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Зміст



Питання щеплень - одне з найгостріших і найдискусійніших, коли

мова заходить про дитяче здоров’я. Робити чи не робити - батьки

шукають відповідь на це питання перечитуючи тонни літератури. І

сказати, яких аргументів більше - дуже складно.

Ніхто не має вказувати вам, як повинні робити. Адже життя і

здоров’я вашої дитини залежить від вас і ваших рішень. Ми можемо

лише дати інформацію для роздумів, намагаючись не агітувати за якусь

сторону.





Щеплення - це свого роду підготовка організму дитини

до зустрічі з небезпечними вірусами. Вводячи

знешкоджену або ослаблену дозу вірусу у вакцині,

організм малечі починає боротьбу і виробляє імунітет до

цього захворювання. Як наслідок, зустрівшись “вживу” з

збудником хвороби шанс заразитися дуже низький. А якщо

дитина й захворіє, то перенесе хворобу в слабкій формі,

без ускладнень.

Вакцинування проводять з народження, від деяких

хвороб потрібні повторні щеплення через різні проміжки

часу. Дітей вакцинують від туберкульозу, гепатиту В,

дифтерії, коклюшу стовбняку, поліомієліту, кору, краснухи

і паротиту. Є спеціально розроблений календар щеплень.

За бажанням батьків, або ж показами кожен педіатр може

розробити індивідуальний графік. Щеплення в Україні є

обов’язковими, але батьки можуть відмовитися від їх

проведення.

Згідно українського законодавства, діти які не пройшли

вакцинування мають право відвідувати садок і школу,

відмовити їм у цьому не мають права. Але, для

відвідування садка вони мають проходити спеціальну

медкомісію через певні проміжки часу.



Активний імунітет:

 захист забезпечується імунною системою людини ;

 зазвичай – довічний.

Пасивний імунітет:

 захист передається від іншої людини або тварини;

 тимчасовий захист, який з часом знижується;

 трансплацентарна передача материнських захисних

антитіл - найбільш важливе джерело захисту для дітей

раннього віку.

Принципи вакцинації



В даний час є чотири різних типу вакцин:

 містять ослаблений живий мікроорганізм, наприклад вакцина 

поліомієліту, кору, свинки і краснухи.

 містять убитий мікроорганізм, наприклад вакцина коклюшу.

 містять анатоксин; це токсин, вироблений бактерією або вірусом. 

Наприклад, дифтерія та вакцини правця - фактично анатоксини.

 біосинтетичні вакцини; вони містять речовини, отримані генно-

інженерними методами і викликають реакцію імунної системи. 

Наприклад: вакцина гепатиту B, гемофільної інфекції.



Аргументи “за” щеплення:

 Захист. Після щеплення в організмі дитини виробляються імунні клітини, які

захистять під час зустрічі з справжньою хворобою.

 Щеплення більше 80% дітей дозволяє уникнути епідемій хвороб, які особливо

небезпечні дітям.

 Навіть якщо щеплена дитина захворіє на ту хворобу, найімовірніше вона

перенесе її в легкій формі.

 Можливі ускладнення від хвороби завжди

вищі, ніж від вакцинації.

 Велика кількість не щеплених дітей може

призвести до того, що почнуть спалахи

епідемії.

 На сьогоднішній день можна підібрати

вакцину з урахуванням особливостей здоров’я

дитини, щоб уникнути можливих ускладнень.



Аргументи “проти” щеплення:

 Більшість хвороб, від яких роблять щеплення, за сучасного стану медицини не 

є небезпечними для життя.

 Кількість щеплень, які роблять малюку у перші 2 роки життя є

необґрунтовано великою і негативно впливає на імунну систему.

 Вакцини містять шкідливі для організму сполуки, як от солі ртуті, що

шкідливі і для дорослих.

 Жодне щеплення не захищає на 100% і не дає гарантії, що дитина прохворіє

легко.

 Реакція конкретного організму на те чи інше щеплення практично 

непередбачувана.

 Умови зберігання і транспортування вакцин не завжди відповідають вимогам. 

Дуже часто самі ж медики, які бачать ситуацію з середини, не спішать робити

щеплення своїм дітям чи внукам.



Халатний підхід лікарів до щеплення, коли не враховуються особливості кожної дитини,

можливі протипокази - не лише тимчасові, але й абсолютні. В медицині досі практикується

кількісний підхід - чим більше вакцинованих дітей, тим краще.

Календар щеплень, який сьогодні затверджений, не враховує епідеміологічної ситуації. Дуже

часто вакцини в лікарні з’являються восени чи весною, коли реєструється найбільша кількість

захворювань на ГРВІ.

В реаліях української медицини батьки, які вирішили робити вакцинування, стикаються з

тим, що потрібна вакцина відсутня, навіть в приватних аптеках. В результаті цих перебоїв з

поставками перериваються графіки щеплень, які є досить суворими, щодо ревакцинації. Думки

фахівців розходяться щодо того, чи є ефективними щеплення з такими порушеннями.

Результати багатьох досліджень показують, що імовірність ускладнення від вакцини вища,

ніж імовірність заразитися цією небезпечною хворобою.

Вакцини - це великий фармацевтичний бізнес, який є одним з найпотужніших у всьому світі.

Компаніям, які на цьому заробляють не вигідно, щоб поширювалася інформація про можливі

ускладнення і ризики.

Багато фахівців стверджують, що саме через вакцинацію зростає кількість дітей у яких

виявляють аутизм, розлади сну, проблеми з поведінкою і інші розлади. В країнах третього

світу, де рівень вакцинації значно нижчий, таких випадків практично не має.



Умови зберігання вакцини 

впливають на її ефективність. 

Техніка введення вакцини 

впливає на безпеку та 

ефективність вакцинації



Роль медпрацівників у 

забезпеченні безпеки вакцини

 Правильне зберігання і введення вакцини

 Визначення протипоказань

 Інформування та освіта

 Спостереження не менше 30 хв. після 

щеплення

 Реєстрація та лікування побічних дій

 Направлення до фахівців за потребою

Подальше спостереження



Основні рекомендації для запобігання проблем:

 Проводьте вакцинацію по одному, в належних умовах.

Пацієнт має перебувати в положенні сидячи (або навіть лежачи).

Необхідно спостерігати за пацієнтом протягом 15 хв. після

вакцинації. За появи симптомів. Лише в 1 випадку з 1 000 000 це

може бути анафілаксією. В 999 000 з кожних 1 000 000 випадків

реакції будуть незначними і не вимагають лікування. В основному –

це вазовагальна непритомність (синкопе) або переднепритомний

стан, синдром гіпервентиляції, тривожний стан / панічні атаки,

істерія.



Що повинен зробити лікар перед вакцинацією?

 Термометрію.

Зібрати анамнез та скарги.

Провести огляд дитини.

Зробити висновок про стан здоров'я дитини безпосередньо перед 

вакцинацією.

Надати батькам для заповнення інформовану згоду та оцінку стану 

здоров'я особи або дитини на проведення щеплення (форма 06-2/о).

Записати в медичній документації!!!



Після вакцинації також треба дотримуватись

певних правил: 

 Гуляти, але не переохолоджуватися.

 Намагатися трохи недогодовувати (при наявності апетиту) або

годувати тільки по апетиту (якщо апетит знижений або відсутній).

 Більше пити – мінеральна вода, компот із

сухофруктів, зелений, фруктовий, ягідний чай.

 Чисте прохолодне вологе повітря.

 Максимально обмежити спілкування з людьми!

 При підвищенні температури тіла й істотному порушенні загального

стану – огляд лікаря. Ці поради підійдуть і для дітей, і для дорослих.

Але у нас же все знову не так. Які там пояснення, які поради від

лікаря – давай, не затримуй чергу...



Висновок

Враховуючи всі факти, до вакцинації слід підійти серйозно, дотримуючи всі

рекомендації напередодні проведення вакцинації, під час і після проведення

вакцинації. Всі чули або знають про ускладнення викликаних вакцинацією, але

мало хто бачив або чув про епідемію важких захворювань. Рішення про

щеплення потрібно приймати заздалегідь, ще до народження дитини, тому що

буквально в 1 добу життя, дитині зроблять першу щеплення. Без вакцинації в

світі, в принципі, будуть продовжуватися епідемії небезпечних захворювань, з

поголовної вакцинацією, можливі побічні ефекти і ускладнення у великої

кількості дітей, незважаючи на свідчення світової статистики.

І для прихильників, і для противників щеплень, висновок може бути таким. За

здоров'ям дитини необхідно ретельно стежити. Гігієна, харчування, фізичні

вправи, все це стимулює здоровий розвиток усіх систем організму, в тому числі і

імунної системи.



Дякуємо

за увагу!


