
Τα επιστημονικά στοιχεία για τον

ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

Πως ξεκίνησαν οι φήμες;

1998

Το περιοδικό Lancet δημοσίευσε μια μελέτη 
 eld, η οποία έδειχνε ότι 

υπήρχε συσχέτιση μεταξύ του αυτισμού και 
των εμβολίων

Δεν βασιζόταν 
σε στατιστικά 

δεδομένα

Δεν είχε 
ομάδα 

ελέγχου

Βασιζόταν σε στοιχεία 
που θυμούνταν 

οι άνθρωποι που 
συμμετείχαν, και όχι σε 
πραγματικά δεδομένα

Έβγαζε ασαφή 
συμπεράσματα 

τα οποία δεν 
ήταν στατιστικά 

έγκυρα

Η μελέτη όμως είχε κάποια προβλήματα...

x

∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
Για το λόγο αυτό άλλοι επιστήμονες άρχισαν να 
μελετούν τους ισχυρισμούς του

μια μελέτη με

500 ΠΑΙ∆ΙΑ
δεν βρήκε καμία συσχέτιση

Μετά τη δημοσίευση 
της μελέτης του 

 eld, 
ακολούθησαν πολλές 
άλλες μελέτες με πιο 
αυστηρό και σωστό 

σχεδιασμό1999

2012 2005

μια μελέτη στη Φινλανδία με

535.000 ΠΑΙ∆ΙΑ
για ακόμα μια φορά δεν βρήκε καμία 
συσχέτιση

μια μελέτη στη Δανία με

537.000 ΠΑΙ∆ΙΑ
δεν βρήκε καμία συσχέτιση

μια μελέτη με

10.000 ΠΑΙ∆ΙΑ
πάλι δεν βρήκε καμία συσχέτιση

2004

20022001

Μια ανασκόπηση 58 
μελετών στις οποίες 

έλαβαν μέρος πάνω από

Μια ανασκόπηση 31 μελετών στις 
οποίες έλαβαν μέρος πάνω από

Επίσης δεν βρήκε καμία 
συσχέτιση

14.700.000
ΠΑΙ∆ΙΑ

Ε∆ΕΙΞΕ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΕ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΛΥΣΕ

10.000.000
ΠΑΙ∆ΙΑ

ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΑΝ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Το περιοδικό Lancet 
δημοσίευσε μια δήλωση στην 

οποία ΑΝΑΚΑΛΕΣΕ 
την αρχική δημοσίευση

Είχαν εφαρμόσει παρεμβατικές εξετάσεις στα 
παιδιά χωρίς να έχουν τις απαραίτητες ηθικές 

εγκρίσεις...απομόνωσαν και διάλεξαν δεδομένα 
που ήταν βολικά για τη δημοσίευση τους...

Η ∆ΥΣΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ

1/4
1.8%

γονείς πιστεύει ότι κάποια 
εμβόλια προκαλούν αυτισμό 
σε υγιή παιδιά

των γονιών δεν κάνουν 
εμβόλια στα παιδιά τους 
λόγω θρησκευτικών 
ή φιλοσοφικών 
πεποιθήσεων

Δεν υπάρχει ούτε 1 αξιόπιστη μελέτη που να συνδέει τα 
εμβόλια με τον αυτισμό

Στη Γαλλία σημειώθηκε 
μια μεγάλη επιδημία 
ιλαράς με 15.000 
περιστατικά το 2011

Στην Αγγλία 
αναφέρθηκαν πάνω 
από 2.000 περιστατικά 
ιλαράς το 2012

Μια νέα μελέτη κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι

ήταν η κύρια αιτία 
της επιδημίας 
κοκκύτη το 2010 
στην Καλιφόρνια

Εφαρμογή 
μαζικού 
εμβολιασμού

1960 1970 1980 2004 2012

Πρόσφατα σε μια θρησκευτική κοινότητα η οποία 
ήταν ενάντια στα εμβόλια εκδηλώθηκε επιδημία ιλαράς

Παρόλο που ανακοινώθηκε η εξάλειψη 
της ιλαράς το 2000...

Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κοκκύτης 
αυξήθηκε δραματικά το 2012

Οι 
φαρμακευτικές 
εταιρίες 
παράγουν 
εμβόλια μόνο 
για να βγάζουν 
κέρδος
Σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, το 2013 τα έσοδα 
των εταιριών από όλα 
τα εμβόλια έφτασαν 
τα 24 δις $, το οποίο 
αντιστοιχεί μόνο στο 
2-3% της συνολικής 
φαρμακευτικής αγοράς

Τα παιδιά που δεν 
εμβολιάζονται μπορεί 
να κολλήσουν κάποια 
ασθένεια και να τη 
μεταδώσουν σε μωρά που 
δεν έχουν προλάβει να 
εμβολιαστούν, όπως επίσης 
και σε ευπαθή άτομα

Κάθε μέρα, το ανοσοποιητικό 
σύστημα ενός υγιούς μωρού 
καταπολεμά αποτελεσματικά 
εκατομμύρια μικρόβια με 
τα οποία έρχεται σε επαφή. 
Ακόμα και αν ένα μωρό λάβει 
>1 εμβόλιο την ίδια ημέρα, τα 
εμβόλια περιέχουν ελάχιστα 
αντιγόνα σε σχέση με αυτά 
με τα οποία έρχεται σε επαφή 
ένα μωρό καθημερινά στο 
περιβάλλον του. 

Η θειομερσάλη, είναι 
μια ουσία που περιέχει 
υδράργυρο και 
χρησιμοποιούταν στο παρελθόν 
ως συντηρητικό των εμβολίων 
ώστε να μη μολύνονται. Εδώ και 
πολλά χρόνια η θειομερσάλη 
έχει αφαιρεθεί από όλα τα 
παιδιατρικά εμβόλια που 
συνιστώνται.

Πριν τη μαζική εφαρμογή εμβολιασμών στα μωρά

το 1980

από ιλαρά

2.6
το 2012

84% των 
μωρών είχαν 
εμβολιαστεί

122.000
ΘΑΝΑΤΟΙ

το 2000

72% των 
μωρών είχαν 
εμβολιαστεί

562.400
ΘΑΝΑΤΟΙ

ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΣΧΕ∆ΟΝ ΤΑ 50.000 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΜΥΘΟΙ ΠΟΥ 
ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

5.000 2.900
26.000

50.000

Η ΑΡΝΗΣΗ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

20 θάνατοι 
στις ΗΠΑ

Δημοσίευση του άρθρου του 
 eld

Αριθμός 
περιστατικών

ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ!

Προσαρμοσμένο από:

HEALTHCARE-MANAGEMENT-DEGREE.NET

Ο ταυτόχρονος 
εμβολιασμός με 
περισσότερα από 1 εμβόλια 
μπορεί να υπερφορτώσει το 
ανοσοποιητικό σύστημα

Η απόφαση 
να μην 
εμβολιαστεί 
το παιδί μου 
επηρεάζει 
μόνο το παιδί 
μου

Τα εμβόλια περιέχουν τοξικές 
ουσίες που μπορούν να 
βλάψουν τα παιδιά

Τα οφέλη των εμβολίων

Η επαρκής κάλυψη με υπάρχοντα 
εμβόλια καθώς και η χρήση νέων 

εμβολίων θα μπορούσε να αποτρέψει 
4 εκατομμύρια θανάτους παιδιών 

ηλικίας <5 ετών έως το 2015

Μειώνουν σημαντικά 
τις ασθένειες ανά τον 

κόσμο

Σώζουν περίπου 8 
εκατομμύρια ζωές κάθε 

χρόνο

Συνέβαλαν 
στην εξάλειψη 
της Ευλογιάς
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