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ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 

Σα εμβόλια περιζχουν μια νεκρι ι 

εξαςκενθμζνθ μορφι του ιοφ ι 

βακτθριδίου που προκαλεί τθν αςκζνεια 

και λειτουργοφν μιμοφμενοι τθ μόλυνςθ 

μιασ ςυγκεκριμζνθσ αςκζνειασ - αλλά όχι 

τα ςυμπτϊματά τθσ - ςτο ςϊμα του 

παιδιοφ ςασ. Αυτό διεγείρει το 

ανοςοποιθτικό ςφςτθμα του παιδιοφ ςασ 

να αναπτφξει όπλα που ονομάηονται 
αντιςϊματα. 

Πολλά εμβόλια ςυνδυάηονται 

ςυχνά ςε μία ζνεςθ (π.χ. 

κοκκφτθσ, διφκερίτιδα, 

τζτανοσ, πολιομυελίτιδα και 

Haemophilus influenzae τφπου 

β). Έτςι μειϊνεται ο αρικμόσ 

των ενζςεων που απαιτοφνται 

χωρίσ να μειϊνεται θ  

αςφάλεια  και θ 

αποτελεςματικότθτα των 

εμβολίων. 

Όλα τα εμβόλια περνοφν από 

αυςτθρζσ δοκιμζσ αςφαλείασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων 

κλινικϊν δοκιμϊν, προτοφ 

εγκρικοφν για χοριγθςθ. Οι 

χϊρεσ καταχωροφν και 

διανζμουν μόνο εμβόλια που 

πλθροφν αυςτθρά τα πρότυπα 

ποιότθτασ και αςφάλειασ. 

Τα εμβόλια μπορεί να 

προκαλζςουν ιπιεσ παρενζργειεσ: 

- ερυκρότθτα, οίδθμα ςτο 

ςθμείο τθσ ζνεςθσ. 

- Πυρετό 

- Απϊλεια όρεξθσ 

Αυτζσ υποχωροφν μζςα ςε λίγεσ 

θμζρεσ, μποροφν να ελεγχκοφν με 

τθ λιψθ παυςίπονων, με τθν 

εφαρμογι κρφασ κομπρζςασ ςτο 

ςθμείο τθσ ζνεςθσ. 

Σα εμβόλια προςτατεφουν 

το παιδί ςασ από ςοβαρζσ 

αςκζνειεσ που προκαλοφν 

ςοβαρι βλάβθ ι κάνατο 

όπωσ τθν πολιομυελίτιδα, θ 

οποία μπορεί να προκαλζςει 

παράλυςθ. Τθν ιλαρά, που 

μπορεί να προκαλζςει 

οίδθμα του εγκεφάλου και 

τφφλωςθ και τον τζτανο, που 

μπορεί να προκαλζςει 

επϊδυνεσ μυϊκζσ ςυςπάςεισ 

και δυςκολία ςτο φαγθτό και 

ςτθν αναπνοι. 

Ο εμβολιαςμόσ δεν 

χρειάηεται να κακυςτεριςει 

εάν τα παιδιά ζχουν ελαφρφ 

πυρετό που οφείλεται ςε 

ιπια μόλυνςθ, όπωσ ζνα 

ςυνθκιςμζνο κρυολόγθμα. 

Οι ιςχυριςμοί ότι τα εμβόλια 

προκαλοφν αυτιςμό ι άλλεσ 

αςκζνειεσ ζχουν ερευνθκεί 

προςεκτικά και ζχουν 

διαψευςκεί. 

Δεν εντοπίςτθκαν ςτοιχεία που να ςυνδζουν τα 

εμβόλια με το ςφνδρομο αιφνίδιου βρεφικοφ 

κανάτου (SIDS). Σφμφωνα με τθν Αμερικανικι 

Ακαδθμία Παιδιατρικισ ο κίνδυνοσ για SIDS 

είναι μειωμζνοσ ςτα πλιρωσ εμβολιαςμζνα 

παιδιά 

<a href="https://www.freepik.com/vectors/baby">Baby vector created by gstudioimagen1 - www.freepik.com</a> , <a href="https://www.freepik.com/vectors/covid-vaccine">Covid vaccine vector created by pikisuperstar - 

www.freepik.com</a>, https://www.healthline.com/health/vaccinations/infant-immunization-schedule, https://www.nichd.nih.gov/health/topics/infantcare/conditioninfo/immunization, 

https://www.msdmanuals.com/home/children-s-health-issues/vaccination-of-children/childhood-vaccination-schedule, https://www.hhs.gov/immunization/who-and-when/infants-to-teens/child/index.html, 

https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=what-every-parent-should-know-about-immunizations-1-1750, https://www.aha.org/news/headline/2022-02-15-cdc-study-maternal-covid-19-vaccination-helps-protect-

infants,  

 

Η λιψθ δφο δόςεων πρωτογενοφσ ςειράσ εμβολίων mRNA 

για τθν COVID-19 κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ 

μπορεί να βοθκιςει ςτθν πρόλθψθ νοςθλείασ του βρζφουσ 

ςασ από COVID-19 τουσ πρϊτουσ ζξι μινεσ ηωισ. 
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