
 

 

Είλαη ΑΛΗΘΕΙΑ όηη πξέπεη λα αλαβάιεηε ηνλ εκβνιηαζκό ηνπ παηδηνύ ζαο 

εθόζνλ: 

 είλαη άξξσζην θαη έρεη υψηλό ππξεηό. Απηό γίλεηαη θπξίσο γηα λα 

απνθύγνπκε ηε ζπζρέηηζε ηνπ ππξεηνύ κε ηνλ εκβνιηαζκό ή αθόκα θαη 

ηελ πηζαλή επηδείλσζή ηνπ.  

 είρε αληίδξαζε ζε πξνεγνύκελε δόζε ηνπ εκβνιίνπ. Απηό δελ 

απνθιείεη ηε δπλαηόηεηα λα εκβνιηαζζεί πάιη, ζα πξέπεη όκσο πξώηα 

λα ζπκβνπιεπζείηε ην γηαηξό ζαο. Τν παηδί ζαο δελ ζα πξέπεη λα 

εκβνιηαζηεί, αλ είρε ζνβαξή αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε (ζνβαξή 

αιιεξγηθή αληίδξαζε κε νίδεκα θαη ππόηαζε) ζε πξνεγνύκελε δόζε 

ηνπ εκβνιίνπ. 

Είλαη ΑΛΗΘΕΙΑ όηη ην παηδί ζαο δελ ζα πξέπεη λα θάλεη ην εκβόιην ηεο 

θπκαηίσζεο BCG, ην εκβόιην ηιαξάο- παξσηίηηδαο- εξπζξάο MMR ή ην 

εκβόιην ηεο αλεκεπινγηάο ηα νπνία είλαη δσληαλά εμαζζελεκέλα εκβόιηα, 

εθόζνλ: 

 παίξλεη ςειέο δόζεηο ζηεξνεηδώλ (θνξηηδόλεο) ζε δηζθία, ή 

ρακειόηεξεο δόζεηο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

 παίξλεη ρεκεηνζεξαπεία ή αθηηλνζεξαπεία ή δελ έρεη πεξάζεη 

ηνπιάρηζηνλ δηάζηεκα 6 κελώλ από ηελ νινθιήξσζή ηνπο.  

 έρεη ππνζηεί κεηακόζρεπζε ζπκπαγνύο νξγάλνπ ή κπεινύ θαη είλαη 

ζε ζεξαπεία κε αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα. 

 έρεη θιεξνλνκηθή αλνζναλεπάξθεηα (ζπκβνπιεπζείηε ην γηαηξό ζαο) 
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Είλαη ΜΥΘΟΣ όηη ζα πξέπεη λα απνθύγεηε ή λα θαζπζηεξήζεηε ηνλ 

εκβνιηαζκό ηνπ παηδηνύ ζαο, εάλ: 

 έρεη ήπηα ινίκσμε ρσξίο ή κε ρακειό ππξεηό, όπσο βήρα ή 

θξπνιόγεκα 

 έρεη οικογενειακό ιστορικό ζνβαξώλ αληηδξάζεσλ ζε εκβόιηα  

 είρε ήδε λνζήζεη από αζζέλεηεο όπσο ν θνθθύηεο, ε ηιαξά, ε εξπζξά ή 

ε παξσηίηηδα. 

 είλαη πξόσξν 

 έρεη κε εμειηζζόκελν  λεπξνινγηθό λόζεκα, όπσο  εγθεθαιηθή 

παξάιπζε 

 έρεη έιζεη ζε επαθή κε κνιπζκαηηθή αζζέλεηα 

 έρεη άζζκα, αιιεξγηθή ξηλίηηδα ή  αηνπηθή δεξκαηίηηδα  

 παίξλεη αληηβηνηηθά ή  ηνπηθά ζηεξνεηδή (όπσο θξέκεο ή εηζπλεόκελα) 

 ζειάδεη 

 βξίζθεηαη ζην πεξηβάιινλ εγθύνπ  

 είρε ίθηεξν κεηά ηε γέλλεζε 

 είλαη ιηπνβαξέο 

 έρεη θαζπζηεξήζεη ηνλ εκβνιηαζκό 

 έρεη  ηζηνξηθό αιιεξγίαο, ππξεηηθώλ ζπαζκώλ ή επηιεςίαο 

 έρεη αδέιθηα ή άηνκα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο  πνπ είλαη ζε 

αλνζνθαηαζηνιή 

 έρεη αηνκηθό ή νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό θιεγκνλώδνπο λόζνπ ηνπ 

εληέξνπ, όπσο ε λόζνο ηνπ Crohn ή ε ειθώδεο θνιίηηδα 

 έρεη αηνκηθό ή νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό απηηζκνύ 

 είρε πξόζθαηα ή πξόθεηηαη ζύληνκα λα ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε.  

Είλαη ΜΥΘΟΣ όηη ε ομοιοπαθητική κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηνπο 

εκβνιηαζκνύο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ 

από ζνβαξέο θαη κεηαδνηηθέο ινηκώμεηο. Είλαη ΜΥΘΟΣ όηη ην μπάνιο 

κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλν γηα ην παηδί ζαο κεηά ηνλ εκβνιηαζκό ή όηη 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό γύξσ από ην ζεκείν ηεο έλεζεο.  
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