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ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ 

(WHO, April 2017, www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0004/281524/Myths-

Facts_about_Imm.pdf?ua=1) 

 
ΜΥΘΟΣ: Τα λνζήκαηα πνπ πξνιακβάλνληαη κε εκβνιηαζκό έρνπλ ζρεδόλ 

εμαιεηθζεί ζηε ρώξα καο, νπόηε δελ ππάξρεη ιόγνο εκβνιηαζκνύ θαη 

επέλδπζεο ζηα εκβόιηα = ΛΑΘΟΣ 

 
 

ΜΥΘΟΣ: Τα εκβόιηα ζεωξνύληαη όηη δελ είλαη αζθαιή= ΛΑΘΟΣ 

 
 

ΜΥΘΟΣ: Τα εκβόιηα (ηδίωο ην MMR) πξνθαινύλ απηηζκό= ΛΑΘΟΣ 

ΑΛΗΘΕΙΑ 
 Πξάγκαηη, ηα λνζήκαηα πνπ πξνιακβάλνληαη κε εκβνιηαζκό (ινηκώμεηο) έρνπλ 

γίλεη ζπάληα ζε πνιιέο ρώξεο, σζηόζν εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ. 

 Παξά ην πςειό πνζνζηό ησλ αηόκσλ (παηδηώλ) πνπ εκβνιηάδνληαη ζηελ Διιάδα, 

ε εκβνιηαζηηθή θάιπςε δελ είλαη αθόκε πιήξεο ζην 100%, νπόηε ππάξρνπλ 

αθόκε αξθεηά επίλνζα άηνκα πνπ θηλδπλεύνπλ λα λνζήζνπλ (κεξηθώο 

εκβνιηαζκέλα ή αλεκβνιίαζηα), όπσο ζπκβαίλεη κε ηελ ηιαξά. 

 Τα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ αλαθεξζεί θξνύζκαηα ηιαξάο ζε πεξηνρέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε παξαδνζηαθά πςειή εκβνιηαζηηθή θάιπςε. 

ΑΛΗΘΕΙΑ 
 Η θπθινθνξία ησλ εκβνιίσλ επηηξέπεηαη εθόζνλ δηαζθαιηζηεί όηη πιεξνύληαη 

πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πνηόηεηαο, όπσο απηέο νξίδνληαη από ηνπο 

αξκόδηνπο εζληθνύο θαη δηεζλείο νξγαληζκνύο (WHO, FDA, ΔΟΦ). 

 Τόζν ζηε ρώξα καο όζν θαη δηεζλώο ππάξρεη ζπλερήο θαη απζηεξή θαηαγξαθή 

ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ ησλ εκβνιίσλ θαη δελ ππάξρνπλ επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηε ζύλδεζε ησλ εκβνιίσλ κε ηελ αλάπηπμε 

αιιεξγηθώλ, απηνάλνζσλ ή/θαη αλαπλεπζηηθώλ λνζεκάησλ αξγόηεξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ελόο αηόκνπ. 

ΑΛΗΘΕΙΑ 
 Γελ ππάξρνπλ επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηε ζύλδεζε κεηαμύ 

ελόο εκβνιίνπ [π.ρ. γηα ηελ ηιαξά-εξπζξά-παξσηίηηδα (MMR) ή άιινπ εκβνιίνπ] 

κε ηελ πξόθιεζε απηηζκνύ ή δηαηαξαρώλ απηηζηηθνύ θάζκαηνο 

 Γεκνζηεύζεηο πξνεγνύκελσλ εηώλ, ζηε ζπλέρεηα κε κειέηεο θαη καθξνρξόληα 

παξαθνινύζεζε, απνδείρηεθε όηη ήηαλ αλππόζηαηεο θαη παξαπιαλεηηθέο, ρσξίο 

επηζηεκνληθή βάζε. 

Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο Επηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο 

Γξαθείν Ννζεκάηωλ πνπ πξνιακβάλνληαη κε Εκβνιηαζκό 

 

 



 2 

ΜΥΘΟΣ: Η ηαπηόρξνλε ρνξήγεζε ζε έλα άηνκν (ηδίωο παηδί) 

πεξηζζόηεξωλ ηνπ ελόο εκβνιίωλ (πνιπδύλακα) απμάλεη ηνλ θίλδπλν 

εθδήιωζεο αλεπηζύκεηωλ θαη ππεξθόξηωζεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο= ΛΑΘΟΣ 

 

 

ΜΥΘΟΣ: Τα εκβόιηα πεξηέρνπλ πδξάξγπξν, πνπ είλαη επηθίλδπλε νπζία γηα 

ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό= ΛΑΘΟΣ 

 
 

 

ΜΥΘΟΣ: Τα λνζήκαηα δε ζα κεηαδίδνληαη εάλ εμαζθαιίζνπκε ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο πγηεηλήο= ΛΑΘΟΣ 

 

 

 

 

 

ΑΛΗΘΕΙΑ 
 Δπηζηεκνληθά δεδνκέλα απνδεηθλύνπλ όηη ε ηαπηόρξνλε ρνξήγεζε εκβνιίσλ δελ 

επηβαξύλεη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ηνπ παηδηνύ ή ηνπ ελήιηθα. 

 Καζεκεξηλά, κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε δηαηξνθή, εξρόκαζηε ζε επαθή κε πιήζνο 

αληηγόλσλ (μέλεο νπζίεο πξνο ηνλ νξγαληζκό) πνπ επηδξνύλ ζην αλνζνπνηεηηθό 

ζύζηεκα. 

 Έλα παηδί εθηίζεηαη ζε πνιύ πεξηζζόηεξα αληηγόλα ζηα πιαίζηα ελόο θνηλνύ 

θξπνινγήκαηνο ή κίαο ίσζεο ζπγθξηηηθά κε εθείλα ησλ εκβνιίσλ 

 Τα πνιπδύλακα εκβόιηα έρνπλ ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: α) κηθξόηεξνο αξηζκόο 

δόζεσλ-ιηγόηεξεο επηζθέςεηο ζηνλ θιηληθό ηαηξό-«θέξδνο» ζε ρξόλν θαη ρξήκα, 

β) εύθνιε θαη ιηγόηεξν επώδπλε ρνξήγεζε θαη γ) θαιύηεξε εθαξκνγή ηνπ 

Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Δκβνιηαζκώλ. 

ΑΛΗΘΕΙΑ 
 Η ζεηνκεξζάιε είλαη κία νξγαληθή νπζία πνπ πεξηέρεη πδξάξγπξν θαη πξνζηίζεηαη 

ζε ακειεηέα πνζόηεηα θαη ζε πνιύ ιίγα εκβόιηα σο ζπληεξεηηθό. 

 Ο πδξάξγπξνο είλαη έλα ζηνηρείν ηεο θύζεο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ αέξα, ζην λεξό 

θαη ζην έδαθνο. 

 Γελ ππάξρνπλ επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη ε πνζόηεηα ηεο 

ζεηνκεξζάιεο πνπ πεξηέρεηαη ζηα εκβόιηα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία. 

ΑΛΗΘΕΙΑ 
 Πνιιέο ινηκώμεηο (π.ρ. ηιαξά, θνθθύηεο, πνιηνκπειίηηδα), κπνξνύλ λα 

κεηαδνζνύλ αλεμάξηεηα από ην πόζν θαζαξνί είκαζηε. 

 Οη θαιέο ζπλζήθεο πγηεηλήο (πιύζηκν ρεξηώλ, θαζαξό λεξό & αεξηζκόο ρώξσλ) 

ζπκβάιινπλ κόλνλ ζηελ πξνζηαζία από ηελ έθζεζε ζε ινηκνγόλνπο παξάγνληεο, 

δελ πξνζηαηεύνπλ από ηε ινίκσμε/λόζεζε ή ηηο επηπινθέο ηεο εάλ θάπνηνο 

εθηεζεί, όπσο θάλνπλ ηα εκβόιηα. 

 Δάλ νη άλζξσπνη ζηακαηήζνπλ λα εκβνιηάδνληαη, ινηκώμεηο πνπ έρνπλ γίλεη 

ζπάληεο, όπσο ε πνιηνκπειίηηδα θαη ε ηιαξά, ζα εκθαληζζνύλ μαλά γξήγνξα. 
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ΜΥΘΟΣ: Τα πνιπδύλακα εκβόιηα έλαληη ηεο δηθζεξίηηδαο, ηνπ ηεηάλνπ, 

ηνπ θνθθύηε θαη ηεο πνιηνκπειίηηδαο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ην ζύλδξνκν 

ηνπ αηθληδίνπ βξεθηθνύ ζαλάηνπ= ΛΑΘΟΣ 

 

 

 

ΜΥΘΟΣ: Είλαη πξνηηκόηεξε ε αλνζνπνίεζε κέζω ηεο θπζηθήο λόζεζεο 

παξά κέζω ηωλ εκβνιίωλ= ΛΑΘΟΣ 
 

 

 

ΜΥΘΟΣ: Τα λνζήκαηα πνπ πξνιακβάλνληαη κε ηα εκβόιηα ζηελ παηδηθή 

ειηθία αθνξνύλ κόλνλ «αηπρή» γεγνλόηα ηεο δωήο= ΛΑΘΟΣ 

 

 
 

 
 
 
 

ΑΛΗΘΕΙΑ 
 Γελ ππάξρεη αηηηνινγηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ρνξήγεζεο απηώλ ησλ εκβνιίσλ 

θαη ηνπ αηθληδίνπ βξεθηθνύ ζαλάηνπ. 

 Τα εκβόιηα απηά ρνξεγνύληαη ζε ειηθία πνπ ηα βξέθε βξίζθνληαη ζε θίλδπλν 

εκθάληζεο ηνπ ζπλδξόκνπ ηνπ αηθληδίνπ βξεθηθνύ ζαλάηνπ. 

 Γεισζέληα πεξηζηαηηθά ζπλδξόκνπ αηθληδίνπ βξεθηθνύ ζαλάηνπ αθνξνύλ 

ηπραία ζπγρνξήγεζε εκβνιίσλ θαη ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβνύλ νύησο ή άιισο. 

ΑΛΗΘΕΙΑ 
 Η αλνζηαθή απάληεζε ζηα εκβόιηα είλαη όκνηα κε εθείλε πνπ παξάγεηαη κέζσ ηεο 

θπζηθήο λόζεζεο. 

 Οη ζπλέπεηεο ηεο αλνζίαο κέζσ θπζηθήο λόζεζεο κπνξεί λα είλαη νιέζξηεο, 

όπσο: α) δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε (ινίκσμε από Haemophilus influenzae ηύπνπ 

b), β) γελεηηθέο αλσκαιίεο (ζπγγελήο ινίκσμε από ηό εξπζξάο), γ) θαξθίλνο ηνπ 

ήπαηνο (ινίκσμε από ηό επαηίηηδαο Β) ή δ) αθόκε θαη ζάλαηνο (ινίκσμε από ηό 

ηιαξάο). 

ΑΛΗΘΕΙΑ 
 Τα λνζήκαηα πνπ πξνιακβάλνληαη κε ηα εκβόιηα κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ θαη 

δελ απνηεινύλ απιά θαη κόλνλ έλα γεγνλόο ηεο δσήο. 

 Τα λνζήκαηα πνπ πξνιακβάλνληαη κε ηα εκβόιηα είλαη ζνβαξά θαη κπνξεί λα 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ζνβαξέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηόζν ζηα παηδηά όζν θαη 

ζηνπο ελήιηθεο, όπσο πλεπκνλία, εγθεθαιίηηδα, ηύθισζε, δηάξξνηα, ινηκώμεηο 

απηηνύ, ζύλδξνκν ζπγγελνύο εξπζξάο, αθόκε θαη ζάλαην. 

 Τα ζπκβάληα απηά κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ κε ηα εκβόιηα. Ο κε εκβνιηαζκόο 

έλαληη απηώλ ησλ λνζεκάησλ αθήλεη ηα άηνκα αδηθαηνιόγεηα επίλνζα. 

 Τα εκβόιηα θνζηίδνπλ ιηγόηεξν από ηηο δηάθνξεο δξάζεηο επηδεκηθνύ 

πεξηνξηζκνύ, όπσο είλαη ε εθαξκνγή απνκόλσζεο ηνπ αζζελνύο (θαξαληίλα), ε 

ηαπηνπνίεζε ησλ ηώλ θ.α. 
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ΜΥΘΟΣ: Πνιιά άηνκα πνπ δελ εκβνιηάζηεθαλ ζην παξειζόλ δηάγνπλ κία 

δωή πγηή θαη καθξνρξόληα. Οπόηε, δελ ππάξρεη πξαγκαηηθά αλάγθε ηωλ 

εκβνιίωλ= ΛΑΘΟΣ 

 

 
 

ΜΥΘΟΣ: Τα άηνκα πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί αληηκεηωπίδνπλ πεξηζζόηεξα 

αιιεξγηθά, απηνάλνζα θαη αλαπλεπζηηθά λνζήκαηα ζπγθξηηηθά κε εθείλα 

πνπ δελ έρνπλ εκβνιηαζζεί= ΛΑΘΟΣ 

 

 

ΜΥΘΟΣ: Τα εκβόιηα ωο έλα βαζκό είλαη ππεύζπλα γηα ηελ αύμεζε ηεο 

επίπηωζεο ηωλ δηαθόξωλ κνξθώλ θαξθίλνπ ζε παγθόζκην επίπεδν= 

ΛΑΘΟΣ 

 

ΑΛΗΘΕΙΑ 
 Πξηλ ηελ θαζηέξσζε ηνπ εκβνιίνπ γηα ηελ ηιαξά, πάλσ από ην 90% ηνπ 

πιεζπζκνύ είρε κνιπλζεί κέρξη ηελ ειηθία ησλ 10 εηώλ. 

 Πεξίπνπ 1 ζηηο 1000 πεξηπηώζεηο ηιαξάο νδεγνύλ ζην ζάλαην. 

 Πνιινί από εθείλνπο πνπ επηβίσζαλ από ηε λόζν ππνθέξνπλ από ζνβαξέο θαη 

ελίνηε καθξνρξόληεο επηπινθέο. 

 Αθόκε θαη εάλ ηα λνζήκαηα πνπ πξνιακβάλνληαη κε ηα εκβόιηα κπνξεί λα έρνπλ 

θαη ήπηα θιηληθή εηθόλα, είλαη θαιύηεξα λα πξνιακβάλνληαη, θαζώο θαλείο δελ 

γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ πόζν ζνβαξά ή όρη ζα ηνλ πξνζβάιιεη θάζε αζζέλεηα 

ΑΛΗΘΕΙΑ 
 Τα εκβόιηα «δηδάζθνπλ» ην αλνζηαθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ πώο λα αληηδξάζεη 

ζε ζπγθεθξηκέλα αληηγόλα. Γελ αιιάδνπλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Γελ ππάξρνπλ επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηε ζύλδεζε ησλ 

εκβνιίσλ κε ηελ αλάπηπμε αιιεξγηθώλ, απηνάλνζσλ θαη αλαπλεπζηηθώλ 

λνζεκάησλ αξγόηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελόο αηόκνπ. 

ΑΛΗΘΕΙΑ 
 Τα εκβόιηα δελ πξνθαινύλ θαξθίλν. 

 Τν εκβόιην έλαληη ηνπ ηνύ ησλ αλζξσπίλσλ θνλδπισκάησλ (HPV) πξνζηαηεύεη 

έλαληη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. 

 Η παγθόζκηα αύμεζε ησλ πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα 

νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, όπσο ν ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο, ε αύμεζε 

ηνπ πξνζδόθηκνπ επηβίσζεο, νη θαιύηεξεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θιπ. 


