Щеплення
Для чого щеплюватися?
Щеплення захистить вашу дитину, родину та оточення від певних інфекційних
захворювань. Деякі з них можуть протікати вкрай важко. В довгостроковій
перспективі щеплення можуть викорінити відповідні хвороби.
Що собою представляє вакцина?
Вакцина складається з мертвих або сильно ослаблених хвороботворних мікробів.
Реагуючи на введену вакцину ваша власна імунна система виробляє відповідні
антитіла. Після цього імунна система починає швидше розпізнавати справжні
хвороботворні мікроби, а вироблені нею антитіла можуть одразу нейтралізувати
зловмисників. Часом з віком кількість антитіл зменшуються й тоді необхідне
повторне щеплення.
Ми наполегливо рекомендуємо провести вашій дитині повне щеплення
Виходячи з інтересів вашої дитини та її оточення, ми рекомендуємо вам пройти
повну основну схему запропоновану Вищою радою охорони здоров’я Бельгії.
Починайте вчасно і дотримуйтесь вікового графіку схеми щеплення. Таким чином ви
забезпечите своїй дитині своєчасний та оптимально захист. Законом вимагається
лише щеплення від поліомієліту. В основній схемі для дітей раннього віку
передбачене введення вакцин від таких хвороботворних мікробів: поліомієліт,
дифтерія (круп), тетанус (правець), коклюш, гемофільна інфекція типу B, гепатит B
(жовтуха), кір, свинка (паротит), краснуха, менінгококова інфекція ACWY,
пневмококи та ротавірус. З липня 2019 року Вища рада охорони здоров’я
рекомендувала вакцину від менінгококів ACWY, що вводиться в віці 15 місяців, на
заміну безкоштовної вакцини від менінгококів типу C, що передбачена основною
схемою.
Поради щодо зменшення болісних відчуттів від уколу
Від уколу голкою можуть бути деякі болісні відчуття. Поради, як зробити щеплення
максимально комфортним можна знайти на сайті kindengezin.be.
Відкладати щеплення чи ні?
Застуда, незначний кашель, неважке захворювання або прийом антибіотиків не є
причиною не провидити щеплення. Якщо ваша дитина все ще має захворювання з
перебігом середньої тяжкості або тяжким перебігом, супроводжується воно
високою температурою чи ні, щеплення краще відкласти на деякий час. Це
дозволить чітко відрізнити симптоми захворювання від можливих побічних дій
вакцини. А як тільки дитині стане краще, можна буде щеплюватися. Тож ви маєте
перенести прийом.

Серйозні побічні дії трапляються вкрай рідко
Можливі незначні побічні дії: помірна температура (38,1 - 38,5°С), незначний біль,
почервоніння, набряк або затвердіння в місці уколу, іноді діарея (після щеплення
вакциною від ротавірусу). Спеціального лікування вони не потребують і зникають
спонтанно.
В разі щеплення вакциною від кору, паротиту або краснухи в період з 5-го по 12-й
день після щеплення можливе незначне підвищення температури. Іноді також на
шкірі спостерігається світло-червоний висип та/або буває тимчасовий біль в
суглобах. Випадки анафілактичного шоку трапляються рідко, але в якості
запобіжного заходу ми просимо вас залишатися в залі очікування протягом 15
хвилин після одного чи кількох уколів.
Якщо ваша дитина незвично багато плаче, відчуває сильний біль або ви стурбовані її
поведінкою, зверніться до лікаря, що займається її лікуванням. Про те, як краще
діяти при підвищенні температури, ви можете дізнатися з цього буклету,
ознайомившись з темою «висока температура» (стор. 63 та 64).
Наукових доказів існування зв’язку між щепленням та важкими або хронічними
захворюваннями немає. З наведеної нижче таблиці ви дізнаєтеся докладніше про
наслідки інфекційного захворювання та можливі побічні дії вакцин.
Вакцини, що не включені до календаря
Крім вакцин, передбачених основним календарем, є й інші вакцини, наприклад, від
менінгококів типу В, гепатиту А, вітряної віспи та щеплення для туристів. Вони не
включені до фламандського календаря щеплень. Задля забезпечення
індивідуального захисту ви можете прищепити свою дитину й цими вакцинами. Такі
вакцини не є безкоштовними і не вводяться консультаційною службою: порадьтеся
з цього приводу з лікарем, що займається лікуванням вашої дитини.
Кір та подорожі
Якщо ви плануєте подорожувати зі своєю дитиною, ви можете додаткови
прищепити її в консультаційній службі вакциною від кору, якщо дитина досягла
6-місячного віку. Для яких країн рекомендоване щеплення, ви можете дізнатися у
лікаря або медсестри консультаційної служби або завітавши на сайт wanda.be.
Зверніться до свого лікаря за інформацією про необхідні щеплення
Вам, як батькові/матері, також може бути рекомендоване щеплення вакциною від
кашлюку та від кору.
.

