σχετίζεται με

75%

μείωση του
κινδύνου θανάτου
σε ηλικιωμένους.(8)

90%

και περισσότερο από
των θανάτων αυτών συμβαίνουν σε
ηλικιωμένους και σε άτομα με
υποκείμενα νοσήματα.(7)

Το μέλλον των εμβολίων
Νέα εμβόλια αναπτύσσονται ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση
σημαντικών απειλών της δημόσιας υγείας:

1/3

Περισσότερο από το
των εμβολίων
υπό ανάπτυξη στοχεύουν στην προστασία
έναντι νοσημάτων για τα οποία δεν
υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια σήμερα,
όπως το HIV και η ελονοσία

Νέες και καινοτόμες
τεχνολογίες εμβολίων

βρίκονται σε ανάπτυξη ώστε να συμβάλουν
στη μέγιστη προστασία των ηλικιωμένων,
ανοσοκατεσταλμένων και
των πληθυσμών που δεν
ανταποκρίνονται επαρκώς στα
υπάρχοντα εμβόλια

Η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα πλαίσια του προγράμματος
∆εκαετία των Εμβολίων έχει καταρτίσει Παγκόσμιο Σχέδιο ∆ράσης με τους εξής στόχους:

τουλάχιστον 1

Εισαγωγή
νέου εμβολίου ή
ενός εμβολίου που δεν χρησιμοποιείται επαρκώς σε
τουλάχιστον 80 αναπτυσσόμενες χώρες έως το 2015(9)

90%

εμβολιαστική κάλυψη για όλα
τα εμβόλια στα εθνικά προγράμματα
εμβολιασμών σε όλο τον κόσμο έως το 2020(9)
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