Η ανεμευλογιά είναι μια σοβαρή νόσος...
Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας είναι προστατευμένο!

Τί είναι η
ανεμευλογιά;

Πώς μεταδίδεται
η ανεμευλογιά;

Η ανεμευλογιά
είναι σοβαρή;

Κινδυνεύει
το παιδί μου;

Πώς μπορώ να
προστατέψω το
παιδί μου από
την ανεμευλογιά;

Τα οφέλη του
εμβολίου της
ανεμευλογιάς

Οι κίνδυνοι του
εμβολίου της
ανεμευλογιάς

H ανεμοβλογιά ή αλλιώς ανεμευλογιά είναι μια νόσος που προκαλείται
από έναν ιό.
Οι περισσότεροι άνθρωποι με ανεμευλογιά εμφανίζουν κόκκινες κηλίδες
που μοιάζουν με τσιμπήματα από έντομα, οι οποίες στη συνέχεια
εξελίσσονται σε φουσκάλες με έντονη φαγούρα σε ολόκληρο το σώμα.

Η ανεμευλογιά μεταδίδεται εύκολα από την απευθείας επαφή με κάποιον
άνθρωπο που έχει την ασθένεια ή ακόμα και από τον αέρα.
Είναι πολύ μεταδοτική.

Ναι, μπορεί να είναι σοβαρή νόσος για ανθρώπους κάθε ηλικίας.
Η νόσος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές δερματικές λοιμώξεις, πνευμονία,
εγκεφαλική βλάβη ή ακόμη και θάνατο. Η ανεμευλογιά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη σε ανθρώπους με εξασθενημένη άμυνα στον οργανισμό τους λόγω
κάποιας ασθένειας ή φαρμάκων.

Ναι. Η ανεμευλογιά εξακολουθεί να κυκλοφορεί και υπάρχουν κρούσματα
στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα
και μπορεί να εξαπλωθεί από ένα μολυσμένο άτομο πριν ακόμη καταλάβει
ότι έχει κολλήσει.

Μπορείτε να προστατεύσετε το παιδί σας από την ανεμευλογιά με τον
εμβολιασμό.

Όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν 2 δόσεις του εμβολίου της ανεμευλογιάς, ξεκινώντας από την ηλικία του 1 έτους.
Το εμβόλιο ίσως πρέπει να χορηγηθεί και σε ορισμένους εφήβους και ενήλικες, εάν δεν έχουν κάνει 2 δόσεις του εμβολίου της ανεμευλογιάς όταν
ήταν μικρότεροι.

• Προλαμβάνει τα σοβαρά περιστατικά ανεμευλογιάς
• Προλαμβάνει την εισαγωγή στο νοσοκομείο και τους θανάτους από ανεμευλογιά
• Προστατεύει τα μικρά παιδιά και τους ενήλικες από την ανεμευλογιά, οι οποίοι
κινδυνεύουν να αρρωστήσουν πιο σοβαρά από την ανεμευλογιά
• Προλαμβάνει την αδιαθεσία, τις απουσίες από το σχολείο και τη δουλειά
• Προστατεύει από την πνευμονία που οφείλεται στην ανεμευλογιά

Οι ήπιες αντιδράσεις στο εμβόλιο περιλαμβάνουν πόνο
στο σημείο που έγινε η ένεση, πυρετό και ήπιο εξάνθημα,
οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν έως και σε 1 από
τα 25 άτομα που εμβολιάζονται.

Ρωτήστε
τον παιδίατρό σας
εάν το παιδί σας έχει κάνει
όλα τα απαραίτητα
εμβόλια για την ηλικία του

Για περισσότερες πληροφορίες και άλλα ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με τα υπόλοιπα εμβόλια,
επισκεφθείτε το www.vaccines.e-child.gr

