Η πνευμονιοκοκκική νόσος

είναι μια σοβαρή νόσος...

Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας είναι προστατευμένο!
Τι είναι η πνευμονιοκοκκική νόσος;

Πώς μεταδίδεται
η πνευμονιοκοκκική νόσος;

Η πνευμονιοκοκκική νόσος
είναι σοβαρή;

Κινδυνεύει
το παιδί μου;

Πώς μπορώ να
προστατέψω το
παιδί μου από
την πνευμονιοκοκκική νόσο;

Τα οφέλη του
πνευμονιοκοκκικού εμβολίου

Οι κίνδυνοι
του πνευμονιοκοκκικού
εμβολίου

Η πνευμονιοκοκκική νόσος προκαλείται από βακτήρια που μπορούν να
οδηγήσουν σε σοβαρές λοιμώξεις των πνευμόνων, του αίματος και του
εγκεφάλου (μηνιγγίτιδα).

Η πνευμονιοκοκκική νόσος μεταδίδεται από ένα μολυσμένο άνθρωπο
στον άλλο, όταν βήχει ή φτερνίζεται κοντά σας.

Ναι. Ακόμη και με τη σωστή ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία, η πνευμονιοκοκκική νόσος μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Η νόσος αντιμετωπίζεται
δύσκολα επειδή τα βακτήρια μπορεί να εκδηλώσουν ανθεκτικότητα στα
αντιβιοτικά. Τα βακτήρια του πνευμονιόκοκκου μπορούν να προκαλέσουν
πνευμονία, λοιμώξεις στο αίμα και μηνιγγίτιδα. Οι λοιμώξεις αυτές μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ακοής, εγκεφαλική βλάβη, ακόμη και θάνατο.

Ναι. Όλοι μπορούν να προσβληθούν από την πνευμονιοκοκκική νόσο,
αλλά είναι περισσότερο επικίνδυνη στα μικρά παιδιά.

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

Όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν 4 δόσεις του συζευγμένου εμβολίου της πνευμονιοκοκκικής νόσου, ξεκινώντας από την ηλικία των
2 μηνών.
Εάν ξεχασθεί ή καθυστερήσει μια από τις δόσεις του εμβολίου που έπρεπε
να κάνει το παιδί σας, βεβαιωθείτε ότι θα κάνει την επόμενη δόση το
συντομότερο δυνατόν.

• Σώζει ζωές
• Προλαμβάνει τις εισαγωγές στο νοσοκομείο
• Προστατεύει τα μικρά παιδιά για τα οποία η νόσος μπορεί να είναι ιδιαίτερα
σοβαρή
• Προστατεύει την κοινότητα. Όσο περισσότερα παιδιά εμβολιάζονται για την
πνευμονιοκοκκική νόσο, τόσο περισσότερο μειώνονται τα περιστατικά της
νόσου σε παιδιά και ενήλικες που δεν έχουν εμβολιαστεί

• Οι αντιδράσεις στο εμβόλιο είναι ήπιες και περιλαμβάνουν πυρετό, κοκκινίλα, ερεθισμό ή πρήξιμο στο
σημείο της ένεσης, υπνηλία ή απώλεια της όρεξης

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

