
ВВЕДЕННЯ ВАКЦИНИ
Щеплення дозволяється проводити тільки зареєстрованими в Україні вакцинами/анатоксинами

відповідно до інструкції з їх використання, затвердженими в установленому порядку

Інформацію підготовлено згідно з глобальними рекомендаціями ВООЗ  —
документ «Позиція ВООЗ зі зменшення болю під час введенні вакцини» (ВООЗ, Вересень 2015) http://www.who.int/wer/2015/wer9039.pdf

Назва вакцини

Куди вводиться

Як вводиться

Доза

Розмір голки

Положення
голки
при введенні

БЦЖ

В плече
(зазвичай ліве)

Внутрішньошкірна
ін’єкція

0.05 мл

10 мм, 26 калібр

ГепВ, АКДП,
АКДП-Hib-ГепВ, Hib, ІПВ

Немовлята –
зовнішня середина стегна

Діти >1 року —
верхня частина плеча

Внутрішньом’язова ін’єкція

0.5 мл

25 мм, 23 калібр

КПК

Діти >1 року — плече

Підшкірна ін’єкція

0.5 мл

25 мм, 23 калібр

ОПВ

Перорально

Оральні краплі через піпетку

2 краплі

Відкрийте рот дитині, злегка
притримуючи пальцем
підборіддя у немовлят, або
злегка стиснути щоки між
пальцями. Тримайте флакон
із піпеткою над ротом під
кутом 45°

Внутрішньошкірне

Дерміс
(шкіра)

Підшкірний
шар

М’язи

Внутрішньом’язове

Дерміс
(шкіра)

Підшкірний
шар

М’язи

Підшкірне

Дерміс
(шкіра)

Підшкірний
шар

М’язи
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Що говорити

Перед вакцинацією
Залучіть до розмови маму або тата
вакцинованої дитини
Поясніть процедуру
Будьте уважні до питань батьків
Повідомте про можливе відчуття болю
під час ін’єкції та опишіть його

Під час вакцинації
Попросіть розслабити руку
Повідомте перед уколом
Відволічить пацієнта розмовою
Заохочуйте мам годувати груддю під
час вакцинації, якщо це можливо

Після вакцинації
Посміхніться, похваліть та підбадьорте
пацієнта
Дайте чіткі інструкції за доглядом
місця вакцинації
Повідомте про можливі реакції та
побічні прояви після вакцинації

Як робити

Будьте спокійні та впевненні
Підготуйтесь заздалегідь
Врахуйте усі вакцини, які необхідно
ввести під час одного візиту
Підготуйте усі розхідні матеріали
Визначте місце введення вакцини

Належна техніка ін'єкцій
Розташуйте голку під кутом,
відповідно до виду ін'єкції
Уникайте зайвих рухів голки після
того, як вона увійшла в пацієнта
Не тягніть голку назад після її
введення у місце ін'єкції
Злегка натисніть великим та
вказівним пальцями шкіру навколо
місця введення ін'єкції

Будьте уважні та ставитеся з повагою
Дозвольте пацієнту виговоритися
Терпляче вислухайте
Поставтесь з розумінням до сумнівів
пацієнта
Похваліть за рішучість

Що робити

Правильно разташувати вакцинованого
Місце для введення повернуто до Вас
(шкіра до шкіри)
Сидячи на руках у одного з батьків
Сидячи на стільці
Лежачи, якщо раніше при здійсненні
щеплень фіксувалися випадки
непритомності

Відволічить від ін'єкції
Використовуйте іграшки, музику, відео
або відволікайте розмовою
Порадьте зробити глибокий вдих
Дайте в іншу руку резиновий м’ячик
для стискання


