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Οι δέκα μεγαλύτερες κατακτήσεις του 20ου αιώνα 
στον τομέα της δημόσιας υγείας   (WHO) 

• Εμβόλια 

• Υγεία μητέρας-παιδιού 

• Έλεγχος γεννήσεων 

• Ασφάλεια χρήσης αυτοκινήτων 

• Ασφάλεια χώρου εργασίας 

• Έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων 

• Μείωση θνησιμότητας από καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά 
επεισόδια 

• Ασφαλή και πιο υγιεινά τρόφιμα 

• Φθορίωση πόσιμου νερού 

• Ανάδειξη επικινδυνότητας καπνίσματος 
2 



Εμβολιασμοί 

• Αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στο 
πεδίο της δημόσιας υγείας.  
– Νοσήματα που παλιότερα αποτελούσαν μάστιγα για τη δημόσια 

υγεία, όπως η ευλογιά, η πολιομυελίτιδα ή η διφθερίτιδα, 
εξαφανίστηκαν (ολοκληρωτικά ή σχεδόν), χάριν στον μαζικό 
εμβολιασμό.  

• Ως μέσο προφύλαξης από λοιμώδη νοσήματα, είναι 
από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους πρόληψης 
νόσων του ανθρώπου.  
 

• Παρά το αναμφισβήτητο όφελος από τη χρήση τους, 
τα τελευταία χρόνια δέχονται ατεκμηρίωτη κριτική και 
αμφισβήτηση, που συχνά αναπαράγεται μέσω του 
Διαδικτύου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση 
σε κάποιους γονείς. 



Ιπποκράτης 

• Είναι ο θεμελιωτής της 
ορθολογικής ιατρικής  

• Την απάλλαξε από τα μεταφυσικά 
στοιχεία, τις προλήψεις, τις 
προκαταλήψεις, τις δαιμονολογίες 
και τις δεισιδαιμονίες 

• Πέτυχε το αρμονικό συνταίριασμα 
της ανθρωποκεντρικής επιστήμης 
με την ιατρική τέχνη και τον 
φιλοσοφικό στοχασμό 

• Ταύτισε την επαγγελματική της 
άσκηση με τις ηθικοδεοντολογικές 
αρχές και τις ουμανιστικές αξίες 



Κάλλιον τό προλαμβάνειν 
ἢ τό θεραπεύειν 
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ΕΜΒΟΛΙΑ 



Απορία… 

 

 

 

 ...τι είναι εμβόλιο; 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

 

 

 Πώς λειτουργεί η ανοσία στον οργανισμό μας; 



Μικρόβιο    Ιός 
 
 
 
 
 
 
     (Πολύ πιο μικρός- πολύ πιο απλός) 



 



 



 



 



 



 



 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΕΙΔΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 

• 1)Αδρανοποιημένος(=νεκρός) μικροοργανισμός 

• 2)Ζωντανός εξασθενημένος μικροοργανισμός 

• 3)Προϊόν του, χωρίς τις τοξικές ιδιότητες 

• 4)Τμήμα του μικροοργανισμού 

• 5)Ανασυνδυασμένα εμβόλια 

• 6)Συζευγμένα εμβόλια 

• 7)DNA εμβόλια 



Η «ΑΝΤΙ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ 

«ΑΝΤΙ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑ» 



Εμβολιασμός για την ευλογιά – 
Edward Jenner 
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Ευλογιά  

• Αποκλειστικά ανθρωπονόσος. 
• Θνητότητα: Περίπου το 1/3 των περιστατικών. 
• Οι επιζήσαντες φέρουν ουλές (→όψη «βλογιοκομμένου») ή άλλες μόνιμες 

βλάβες (τύφλωση, παραμορφώσεις άκρων κ.ά.). 
• Υπήρχε από το 10000 π.Χ. Επέφερε θάνατο σε Φαραώ, κατάρρευση του 

πολιτισμού των Ίνκας και των Αζτέκων και σχεδόν εξαφάνιση των 
υπολοίπων ιθαγενών της ηπείρου Αμερικής. 

• 300 000 000-500 000 000 θάνατοι μέσα στον 20ό αιώνα (50 000 000 
περιστατικά κατ’ έτος τη δεκαετία του 1950). 

• Ο οργανωμένος εμβολιασμός παγκοσμίως επέφερε εξάλειψη της νόσου. 
Τελευταίο περιστατικό το 1977. Το 1980 ο ΠΟΥ ανακήρυξε την Γη 
ελεύθερη από τη νόσο, οπότε δεν χρειαζόταν πλέον να γίνεται ο 
εμβολιασμός. Για κάθε απρόοπτο, φυλάχτηκαν δύο στελέχη του ιού, ένα 
στις ΗΠΑ και ένα στην ΕΣΣΔ. 
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RESULTS Of 95 727 children with older siblings, 
994 (1.04%) were diagnosed with ASD and 1929 
(2.01%) had an older sibling with ASD. Of those 
with older siblings with ASD, 134 (6.9%) had ASD, 
vs 860 (0.9%) children with unaffected siblings (P 
< .001). MMR vaccination rates (1 dose) were 
84%(n = 78 564) at age 2 years and 92%(n = 86 
063) at age 5 years for children with unaffected 
older siblings, vs 73%(n = 1409) at age 2 years 
and 86%(n = 1660) at age 5 years for children 
with affected siblings. MMR vaccine receipt was not 
associated with an increased risk of ASD at any 
age. 

CONCLUSIONS AND RELEVANCE In this large 
sample of privately insured children with older 
siblings, receipt of the MMR vaccine was not 
associated with increased risk of ASD, 
regardless of whether older siblings had ASD. 
These findings indicate no harmful association 
between MMR vaccine receipt and ASD even 
among children already at higher risk for ASD. 
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Εμβόλια: ευλογία ή κατάρα;; 

 Διάφοροι καλοθελητές, με αδιευκρίνιστα κίνητρα 

αναφέρονται αβασάνιστα και χωρίς στοιχεία σε 

επιπλοκές και βλάβες που μπορεί να προκαλέσουν 

τα εμβόλια.  

 Τέτοιες στάσεις προκαλούν σύγχυση και το 

χειρότερο οδηγούν σε μελλοντική βλάβη εύπιστους 

ανθρώπους και τα παιδιά τους, που παραμένουν 

ανεμβολίαστα και άρα επίνοσα για πολύ σοβαρές 

ασθένειες, που μπορεί δυνητικά να είναι και 

θανατηφόρες. 
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«Δημοσιογραφική» ασάφεια 

 Είναι πολύ δύσκολο να κρίνει κάποιος με τον δημοσιογραφικό τρόπο που 
παρατίθενται τα γεγονότα που βρίσκεται η αλήθεια και αν πάρθηκε κάποια 
απόφαση, σε ποια στοιχεία βασίστηκε ο δικαστής κλπ. 

 Υπάρχουν βέβαια ορισμένες ασάφειες στο άρθρο. Πρώτα από όλα αναφέρεται 
ότι το εμβόλιο χορηγήθηκε στο παιδί στην ηλικία των 9 μηνών (…was provoked 
by the MMR jab he had at aged nine months), ενώ είναι γνωστό ότι χορηγείται 
στην ηλικία των 13-15 μηνών.  

 Επίσης σε άλλο σημείο ότι σταμάτησε να τρώει μόνο του (….A few days after 
that, Valentino stopped using his spoon to eat. We started having to put food 
into his mouth. It was as though he was a baby again…), ενώ είναι αδύνατο 
στην ηλικία των 9 μηνών να τρώει μόνο του με κουτάλι, αυτό γίνεται πολύ 
αργότερα (στην ηλικία 15-18 μηνών). 
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Site που εντοπίστηκε η ανάρτηση 

• http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/ 

• http://expresstime.gr/ 

• http://www.ksipnistere.com/2015/09/blog-post_399.html  

• http://antipliroforisi.blogspot.gr/2015/09/blog-post_88.html 

• www.mynews.gr/ 

• www.axortagos.gr/ 

• http://realbomb.gr/ 

• http://www.makeleio.gr/?p=433522 

• http://mikroskopio.gr/ 
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Καταγγελία σχετικά με ανάρτηση για τα εμβόλια 
 

• Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής 

• 23 Σεπτεμβρίου 2015 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΕΜΒΟΛΙΩΝ 
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Εμβόλια 

Έναντι μικροβίων 
• Τετάνου 

• Διφθερίτιδας 

• Κοκίτη 

• Αιμόφιλου γρίπης τύπου b 

• Μηνιγγιτιδόκοκκου 

• Πνευμονιόκοκκου 

• Φυματίωσης 

 

 

Έναντι ιών 
• Ιλαράς 

• Ερυθράς 

• Παρωτίτιδας 

• Ανεμεβλογιάς 

• Γρίπης 

• Rota ιού 

• Πολιομυελίτιδας 

• Ηπατίτιδας Β 

• Ηπατίτιδας Α 

• Ανθρώπινων θηλωμάτων 
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Ευλογιά  

• Αποκλειστικά ανθρωπονόσος. 
• Θνητότητα: Περίπου το 1/3 των περιστατικών. 
• Οι επιζήσαντες φέρουν ουλές («βλογιοκομμένος») ή άλλες μόνιμες βλάβες 

(τύφλωση, παραμορφώσεις άκρων κ.ά.). 
• Υπήρχε από το 10000 π.Χ. Επέφερε θάνατο σε Φαραώ, κατάρρευση του 

πολιτισμού των Ίνκας και των Αζτέκων και σχεδόν εξαφάνιση των 
υπολοίπων ιθαγενών της ηπείρου Αμερικής. 

• 300 000 000-500 000 000 θάνατοι μέσα στον 20ό αιώνα (50 000 000 
περιστατικά κατ’ έτος τη δεκαετία του 1950). 

• Ο οργανωμένος εμβολιασμός παγκοσμίως επέφερε εξάλειψη της νόσου. 
Τελευταίο περιστατικό το 1977. Το 1980 ο ΠΟΥ ανακήρυξε την Γη 
ελεύθερη από τη νόσο, οπότε δεν χρειαζόταν πλέον να γίνεται ο 
εμβολιασμός. Για κάθε απρόοπτο, φυλάχτηκαν δύο στελέχη του ιού, ένα 
στις ΗΠΑ και ένα στην ΕΣΣΔ. 



Πολιομυελίτιδα 
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Αιμόφιλος Ινφλουέντζας Β - Ηib 

• Πρόγραμμα 
εμβολιασμού 

• 2, 4, 6-8 μηνών 

• 18-24 μηνών 
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πνευμονιο 
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Rotavirus  
Παγκόσμια στοιχεία ανά έτος Ευρωπαϊκά στοιχεία ανά έτος 



Ιός θηλωμάτων του ανθρώπου 

 



ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ 



Μύθος 1 

• Δεν χρειάζονται εμβολιασμοί, γιατί τα νοσήματα για 
το οποία εμβολιάζουμε έχουν εξαφανιστεί, λόγω 
της αλλαγής του τρόπου ζωής και της βελτίωσης 
των συνθηκών υγιεινής 



Μύθος 2 

• Καλύτερα το παιδί να περάσει φυσική νόσηση από 
τη λοίμωξη παρά να εμβολιαστεί 
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Μύθος 3 

• Τα παιδιά εμβολιάζονται πάρα πολύ και πολύ 
σύντομα 
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Μύθος 4 

• Τα εμβόλια περιέχουν πολλά συστατικά που 
διεγείρουν υπέρμετρα το ανοσοποιητικό σύστημα 
των παιδιών 



Μύθος 4α 

• Τα εμβόλια περιέχουν υδράργυρο (θειομερσάλη), 
που βλάπτει τα παιδιά 

Η θειομερσάλη είναι μια ουσία, που περιέχει υδράργυρο. Ο 
υδράργυρος είναι ένα μέταλλο που βρίσκεται φυσικά στο 
περιβάλλον 



Μύθος 5 

• Τα εμβόλια περιέχουν άλλα συστατικά, όπως το 
αλουμίνιο, που μπορεί να βλάψουν τα παιδιά 
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•Το λίγο είναι φάρμακο, 
το πολύ είναι φαρμάκι. 
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Μύθος 6 

• Τα εμβόλια, και ειδικά το εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς-
παρωτίτιδας (MMR), προκαλούν αυτισμό 

 



MMR 
Για κάθε 1.000.000 
εμβόλια 

• 1.000 πυρετικούς 
σπασμούς 

• 30 θρομβοκυττοπενία 

• 10 σοβαρή αναφυλακτική 
αντίδραση 

• 1 εγκεφαλίτιδα (ADEM) 

 

Για κάθε 1.000.000 
νοσήσεις 
• 200 θα πεθάνουν. 

• 100.000 νοσηλεία 

• 90.000 ωτίτιδα 

• 80.000 γαστρεντερίτιδα 

• 50.000 ιογενή (πρωτοπαθή) ή 
βακτηριακή (δευτεροπαθή) 
πνευμονία 

• 5.000 πυρετικούς σπασμούς. 

• 1.000 εγκεφαλίτιδα (ADEM ή 
SPEE). 100 θάνατοι. 200-300 
μόνιμη εγκεφαλική βλάβη 

• 1.000 διάφορα άλλα προβλήματα 
(ηπατίτιδα, μυοκαρδίτιδα, 
θρομβοκυττοπενία ή αποβολή σε 
εγκυμοσύνη) 
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Μύθος 7 

• Τα εμβόλια προωθούνται από τις 
φαρμακοβιομηχανίες λόγω κέρδους 
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Μύθος 8 

• Δεν χρειάζεται να εμβολιάσω το παιδί μου αφού 
εμβολιάζονται τα άλλα παιδιά 
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Μύθος 9 

• Μπορώ να καθυστερήσω τον εμβολιασμό του 
βρέφους μου και θα το εμβολιάσω σε μεγαλύτερη 
ηλικία 
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Μύθος 10 

• Τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή 
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Μύθος 11 

• Τα εμβόλια δεν λειτουργούν 
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Οι δέκα μεγαλύτερες κατακτήσεις του 20ου 
αιώνα στον τομέα της δημόσιας υγείας 

• Εμβόλια 

• Υγεία μητέρας-παιδιού 

• Έλεγχος γεννήσεων 

• Ασφάλεια χρήσης αυτοκινήτων 

• Ασφάλεια χώρου εργασίας 

• Έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων 

• Μείωση θνησιμότητας από καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά 
επεισόδια 

• Ασφαλή και πιο υγιεινά τρόφιμα 

• Φθορίωση πόσιμου νερού 

• Ανάδειξη επικινδυνότητας καπνίσματος 81 



Και το επιμύθιο 

• Ο εμβολιασμός είναι δικαίωμα επιλογής (θετικής ή 
αρνητικής) 

• Είναι αναφαίρετο δικαίωμα των γονιών να 
αποφασίζουν 
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Ο ΦΟΒΟΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ… 



Τι περιέχουν τα εμβόλια 



Additives used in the production of 
vaccines may include 

• suspending fluid (e.g. sterile water, saline, or fluids 
containing protein); 

• preservatives and stabilizers to help the vaccine remain 
unchanged (e.g. albumin, phenols, and glycine); and 

• adjuvants or enhancers to help the vaccine to be more 
effective. 
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Type of Ingredient Examples Purpose 
Preservatives Thimerosal (only in 

multi-dose vials of 
flu vaccine)* 

To prevent contamination 

Adjuvants Aluminum salts To help stimulate the body’s 
response to the antigens 

Stabilizers Sugars, gelatin To keep the vaccine potent 
during transportation and 
storage 

Residual cell culture 
materials 

Egg protein To grow enough of the virus or 
bacteria to make the vaccine  

Residual inactivating 
ingredients 

Formaldehyde To kill viruses or inactivate 
toxins during the 
manufacturing process  

Residual antibiotics Neomycin To prevent contamination by 
bacteria during the vaccine 
manufacturing process 
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Common substances found in vaccines 
include: (1) 

• Aluminum gels or salts of aluminum which are added as adjuvants to help the 
vaccine stimulate a better response. Adjuvants help promote an earlier, more potent 
response, and more persistent immune response to the vaccine. 

• Antibiotics which are added to some vaccines to prevent the growth of germs 
(bacteria) during production and storage of the vaccine. No vaccine produced in the 
United States contains penicillin. 

• Egg protein is found in influenza and yellow fever vaccines, which are prepared 
using chicken eggs. Ordinarily, persons who are able to eat eggs or egg products 
safely can receive these vaccines. 
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Common substances found in vaccines 
include: (2) 

• Formaldehyde is used to inactivate bacterial products for toxoid vaccines, (these 
are vaccines that use an inactive bacterial toxin to produce immunity.) It is also 
used to kill unwanted viruses and bacteria that might contaminate the vaccine 
during production. Most formaldehyde is removed from the vaccine before it is 
packaged. 

• Monosodium glutamate (MSG) and 2-phenoxy-ethanol which are used as 
stabilizers in a few vaccines to help the vaccine remain unchanged when the vaccine 
is exposed to heat, light, acidity, or humidity. 

• Thimerosal is a mercury-containing preservative that is added to vials of vaccine 
that contain more than one dose to prevent contamination and growth of potentially 
harmful bacteria. 
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Παρενέργειες 



ΕΜΒΟΛΙΑ: ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 «Κανένα εμβόλιο δεν είναι 100% 
ασφαλές και 100% αποτελεσματικό». 

 
 Αφού είναι έτσι, γιατί επιμένουμε να κάνουμε τα 

εμβόλια; Σε τι στοχεύουμε; 



ΕΜΒΟΛΙΑ: ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 Α)Τοπικές αντιδράσεις: Οίδημα, πόνος, 
ερυθρότητα.  

 Β)Γενικευμένες αντιδράσεις: Πυρετός, νωθρότητα, 
αδιαθεσία, ανορεξία, εμετοί, έντονο-παρατεταμένο 
κλάμα, εξάνθημα, σπασμοί(πυρετικοί),υποτονικό 
επεισόδιο, παροδική πτώση της ανοσίας. 

 Γ)Αλλεργικές αντιδράσεις 



  Συσχέτιση με ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμός βεβαιότητας 

DTaP Απόρριψη συσχέτισης με ΣΔ Ι 

Ηπατίτιδα Α Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ΙΘΠ) Μέτρια (μία μελέτη σε 5 

HMOs των ΗΠΑ) 

Ηπατίτιδα Β Απόρριψη συσχέτισης με σκλήρυνση κατά πλάκας 

Γρίπης  Γαστρεντερικές διαταραχές σε βρέφη,  

πυρετικοί σπασμοί 

Μέτρια 

MMR Απόρριψη συσχέτισης με αυτισμό 

Πυρετικοί σπασμοί 

Παροδική αρθραλγία 

ΙΘΠ 

Αναφυλακτική αντίδραση σε αλλεργικά άτομα 

 

Υψηλή 

Μέτρια 

Υψηλή 

Υψηλή 

Μηνιγγιτιδοκοκκικά 

εμβόλια 

Αναφυλακτική αντίδραση σε αλλεργικά άτομα Μέτρια 

Εμβόλια ροταϊού  Εγκολεασμός Μέτρια 

Εμβόλιο 

ανεμευλογιάς 

Σοβαρές επιπλοκές σε άτομα με ανοσοανεπάρκεια 

Αναφυλακτική αντίδραση 

ΙΘΠ σε παιδιά 11-17 ετών 

Υψηλή 

Υψηλή 

PCV13 Πυρετικοί σπασμοί Μέτρια 

DTaP, HBV, HAV, 

MMR, Hib, Polio  

Απόρριψη συσχέτισης με τη λευχαιμία 

 της παιδικής ηλικίας  Maglione MA et al Pediatrics 2014 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ 



Εμβόλια 

 Αφορούν ασθένειες πολύ πιο σοβαρές απ’ ότι νομίζει ο 
κόσμος (συχνά θανατηφόρες). 

 Ο εμβολιασμός προστατεύει τα παιδιά. Είναι γρήγορος, 
απλός και σίγουρος.  

 Όσο πιο πολλά παιδιά εμβολιάζονται, τόσο σπανιότερα 
εμφανίζεται η νόσος.  

 

93 



94 



Συχνότητα Βρεφικής 
Θνησιμότητας 
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Κατά κεφαλή εισόδημα 
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*ευλογιά, διφθερίτιδα, κοκίτη, τέτανο, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, 

παρωτίτιδα, αιμόφιλο γρίπης τύπου b  

ΗΠΑ Κύπρος 

Ετήσια θνητότητα στη 
διάρκεια του 20ου αιώνα* 

1.100.000 ~3.000 

Σύνολο θανάτων (2010) 2.500.000 5.200 
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Έτη 
Βρεφική 
θνησιμότητα 

Έτη 
Βρεφική 
θνησιμότητα 

1950–1955         152 (1/7) 2000–2005 52 

1955–1960 136 2005–2010 47 

1960–1965 116 2010–2015 43 

1965–1970 100 2015–2020           40 (1/25) 

1970–1975 91 2020–2025 37 

1975–1980 83 2025–2030 34 

1980–1985 74 2030–2035 31 

1985–1990 65 2035–2040 28 

1990–1995 61 2040–2045 25 

1995–2000 57 2045–2050           23 (1/45) 

Παγκόσμια ιστορική και προβλεπόμενη βρεφική 
θνησιμότητα (1950–2050) - Έκδοση ΟΗΕ 2008 
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Εξηγείται από: 

•Μείωση βρεφικής 
θνησιμότητας και 
(συνεπώς) αύξηση  
του μέσου όρου 
ζωής 
 

 

Πρόσβαση σε 
καθαρό νερό 

Μείωση πείνας 
Ιατροφαρμακευτική 

τεχνολογία 
Αντιβιοτικά 
Εμβόλια 
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Αξιόπιστοι διαδικτυακοί χώροι για γονείς 


