Ibu, Ini Lho Vaksin yang Dibutuhkan si Kecil!

Beberapa waktu belakangan, vaksin tengah menjadi topik pembicaraan di Indonesia. Hal
ini berkaitan dengan mewabahnya penyakit difteri yang mematikan. Tak sedikit
masyarakat yang menolak untuk divaksin karena takut akan efek samping yang terjadi.
Padahal, terdapat manfaat yang sangat besar dibalik efek samping yang terjadi.
Pemberian vaksin pada anak dapat mencegah penyakit yang dapat menimbulkan
kematian, seperti yang ditemukan dalam penelitian di Pediatric Academic Society pada
tahun 2003, vaksin telah berhasil menurunkan tingkat kematian anak di seluruh dunia.
Setiap tahun, penggunaan vaksin mencegah hingga 33.000 kematian.
Dijelaskan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) di website resminya bahwa
pemberian vaksin dalam imunisasi akan meningkatkan kekebalan tubuh si Kecil sehingga
mampu melawan berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin tersebut. Apabila
si Kecil sudah diimunisasi dan kemudian terinfeksi oleh kuman maka penyakit yang
diderita tidak akan menular ke orang-orang sekitarnya. Jadi, selain bermanfaat untuk diri
sendiri, pemberian vaksin dalam imunisasi juga bermanfaat untuk mencegah penyebaran
penyakit ke orang lain.
Lantas vaksin apa saja kah yang perlu didapatkan oleh si Kecil?
Dikutip kembali dari website resmi IDAI, pemerintah sudah menyiapkan imunisasi rutin
berupa Hepatitis B, Polio, BCG, DPT, dan Campak. Imunisasi Hepatitis B diberikan untuk
mencegah virus Hepatitis B yang menyerang dan merusak organ hati yang dimana

berpotensi menjadi kanker hati bila dibiarkan hingga dewasa. Imunisasi Polio berguna
untuk mencegah kelumpuhan yang disebabkan oleh virus Polio. Imunisasi BCG untuk
mencegah tuberkulosis paru, kelenjar, tulang dan radang otak yang bisa menimbulkan
kematian atau kecacatan. Imunisasi DPT yang berguna mencegah 3 penyakit yaitu Difteri
(pembengkakan dan sumbatan jalan nafas, dan keluarnya racun yang dapat
melumpuhkan otot jantung), Pertusis (menyebabkan infeksi saluran nafas berat) dan
Tetanus (Kuman yang mengeluarkan racun dan menyerang syaraf otot tubuh). Teraknir
adalah Imunisasi campak yang dapat mencegah radang paru berat (pneumonia), diare
atau bahkan dapat menyerang otak.
Bagaimana bu, Ternyata imunisasi perlu diberikan kepada si Kecil untuk mencegah
berbagai penyakit berbahaya bukan?. Yuk, ke dokter sekarang dan pastikan si Kecil
mendapat vaksin yang dibutuhkan. Dengan begitu, tubuhnya akan terlindungi dari
sejumlah penyakit dan membuatnya tetap sehat.
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