οικονομικοι παλμοι
Ἐμβολιασμὸς σὲ παιδιὰ καὶ ἐνήλικες.
Γαλήνη Φούρα, δημοσιογράφος.
Δύο παρεμβάσεις εἶχαν τὴν μεγαλύτερη ἐπίπτωση στὴ
δημόσια ὑγεία, σύμφωνα μὲ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση
Ὑγείας: τὸ καθαρὸ νερὸ καὶ τὰ ἐμβόλια. Μὲ τὰ ἐμβόλια
ἡ εὐλογιὰ ἐξαλείφθηκε, ἡ πολιομυελίτιδα ἐξαφανίσθηκε
στὸ δυτικὸ ἡμισφαίριο. Ἡ ἱλαρὰ τέθηκε ὑπὸ ἔλεγχο στὶς
Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ πολλὲς περιοχὲς τῆς Εὐρώπης.
Ὁ τέτανος, ἡ διφθερίτιδα, ἡ ἐρυθρά, ἡ μηνιγγίτιδα καὶ
ὁ καρκίνος τοῦ ἥπατος, λόγῳ ἡπατίτιδας Β, ὑπέστησαν
δραματικὴ μείωση…
Ἡ εὐλογιά, ποὺ μέχρι τὰ τέλη τοῦ 1960 εἶχε σκοτώσει
δυὸ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους, ἐξαλείφθηκε μετὰ τὸ 1979
ὕστερα ἀπὸ μία μεγάλη καμπάνια μαζικοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ὁ
ἀριθμὸς τῶν περιστατικῶν πολιομυελίτιδας μειώθηκε ἀπὸ
τριακόσιες χιλιάδες ἐτησίως τὴν δεκαετία τοῦ 1980, σὲ δύο
χιλιάδες τὸ 2002. Τὰ δύο τρίτα τῶν ἀναπτυσσόμενων χωρῶν
ἔχουν ἐξαλείψει τὸ νεογνικὸ τέτανο. Ἀπὸ τὸ 2000 ἕως τὸ
2006 ὁ ἐμβολιασμὸς μείωσε σημαντικὰ τοὺς θανάτους
λόγῳ ἱλαρᾶς κατὰ 68%. Κατόπιν αὐτῶν, ἡ ἐπιδημικὴ
ἔξαρση τῆς ἱλαρᾶς στὴ χώρα μας ἀνησύχησε καὶ αἰφνιδίασε
τοὺς γονεῖς. Παρὰ τὴν κοινὴ ἀντίληψη ὅτι πρόκειται γιὰ μιὰ
ἀκίνδυνη “παιδικὴ” ἀσθένεια, πολλοὶ συνειδητοποίησαν
ὅτι δὲν εἶναι πάντα τόσο ἀθώα, ἀφοῦ μπορεῖ νὰ προκαλέσει
σοβαρότατες ἐπιπλοκές, ὅπως ἡ ἐγκεφαλίτιδα. Καὶ αὐτὴ ἡ
ἰογενὴς λοίμωξη θὰ μποροῦσε νὰ ἐξαλειφθεῖ ἀπὸ τὸ 2010,
ἂν ὅλοι οἱ γονεῖς ἐμβολίαζαν τὰ παιδιά τους. Ὑπάρχουν
ἀρρώστιες, ποὺ σχεδὸν ἔχουν ἐξαφανιστεῖ σὲ χῶρες, ὅπου
ὁ ἐμβολιασμὸς εἶναι μαζικός. Ἀντίθετα, ὅταν σημειώθηκε
καμπὴ στὸν ἐμβολιασμό ἐμφανίστηκαν ἀσθένειες ποὺ
εἶχαν ἐξαφανιστεῖ…
Τὰ ἐπιδημιολογικὰ στοιχεῖα, ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κέντρο
Πρόληψης καὶ Ἐλέγχου Νοσημάτων, δὲν καθησυχάζουν
κανένα. Ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 2016 ἕως τὸ τέλος
Ἰουλίου τοῦ 2017 εἶχαν καταγραφεῖ περισσότερα ἀπὸ
17.000 ἐπιβεβαιωμένα κρούσματα ἱλαρᾶς καὶ 40 θάνατοι
στὶς τριάντα χῶρες-μέλη. Τοὺς ἑφτὰ πρώτους μῆνες τοῦ
2017, νόσησαν πενταπλάσιοι ἄνθρωποι σὲ σχέση μὲ τὸ
ἴδιο διάστημα τοῦ 2016.
Στὴν Ἑλλάδα, σπάνια οἱ γονεῖς ἀρνοῦνται νὰ
ἐμβολιάσουν τὰ παιδιά τους. Ἡ ἄρνηση στὸν ἐμβολιασμὸ
δὲν εἶναι τόσο διαδεδομένη, παρότι ὑπάρχουν γονεῖς
ποὺ ἐκφράζουν ἐπιφυλάξεις. Ἔρευνα τοῦ τμήματος
Ἐπιδημιολογίας τῆς Σχολῆς Ὑγιεινῆς καὶ Τροπικῆς
Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου ἔδειξε ὅτι
στὴ χώρα μας, τὸ ποσοστὸ πλήρους ἀμφισβήτησης τῆς
ἀσφάλειας τῶν ἐμβολίων φθάνει τὸ 15%. Ὡστόσο ὁ
ἐμβολιασμός γιὰ τὴν ἱλαρὰ σὲ παιδιὰ τῆς Α´ Δημοτικοῦ
μὲ τὴν πρώτη δόση τοῦ ἐμβολίου εἶναι 98,9% καὶ 83%
μὲ τὴ δεύτερη δόση. Τὸ ἔλλειμμα στὴν δεύτερη δόση τοῦ
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ἐμβολίου μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ σὲ καθυστέρηση καὶ ἴσως
σὲ ἀντιεμβολιαστικὲς ἀπόψεις, ποὺ ἐπηρέασαν κάποιους
γονεῖς. Ἡ ἐπιδημικὴ ἔξαρση στὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἡ Π.Ο.Υ.
θεωροῦσε “ἐλεύθερη τῆς νόσου”, κινητοποίησε πάντως
ἀρκετοὺς γιὰ τὴν δεύτερη δόση.
Ὑπάρχει ὅμως μερίδα πληθυσμοῦ, ὅπως εἶναι οἱ
κοινότητες Ρομά, μὲ χαμηλὴ ἐμβολιαστικὴ κάλυψη. Στὶς
κοινότητες αὐτὲς ἡ κάλυψη τοῦ πληθυσμοῦ μὲ τὴν πρώτη
δόση τοῦ ἐμβολίου MMR (ἱλαρᾶς, ἐρυθρᾶς, παρωτίτιδας),
εἶναι 43% καὶ μὲ τὴ δεύτερη 7-8%, ποσοστὰ ἐξαιρετικὰ
χαμηλά. Ὅμως ἡ ἐπιδημικὴ ἔξαρση τῆς ἱλαρᾶς δὲν εἶχε μόνο
ἐπίπτωση στὰ παιδιά, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἐπαγγελματίες ὑγείας.
Ἐπιβεβαιώνεται ἔτσι ὅτι πολλοὶ γιατροὶ καὶ ἐργαζόμενοι
στὸν χῶρο ἀμελοῦν τὸν ἐμβολιασμό τους. Χαρακτηριστικὸ
παράδειγμα τὸ ἀντιγριπικὸ ἐμβόλιο. Πέρυσι ἐμβολιάστηκε
μόλις τὸ 18% τῶν ἐπαγγελματιῶν ὑγείας τῶν νοσοκομείων,
ἐνῶ, ἀκόμα χειρότερα, τὸν χειμῶνα τοῦ 2015-2016 εἶχε
ἐμβολιαστεῖ τὸ 10%! Σ’ αὐτοὺς πρέπει νὰ προστεθοῦν
ἄνθρωποι ποὺ ζοῦν σὲ μέρη χωρὶς ἐπαρκῆ ἐμβολιαστικὴ
κάλυψη καὶ χρειάζεται νὰ κάνουν ὁλόκληρο ταξίδι γιὰ ἕνα
ραντεβοὺ ἢ ἔχουν τὸ ἐμπόδιο τῆς γλώσσας. Ἄλλοι νομίζουν
ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς δὲν εἶναι τόσο σημαντικός… Πολλοὶ
διατυπώνουν διάφορους μύθους περὶ ἐπικινδυνότητας τῶν
ἐμβολίων. Ὑπάρχουν περισσότεροι ἀπὸ 300 ἱστότοποι,
ποὺ ὑποστηρίζουν ἀμφισβητούμενες ἀπόψεις ἀπὸ τὴν
ἐπιστημονικὴ κοινότητα.
Σὲ εἰδικὴ ἐπιστημονικὴ ἐκδήλωση, ποὺ διοργανώθηκε
σὲ συνεργασία τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μὲ τὸ Κέντρο
Ἐλέγχου Εἰδικῶν Λοιμώξεων, ἡ ἀντιπαράθεση ἦταν
σκληρή: “Τὸ ἴδιο τὸ ἀντιεμβολιαστικὸ κίνημα εἶναι μία
ἐπιδημία” ἐπισημάνθηκε. “Ἔχει ὁδηγήσει σὲ ἐπάνοδο
ἐπιδημιῶν ἀπὸ νοσήματα ποὺ θεωρούσαμε ἑξαφανισμένα”.
“Τὴν ἔξαρση τὴν περιμέναμε” εἶπε ἡ πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς
Ἐπιτροπῆς Ἐμβολιασμῶν Μαρία Θεοδωρίδου, “εἶχαν
ἐμφανιστεῖ κρούσματα σὲ Βουλγαρία, Ρουμανία, Γαλλία,
Οὐκρανία, Σλοβενία, Κροατία, Μεγάλη Βρετανία, Ἰταλία”.
Σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο τὸ ἐμβόλιο τῆς ἱλαρᾶς ἔχει σώσει
17 ἑκατομμύρια ζωὲς ἀπὸ τὸ 2000 ἕως τὸ 2015. Ὅμως
μεγάλος ἀριθμὸς παιδιῶν, ποὺ ζοῦν σὲ χῶρες ποὺ
πλήττονται ἀπὸ φτώχεια καὶ πόλεμο, δὲν ἐμβολιάζονται.
Τὰ παιδιὰ χάνουν τοὺς βασικοὺς ἐμβολιασμούς, λόγῳ
κατάρρευσης τῶν ζωτικῶν ὑπηρεσιῶν ὑγείας. Σύμφωνα μὲ
τὴν Unicef, τὰ δύο τρίτα τῶν μὴ ἀνοσοποιημένων παιδιῶν
ζοῦν σὲ χῶρες ποὺ πλήττονται ἀπὸ συγκρούσεις.

