Ο κοκκύτης, ο τέτανος και η διφθερίτιδα
είναι σοβαρές νόσοι...

Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας είναι προστατευμένο!
Τί είναι ο κοκκύτης, ο τέτανος
και η διφθερίτιδα;

Πώς μεταδίδονται οι
ασθένειες αυτές;

Ο κοκκύτης, ο τέτανος και η διφθερίτιδα είναι σοβαρές ασθένειες, που
προκαλούνται από βακτήρια.

Ο κοκκύτης και η διφθερίτιδα μεταδίδονται από τον έναν άνθρωπο
στον άλλο με τον αέρα. Ο τέτανος μπαίνει στον οργανισμό από
γδαρσίματα ή πληγές.

Ναι! Ο κοκκύτης μπορεί να προκαλέσει τόσο έντονο βήχα, που τα μωρά
δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Τα μωρά μπορεί ακόμα και να πεθάνουν
εξαιτίας του κοκκύτη ή να παρουσιάσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως
επιληπτικές κρίσεις και εγκεφαλική βλάβη.
Ο τέτανος μπορεί να προκαλέσει υπερβολικά επώδυνες μυϊκές κράμπες
σε ολόκληρο το σώμα.
Η διφθερίτιδα μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα,
καρδιακές διαταραχές και παράλυση.
Όλες αυτές οι ασθένειες μπορεί να είναι θανατηφόρες.

Είναι
σοβαρές;

Κινδυνεύει
το παιδί μου;

Ναι. Ο κοκκύτης είναι συχνός στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και
πρόσφατες επιδημίες σε άλλες χώρες οδήγησαν σε πολλές νοσηλείες και
θανάτους. Ο τέτανος ζει στο χώμα, επομένως όταν το παιδί παίζει στην
ύπαιθρο μπορεί να μολυνθεί ακόμη και από ένα μικρό τραυματισμό.
Η διφθερίτιδα είναι σπάνια στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν ακόμα χώρες
όπου εμφανίζονται περιστατικά.

Μπορείτε να προστατέψετε το παιδί σας από τις σοβαρές αυτές
ασθένειες με τον εμβολιασμό.

Πώς μπορώ να
προστατέψω
το παιδί μου από
τον κοκκύτη, τον
τέτανο και
τη διφθερίτιδα;

Οφέλη του
εμβολίου DTaP

Οι κίνδυνοι
του εμβολίου
DTaP

Όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν 4 δόσεις του εμβολίου διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη (DTaP) μέχρι την ηλικία των 18 μηνών,
ξεκινώντας από την ηλικία των 2 μηνών.
Εάν το παιδί σας παραλείψει μια δόση ή μείνει πίσω στο πρόγραμμα
των εμβολιασμών, βεβαιωθείτε ότι θα κάνει την επόμενη δόση
το συντομότερο δυνατόν.

•
•
•
•

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

Σώζει ζωές
Προλαμβάνει τις εισαγωγές στο νοσοκομείο
Μειώνει την εξάπλωση 3 σοβαρών νοσημάτων
Προστατεύει τα μικρά παιδιά για τα οποία η νόσος
μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρή
• Προστατεύει την κοινότητα, ιδιαίτερα τα μωρά που δεν έχουν προλάβει να
εμβολιαστούν

• Οι ήπιες αντιδράσεις στο εμβόλιο περιλαμβάνουν πυρετό, κοκκινίλα,
πρήξιμο ή πόνο στο σημείο της ένεσης, ανησυχία και νευρικότητα, κούραση,
απώλεια όρεξης ή εμετό
• Οι σοβαρές αντιδράσεις στο εμβόλιο είναι σπάνιες. Για παράδειγμα, λιγότερα από 1 στο 1.000.000 εμβολιασμένα παιδία θα εκδηλώσουν σοβαρή
αλλεργική αντίδραση

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

