H γαστρεντερίτιδα από ροταϊό

είναι μια σοβαρή νόσος...

Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας είναι προστατευμένο!
Τί είναι
ο ροταϊός;

Πώς μεταδίδεται
ο ροταϊός;

Ο ροταϊός είναι
σοβαρή νόσος;

Κινδυνεύει
το παιδί μου;

Πώς μπορώ να
προστατέψω το
παιδί μου από
το ροταϊό;

Τα οφέλη του
εμβολίου του
ροταϊού

Οι κίνδυνοι
του εμβολίου
του ροταϊού

Ο ροταϊός είναι μια από τις κυριότερες αιτίες διάρροιας σε βρέφη και
μικρά παιδιά.

Ο ιός μπορεί να επιβιώσει στις επιφάνειες αντικειμένων επί μήνες. Μεταδίδεται
όταν μολυσμένα χέρια, παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα έρθουν σε επαφή με το
στόμα.

Ναι. Τα συνήθη συμπτώματα του ροταϊού περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό,
εμετό, κοιλιακό πόνο και διάρροια. Η διάρροια και ο εμετός μπορεί να
διαρκέσουν για 3 έως και 8 ημέρες. Συχνά, τα παιδιά σταματούν να
τρώνε και να πίνουν υγρά και έτσι αφυδατώνονται (χάνουν υγρά).
Εάν η αφυδάτωση δεν αντιμετωπιστεί γρήγορα, μπορεί να απειλήσει
σοβαρά την υγεία του παιδιού.

Ναι. Η γαστρεντερίτιδα από ροταϊό είναι μια πολύ συχνή νόσος σε βρέφη
και μικρά παιδιά. Σχεδόν όλα τα ανεμβολίαστα παιδιά μολύνονται από τον
ροταϊό πριν την ηλικία των 5 ετών. Ακόμη και αν πλένετε τα χέρια σας και
διατηρείτε όλα σας τα αντικείμενα πολύ καθαρά, και πάλι μπορεί να
μολυνθεί το παιδί σας εάν δεν εμβολιασθεί. Στη χώρα μας, 1 στα 2 παιδιά
ηλικίας έως 5 ετών επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων
ή νοσηλεύονται με γαστρεντερίτιδα εξαιτίας του ροταϊού.

Μπορείτε να προστατεύσετε το παιδί σας από το ροταϊό με τον
εμβολιασμό.

Όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν 2–3 δόσεις του εμβολίου κατά
του ροταϊού, (ανάλογα με τη μάρκα του εμβολίου), ξεκινώντας
από την ηλικία των 2 μηνών. Τα μωρά πρέπει να πάρουν όλες τις
δόσεις του εμβολίου μέχρι την ηλικία των 6 μηνών.
Το εμβόλιο είναι σε υγρή μορφή και χορηγείται από το στόμα.

• Σώζει ζωές
• Προστατεύει τα μικρά παιδιά από σοβαρή γαστρεντερίτιδα και διάρροια
• Μειώνει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της νόσου σε περίπτωση που
το παιδί κολλήσει το ροταϊό
• Προλαμβάνει τις εισαγωγές των παιδιών στο νοσοκομείο

Οι αντιδράσεις στο εμβόλιο είναι σπάνιες, συνήθως
ήπιες, και περιλαμβάνουν ήπια διάρροια, εμετό, ή
ανησυχία του μωρού

Ρωτήστε
τον παιδίατρό σας
εάν στο παιδί σας έχουν
χορηγηθεί 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

