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

Τι είναι η πολιομυελίτιδα;

Πώς μεταδίδεται
η πολιομυελίτιδα;

Η πολιομυελίτιδα είναι σοβαρή
νόσος;

Κινδυνεύει
το παιδί μου;

Πώς μπορώ να
προστατέψω
το παιδί μου
από την πολιομυελίτιδα;

Τα οφέλη του
εμβολίου της
πολιομυελίτιδας

Η πολιομυελίτιδα είναι μια ασθένεια, που προκαλείται από έναν ιό.
Οι άνθρωποι φοβούνταν την πολιομυελίτιδα για αιώνες καθώς μπορούσε
να προκαλέσει παράλυση στα χέρια, τα πόδια και στο αναπνευστικό
σύστημα.

Ο ιός της πολιομυελίτιδας μεταδίδεται όταν αόρατα σωματίδια κοπράνων
έρχονται σε επαφή με το στόμα ενός ατόμου. Μπορείτε να κολλήσετε
πολιομυελίτιδα αν φάτε μολυσμένα τρόφιμα ή πιείτε μολυσμένο νερό ή
βάλετε κάποιο μολυσμένο αντικείμενο στο στόμα σας.

Ναι. Η πολιομυελίτιδα μπορεί να είναι πολύ σοβαρή. Μερικές φορές,
ο ιός μπορεί να προκαλέσει μόνιμη παράλυση στα πόδια και στα
χέρια του ανθρώπου που νοσεί. Επίσης, η πολιομυελίτιδα μπορεί
να προκαλέσει παράλυση στους μύες του αναπνευστικού συστήματος
και θάνατο.

Ναι. Η πολιομυελίτιδα έχει εξαλειφθεί στη χώρα μας χάρη στους εμβολιασμούς. Ωστόσο, ο ιός εμφανίζεται ακόμη σε κάποιες άλλες χώρες, και το
παιδί σας μπορεί να κινδυνεύσει αν ταξιδέψει στις χώρες αυτές χωρίς
να έχει εμβολιασθεί. Ο ιός επίσης, μπορεί να μεταφερθεί στην Ελλάδα
από τους ταξιδιώτες που προέρχονται από τις συγκεκριμένες χώρες.

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

Όλα τα παιδιά πρέπει να πάρουν 3 δόσεις του εμβολίου της
πολιομυελίτιδας στη βρεφική ηλικία (ξεκινώντας από την ηλικία των
2 μηνών) και συνιστάται η χορήγηση αναμνηστικής δόσης του
εμβολίου στην ηλικία των 4–6 ετών.
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 τη νόσο
• Προστατεύει από τη σοβαρή λοίμωξη η οποία μπορεί να οδηγήσει σε
παράλυση
• Συνεισφέρει στη διατήρηση της Ελλάδας ως μία χώρα ελεύθερη
πολιομυελίτιδας
Ρωτήστε
τον παιδίατρό σας
• Συνεισφέρει στην παγκόσμια εξάλειψη της πολιομυελίτιδας

εάν στο παιδί σας έχουν
χορηγηθεί όλα τα απαραίτητα
εμβόλια για την ηλικία του

Οι κίνδυνοι του
εμβολίου της
πολιομυελίτιδας

• Έχουν αναφερθεί κάποιες αντιδράσεις στο εμβόλιο
που περιλαμβάνουν κοκκινίλα ή πόνο στο σημείο της
ένεσης
• Άτομα με σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις στα αντιβιοτικά νεομυκίνη,
στρεπτομυκίνη ή πολυμυξίνη Β, δεν θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο της
πολιομυελίτιδας

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

