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

Τί είναι η
ηπατίτιδα Α;

Πώς μεταδίδεται
η ηπατίτιδα Α;

Η ηπατίτιδα Α
είναι σοβαρή;

Κινδυνεύει
το παιδί μου;

Πώς μπορώ να
προστατέψω το
παιδί μου από
την ηπατίτιδα Α;

Τα οφέλη
του εμβολίου
της ηπατίτιδας Α

Οι κίνδυνοι του
εμβολίου της
ηπατίτιδας Α

Η ηπατίτιδα Α είναι μια ασθένεια που προσβάλει το συκώτι και προκαλείται
από έναν ιό. Ο ιός βρίσκεται στα κόπρανα (κακά) των ανθρώπων που
έχουν λοίμωξη από ηπατίτιδα Α.

Ο ιός της ηπατίτιδας Α μεταδίδεται όταν αόρατα σωματίδια κοπράνων
μπαίνουν στο στόμα ενός ατόμου. Το παιδί σας μπορεί να κολλήσει
ηπατίτιδα Α αν φάει μολυσμένη τροφή ή πιει μολυσμένο νερό ή απλώς
αν ζει μαζί με ένα άτομο το οποίοι έχει λοίμωξη από ηπατίτιδα Α.

Ναι. Εξαιτίας της ηπατίτιδας Α, μπορεί να κιτρινίσει το δέρμα και τα
μάτια του παιδιού σας.
Το παιδί σας μπορεί να αρρωστήσει σοβαρά για αρκετές εβδομάδες,
να πρέπει να νοσηλευθεί σε νοσοκομείο, ακόμη και να πεθάνει. Ορισμένοι
άνθρωποι μπορεί να μην φαίνονται ούτε να αισθάνονται άρρωστοι,
παρόλα αυτά μπορούν να μεταδώσουν την ηπατίτιδα Α σε άλλους.

Όλοι διατρέχουν κάποιο κίνδυνο να κολλήσουν ηπατίτιδα Α. Ο κίνδυνος
για τη λοίμωξη αυτή είναι μεγαλύτερος σε ανθρώπους που ταξιδεύουν
εκτός της Ελλάδας σε περιοχές που πάσχουν πολλοί άνθρωποι από τη
νόσο αυτή.

Ο εμβολιασμός είναι ο καλύτερος τρόπος να προστατευθεί το παιδί σας
από την ηπατίτιδα Α. Τα μικρά παιδιά πρέπει να κάνουν 2 δόσεις του
εμβολίου της ηπατίτιδας Α σε απόσταση 6 μηνών μεταξύ τους.
Η πρώτη δόση γίνεται στην ηλικία του 1 έτους.
Ρωτήστε το γιατρό σας εάν το μεγαλύτερο παιδί σας πρέπει να κάνει
και αυτό το εμβόλιο της ηπατίτιδας A.

• Μειώνει τα περιστατικά της νόσου στην παιδική ηλικία, αλλά και σε μεγαλύτερες
ηλικίες
• Προλαμβάνει τις εισαγωγές στο νοσοκομείο παιδιών και ενηλίκων εξαιτίας
της νόσου
• Προστατεύει την κοινότητα

• Οι ήπιες αντιδράσεις στο εμβόλιο περιλαμβάνουν πόνο ή
κοκκινίλα στο σημείο που έγινε η ένεση, πυρετό, απώλεια
όρεξης ή πονοκέφαλο
• Οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες

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

