Συζητήσεις με τους γονείς σχετικά με τα εμβόλια

Ο παιδίατρος απαντάει:

Ο εμβολιασμός:

“Γιατί πρέπει να εμβολιάσω
το παιδί μου;”
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Ο γονιός ρωτάει:

• προστατεύει το παιδί σας από σοβαρές ασθένειες,
ενεργοποιώντας το ανοσοποιητικό του σύστημα για να παράγει
αντισώματα τα οποία καταπολεμούν βακτήρια και ιούς
• προφυλάσσει από τον κίνδυνο μακροχρόνιων επιπλοκών από
τις ασθένειες, μειώνει τους θανάτους
• προσφέρει συλλογική ανοσία, δηλαδή αν όλα τα παιδιά γύρω
από το δικό σου έχουν εμβολιαστεί προστατεύουν και το παιδί
σου.Όμως, αν περισσότερο από 10% των παιδιών δεν εμβολιαστεί, τότε θα ξαναεμφανιστούν πολλές επικίνδυνες ασθένειες
οι οποίες θα θέσουν σε κίνδυνο όλη την κοινωνία

Ο παιδίατρος απαντάει:
Ο γονιός ρωτάει:
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“Μήπως τα εμβόλια προκαλούν προβλήματα σε βάθος
χρόνου τα οποία δεν γνωρίζουμε ακόμα;”

• Εκατοντάδες εκατομμύρια παιδιά εμβολιάζονται με ασφάλεια
κάθε χρόνο
• Έχουμε εκτενή και πολυετή εμπειρία με τα εμβόλια και δεν
έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι τα εμβόλια μπορεί να
προκαλούν προβλήματα μακροπρόθεσμα
• Ο κίνδυνος που διατρέχει ένα παιδί που δεν εμβολιαστεί αν
κολλήσει μια ασθένεια, είναι πολύ μεγαλύτερος από οποιουσδήποτε ενδεχόμενους κινδύνους έχουν τα εμβόλια

Συζητήσεις με τους γονείς σχετικά με τα εμβόλια
Ο παιδίατρος απαντάει:

“Συσχετίζεται το εμβόλιο MMR
με τον αυτισμό;”
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Ο γονιός ρωτάει:

• H συσχέτιση του αυτισμού με το εμβόλιο MMR προήλθε από
μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 1998 στο περιοδικό Lancet.
Η μελέτη αυτή υπέστη αυστηρή κριτική λόγω σοβαρότατων
μεθοδολογικών προβλημάτων με αποτέλεσμα οι 10 από
τους12 συγγραφείς να γράψουν ένα γράμμα στο ίδιο περιοδικό
το 2004 με το οποίο απέσυραν το άρθρο. Στη συνέχεια ακολούθησε ένα μεγάλος αριθμός ερευνών οι οποίες επέτρεψαν
να μελετηθούν μεγάλοι πληθυσμοί παιδιών σε διάφορες χώρες.

Τα αποτελέσματα της μεγάλης αυτής ερευνητικής προσπάθειας σε διάφορες χώρες έδειξαν ότι δεν υπάρχει
καμιά συσχέτιση μεταξύ αυτισμού και MMR

• Η διάγνωση περιστατικών αυτισμού βασίζεται στην αναγνώριση
διαταραχών του λόγου και επειδή συνήθως τα παιδιά δεν αναπτύσσουν λεκτική επικοινωνία πριν τους 12 μήνες, συχνά η
διάγνωση συμπίπτει ηλικιακά με την περίοδο που γίνεται το
εμβόλιο MMR (15-18 μηνών). Αυτό δεν σημαίνει ότι το εμβόλιο
MMR είναι εκείνο που προκαλεί τον αυτισμό, απλά είναι μια
χρονική σύμπτωση
• Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκτεθεί το παιδί σας στον κίνδυνο μόλυνσης από μια σοβαρή ασθένεια που μπορεί να προληφθεί με τον εμβολιασμό, χωρίς να υπάρχουν τα επιστημονικά
δεδομένα που να συνδέουν τον αυτισμό με τα εμβόλια

Ο παιδίατρος απαντάει:

• Σήμερα, δεν υπάρχει κανένα συνιστώμενο παιδιατρικό
εμβόλιο που να περιέχει υδράργυρο

“Έ χω ακούσει ότι τα εμβόλια
περιέχουν υδράργυρο”
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Ο γονιός ρωτάει:

• Ο υδράργυρος είναι ένα συστατικό της ουσίας που ονομάζεται
θειομερσάλη, η οποία εμποδίζει την ανάπτυξη επικίνδυνων
βακτηρίων και μυκήτων. Στις μέρες μας χρησιμοποιείται ως
συντηρητικό μόνο για κάποια εμβόλια γρίπης τα οποία παρασκευάζονται σε συσκευασίες πολλαπλών δόσεων, και τα οποία
δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Στο παρελθόν, η θειομερσάλη
χρησιμοποιούνταν επίσης στη διαδικασία παραγωγής ορισμένων
εμβολίων ώστε να εμποδίζει την ανάπτυξη μικροβίων
• Όταν στο παρελθόν ένα παιδί έκανε εμβόλιο που περιείχε
θειομερσάλη, η ποσότητα θειομερσάλης που ήταν μέσα στο
εμβόλιο ήταν τόσο μικρή, που αν έτρωγε ένα σάντουιτς τόνου
θα λάμβανε 5-πλασια ποσότητα υδραργύρου και αν θήλαζε
αποκλειστικά για 6 μήνες θα λάμβανε 15-πλασια ποσότητα
υδραργύρου από το μητρικό γάλα, σε σχέση με την ποσότητα
υδραργύρου στο εμβόλιο!
• Ούτως ή άλλως, το 1999, για προληπτικούς λόγους, οι αρχές
δημόσιας υγείας συνέστησαν την αφαίρεση της θειομερσάλης
από τα εμβόλια ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση των βρεφών
στον υδράργυρο
• Καμία έγκυρη επιστημονική μελέτη δεν έχει αποδείξει συσχέτιση
μεταξύ της θειομερσάλης που είχαν τα παλιά εμβόλια και
του αυτισμού

Συζητήσεις με τους γονείς σχετικά με τα εμβόλια
Ο παιδίατρος απαντάει:

“Ποια άλλα συστατικά περιέχουν τα εμβόλια;”
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Ο γονιός ρωτάει:

• Τα εμβόλια περιλαμβάνουν συστατικά που βοηθούν το σώμα
να αναπτύξει ανοσία, τα οποία ονομάζονται αντιγόνα. Τα
αντιγόνα αυτά προέρχονται από τα μικρόβια που προκαλούν
τις ασθένειες από τις οποίες προστατεύουν τα εμβόλια, αλλά
τα μικρόβια αυτά είναι εξασθενημένα ή ανενεργά και έτσι δεν
μπορούν να προκαλέσουν τα ίδια τις ασθένειες
• Επιπλέον, τα εμβόλια περιλαμβάνουν μικρές ποσότητες και
κάποιων άλλων ανενεργών συστατικών, που είτε είναι απαραίτητα για τη διαδικασία παρασκευής του εμβολίου ή διασφαλίζουν ότι το εμβόλιο που θα φτάσει στον καταναλωτή είναι
ασφαλές και αποτελεσματικό
• Τα εμβόλια περιέχουν τα συστατικά αυτά σε απειροελάχιστες
ποσότητες και κανένα από τα συστατικά δεν έχει αποδειχθεί
ότι είναι βλαβερό για τους ανθρώπους

Ο παιδίατρος απαντάει:

“Γιατί τα εμβόλια περιέχουν
αλουμίνιο;”
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Ο γονιός ρωτάει:

• Κάποια εμβόλια περιέχουν απειροελάχιστες ποσότητες αλουμινίου. Το αλουμίνιο στα εμβόλια χρησιμοποιείται γιατί ενισχύει
την απάντηση του ανοσοποιητικού συστήματος ενός ανθρώπου
στον εμβολιασμό
• Το αλουμίνιο έχει χρησιμοποιηθεί στα εμβόλια με απόλυτη
ασφάλεια για πολλές δεκαετίες και δεν υπάρχουν δεδομένα που
να προκαλούν καμία ανησυχία σχετικά με την ασφάλειά του
• Η χρήση αλουμινίου στα εμβόλια έχει βοηθήσει στο να μειώσει
τον αριθμό των απαιτούμενων δόσεων που χρειάζονται για την
ολοκλήρωση ενός εμβολιασμού
• Η ποσότητα αλουμινίου στα εμβόλια είναι πολύ μικρότερη από
την ποσότητα αλουμινίου με την οποία έρχονται σε επαφή τα
μωρά κάθε μέρα στο περιβάλλον τους
• Εάν το παιδί σας κάνει όλα τα εμβόλια που συστήνει το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών για το πρώτο εξάμηνο, θα λάβει
περίπου 4-6mg αλουμινίου, ενώ αν το ίδιο διάστημα θηλάζει
θα λάβει10mg αλουμινίου

