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До і після вакцинації
Перед вакцинацією дільнична медична сестра запитає, чи здорова ваша дитина і чи були у неї якісь побічні 
реакції на попередні щеплення. У більшості дітей реакції на вакцини є незначними або взагалі відсутні. 

Перед вакцинацією
Перед вакцинацією дільнична медична сестра запитає, чи здорова ваша дитина і чи були у неї якісь побічні реакції на 
попередні щеплення. Не забудьте повідомити медсестру, якщо у дитини є алергія або інші проблеми зі здоров’ям. 
Медсестру також потрібно проінформувати, якщо дитина нещодавно приймала ліки або отримала щеплення/
вакцину поза календарем щеплень. Крім того, медсестру також потрібно проінформувати, якщо мати дитини в період 
вагітності та грудного вигодовування вживала лікарські засоби, які впливають на імунну систему. 

Вакцинація дітей, які застуджені або у яких легке недомагання, є безпечною. Вакцинацію зазвичай  
відкладають при гострих захворюваннях та при температурі вище 38 ˚C.

Діти, які мали побічні реакції після попередньої вакцинації, а також діти з тяжкими або тривалими захворюваннями 
повинні бути обстежені лікарем перед вакцинацією. В таких випадках виникає потреба відхилення від програми 
щеплень.

Після вакцинації
У переважної більшості дітей виникає лише незначна реакція на вакцину, або реакції може взагалі не бути. 
Температура вище 39 ˚C та/або загальне недомогання можуть бути ознакою серйозного захворювання і не завжди є 
реакцією на вакцину. Тому, якщо вас хвилює стан вашоїї дитини, завжди звертайтеся до лікаря.

Реакції на вакцину (побічні ефекти) 

• Почервоніння, набряк і біль у місці ін’єкції виникають час від часу після всіх вакцин, які вводяться 
ін’єкційно, і можуть тривати кілька днів.

• Незначне підвишення температури, неспокій, плач, сонливість, нездужання або відсутність апетиту 
протягом 1-2 днів у перші дні після вакцинації спостерігаються приблизно у  1 з 10 дітей.  Температура 
вище 39,5 ˚C зустрічається  рідко. 

• У маленьких дітей швидке підвищення температури може призвести до фебрильних судом. Фебрильні 
судоми буває страшно спостерігати, але вони зазвичай нешкідливі. Необхідно звернутися до лікаря, щоб 
виключити інші гострі захворювання

• Tакі симптоми як блідість, нездужання або непритомність після вакцинації частіше зустрічаються у дітей 
старшого віку, ніж у немовлят. Ці симптоми  майже завжди виникають через реакцію дитини на ін’єкцію/
біль або ситуацію.

• У рідкісних випадках можуть виникати алергічні реакції на вакцини. Найнебезпечніші алергічні реакції 
виникають відразу після ін’єкції. Тому після вакцинації дитина повинна залишитись в медичному центрі, 
щонайменше на 20 хвилин.

Національний реєстр вакцинації SYSVAK
Метою реєстру SYSVAK є відстеження стану вакцинації кожної людини та спостереження за загальним рівнем 
охоплення щепленнями в суспільстві. Зa допомогою цього реєстру служба охорони здоров’я слідкує за тим, щоб усім 
дітям було запропоновано вакцинацію. 

Усі вакцини, якими проводиться щеплення, мають бути зареєстровані в SYSVAK. У вас немає нагоди відмовитись від 
реєстрації щеплення, проведеного в рамках програми вакцинації дітей. Попередні щеплення, які раніше не були 
зареєстровані, необхідно також зареєструвати. 

У SYSVAK реєструється ім’я, ідентифікаційний номер народження, вакцина та дата щеплення. Інформація реєструється 
та зберігається відповідно до чинних правил конфіденційності в медичній службі.


