
Η καηαγπαθή ηων λοιμώξεων από ιλαπά 
ζηην ΕΕ δείσνει ηην ανάγκη για 
εμβολιαζμό ζηην παιδική ηλικία 
 

Μεηαδοηικέρ αζθένειερ όπωρ η ιλαπά μποπούν να εξαπλωθούν παγδαία, 
κάνονηαρ επιηακηική ηην ανάγκη για πποζηαζία ηων πιο εςάλωηων ζηιρ 
αζθένειερ. Όμωρ η εςθύνη για ανοζοποίηζη ηων παιδιών δεν 
εναπόκειηαι μόνο ζηοςρ γονείρ και ηα εμβόλια δεν πποζηαηεύοςν μόνο 
ηο άηομο ηο οποίο ηα λαμβάνει, γπάθει η Ulrike Sucher. 

Η Δρ Ulrike Sucher είναι Επιστημονική Διευθύντρια στον πολυεθνικό ασυαλιστικό όμιλο 
Allianz Care. 

Μία από ηηο κεγαιύηεξεο επζύλεο πνπ κνηξαδόκαζηε όινη είλαη λα πξνζηαηεύνπκε θαη λα 
εληζρύνπκε ηηο κειινληηθέο γεληέο, εηδηθά απηνύο πνπ είλαη πην επάισηνη ζηηο αζζέλεηεο. 

Με ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο (WHO) λα θαηαγξάθεη απηόλ ην κήλα ξεθόξ ινηκώμεσλ 
ηιαξάο ζηελ Επξώπε ην 2018, ε ζεκαζία ησλ πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκνύ έρεη έξζεη ζην 
πξνζθήλην, θαζώο εξγαδόκαζηε γηα ηελ αλνζνπνίεζε ησλ παηδηώλ ζε όιν ηνλ θόζκν από 
αζζέλεηεο πνπ κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ. 

Σύκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ηεο ρώξαο, 82.596 άλζξσπνη ζε 47 από ηηο 53 πεξηθέξεηεο ρσξώλ 
ηεο Επξώπεο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο πξνζβιήζεθαλ πέξζη από ηελ ηιαξά, κε 
72 αλζξώπνπο λα πεζαίλνπλ από ηνλ ηό. 

Απηό ζπκβαίλεη παξά ην γεγνλόο όηη ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν είδαλ ην πςειόηεξν πνζνζηό 
εκβνιηαζκώλ γηα ηελ ηιαξά ζηελ πεξηθέξεηα, έηζη είλαη μεθάζαξν όηη ρξεηάδνληαη 
ζηνρνζεηεκέλεο παξεκβάζεηο κεηαμύ ησλ θνηλνηήησλ θαη ησλ πεξηθεξεηώλ όπνπ ππάξρνπλ 
θελά ζηελ αλνζνπνίεζε. 

Οη αζζέλεηεο κπνξνύλ λα εμαπισζνύλ απίζηεπηα γξήγνξα, εηδηθά όηαλ ην αλνζνπνηεηηθό 
ζύζηεκα είλαη αδύλακν. Καζώο πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ηαμηδεύνπλ κε κεγαιύηεξε 
ζπρλόηεηα θαη δηαλύνπλ κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο, ηα πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνύ έρνπλ γίλεη 
αθόκα πην δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ηξόπν πνπ δνύκε θαη εξγαδόκαζηε. 

Εμαζθαιίδνληαο ηελ επξεία δηαζεζηκόηεηα απηώλ ησλ πξνγξακκάησλ, σθεινύληαη όιεο νη 
πηπρέο ηεο θνηλσλίαο, από ηα παηδηά πνπ εκβνιηάδνληαη θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, κέρξη 
νπνηνλδήπνηε έξρεηαη ζε επαθή καδί ηνπο. 

Η πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη ηα εκβόιηα δελ πξνζηαηεύνπλ κόλν ην άηνκν πνπ εκβνιηάδεηαη. Οη 
πεξηζζόηεξεο από ηηο αζζέλεηεο πνπ πξνιακβάλνληαη κέζσ ησλ εκβνιίσλ κεηαδίδνληαη από 
άηνκν ζε άηνκν. Εάλ θάπνηνο ζε κηα θνηλόηεηα θνιιήζεη κηα κνιπζκαηηθή αζζέλεηα, απηόο ή 
απηή κπνξεί λα ηε κεηαδώζεη  ζε άιινπο νη νπνίνη δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί, επνκέλσο είλαη 
γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξνη από εθείλνπο νη νπνίνη έρνπλ εκβνιηαζηεί, έρνπλ ιηγόηεξεο 

πηζαλόηεηεο λα κεηαδώζνπλ αζζέλεηεο. 

Έκπηξη ιλαπάρ 

Τν εκβόιην (MMR) ρνξεγείηαη ηππηθά ζε παηδηά ελόο έηνπο κε κηα δεύηεξε δόζε κεξηθά ρξόληα 
αξγόηεξα. Η πιήξεο δόζε ηνπ εκβνιίνπ MMR πηζηεύεηαη όηη είλαη απνηειεζκαηηθή θαηά 97% 
ζηελ πξόιεςε ηεο ηιαξάο. 



Παξά ηελ επξεία δηαζεζηκόηεηα ηνπ εκβνιίνπ MMR, ε ηιαξά εμαθνινπζεί λα είλαη κεηαμύ ησλ 
πην δηαδεδνκέλσλ αζζελεηώλ, κε ηνλ ηό λα κεηαδίδεηαη κε ηνλ αέξα κέζσ ηνπ βήρα ή ηνπ 
θηεξλίζκαηνο. 

Οη εμάξζεηο ζε όιε ηελ Επξώπε ηείλνπλ λα ηξνθνδνηνύληαη από ηξεηο βαζηθνύο παξάγνληεο: 

 Φακειό πνζνζηό εκβνιηαζκώλ ην νπνίν έρεη πξνθιεζεί από δηαθεκηζηηθέο 
εθζηξαηείεο  πνπ πξνεηδνπνηνύζαλ γηα ηνλ θίλδπλν ηεο αλνζνπνίεζεο, παξόιν πνπ 
αθξαίνη ηζρπξηζκνί, όπσο όηη ν απηηζκόο έρεη πξνθιεζεί από ην εκβόιην MMR, έρνπλ 
επξέσο θαηαξξηθζεί. 

 Απηό έρεη νμπλζεί, ζε θάπνηεο πεξηνρέο, από βαζηά ξηδσκέλεο πνιηηηζκηθέο ή 
ζξεζθεπηηθέο δεηζηδαηκνλίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαηξηθή. 

 Κάπνηνη γηαηξνί έρνπλ παξαπνλεζεί όηη δελ έρνπλ επαξθή απνζέκαηα εκβνιίσλ. 

Η αύμεζε ησλ πνζνζηώλ εκβνιηαζκνύ είλαη κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία, δηόηη απαηηεί γνληθή 
έγθξηζε θαη θπβεξλεηηθέο θπξώζεηο, καδί κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 
αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ. Μία ζηξαηεγηθή είλαη λα γίλεη ε αλνζνπνίεζε λνκηθά ππνρξεσηηθή 
θαη λα ηεζνύλ θαλόλεο πνπ λα δεζκεύνπλ όηη ηα παηδηά δελ ζα επηηξέπεηαη λα πεγαίλνπλ ζην 
ζρνιείν, εάλ δελ απνδεηθλύεηαη όηη έρνπλ εκβνιηαζηεί. 

Οι καλύηεπερ ππακηικέρ 

Απηό κπνξεί θαη έρεη γίλεη ήδε ζε θάπνηεο ρώξεο. Σηελ Ιηαιία, έλαο λένο λόκνο εηζήρζε 
πξόζθαηα απαηηώληαο νη γνλείο λα εκβνιηάδνπλ ηα παηδηά ηνπο ελάληηα ζηελ ηιαξά θαη ζε 
ελλέα άιιεο παηδηθέο αζζέλεηεο. Σηελ Καιηθόξληα, ε έμαξζε ηεο ηιαξάο ζηελ Disneyland 
παξαθίλεζε ην ακεξηθαληθό θξάηνο λα αιιάμεη ηνπο λόκνπο ηνπ θαη λα θάλεη πην δύζθνιν 
ζηνπο γνλείο λα αθήλνπλ ηα παηδηά ηνπο αλεκβνιίαζηα, γεγνλόο πνπ ηειηθά νδήγεζε ζε 
πςειόηεξα πνζνζηά εκβνιηαζκνύ. 

Ελησκεηαμύ, ζηελ Απζηξαιία, έρνπλ μεθηλήζεη λα δνθηκάδνπλ ηε ιεγόκελε πνιηηηθή «όρη 
ηξύπεκα, όρη επίδνκα» (“no jab, no pay”)ε νπνία πεξηέρεη νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη αληηθίλεηξα 
θαη βιέπεη αζζελείο νη νπνίνη είλαη ζε δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε λα έρνπλ πξόζβαζε ζε 
νηθνγελεηαθέο θνξνινγηθέο εθπηώζεηο εάλ εκβνιηάδνπλ ην παηδί ηνπο.  

Η επζύλε ηεο αλνζνπνίεζεο ησλ παηδηώλ δελ είλαη κόλν επζύλε ησλ γνληώλ. Δνπιεύνληαο 
καδί, κπνξνύκε λα εμαζθαιίζνπκε όηη νη κειινληηθέο γεληέο ζα κεγαιώζνπλ αζθαιείο έρνληαο 
ηε γλώζε λα πξνζθέξνπλ ηε ζσζηή πξνζηαζία όηαλ ζα είλαη πην επάισηνη. 

 

 

 

 

 

Πεγή: www.euractiv.com 

Μηθ: Γξακκαηεία Ο.Α.Τ.Υ.Ε. 

 

http://www.euractiv.com/

