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Εμβολιασμένος(-η) - προστατευμένος(-η):
στον βρεφονηπιακό σταθμό και στην υπηρεσία
βοήθειας για τις μητέρες
Αγαπητοί γονείς!
Το παιδί σας επισκέπτεται για πρώτη φόρα έναν βρεφονηπιακό σταθμό (Kita) ή μια υπηρεσία
βοήθειας για τις μητέρες. Εξασφαλίστε στο παιδί σας την απαραίτητη ασφάλεια, με το να το
προστατέψετε, όσο το δυνατόν καλύτερα, από πολλές μεταδοτικές ασθένειες.

Εμβολιασμένος(-η) - προστατευμένος(-η): Ασφάλεια για το παιδί σας και για τους άλλους
Κυρίως παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας, είναι επιρρεπή σε πολλές εύκολα
μεταδιδόμενες ασθένειες. Γι' αυτό θα πρέπει πριν από την είσοδο σε έναν βρεφονηπιακό
σταθμό ή μια υπηρεσία βοήθειας για τις μητέρες να ελέγξετε την τρέχουσα προστασία
εμβολιασμού του παιδιού σας και ενδεχομένως να (ξανά)εμβολιάσετε το παιδί σας!
Με τον εμβολιασμό προστατεύετε το παιδί σας. Πέραν τούτου ωστόσο αναλαμβάνετε και μια
κοινωνική ευθύνη: Κατά κανόνα τα εμβολιασμένα παιδιά δεν μεταδίδουν μια ασθένεια σε άλλα
παιδιά και έτσι παρέχουν ασφάλεια σε εκείνα, που π.χ. είναι ακόμα πολύ μικρά για να λάβουν
το εμβόλιο της ιλαράς ή λόγω ανοσολογικής ανεπάρκειας, δεν μπορούν να εμβολιαστούν.
Ακόμα και οι μη εμβολιασμένες έγκυες μητέρες και τα αγέννητα παιδιά τους προστατεύονται
έτσι.

Το εμβόλιο κατά της ιλαράς – γιατί είναι τόσο σημαντικό;
Η ιλαρά δεν είναι ακίνδυνη Η ιλαρά εξασθενεί την άμυνα του οργανισμού για πολλούς
μήνες. Μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για πολλές άλλες μολύνσεις, όπως για παράδειγμα
πνευμονίες ή ωτίτιδες. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η εγκεφαλίτιδα, η οποία παρουσιάζεται σε
περίπου ένα ανά 1000 άρρωστα παιδιά και μπορεί να αφήσει μόνιμες βλάβες.
Η ιλαρά είναι υψηλά μεταδιδόμενη. Ο ιός της ιλαράς μπορεί να μεταδοθεί εύκολα από
άνθρωπο σε άνθρωπο, π.χ. ήδη με την ομιλία. Η μετάδοση είναι δυνατή ήδη 3-5 ημέρες πριν
από το ξέσπασμα του τυπικού εξανθήματος.
Νόμος περί προστασίας από ιλαρά. Παιδιά που έχουν συμπληρώσει το πρώτο έτος,
δηλαδή είναι 12 μηνών και άνω και δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν εμβολιαστεί
επαρκώς κατά της ιλαράς, ενδέχεται να μην γίνουν δεκτά σε βρεφονηπιακό
σταθμό ή υπηρεσία βοήθειας για τις μητέρες. Εξαιρούνται παιδιά με ιατρικά
πιστοποιημένη ανοσία ή μόνιμη ιατρική αντένδειξη. Περισσότερες
πληροφορίες στο www.masernschutz.de.

Δεν προλάβατε τον εμβολιασμό; Κανένα πρόβλημα!
Εμβολιασμοί που δεν πρόλαβαν να γίνουν, μπορούν ανά πάσα στιγμή να αναπληρωθούν.
Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία και ανανεώστε την προστασία εμβολιασμού του παιδιού σας,
αλλά και όλης της οικογένειάς σας.
Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια όλων των συνιστώμενων εμβολιασμών, ελέγχεται
συνεχώς αυστηρά από κρατικές υπηρεσίες. Η χρησιμότητα αυτών των εμβολιασμών
υπερισχύει κατά πολύ των περιορισμένων κινδύνων.
Για ερωτήσεις σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού, θα σας ενημερώσουν ευχαρίστως ιατροί
σε όλη τη Βαυαρία και η Υγειονομική Υπηρεσία σας. Ενημερωμένες και λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό, θα βρείτε και στο διαδίκτυο στη σελίδα
www.impfen.bayern.de.

