
Інформаційні тексти з карти профілактичних щеплень «Здоров’я батьків і дітей 

(станом на 2022 рік)“ 

 

Чому ви отримали карту профілактичних щеплень «Здоров’я батьків і дітей» і яку 

інформацію Ви можете тут отримати? 

За допомогою цієї карти профілактичних щеплень Ви безкоштовно отримаєте найважливіші 

щеплення для Вашої дитини. Обов’язково візьміть із собою цю карту, коли будете вести 

дитину до педіатра або до сімейного лікаря. Ваучери у цьому буклеті дадуть Вам змогу 

отримати безкоштовно як вакцини в аптеці, так і щеплення від лікаря. Таким чином Ваша 

дитина буде надійно захищена від основних інфекційних захворювань. 

Переклад найважливішої інформації цієї карти щеплень можна знайти тут: 
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Як користуватися картою щеплень 

 

Ця медична карта - важлива для Вас і Вашої дитини 
Вона містить ваучери загальною вартістю понад 900 Euro на безкоштовні вакцинації Вашої 
дитини від федеральної землі, федерального уряду та медичних страхових компаній. Щоб 
скористатися ними, Ви повинні зареєструвати свою дитину для участі в безкоштовних 
кампаніях вакцинації та в базі даних вакцинації Штирії. 
 
Для цього, будь ласка, заповніть розбірливо повністю інформаційний лист (праворуч) та 
підпишіть поле в нижньому правому куті. Лікар або персонал медичного закладу 
відокремлять аркуш. У буклеті залишається лише копія. Лише тоді, коли це станеться, 
Ваша дитина вважається зареєстрованою, і карта щеплень стає дійсною. 
 
Коли Ви забираєте вакцину в аптеці, аптека відокремлює ваучер «Рецепт» безпосередньо 
від буклету. При вакцинації в лікарняному кабінеті відокремлюються ваучери «Ваучер на 
вакцинацію» та «Підтвердження вакцинації». Це гарантує, що Вам не доведеться платити за 
ці щеплення ні в аптеці, ні в лікарняному кабінеті. Розділ „Повідомлення про щеплення“ 
залишається в буклеті для того, щоб Ви знали, які щеплення, коли і ким були зроблені Вашій 
дитині. Якщо у вас немає з собою карти щеплень в аптеці, Ви можете отримати вакцину 
лише за приватним рецептом і за власний кошт. Якщо Ви забули буклет, Вам також 
доведеться оплатити щеплення в лікарняному кабінеті. Однак лікар і аптека повернуть Вам 
гроші, якщо Ви принесете карту щеплень пізніше. 
Ваучери дійсні для зареєстрованих педіатрів та лікарів загальної практики, а також у всіх 
районних органах (медичних відділах) Штирії, у державному центрі вакцинації та в 
управлінні охорони здоров’я міста Грац. 
 

Увага: ваучери окремо без карти щеплень  (тобто вже відокремлені) не дійсні, а отже, нічого не 

варті! Для вакцинації обов’язково візьміть з собою картку вакцинації!
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РЕЄСТРАЦІЯ на БЕЗКОШТОВНІ ВАКЦИНАЦІЇ, до БАЗИ ДАНИХ ВАКЦИНАЦІЙ землі Штирія та ІНФОРМАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ   
Мати/ батько/опікун:  

Номер соціального страхування & SV-номер 
    

Прізвище                            стать   

Ім’я                            Вчене 

звання 

 
 

Адреса                                          

Поштовий індекс + місце проживання     Місце                                   

Мобільний телефон                  
Стаціонарни

й номер  

  

                  

E-Mail                  
     

                  

Дитина :прізвище                                         

Дитина : ім’я                                          
Дитина :  

SV-номер + стать 
   

 

Я  підтверджую, що карта вакцинації була передана вище зазначеній особі 

штамп & підпис лікарняної установи/ лікаря 

 

Так, я реєструю свою дитину на безкоштовні вакцинації, до бази даних вакцинацій та до  інформаційної 

служби батьків та дітей та погоджуюся з умовами, зазначеними на звороті. 

Datum, Ort & Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
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До відома батьків /опікунів  

Підтвердження 

 

Безкоштовні вакцинації та база даних вакцинації:  

Я підтверджую, що зареєструвала/в свою дитину в базі даних вакцинацій уряду Штирії та 

безкоштовних кампаній вакцинації. Це дає мені автоматичний доступ до безкоштовних 

кампаній вакцинації землі Штирія. Вакцини та щеплення у лікаря безкоштовні. Вакцини, які 

вводяться в рамках безкоштовних кампаній вакцинації в країні, адаптуються з року в рік до 

відповідних рекомендацій австрійського плану вакцинації.   

Я визнаю і дозволяю, що особисті дані та дані вакцинації, необхідні для обробки та 

виставлення рахунків за безкоштовні кампанії вакцинації, обробляються в електронному 

вигляді та зберігаються в базі даних вакцинації землі Штирія. Якщо я не згодна/згоден на 

електронну обробку даних, я або моя дитина не зможемо взяти участь у безкоштовних акціях 

вакцинації. Мої дані в базі даних вакцинації використовуватимуться лише для безкоштовної 

кампанії вакцинації та інформаційної служби батьків і дітей (див. нижче). Незалежно від цього, 

дані про щеплення також повинні бути внесені до австрійського електронного реєстру 

вакцинації лікарем, який проводить щеплення. 

Я дозволяю лікарям та лікарням, уповноваженим на мережу вакцинації Штирії, переглядати 

онлайн або отримувати інформацію по телефону, які щеплення для моєї дитини зафіксовані в 

базі даних вакцинації. 

На письмовий запит я можу отримати інформацію про те, які з моїх даних та даних моєї 

дитини зберігаються в базі даних вакцинації Штирії. Я можу в будь-який час відмовитися від 

безкоштовних кампаній вакцинації та бази даних щеплень для себе чи своєї дитини. Я можу 

прочитати вичерпну інформацію щодо захисту даних у базі даних вакцинації Штирії на 

www.vorsorgemedizin.st. 

Я підтверджую, що мені видали карту щеплень «Здоров’я для батьків та дітей 2022» з 

ваучерами на вакцинацію для кампанії безкоштовного щеплення, що інформація, яку я 

надала/надав вище, є повною та правильною, і що я ще не отримувала/отримував карту 

щеплень для дитини, згаданої вище. Я визнаю, що, наприклад, при втраті карти щеплень я не 

маю права на іншу карту щеплень, і я повинна/повинен відшкодувати землі Штирії витрати, 

якщо я отримаю другу карту щеплень. У даному випадку вакцини та щеплення оплачуються 

мною. 

Інформаційна служба батьків і дітей:  

Дані, що зберігаються в базі даних щеплень федеральної землі Штирія, також 

використовуються для інформаційної служби батьків і дітей: я регулярно отримую письмову та 

безкоштовну інформацію про рекомендований паспорт матері та дитини та дати вакцинації, а 

також про медичне обслуговування дітей. 

Я визнаю та дозволяю, що я буду регулярно, письмово та безкоштовно отримувати 

інформацію про мій паспорт матері та дитини та профілактичну медицину, а також про 

охорону здоров’я. Я можу в будь-який час письмово відмовитися від інформаційної служби 

батьків і дітей, це не впливає на доступ до безкоштовної кампанії вакцинації. 

 



Я дозволяю своєму лікареві та лікарняному закладу відписати мене чи мою дитину від 

інформаційної служби, якщо для цього є особисті чи медичні причини, а також дозволяю 

своєму лікарю вносити зміни даних, які важливі для програми вакцинації чи паспорта матері 

та дитини, до Інформаційної служби вакцинації та до Інформаційної служби батьків та дітей. 

Важливо: 

Ваучери дійсні лише в тому випадку, якщо вони вилучені з карти щеплень 

безпосередньо лікарем або в аптеці. Під час транспортування з аптеки до лікарняного 

кабінету вакцину необхідно зберігати в прохолоді, але не заморожувати! 

Пам’ятка для лікарів: 

Вся інформація має бути повною та розбірливою. На лицьовій стороні повинні бути заповнені 

підпис особи, якій передається картка щеплень (як правило, одного з батьків), а також штамп 

відділення та підпис лікаря для розрахунку та подачі ваучерів на щеплення. Будь ласка, 

відокремте оригінал інформаційної сторінки від буклету та надішліть його терміново до 

Наукової академії профілактичної медицини, Radetzkystraße 9/1, 8010 Грац. Якщо у Вас 

виникнуть питання, зателефонуйте, будь ласка, нам: тел. 0316/829727, факс 0316/831411, E-

Mail: akademie@vorsorgemedizin.st 
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Паспорт матері та дитини &  

Інформаційна служба батьків і дітей 

 

Паспорт матері та дитини … 
…є своєрідним посібником з медичної допомоги вагітним жінкам та дітям до п’яти років. 
Повністю заповнений паспорт матері та дитини містить інформацію про стан здоров’я матері 
та дитини. Це також дозволяє розпізнавати потенційні небезпеки та відповідним чином 
реагувати на них. Медична допомога не повинна надаватися з запізненням. Тому 
надзвичайно важливо вчасно дотримуватися всіх термінів паспорту матері та дитини. 
 
 
Загалом, медичні огляди відповідно до паспорту матері та дитини проводяться до 5-річного 
віку з поважної причини: важливо стільки років стежити за розвитком здоров’я дитини, щоб 
Ваша дитина не зазнавала невиявлених або нелікованих ризиків для здоров’я ні в дитячому 
садку ні в дошкільному віці, і була добре розвинена фізично. Тому користуйтеся цією 
пропозицією – своєчасно та регулярно. До речі: усі медичні обстеження за паспортом матері 
та дитини є безкоштовними. Навіть якщо Ви не застраховані, Ви можете отримати свідоцтво 
медичного страхування в Австрійській касі медичного страхування. 
 
GESUND. UND WIE!  
 
Журнал для батьків Наукової академії профілактичної медицини ви отримаєте безкоштовно та 
автоматично за наявності медичної карти «Здоров’я для батьків і дітей». Якщо у вас немає 
карти щеплень, ви отримаєте журнал «GESUND. UND WIE!» безкоштовно за запитом (тел. 
0316 / 82 97 27). 
 
Інформаційна служба батьків і дітей … 
… повідомить Вас – за Вашим бажанням – про медичне обслуговування Вашої дитини - дати 
оглядів відповідно до паспорта матері та дитини та дати щеплень – своєчасно та 
безкоштовно! 
 
Додаткова інформація:  
тел. 0316 / 82 97 27 
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Консультації для матерів і батьків 

 

Щоб маленькі питання не перетворилися на великі проблеми.  
 
У федеральній землі Штирія функціонує багато консультаційних центрів для матерів і 
батьків, а також центрів консультацій для батьків (ebz) у районах Штирії. Мета – підтримати 
батьків немовлят та дітей раннього віку у догляді та вихованні їхніх дітей 
 
Пропозиції варіюються від медичних оглядів, порад щодо догляду та харчування до 

психосоціальних профілактичних заходів (наприклад, зустрічі з дітьми та батьками, групи з 

грудного вигодовування, лекції та багато іншого). Професійні консультації лікарів, 

соціальних працівників, кваліфікованих акушерок, медсестер з догляду за немовлятами та 

інших спеціалістів напряму дитина - батьки. Все це сприяє ранньому зміцненню фізичного, 

психічного та соціального здоров’я. Більш детальну інформацію Ви можете отримати у 

соціальних працівників Вашої районної адміністрації або в магістраті Граца. 
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Безпека для Вашої дитини 

 

Щороку кожній п’ятій дитині в Австрії після нещасного випадку доводиться лікуватися в 
лікарні. Близько половини нещасних випадків трапляються вдома. Кожні два-три тижні в 
результаті нещасного випадку гине дитина. 
 
За допомогою чек-листу об’єднання ДОРОСЛІ ЗАХИЩАЮТЬ МАЛИХ  
Ви можете перевірити Вашу домівку на безпеку для дитину:  
www.grosse-schuetzen-kleine.at/gsk/service 
 
Опіки 
Кухня є особливо улюбленим місцем для дітей - на жаль, там трапляється багато серйозних 
дитячих нещасних випадків (наприклад, опіки), але їх легко запобігти. 
 
Поради:  
• Встановіть захист на кухонну плиту та запобіжники на духовки • Ніколи не несіть, не їжте і 
не пийте нічого гарячого поруч з дитиною або над нею. 

Падіння 
Падіння дітей з вікна – нещасні випадки з найсерйознішими наслідками. Віконний замок є 
найважливішим запобіжним заходом. Це може врятувати життя і уникнути серйозних травм 
Поради:  
• Встановити на вікна та балконні двері замки-блокіратори• Не лишайте дитину без нагляду 
під час провітрювання приміщення • Встановіть бар’єри безпеки на сходи • Ніколи не 
залишайте дитину без нагляду на повивальному столику. 
 

Утоплення відбувається швидко і безшумно 
Утоплення є другою причиною смертельних випадків в Австрії серед дітей! Будь ласка, 
наглядайте за дітьми у воді та біля неї - постійно та дуже уважно! 
Поради:  
• Ніколи не залишайте дитину без нагляду у ванні, дитячому басейні або звичайному 
басейні • Перша допомога при втопленні - негайно зробити дитині штучне дихання, щоб 
мозок знову отримав кисень. 

Мобільна безпека 
Захистіть свою дитину на дорозі та під час занять спортом: 
автокрісла та шоломи, які відповідають віку, можуть врятувати життя 
Поради:  

• Під час кожної поїздки забезпечте свою дитину сидінням, яке відповідає віку • З самого 

початку одягайте шолом на дитину, коли вона катається на велосипеді або лижах • Ніколи 

не залишайте дитину наодинці з собакою і навчіть дитину правильно поводитися з собаками.

http://www.grosse-schuetzen-kleine.at/gsk/service
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Інформація про вакцинацію спеціалізованого відділення 

Управління охороною здоров'я та догляду  

БЕЗКОШТОВНІ ВАКЦИНАЦІЇ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ ТА МАЛЕНЬКИХ ДІТЕЙ 

Завдяки ваучерам у цьому буклеті всі діти отримують такі безкоштовні щеплення:  

 

• 6-компонентна вакцинація (дифтерія, правець, поліомієліт, коклюш, гемофільна інфекція B, 

гепатит B) 

• Комбінована вакцина проти кору, паротиту, краснухи (MMR) 

• Ротавірус (оральна вакцинація) 

• кон'югована пневмококова вакцина (PNC) 

Ці вакцинації потребують кілька доз або ревакцинацій, щоб забезпечити надійний 

довготривалий захист. Якщо щеплення пропущене, важливо надолужити його якомога 

швидше. 

 

6-компонентна вакцинація 

1-ша доза вакцини зазвичай вводиться на 3-му місяці життя, 2-га - на 5-му місяці життя, 

3-я - з 11-го (до 12-го) місяця життя, не раніше ніж через 6 місяців після 2-ї дози вакцини. 

Вакцина проти кору, паротиту та краснухи (MMR) 

У разі першого щеплення на 10-12-му місяці життя 2-а доза щеплення проводиться з 

інтервалом у 3 місяці. Якщо 1-ша доза вакцини вводиться після 1-го року життя, то для 2-ї 

дози вакцини необхідно дотримуватися мінімального інтервалу в 4 тижні. Пропущені 1-е 

та/або 2-е щеплення MMR можна безкоштовно наздогнати в будь-якому віці в рамках 

кампанії безкоштовного щеплення. 

 

Пероральна вакцинація проти ротавірусу 

Ротавіруси є найбільш поширеною причиною діареї (гастроентериту) у немовлят і дітей 

раннього віку. Вони викликають добру половину всіх діарейних захворювань у цій віковій 

групі (особливо взимку). Чим молодша дитина на момент первинного зараження, тим важчий 

перебіг слід очікувати. Тому ротавірусну пероральну вакцинацію слід починати якомога 

раніше – з 6-тижневого віку. Відповідно до рішення Міністерства охорони здоров’я для 

вакцинації в рамках безкоштовної кампанії вакцинації доступні Rotarix® або Rotateq®. 

Обидві вакцини можна вводити з повного 6-го тижня життя. Залежно від вакцини діти 

отримують 2 дози (Rotarix®) або 3 дози (Rotateq®). Серія вакцинації повинна бути 

завершена у віці 24 тижнів (Rotarix®) або 32 тижнів (Rotateq®). Чергування вакцин не 

передбачено. У 2022 році Rotarix® доступний безкоштовно. 

Пневмококи: багаторазова кон'югована вакцина (PNC) 

У перші два роки життя дуже важкі (інвазивні) пневмококові захворювання із зараженням 

крові або гнійним менінгітом є одними з найпоширеніших інфекцій, що загрожують життю та 

можуть мати серйозні наслідки. Тому, згідно з австрійським планом вакцинації, вакцинація 

PNC проводиться для всіх немовлят з 3-го місяця життя до повного 2-ого року життя, дітям з 

групи ризику рекомендовано до повних 5 років. 

 

Настійно рекомендується починати серію вакцинації якомога раніше - на третьому місяці 

життя. Тому що: більшість випадків пневмококового менінгіту припадає на вік від 6 до 12 



місяців. Першу дозу вакцини вводять на 3-му місяці життя, 2-у – на 5-му місяці життя і 3-ю – 

на 12-му місяці (до 14-го місяця) життя, тобто через 7-9 місяців після 2-ї дози щеплення. 

Вакцину PNC також можна вводити одночасно з 6-компонентною вакциною. Якщо 1-ша доза 

вакцини вводиться лише на 2-му році життя, то рекомендується лише 2 дози щеплення з 

інтервалом не менше 8 тижнів. 

Діти з підвищеним ризиком можуть наздогнати щеплення PNC безкоштовно до 5 років. За 

рішенням Міністерства охорони здоров’я доступні вакцини Synflorix® або Prevenar®. У 2022 

році буде використовуватися для безкоштовних щеплень Prevenar 13®. 

 

 

Грип (справжній вірусний грип) 

Вакцинація рекомендована і корисна з 7-го місяця життя. Зокрема, щеплення від грипу 

мають отримати діти, які мають підвищений ризик розвитку хронічних захворювань легенів, 

серця та кровообігу, захворювань нирок, захворювань обміну речовин та вроджених чи 

набутих імунних дефектів. Вакцинація проти грипу буде запропонована восени/взимку 

2022/2023 років до 15 років у рамках програми безкоштовного щеплення. Для цього Вам не 

потрібні ваучери з цієї карти щеплень. 

Корона 

На даний момент вакцинація від коронавірусу (станом на березень 2022 року) 

рекомендована дітям від 5 років. Необхідні 2 дози щеплення з інтервалом в 21 день 

(можливий інтервал від 19 до 42 днів). Для підлітків від 12 років рекомендована 3-тя доза 

вакцини через 6 місяців після 2-го щеплення. Вакцина виявилася безпечною та ефективною 

для дітей віком від 5 років. Реакції на вакцинацію були переважно слабкими та 

короткочасними. Жодна вакцинація не захищає на 100 відсотків. Проте вакцинація від 

коронавірусу ефективна і забезпечує дуже хороший захист, особливо від серйозного 

перебігу хвороби. Рішення про вакцинацію від коронавірусу завжди слід приймати після 

консультації з Вашим лікарем (педіатром), враховуючи індивідуальну ситуацію. 

 

ІНШІ ВАЖЛИВІ ВАКЦИНАЦІЇ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ ТА МАЛЕНЬКИХ ДІТЕЙ 

Окрім щеплень, які Ви отримуєте безкоштовно за цією картою щеплень, австрійський план 

вакцинації рекомендує для всіх немовлят і дітей раннього віку додаткові щеплення, але Ви 

повинні оплачувати їх самостійно. 

Будь ласка, обговоріть зі своїм лікарем, які щеплення корисні та необхідні для Вашої дитини: 

Менінгококи 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією всім дітям, по можливості з двомісячного віку, та 

підліткам рекомендована вакцинація проти менінгококів В. Вакцинація кон’югованою 

моновалентною вакциною проти менінгококів групи С рекомендована з 2-річного віку та 

можлива з 2-місячного віку. Кількість необхідних доз залежить від початку вакцинації та 

використовуваної вакцини. У віці від 11 до 13 років необхідно ввести додаткову дозу 

чотирикомпонентної кон’югованої вакцини ACWY (див. також «Вакцинація для дітей 

шкільного віку»). 



Varicella (вітряна віспа, віспа овець) 

Вітряна віспа не є нешкідливою інфекцією, тому що можуть виникнути дуже серйозні супутні 

захворювання (ускладнення). Тому вакцинація є загальнорекомендованою. Вона 

відбувається в 2 етапи з інтервалом не менше 4-6 тижнів, залежно від вакцини. 

Рекомендується на 2-му році життя, але можна вводити з 9-місячного віку. 

Вакцинація від кліщів (FSME) 

У Штирії особливо багато кліщів, які можуть передавати вірус FSME. Тому вакцинація проти 

FSME рекомендується з 1 року. Базовий захист досягається двома дозами щепленнями з 

інтервалом в 1-3 місяці та третьою вакцинацією через 5-12 або 9-12 місяців (залежно від 

вакцини). 

Гепатит А 

Вакцинація рекомендована для всіх дітей віком від двох років, але особливо перед тим, як 

дитина поступає до громадського закладу (наприклад, дитячий садок, центр післяшкільного 

догляду). Друга доза вакцини проводиться з інтервалом в 6 місяців. Згідно з сучасним рівнем 

знань, ревакцинація, ймовірно, не потрібна. 

 

Діти 6-15 років: безкоштовна програма вакцинації 

Безкоштовні щеплення дітям шкільного віку пропонують лікарі приватної практики, центри 

вакцинації районної влади, центри вакцинації федеральної землі, муніципалітет Граца та (за 

можливості) школи. Якщо у 2022 році через пандемію у школі неможливо провести 

щеплення, будь ласка, переконайтеся, що Ваша дитина вакцинована лікарем приватної 

практики. 

У рамках безкоштовних щеплень для дітей шкільного віку/підлітків з 7 років проводиться 

щеплення додатковою дозою від дифтерії, правця, поліомієліту та коклюшу або 

компенсується пропущена базова імунізація проти гепатиту В. 

Бустер від гепатиту В рекомендований з 8 років. Також обов’язково потрібно надолужити 

якомога швидше вакцинацію проти кору, паротиту та краснухи, яка могла бути пропущена в 

дитинстві: для надійного захисту рекомендуються 2 дози щеплення. Надійний захист від 

краснухи особливо важливий для дівчат до настання можливої вагітності. Вакцинація проти 

вірусу папіломи людини (HPV) безкоштовна для дівчат і хлопчиків віком від 9 до 12 років 

(поки не виповниться 12 років). 

 

Вона високою мірою захищає, напр. проти раку шийки матки та генітальних бородавок. 

Вакцинація проводиться 2 –ма дозами з інтервалом в 6 місяців. Для захисту від менінгококу 

проводиться безкоштовна вакцинація чотирикомпонентною кон’югованою вакциною (ACWY) 

в 11-13 років. Вакцинація також рекомендована для дітей старшого віку/підлітків з певними 

наявними захворюваннями та як щеплення для подорожей, але тоді Ви повинні оплачувати 

її самостійно. 

 

Щеплення від коронавірусу дуже важливе для дітей шкільного віку та молоді зокрема – це 

яскраво продемонстрував І-ий квартал 2022 року. На даний момент вакцинація від 

коронавірусу (станом на березень 2022 року) рекомендована дітям від 5 років. Необхідні 2 

дози введення вакцини з інтервалом в 21 день (можливий інтервал від 19 до 42 днів). Для 

підлітків від 12 років рекомендована 3-тя вакцинація через 6 місяців після 2-го щеплення. 

Вакцина виявилася безпечною та ефективною для дітей віком від 5 років. Реакції на 

вакцинацію були переважно слабкими та короткочасними. Жодна вакцинація не захищає на 



100 відсотків. Проте вакцинація від коронавірусу ефективна і забезпечує дуже хороший 

захист, особливо від серйозного перебігу хвороби. Рішення про вакцинацію від коронавірусу 

завжди слід приймати після консультації з Вашим лікарем (педіатром), враховуючи 

індивідуальну ситуацію. 

 

Грип (справжній вірусний грип) 

Вакцинація рекомендована і корисна з 7-го місяця життя. Зокрема, щеплення від грипу 

мають отримати діти, які мають підвищений ризик розвитку хронічних захворювань легенів, 

серця та кровообігу, захворювань нирок, захворювань обміну речовин та вроджених чи 

набутих імунних дефектів. Вакцинація проти грипу буде запропонована восени/взимку 

2022/2023 років дітям до 15 років у рамках програми безкоштовного щеплення. Для цього 

Вам не потрібні ваучери з цієї карти щеплень. 

 

Діти 6-15 років: рекомендовано, але не в безкоштовній програмі: 

  

Щеплення FSME є недорогим і особливо важливим у Штирії. 

Також вакцинальний захист від вітряної віспи (Varicella), менінгококів В та гепатиту А 

потрібно наздогнати або завершити в шкільному віці. Вакцинація проти грипу повинна 

проводитися щорічно і проводиться восени/взимку 2022/2023 до повних 15 років дитини 

безкоштовно. З 12 до 18 років можна отримати щеплення від HPV (2-3 дози залежно від віку) 

за зниженою ціною в державних центрах вакцинації, а до червня 2023 року також в лікарських 

кабінетах. 

 

сторона 18 (Seite 18) 

ДОРОСЛІ 

Безкоштовна програма вакцинації 

З 31 березня 2022 року вакцинація від коронавірусу схвалена для всіх вікових груп від 5 

років і доступна безкоштовно всім, хто бажає пройти вакцинацію. Жодна вакцинація не 

захищає на 100 відсотків. Проте вакцинація від коронавірусу ефективна і забезпечує дуже 

хороший захист, особливо від серйозного перебігу захворювання. Ваш лікар надасть Вам 

інформацію щодо окремих вакцин, кількість доз та інтервали вакцинації. 

Вакцинація проти кору, паротиту та краснухи також доступна всім дорослим безкоштовно. 

Пропущені 1-е та/або 2-е щеплення MMR можна безкоштовно компенсувати в будь-якому 

віці в рамках кампанії безкоштовного щеплення. Мінімальний інтервал між 1-ою і 2-ою 

дозами становить чотири тижні. 

 

Дорослі:  

рекомендовано, але не в безкоштовній програмі: 

  

Дорослим слід проходити ревакцинацію кожні 10 років проти дифтерії, правця, коклюшу та 

поліомієліту, та кожні 5 років, починаючи з 60 років. Кожні 5 років необхідна ревакцинація 

FSME, з 60 років - кожні 3 роки. 

Люди старше 50 років повинні захищатися від оперізувального герпесу (оперізуючого 

лишаю) і вакцинуватися від пневмококів (пневмонії) з 60 років, оскільки ризик серйозних 

інфекцій значно зростає в цьому віці. Вакцинація проти грипу («справжній грип») 



рекомендована всім дорослим. ЇЇ потрібно оновлювати щороку, оскільки вакцини щорічно 

адаптуються до нових штамів грипу. 

 

РИЗИК УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ВАКЦИНАЦІЇ 

Вакцинація – це процес, який був «скопійований» з природи. Ніколи не можна повністю 

виключити поствакцинальні реакції. Проте необхідно співставити ризик і можливі наслідки 

«природних» захворювань з можливим «ризиком вакцинації». Запитайте свого лікаря про 

можливі реакції на вакцинацію та побічні ефекти або прочитайте спеціальну інформацію 

щодо вакцин на www.sozialministerium.at у розділі «Вакцинації». Більш серйозні ускладнення 

після вакцинації вкрай рідкісні через суворий та постійний контроль. Не вакцинація значно 

небезпечніше. Тільки вакцинація дійсно захищає! 

 

КОЛИ ВАША ДИТИНА НЕ МОЖЕ БУТИ ВАКЦИНОВАНА? 

Вакцинацію не слід проводити у разі гострих гарячкових захворювань та/або відомої алергії 

на компоненти вакцини. 

Будь ласка, повідомте Вашого лікаря... 

• якщо Ваша дитина має «загальну схильність» до алергії (наприклад, нейродерміт, екзема) 

або в неї наявні інші (хронічні) вже існуючі захворювання 

• як до цього часу «переносилися» щеплення та чи немає у Вашому оточенні на момент 

вакцинації інфекційних захворювань. 

 

Якщо у дитини застуда та/або злегка підвищена температура, Ваш лікар після огляду 

вирішить, чи можна вакцинувати Вашу дитину.  

Якщо у Вас виникли питання ...  

зверніться до Університетської дитячої лікарні Граца (інфекційне відділення,  

тел.  0316/385-13685) або дитяче відділення LKH Hochsteiermark/Leoben (тел. 03842/401-

2438). Додаткову інформацію про щеплення див. 

www.vorsorgemedizin.st та Департамент охорони здоров'я 

(тел. 0316 / 877-3546 або -3526) та у Вашого лікаря. 

 

  



Починаючи зі сторінки 19 Ви знайдете ваучери на вакцинацію. ((Ab Seite 19) 

…) 

В аптеці у Вас заберуть крайню праворуч частину ваучера. У лікаря виймають два наступних 

ваучери; у Вашій карті щеплень залишається лише крайня ліва частина сторінки ваучера. 

Якщо Ви підете до іншого лікаря і покажете йому книжку щеплень, він відразу побачить, які 

щеплення Ваша дитина вже отримала. 

Інформація, чому важливі окремі щеплення. Вона знаходиться на звороті ваучерів на 

вакцинацію: 

 

РОТАВІРУС 

... викликає блювоту, діарею, часто лихоманку, можливо, біль у вухах. Сильна (водяниста) 

діарея зі швидкою втратою рідини може призвести до «зневоднення» та порушення 

кровообігу.…  

Коли не можна робити щеплення Вашій дитині? 

 

Гострі гарячкові захворювання, ослаблення імунної системи, діарея, блювота, важкі кишкові 

захворювання та вади розвитку кишечника, відома непереносимість компонентів вакцини. 

Оскільки передусім після першої дози вакцинні віруси виділяються з випорожненнями 

протягом кількох днів, слід уникати контакту з людьми з ослабленим імунітетом та необхідно 

ретельно дотримуватись гігієни рук після зміни підгузників. Для отримання додаткової 

інформації та можливих побічних ефектів вакцинації зверніться до свого лікаря або 

прочитайте інформацію на сайті www.sozialministerium.at у розділі «Вакцинації». Додаткову 

інформацію також можна знайти за адресою: 

www.vorsorgemedizin.st 

 

ДИФТЕРІЯ  

... є небезпечним для життя захворюванням верхніх дихальних шляхів. Може виникнути 

задишка з ризиком задухи, ураження серця, кровообігу та нирок і параліч. 

ПРАВЕЦЬ 

… інфікування через забруднені рани. Ускладнення: м’язові судоми, параліч дихання. 

КОКЛЮШ 

... викликає сильні напади кашлю з задишкою, які тривають місяцями і можуть бути 

небезпечними для життя немовлят. 

ДИТЯЧИЙ ПАРАЛІЧ (поліомієліт) 

… може викликати стійкий параліч у дітей та дорослих. 

Haemophilus influenzae B (Паличка Пфайффера або Bacillus influenzae)  

… найбільш поширена причина гнійного менінгіту та небезпечного для життя запалення 

надгортанника у маленьких дітей. 

ГЕПАТИТ Б  

... передається перед усім через інфіковану кров і забруднені кров’ю предмети, незахищені 

статеві зносини, а також при народженні від інфікованої матері до дитини. Особливо у 

немовлят і маленьких дітей можливий часто хронічний перебіг аж до цирозу та раку печінки. 

 

Для отримання додаткової інформації та можливих побічних ефектів вакцинації зверніться 

до Вашого лікаря або прочитайте інформацію на сайті www.sozialministerium.at у розділі 

http://www.vorsorgemedizin.st/


«Вакцинація». Додаткову інформацію також можна знайти за адресою: 

www.vorsorgemedizin.st 

 

КІР:  

... є однією з найсерйозніших дитячих хвороб. У 1 з 10 дітей розвивається середній отит або 

пневмонія, а у 1 з 1000 дітей розвивається енцефаліт з ризиком незворотного ураження. 

СВИНКА:  

... вражає не тільки привушну залозу, а й яєчники та яєчка, що може стати причиною 

безпліддя. Інші можливі наслідки: енцефаліт або менінгіт і глухота. 

КРАСНУХА:  

Діти, які хворіють на краснуху, наражають на небезпеку передусім вагітних жінок та їх дітей в 

утробі матері. Якщо мати інфікується в перші місяці вагітності, можуть бути спровоковані 

серйозні деформації розвитку. 

 

Для отримання додаткової інформації та можливих побічних ефектів вакцинації зверніться до 

Вашого лікаря або прочитайте інформацію на сайті www.sozialministerium.at у розділі 

«Вакцинація». Додаткову інформацію також можна знайти за адресою: 

www.vorsorgemedizin.st 

 

ПНЕВМОКОКИ 

... передаються від людини до людини повітряно-крапельним шляхом і викликають сильне 

запалення легенів, мозкових оболонок і середнього вуха та зараження крові. Підвищений 

ризик для немовлят і маленьких дітей. Банальні застуди сприяють інфікуванню. Вакцинація 

особливо доцільна, якщо існує підвищений ризик певних хронічних захворювань, вроджених 

або набутих імунних дефіцитів, у недоношених дітей і немовлят із порушенням розвитку, а 

також дітей з кохлеарними імплантатами. Люди похилого віку часто заражаються через дітей 

або людей з дітьми. 

 

Дітям з судомними розладами або фебрильними судомами рекомендовано запобіжний 

прийом жарознижуючих засобів; можливе одночасне введення 6-компонентної вакцини; слід 

очікувати дещо підвищену ймовірність підвищення температури. 

 

Для отримання додаткової інформації та можливих побічних ефектів вакцинації зверніться до 

Вашого лікаря або прочитайте інформацію на сайті www.sozialministerium.at у розділі 

«Вакцинація». Додаткову інформацію також можна знайти за адресою: 

www.vorsorgemedizin.st 

http://www.vorsorgemedizin.st/

