
ЧИ ВIДЧУЄ МОЯ ДИТИНА ЯКIСЬ ПОБIЧНI ЕФЕКТИ ПIСЛЯ IМУНIЗАЦIÏ?

Багато дітей після імунізації не відчувають жодних побічних ефектів.

Найпоширенішими побічними ефектами є почервоніння, набряк або біль у 
мiсцi введення голки.

Іншими, менш поширеними, побічними ефектами є слабкий головний біль, 
лихоманка, озноб, діарея, нудота, болі в тілі, зниження енергії та біль або 
набряк суглобів.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО У МОЄÏ ДИТИНИ Є РЕАКЦIЯ АБО ТЕМПЕРАТУРА?

Після того, як ваша дитина отримає будь-яку вакцину, за нею будуть 
спостерігати щонайменше 15 хвилин. Це тому, що існує невелика ймовірність 
того, що у вашої дитини може виникнути серйозна алергічна реакція. 
Серйозна алергічна реакція виникає незабаром після отримання вакцини.

Спостерігаючи за вашою дитиною, медсестра зможе подбати про неї.

Якщо у вашої дитини піднялася температура, можливо, після вакцинації вам 
доведеться лікувати лихоманку вдома. Про всяк випадок подбайте про те, щоб 
вдома був ацетамінофен або ібупрофен.

Лихоманка не обов’язково є поганою, але вона може викликати 
дискомфорт у вашій дитині. Якщо ви думаєте, що у дитини температура, 

• виміряйте їй температуру
• дайте їй ацетамінофен або ібупрофен, якщо температура перевищує   
 38,5°C (101°F), і дотримуйтесь інструкцій на упаковці
• пропонуйте їй пити БIЛЬШЕ РІДИНИ, такої як вода та сік

ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ СВОЄМУ ЛIКАРЮ АБО 811, ЯКЩО 

• лихоманка триває довше 24 годин
• температура  39,5°C (103°F) або вище
• температура не спадає після того, як ви дали дитині ацетамінофен  
 або ібупрофен
• ваша дитина виглядає хворою та має інші симптоми

ЯКЩО У ВАС Є СУМНІВИ, 
ЗАПИТАЙТЕ! 
  
Якщо у вас виникли 
запитання щодо імунізації 
або якщо ви щось не 
розумієте, зверніться до 
місцевого відділу охорони 
здоров’я. Ви знайдете 
контактну інформацію у 
буклеті програми шкільної 
імунізації.

Also available in English. Aussi disponible en français.

Шкільна   
програма   
імунізації

ЧОГО ЧЕКАТИ 
ПІСЛЯ 
ІМУНІЗАЦІЇ 
ВАШОЇ ДИТИНИ 

Вакциною проти 
гепатиту В 

Вакциною від вірусу 
папіломи людини (ВПЛ 9) 
 
Менінгококовою 
чотиривалентною 
вакциною 

Вакциною проти 
правця, дифтерії та 
ацелюлярного кашлюку 
(Tdap)
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