
 

                                                               

 

Το  προϊόν  αυτό έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου IENE 11-PROVAC. Αντανακλά 

τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.  

Παρακαλώ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο  www.iene11.eu 

        Μύθοι Εμβολιασμού  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https:/ /www.peninsulahealth .org.au/2016/04/15/ top-myths-immunisat ion 

https:/ /www.aaaai.org/tools-for-the-public /condit ions-l ibrary/al lergies/vaccine-myth-fact  

 

Τα εμβόλια περιέχουν 

πολλά επιβλαβή συστατικά. 

Γεγονός: Τα εμβόλια περιέχουν 

συστατικά που επιτρέπουν την 

ασφαλή χορήγηση του 

προϊόντος. Οποιαδήποτε ουσία 

μπορεί να είναι επιβλαβής σε 

σημαντικά υψηλές δόσεις, 

ακόμα και το νερό. Τα εμβόλια 

περιέχουν συστατικά σε δόση 

που είναι ακόμη χαμηλότερη 

από τη δόση στην οποία 

εκτιθέμεθα φυσικά στο 

περιβάλλον μας. 

ΜΥΘΟΣ #1 

 

Τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό και 

σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού 

θανάτου (SIDS). 

Γεγονός: Τα εμβόλια είναι πολύ 

ασφαλή. Οι περισσότερες αντιδράσεις 

τους είναι συνήθως προσωρινές και 

ήσσονος σημασίας, όπως πυρετός ή 

πόνος στο χέρι. Είναι σπάνιο να 

εμφανιστεί ένα πολύ σοβαρό συμβάν 

υγείας μετά από εμβολιασμό, αλλά 

αυτά τα συμβάντα παρακολουθούνται 

και διερευνώνται προσεκτικά. Είναι 

πολύ πιο πιθανό να νοσήσετε βαριά 

από μια νόσο που μπορεί να 

προληφθεί με εμβόλιο παρά από το 

ίδιο το εμβόλιο. 

ΜΥΘΟΣ #2 

 

Οι ασθένειες που μπορούν να 

προληφθούν με εμβόλιο είναι 

μόνο μέρος της παιδικής ηλικίας. 

Είναι καλύτερο να νοσήσετε 

παρά να αποκτήσετε ανοσία 

μέσω των εμβολίων. 

Αλήθεια: Τα εμβόλια διεγείρουν 

το ανοσοποιητικό σύστημα να 

παράξει μια ανοσολογική 

απόκριση παρόμοια με τη φυσική 

λοίμωξη, αλλά δεν προκαλούν την 

ασθένεια ούτε θέτουν το 

ανοσοποιημένο άτομο σε κίνδυνο 

λόγω των πιθανών επιπλοκών της. 

 ΜΥΘΟΣ #3 

 

Τα εμβόλια κατά του COVID-

19 αλλάζουν το DNA. 

Γεγονός: Το mRNA που 

χρησιμοποιείται στα εμβόλια 

Moderna και Pfizer, είναι ένα 

πρότυπο για την παραγωγή 

πρωτεϊνών του ιού που στη 

συνέχεια διεγείρουν το 

ανοσοποιητικό σύστημα του 

σώματος να παράγει αντισώματα 

που θα οδηγήσουν σε ανοσία. Το 

mRNA αποικοδομείται γρήγορα 

και δεν ενσωματώνεται στο DNA 

του ίδιου του ατόμου, επομένως 

δεν θα αλλάξει τον γενετικό του 

κώδικα. 

ΜΥΘΟΣ #4 
 

Ένα παιδί μπορεί πραγματικά να 

κολλήσει την ασθένεια από ένα 

εμβόλιο. 

Γεγονός: Η πιθανότητα να προκληθεί  

σοβαρή  ασθένεια από  ένα εμβόλιο 

είναι  εξαιρετικά απίθανη. Τα 

περισσότερα εμβόλια περιέχουν 

αδρανοποιημένους (σκοτωμένους) 

μικροργανισμούς, γεγονός που 

καθιστά αδύνατη τη μόλυνση από το 

εμβόλιο. Μερικά εμβόλια περιέχουν 

ζωντανούς μικροργανισμούς και όταν 

εμβολιάζονται τα άτομα με ζωντανά 

στελέχη εμβολίων, μπορεί να 

οδηγηθούν σε μια ήπια περίπτωση 

της νόσου. 

ΜΥΘΟΣ #5 

 

Το ανοσοποιητικό σύστημα των 

μωρών προστατεύεται μέσω του 

πλακούντα και του θηλασμού, 

επομένως δεν χρειάζονται 

εμβολιασμό. 

Γεγονός: Ένα βρέφος θα λάβει 

κάποια φυσική ανοσία από ασθένειες 

που μεταφέρονται από τον 

πλακούντα, αλλά το επίπεδο της 

εξαρτάται από την έκθεση της 

μητέρας στην ασθένεια είτε με 

νόσηση είτε με εμβολιασμό. Το 

μητρικό γάλα προσφέρει επίσης 

πολύτιμη ανοσία, αλλά αφορά κυρίως 

στα μικρόβια που μολύνουν το 

έντερο. Η ανοσία που λαμβάνεται από 

τον πλακούντα και το μητρικό γάλα 

μπορεί να είναι πολύ μικρή και να 

διαρκεί για μερικούς μήνες. 

ΜΥΘΟΣ #6 

https://www.peninsulahealth.org.au/2016/04/15/top-myths-immunisation
https://www.aaaai.org/tools-for-the-public/conditions-library/allergies/vaccine-myth-fact

