ВАКЦИНА для профілактики ХІБ-інфекції
ЩО ВАМ НЕОБХІДНО ЗНАТИ
1.

Що
таке
гемофільна
(ХІБ/Hib) інфекція?

Гемофільна інфекція типу b (ХІБ/Hib)–
бактерія,
що
спричиняє
тяжке
захворювання (Хіб-інфекція, гемофільна
інфекція).
Зазвичай ця бактерія уражає дітей віком до
5 років. Ваша дитина може заразитися ХІБ,
перебуваючи біля інших дітей або дорослих,
які можуть бути носіями бактерій і не знати
про це. Ці бактерії передаються від людини
до людини. Якщо бактерія затримуються в
носоглотці дитини, вона може і не захворіти.
Однак іноді вони проникають в легені або
кров, і тоді ХІБ може викликати серйозні
проблеми.
В Україні ХІБ є однією з основних причин
бактеріального менінгіту серед дітей віком до
5 років. Менінгіт – інфекція оболонки
головного та спинного мозку, яка може
призвести до тривалого пошкодження
нервової системи та, як наслідок, глухоти.
Крім того, ХІБ-інфекція може проявлятися:
• пневмонією
• тяжким набряком горла, що ускладнює
дихання (епіглотит)
• інфекцією крові (сепсис), суглобів
(артрит), кісток (остеомієліт) і серцевої
сумки (перикардит)
• смерть
Вакцина проти ХІБ-інфекції може
попередити захворювання.
Безліч дітей можуть заразитися ХІБ та
захворіти на зумовлену нею інфекцію,
якщо не пройдуть вакцинацію.

2.

Кому
необхідно
робити
щеплення для профілактики
ХІБ-інфекції?

Дітям роблять щеплення вакциною проти
ХІБ-інфекції у віці:
2 місяців
4 місяців
6 місяців *
12 місяців або 18 місяців *
* Залежно від календаря щеплень.
Ваш лікар або медсестра скажуть
Вам, чи потрібне щеплення в цьому
віці.
Якщо Ви пропустили щеплення чи
відстали від графіка, зробіть наступне
щеплення якомога швидше. Починати
спочатку немає необхідності.
Щеплення вакциною проти ХІБ-інфекції
можна безпечно проводити одночасно з
іншими щепленнями.
Діти старшого віку та дорослі
Зазвичай немає необхідності робити
щеплення проти ХІБ-інфекції дітям, старшим
за 5 років. Однак деяким дітям або дорослим
з особливими станами здоров'я слід зробити
таке щеплення. До таких станів відносять
серповидно-клітинну анемію, ВІЛ/СНІД,
видалення селезінки, пересадку кісткового
мозку, або протиракову терапію. За
додатковою інформацією зверніться до
лікаря.

3.

Деяким людям не варто
робити щеплення проти ХІБінфекції або краще зачекати.

• Людям, у яких виникала важка алергічна
реакція на попереднє введення вакцини
проти ХІБ-інфекції, не слід вводити
наступну дозу вакцини.
• Дітям віком до 6 тижнів не слід робити
щеплення вакциною проти ХІБ-інфекції.
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• Людям, які захворіли на момент проведення
планового
щеплення,
рекомендується
дочекатися одужання, перш ніж робити
щеплення вакциною проти ХІБ-інфекції.
За додатковою інформацією зверніться до
лікаря.

4.

З якими ризиками пов’язане
введення вакцини проти
ХІБ-інфекції?

Вакцина, як і будь-який інший лікарський
засіб, може викликати серйозні побічні
реакції, наприклад, важкі алергічні реакції.
Ймовірність того, що вакцина проти ХІБінфекції може завдати серйозної шкоди
здоров'ю, надзвичайно мала.
Більшість людей, які зробили щеплення
проти ХІБ-інфекції і не мають жодних
ускладнень.
Легкі побічні реакції
• Почервоніння,
місцеве
підвищення
температури або набряклість у місці ін'єкції
вакцини (у ¼ щеплених дітей)
• Підвищення температури вище 38oC ( 1
дитина на 20 щеплених).
Якщо такі ускладнення виникають,
зазвичай вони починаються протягом одного
дня після вакцинації і тривають 2-3 дні.

5.

Що робити у випадку
виникнення помірних або
тяжких побічних реакцій?

На що варто звертати увагу?

Будь-які незвичайні прояви, такі як тяжка
алергічна реакція, висока температура або
зміни поведінки. Ознаки тяжкої алергічної
реакції можуть включати ускладнене дихання,
охриплість або свистяче дихання, висипання,
блідість, слабкість, прискорене серцебиття або
запаморочення, які виникають через кілька
хвилин або годин після щеплення.
Що необхідно зробити?
• Викличте лікаря або негайно
зверніться до лікарні.
• Повідомте лікаря про те, що сталося,
вкажіть дату і час щеплення.

6.

Як я можу дізнатися про
щеплення більше?

• Зверніться до свого лікаря. Він може дати
Вам листок-вкладиш з інформацією про
вакцину або порадить інші джерела
інформації.
• Зателефонуйте в районний чи обласний
департамент/відділ охорони здоров'я.
Ця листівка схвалена:
ГО «Українська Академія Педіатрії»
(http://uap-education.org.ua)
ГО «Східно-українська академія педіатрії»
(http://euap.org.ua)
ГО «Батьки за вакцинацію» ( http://bzv.org.ua)
ГО «Всеукраїнська асоціація дитячої
імунології» (http://vadi.org.ua)
ГО «Медичний проектний центр»
(https://www.facebook.com/MedProjectCenter)
ГО «Інфекційний контроль в Україні»
(http://www.infection-control.com.ua)
ГО «M-Gate» (https://www.m-gate.org/ua)
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