Тут Ви можете безкоштовно зробити найважливіші щеплення для Вашої дитини!
Штирія надає великого значення захисту дітей та молоді від найнебезпечніших інфекційних захворювань.
Саме тому найважливіші щеплення для всіх дітей віком від 0 до 15 років включені в програму безкоштовного щеплення.
Будь ласка, скористайтеся безкоштовними пропозиціями вакцинації для своєї дитини!
Як ваша дитина отримує ці безкоштовні щеплення?
Для дітей 0-6 років є «Книжка здоров’я». У цьому буклеті є розділи ваучерів (“бони”) для вакцин (у кожній аптеці Штирії), а також для вакцинації (у педіатрів та
сімейних лікарів Штирії). Для дітей 6-15 років є «паспорт вакцинації для дітей 6-15 років». Туди також включені всі необхідні ваучери. Ви можете отримати паспорти
вакцинації як у педіатрів, так і у сімейних лікарів. Увага: якщо ви транспортуєте вакцину, ви ЗАВЖДИ повинні тримати її в прохолоді!

1. Безкоштовні щеплення для дітей від 0 до 6 років
Вакцинація від ротавірусу:
На першому році життя 2 пероральні щеплення з інтервалом не менше 4 тижнів
Починаючи з 6-тижневого віку; завершення не пізніше 24-тижневого віку. Ця вакцинація важлива
лише для дітей першого року життя, дітям старшого віку ця вакцинація не потрібна.
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6-компонентна комбінована вакцина
(дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт, гемофільна інфекція B, гепатит B):
Починаючи з 2-місячного віку: 3 –х разове щеплення
найкраще: 3-й місяць життя: щеплення першою дозою, 5-й місяць життя: щеплення другою дозою, 11-12-ий місяць життя: щеплення третьою дозою.
Можна – і необхідно – почати 6-компонентну вакцинацію, навіть якщо дитина старшого віку. Останній термін для початку безкоштовної 6-компонентної
вакцинації: повні 5 років
Комбінована вакцина проти кору, паротиту та краснухи (MMR):
Якщо вакцинація розпочинається з 9 місяців: щеплення двома дозами з інтервалом не менше 3 місяців
Якщо вакцинація починається з 2 років: щеплення двома дозами з інтервалом не менше 4 тижнів
Щеплення MMR також дуже важливе для дорослих і є безкоштовним в будь-якому віці! Будь ласка, зробіть собі щеплення проти MMR безкоштовно,
якщо ви не були щеплені двічі. Ви можете отримати безкоштовну вакцинацію від кору у свого сімейного лікаря.
Вакцинація від пневмококу (ПНК):
Якщо починати з першого року життя: щеплення трьома дозами;
найкраще: 3-й місяць життя: вакцинація першою дозою; 5-й місяць життя: вакцинація другою дозою; 12-14-ий місяць життя: вакцинація третьою дозою
Мінімальний інтервал для вакцинації другою дозою: 6 місяців
Якщо починати з 2-х років: щеплення двома дозами з інтервалом не менше 8 тижнів
Діти групи ризику (наприклад, з вродженим або набутим імунодефіцитом) можуть отримати щеплення PNC безкоштовно до 5 років.
Вакцинація проти COVID-19:
Якщо починати з повних 5 років: щеплення двома дозами з інтервалом у 21 день (можливий інтервал - від 19 до 42 днів)
Для цього безкоштовного щеплення вам не потрібен ваучер з паспорту вакцинації.
Вакцинація проти грипу: доступна лише з листопада 2023 року
Починаючи з 6-місячного віку. Якщо дитина вакцинується проти грипу вперше: щеплення двома дозами з інтервалом не менше 4 тижнів
В іншому випадку достатньо 1 вакцинації. Для щеплення від грипу не потрібен ваучер з паспорту вакцинації.

2. Безкоштовні щеплення для дітей від 7 до 15 рокі
Комбінована вакцинація проти дифтерії-правця-коклюшу-поліомієліту:
У віці від 6 до 15 років: 1 повторна вакцинація
Вакцинація проти гепатиту В:
З 7 років: 1 повторна вакцинація
Якщо дитина ще не зробила щеплення від гепатиту В:
Наздогнати базову імунізацію з 6 років (до 15 років) за допомогою щеплення трьома дозами:
вакцинація другою дозою з інтервалом в 4 тижні, вакцинація третьою дозою - через 5-11 місяців після 2-ї дози
Вакцинація від менінгококу ACWY:
Від 10 до 13 років: 1 вакцинація
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Паспорт вакцинації для дітей віком від 6 до 15 років

Комбінована вакцина проти кору, паротиту та краснухи (MMR):
Якщо дитина має лише одну вакцинацію проти MMR або зовсім не має: першу та другу дозу можна наздогнати в будь-якому віці; Мінімальний інтервал між
вакцинаціями: 4 тижні
Це стосується і дорослих! Ви можете отримати безкоштовну вакцинацію від кору у свого сімейного лікаря.
Вірус папіломи людини (ВПЛ):
Вакцинація з 9-го по 12-й рік життя: 2 дози щеплення з інтервалом у 6 місяців. Увага: якщо ви вакцинуєтеся після свого 12-річчя (до 18 років), вакцинація від ВПЛ
доступна в державних центрах вакцинації за низькою ціною, але не безкоштовно. Це також можливо зробити у сімейних лікарів та педіатрів до 30 червня 2022 року.
Вакцинація проти COVID-19:
Починаючи з 5 років: щеплення двома дозами з інтервалом у 21 день (можливий інтервал - від 19 до 42 днів)
Починаючи з 12 років: щеплення трьома дозами (3-я доза через 6 місяців після 2-ої вакцинації)
Для цього безкоштовного щеплення вам не потрібен ваучер з паспорту вакцинації.
Вакцинація проти грипу: доступна лише з листопада 2022 року
Якщо дитина вперше вакцинована проти грипу до 8 років: 2 –х разове щеплення з інтервалом не менше 4 тижнів. В іншому випадку достатньо 1-єї вакцинації.
Для щеплення від грипу не потрібен ваучер з паспорту вакцинації.

Вакцинація корисна, бо захищає! Будь ласка, скористайтеся безкоштовними
пропозиціями вакцинації для вашої дитини та безкоштовною пропозицією
MMR для себе!

