Запрошуємо Вас відвідати наш
портал та офіційні сторінки
у соцмережах Szczepienia.info

Портал Szczepienia.info створено з ініціативи NIZP PZH - PIB
(Національного Інституту Громадського Здоров’я Національного
Інституту Гігієни – Національного Науково-Дослідного Інституту)
у співпраці з Польським товариством Вакцинології. Портал
Szczepienia.info є частиною мережі безпечних вакцин (VSN
- Vaccine Safety Net) та має Акредитацію ВООЗ як платформа
знань щодо вакцинації для родин з дітьми, медичних працівників
та хто, кожного цікавиться щепленнями.
Контент, розміщений на порталі є:

Неупереджений

Збалансований

підготовлений експертами,
непов’язаними з виробниками
вакцин

повідомляє як про переваги
так і про потенціальні
ризики, пов’язані з кожним
щепленням

Достовірний

Актуальний

представляє лише достовірну,
науково доведену інформацію

регулярно оновлюється
науковцями-редакторами на
підставі питань, які задають
читачі.

Запрошуємо Вас відвідати наш портал та поділитись своїми
запитаннями. Ми відповімо на всі Ваші питання, а якщо запитання
будуть повторюватися, то ми розмістимо їх у вигляді відповідей
до відповідних розділів.

КАЛЕНДАР
ПРОФІЛАКТИЧНИХ
ЩЕПЛЕНЬ НА РІК 2022
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szczepienia.pzh.gov.pl

Ротавірусів
Коклюшу (кашлюка), дифтерії, правця
(АКДП, АKаДП)

Хіб-інфекції (Хіб)

PCV

Поліомієліту (ІПВ)

Пневмококів
Кору, паротиту,
краснухи (КПК)

Менінгококів

Грипу

Вітряної віспи (вітрянки)

HAV

Вірусу папіломи людини (ВПЛ)

Гепатиту А

KZM

обов’язкові щеплення

Kліщового енцефаліту
* вакцинація повинна бути проведена до виписки дитини з відділення новонароджених;
** Td – обов’язкове щеплення, Tdap – рекомендоване щеплення

BCG – щеплення проти туберкульозу; HBV (Hepas B Vaccine) – щеплення проти вірусного запалення печінки типу В (гепатиту В); RV – вакцина проти ротавірусів; DTP – щеплення цільноклітинною вакциною проти коклюшу (кашлюку), дифтерії, правця; DTaP - щеплення
ацелюлярною вакциною проти коклюшу (кашлюку), дифтерії, правця; Tdap - щеплення ацелюлярною вакциною проти коклюшу (кашлюку), дифтерії, правця зі зменшенною кількістю антигенів дифтерії та коклюшу; IPV (Inacvated Poliovirus Vaccine) – деактивована вакцина
проти поліомієліту; Hib – щеплення проти гемофільної палички типу В (Haemophilus influenzae typu b); PCV - щеплення кон'югованою вакциною проти пневмококової інфекції; MMR – щеплення проти кору, паротиту, краснухи; IIV (Inacvated Influenza Vaccine) - деактивована
вакцина проти грипу; LAIV (Live A¢enuated Influenza Vaccine) – жива, атенуйована вакцина протигрипова; MenB – щеплення проти менінгококів типу В; MenACWY - щеплення проти менінгококів типу A,C,W,Y; MenC - щеплення проти менінгококів типу С; HPV - щеплення проти
вірусу папіломи людини; VZV - щеплення проти вітряної віспи; HAV (Hepas A Vaccine) - щеплення проти вірусного запалення печінки типу A (гепатиту A); KZM - щеплення проти кліщового енцефаліту.

Створено на основі Програми Імунізації на 2022 рік

Завдання зреалізовано з коштів Національної
Програми Здоров’я на 2021-2025 роки і було
фінансованo Міністерством Охорони Здоров’я

