
 

Εμβολιασμός κατά του ιού της 
Ιαπωνικής Εγκεφαλίτιδας (JEV) 
 

Η ιαπωνική εγκεφαλίτιδα είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή ασθένεια που προκαλείται από τον ιό της ιαπωνικής 
εγκεφαλίτιδας (JEV).  

Ο ιός βρέθηκε πρόσφατα στη Νότια Αυστραλία. 

Μπορείτε να κολλήσετε JEV εάν σας τσιμπήσει μολυσμένο κουνούπι.  

Δεν μπορείτε να κολλήσετε JEV από άλλα άτομα. Δεν μπορείτε να κολλήσετε JEV από κατανάλωση κρέατος. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί από JEV δεν αρρωσταίνουν σοβαρά. Ορισμένοι άνθρωποι 
μπορεί να έχουν πυρετό και πονοκέφαλο. 

Περίπου 1 στα 100 άτομα που κολλάνε τον ιό θα πάθουν εγκεφαλίτιδα, η οποία προκαλεί φλεγμονή του 
εγκεφάλου. Η εγκεφαλίτιδα μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο νευρικό σύστημα. Ορισμένες φορές 
μπορεί να προκαλέσει θάνατο. 

Προστατέψτε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας κάνοντας τον εμβολιασμό. 

Ορισμένα άτομα στη Νότια Αυστραλία μπορούν να λάβουν το εμβόλιο JEV δωρεάν. Δικαιούστε να λάβετε το 
δωρεάν εμβόλιο εάν: 

☐ ζείτε Ή εργάζεστε σε έναν από τους παρακάτω ταχυδρομικούς κώδικες  

ΚΑΙ 

☐ ξοδεύετε τουλάχιστον 4 ώρες σε εξωτερικούς χώρους τις περισσότερες ημέρες. 
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5214 Goolwa 5320 Morgan 5342 Monash 

5238 Mannum 5321 Cadell 5343 Berri 

5253 Murray Bridge 5322 Qualco 5343 Gerard 

5254 Murray Bridge 5330 Waikerie 5344 Glossop 

5256 Milang 5331 Kingston-on-
Murray 

5345 Barmera 

5259 Lake 
Alexandrina 

5332 Moorook 5346 Cobdogla 

5259 Raukkan 5333 Loxton 5353 Cambrai* 

5260 Tailem Bend 5340 Paringa 5354 Swan Reach 

5264 Meningie 5341 Renmark 5357 Blanchetown 

* περιλαμβάνει μόνο την περιοχή ανατολικά των Ridley Road/Halfway House Road αλλά περιλαμβάνει τις περιοχές Sedan 
και Cambrai. 

Άτομα που ζουν στα Finniss, Naipa, Mulgundawa και Lake Plains είναι επίσης δικαιούχοι. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για να βρείτε ένα μέρος όπου μπορείτε να λάβετε δωρεάν εμβόλιο 
www.sahealth.sa.gov.au/JEVvaccine 

Τα εμβόλια JEV είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Τα εμβόλια χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια από 
ανθρώπους που ζουν και ταξιδεύουν στα Νησιά Torres Strait και στη νοτιοανατολική Ασία.  

Μιλήστε στον γιατρό σας αν έχετε ερωτήματα σχετικά με το εμβόλιο JEV. 

http://www.sahealth.sa.gov.au/JEVvaccine

