
Είναι επικίνδυνα τα εμβόλια;  
Το αντιεμβολιαστικό κίνημα 
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Το αντι-εμβολιαστικό κίνημα 

• Τα εμβόλια αίτιο παρενεργειών & νόσων  π.χ.  

• αυτοάνοσα, νευροψυχιατρικά, επιληψίας, λιποθυμία, SIDS 

• Βλάβη από πρόσθετες ουσίες 

• ανοσοενισχυτικά, συντηρητικά κ.α 

• Υπερφορτώνουν το ανοσιακό σύστημα  



Το αντι-εμβολιαστικό κίνημα 

• Εξαφάνιση νοσημάτων -> γιατί εμβόλια; 

• Υποχρεωτικός εμβολιασμός & παραβίαση ατομικών 

ελευθεριών 

• Κέρδη εταιρειών, οικονομικά οφέλη γιατρών 

• Εναλλακτικές μορφές ιατρικής, διατροφή μπορεί να 

ενισχύσουν ανοσία χωρίς εμβόλια 



• 7 of the 10 least confident countries in Europe (Ελλάδα 5η από το τέλος!!!) 

• France -> 41% disagree that vaccines are safe 

• Roman catholics, > 65 yrs (+) sentiment 

• High level of schooloing & access to healthcare service -> lower rates of (+) sentiment   



Αντίληψη κινδύνου   



Εμβόλιο γρίπης & εγκυμοσύνη!! 
Προστασία & για το μωρό!!!   



MMR & αυτισμός 

• 1998 - Wakefield - case series: 12 παιδιά με IBD & 
regressive developmental delay 

• Υπόθεση: αίτιο το MMR μέσω εντερικής 
δυσλειτουργίας  

• 2004 – 10/13 authors published a formal retraction 

• 2010 - Lancet retracts study 

• 2011 – έρευνα του BMJ-> η μελέτη = “an elaborate 
fraud”  

• Wakefield’s medical license is revoked 

 



MMR & αυτισμός 



MMR & timing 



IOM -> MMR & αυτισμός, 1998-2015 
> 22 studies, NEJM, Lancet, JAMA, Vaccine 

Institute of Medicine reviewed the body of literature and 

found that the evidence favors the rejection of a casual 

relationship between the MMR vaccine and autism. 

Institute of Medicine.  Immunization Safety Review: Vaccines and Autism.  Washington, DC:  
National Academy Press, 2004. http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10997 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10997


IOM -> thimerosal & αυτισμός, 1998-2015 
> 12 studies, NEJM, JAMA, PNAS, Pediatrics 

Institute of Medicine reviewed the body of literature and 

found that the evidence favors the rejection of causal 

relationship between thimerosal-containing vaccines 

and autism. 

 

Institute of Medicine.  Immunization Safety Review: Vaccines and Autism.  Washington, DC:  
National Academy Press, 2004. http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10997 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10997


Δανία -> μελέτη > 500,000 παιδιά 



Δανία -> μελέτη > 500,000 παιδιά 

Madsen et al. NEJM 2002 



USA -> μελέτη case-control 

DeStefano et al. Pediatrics 2004 



VAXXED & TRIBECA FILM FESTIVAL 



Thimerosal & αυτισμός 
καμία συσχέτιση 



Thimerosal -> δεν υπάρχει πλέον 
στα περισσότερα εμβόλια 

• Denmark, abandoned thimerosal as a preservative in 1991  

•  in the disease beginning several years later 



Ανοσοενισχυντικά (adjuvants) 
 

• Aluminum salts -> Τεκμηριωμένη ασφάλεια, 70 έτη 

• Monophosphoryl lipid A -> 1 εμβόλιο ασφάλεια σε 

μεγάλες προοπτικές μελέτες 



Υπερφόρτωση του ανοσιακού? 
Κάθε ημέρα εκτιθέμεθα σε αντιγόνα!!! 

Ανώτερο αναπνευστικό 

“ …Ιογενής λοίμωξη εκθέτει ένα παιδί σε 4-10 αντιγόνα 

& μια στρεπτοκοκκική λοίμωξη φάρυγγα σε 25-50.” 

 

 
Institute of Medicine.  Immunization Safety Review: Vaccines and Autism.  Washington, DC:  

National Academy Press, 2004. http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10997 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10997


Υπερφόρτωση του ανοσιακού? 
Κάθε ημέρα εκτιθέμεθα σε αντιγόνα!!! 

• Το μέσο παιδί θα μπορούσε να ανταποκριθεί 

επαρκώς σε 10,000 αντιγόνα σε μία έκθεση  

 

• 10 εμβολιασμοί χρησιμοποιούν 0.1% της 
ανοσιακής ικανότητας ενός παιδιού 

 

 

Institute of Medicine.  Immunization Safety Review: Vaccines and Autism.  Washington, DC:  
National Academy Press, 2004. http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10997 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10997


Πολύ λιγότερα αντιγόνα πλέον  

στα εμβόλια!!! 

 

 

Offit P, et al. Pediatrics 109, 124-129 (2002) 



? Guillain-Barre ́ & εμβόλιο γρίπης 
1993-2011,Καναδάς 

Kwong, JC et al. Lancet Infect Dis 2013; 13: 769–76 

1·03 GBS per million vaccinations 

17·2 GBS per million influenza 



• ΗΠΑ --> 3,000-6,000 άτομα κατ’έτος με GBS 

  1-2 / 100,000 πληθυσμού 

• μεγάλες μελέτες «συσχέτισης» με εμβόλιο 

  1-2 / 1,000,000 εμβολιασθέντες  

 

 
  

? Guillain-Barre ́ & εμβόλιο 



Προκαλούν τα εμβόλια χρόνια νόσο; 

• Διαβήτη, Αλλεργίες/άσθμα, SIDS, MS 

• Τουλάχιστον 10 μεγάλες μελέτες λένε OXI 

• NEJM, VACCINE, Pediatrics 

 



Υπάρχουν παρενέργειες  
από τα εμβόλια;   

 

• Παροδικές και υποχωρούν γρήγορα 

– Ήπιος πόνος στην περιοχή της ένεσης 

– Ήπιος ερεθισμός, οίδημα 

– Ήπιο πυρέτιο, κεφαλαλγία, ανορεξία 

– Πολύ σπάνια αλλεργία ή σοβαρές επιπλοκές 

– ΠΡΟΣΟΧΗ στα ζωντανά εξασθενημένα 

 



Εμβόλιο polio, δεδομένα ΗΠΑ 

https://vaccines.procon.org/ 



Εμβόλιο ιλαράς 2000-13-> πρόληψη  
15.6 εκατομμυρίων θανάτων παγκοσμίως 



Το αντι-εμβολιαστικό κίνημα -> 
συνέπειες! 



Το αντι-εμβολιαστικό κίνημα -> 
συνέπειες! 



Το αντι-εμβολιαστικό κίνημα -> 
συνέπειες! Ιλαρά 2010, 2015 



Το αντι-εμβολιαστικό κίνημα -> 
συνέπειες! Ιλαρά 2010, 2015 



Το αντι-εμβολιαστικό κίνημα -> συνέπειες! 
Ιλαρά 2017, Ευρώπη > 15,000, 43 θάνατοι 



Επαγγελματίες υγείας & ρόλος  





Επαγγελματίες υγείας - 
ο ρόλος τους κρίσιμος 



Ποια είναι η λύση; 

Lytras T et al. Human Vaccines & Immunotherapeutics 2016 



• Το ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό έχει ηθικό καθήκον 

να προστατεύσει τους 

ασθενείς του από τη μετάδοση 

νόσων  

• στο νοσοκομείο και  

• στο ιατρείο. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  
& ΗΘΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ 



Γενικό κοινό – απάντηση στους 

φόβους, ενίσχυση επικοινωνίας 



Εμβόλια παιδιών - γονείς 

• Ακούστε προσεκτικά & με σεβασμό 

• Με ειλικρίνεια απαντήστε ερωτήσεις για 

γνωστούς/άγνωστους κινδύνους-παρενέργειες 

• Όχι μεμονωμένα αλλά σε σχέση με όφελος 

• Συζητήστε εμβόλια ένα προς ένα 

•  πόνο, πιθανότητες ΑΕ 

• Μιλήστε τους σε κάθε επίσκεψη για τα εμβόλια 





 

 

ΑΝΟΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΕΛΗΣ 



Απόρριψη των μύθων 



Pandemic peak 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Τα εμβόλια είναι ασφαλή 

• Τα εμβόλια δεν συνδέονται με αυτισμό 

• Λίγες οι πραγματικές ανεπιθύμητες ενέργειες-πολύ 

σημαντικό το όφελος σε σχέση με την νόσο 

• Το αντιεμβολιαστικό κίνημα έχει οδηγήσει σε 

επάνοδο επιδημιών από «εξαφανισμένα» νοσήματα 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2) 

• Ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης 

–  ενίσχυση υποστήριξης εμβολίων από επαγγελματίες 

υγείας 

–  επιπέδου γνώσεων στον γενικό πληθυσμό με έμφαση στην 

ακρίβεια της πληροφόρησης, σημασία των νόσων 

• Προληπτική δράση του εμβολιασμού 

–  επιπέδου γνώσεων στους δημοσιογράφους, media 

– Βελτίωση της επικοινωνίας αβεβαιοτήτων  

– Οικοδόμηση εμπιστοσύνης με το κοινό 






