PAS

IMDHÍONTA

www.immunisation.ie
Ainm
Dáta
breithe
Is doiciméad tábhachtach é seo agus ba cheart é a
choimeád in áit shábháilte.

Réamheolas
Is é aidhm an Phas Imdhíonta seo ná a chinntiú go
bhfuil taifead agat ar d’imdhíonadh go léir.
Ba cheart iad seo a leanas ar fad a chuimsiú sa
taifead seo:

➜ príomh-imdhíontaí mar leanbh,
➜ imdhíontaí ar scoil,
➜ taisteal, agus
➜ imdhíontaí mar dhuine fásta
D’fhéadfaí go mbeadh vacsaíní eile ag teastáil uait ó
am go chéile tar éis ráige galair nó le haghaidh oibre nó
taistil. Is féidir na vacsaíní sin a chlárú sa leabhrán seo
freisin.
Tabhair an Pas Imdhíonta seo leat gach uair a
fhreastalaíonn tú ar choinne imdhíonta, le do thoil.

Ainm
Aitheanta chomh maith mar
Dáta Breithe
Ionad Breithe
Seoladh

Uimhir Theagmhála
Fón Póca
Seoladh Ríomhphoist
Aitheantóir Uathúil Sláinte
Uimh. PSP
Ailléirgí

I gCás Éigeandála
Ainm(neacha)
Uimhir Theagmhála

Ainm an Dochtúra
Seoladh an Dochtúra

Uimhir Fóin an Dochtúra

Ainm an Dochtúra
Seoladh an Dochtúra

Uimhir Fóin an Docht

Ainm an Dochtúra
Seoladh an Dochtúra

Uimhir Fóin an Dochtúra

Coinnigh an leabhrán seo in áit
shábháilte agus tabhair leat é
chuig gach coinne vacsaínithe.

Léiríonn an tábla thíos cén aois ag a ndéantar imdhíonadh ar
leanaí, cá háit a ndéantar é agus cé na vacsaíní a bhíonn i gceis.

Vacsaíniú

Lialann

6 in 1+PCV+MenB+Rótavíreas
3 Instealladh + Braonta Béil

4

Lialann

6 in 1+MenB+Rótavíreas
2 Instealladh + Braonta Béil
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Lialann

6 in 1+PCV+MenC
3 Instealladh
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Cuairt 2

Ní thugtar vacsaín rótaivíris ag 8 mí 0 lá nó ina dhiaidh sin
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MMR+MenB
2 Instealladh

Lialann

Hib/MenC+PCV
2 Instealladh

Cuairt 4
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Naíonáin bheaga
((an chéad bhliain sa bhunscoil)

Scoil*
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4 vacsaín in 1
cheann amháin
+ MMR

An chéad bhliain den mheánscoil (cailíní amháin) Scoil

HPV (2 doses)

An chéad bhliain den mheánscoil

Scoil

Tdap

An chéad bhliain den mheánscoil

Scoil

MenC

Gach bliain (idir Deireadh Fómhair agus Aibreán)

Dochtúir
teaghlach
nó poitigéir

Flu**

* Níl na vacsaíní seo le fáil ach ón dochtúir teaghlach i Sligeach, i Liatroim agus i nDún na nGall.
** Dóibh siúd atá 65 bliana d’aois nó níos sine agus i ngrúpaí atá i mbaol.
6 vacsaín in 1
Diphtheria, Haemophilus influenzae b (Hib), Hepatitis B,
Triuch, Póilió agus Teiteanas
PCV
Vacsaín niúmacocúil chomhchuingeach
MenB
Ionfhabhtú Meiningeacocúil B
Rótavíreas
Vacsaín bhéil rótaivíris
MenC
Ionfhabhtú Meiningíteas meiningeacocúil C
BLBD
Bruitíneach, Leicneach, Bruitíneach Dhearg
Hib/MenC
Vacsaín chomhcheangailte Haemophilus influenzae b +
Ionfhabhtú Meiningíteas meiningeacocúil C
4 in 1
Diphtheria, Pertussis (whooping cough), Polio, Tetanus
HPV
Human papillomavirus
Tdap	Tetanus, low dose diphtheria and acellular pertussis (whooping cough)
Flu
Influenza

Príomh-imdhíonadh Óige
Ainm na
vacsaíne

Aois a
thugtar é

Déantóir

Cnuasuimhir

Cuairt 1 ar an Dochtúir Teaghlach 2 mhí
6 in 1
PCV
MenB
Rota

Cuairt 2 ar an Dochtúir 4 mhí
DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

6 in 1
MenB
Rota

Cuairt 3 ar an Dochtúir 6 mhí
DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

6 in 1
PCV
MenC
6 vacsaín in 1
MenC

Diftéire, Haemophilus influenzae b (Hib), Heipitíteas B,
Triuch, Póilió, Teiteanas
Ionfhabhtú Meiningíteas meiningeacocúil C

Ainm
Dáta Éaga

PCV
MenB
Róta

Dáta breithe
Bealach/Suíomh

Vacsaín niúmacocúil chomhchuingeach
Ionfhabhtú Meiningeacocúil B
Rótavíreas

Tugtha ag

Dáta

Príomh-imdhíonadh Óige
Ainm na
vacsaíne

Aois a
thugtar é

Déantóir

Cnuasuimhir

Cuairt 4 ar an Dochtúir Teaghlach 12 mhí
DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

BLBD
MenB

Cuairt 5 ar an Dochtúir Teaghlach 13 mhí
DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

Hib/MenC
PCV

Eile

BLBD
MenB
PCV
Hib/MenC

Bruitíneach, Leicneach, Bruitíneach Dhearg
Ionfhabhtú Meiningeacocúil B
Vacsaín niúmacocúil chomhchuingeach
Haemophilus influenzae b / Ionfhabhtú Meiningíteas meiningeacocúil C

Ainm
Dáta Éaga

Dáta breithe
Bealach/Suíomh

Tugtha ag

Dáta

Imdhíonadh Scoile
Ainm na
vacsaíne

Aois a
thugtar é

Déantóir

4 vacsaín in 1
BLBD
Tdap
MenC
HPV, dáileog 1
DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

HPV, dáileog 2

Eile

4 vacsaín in 1
BLBD
Tdap

Diftéire, Triuch, Póilió, Teiteanas
Bruitíneach, Leicneach, Bruitíneach Dhearg
Teiteanas, dáileog íseal diftéire agus triuch éigeallach

Cnuasuimhir

Ainm
Dáta Éaga

MenC
HPV

Dáta breithe
Bealach/Suíomh

Tugtha ag

Ionfhabhtú Meiningíteas meiningeacocúil C
Papalómaivíreas daonna

Dáta

Bíonn amanna ann nuair is gá go ndéanfar imdhíonadh ar dhuine taobh amuigh den
ghnáthsceideal linbh/ógánaigh.
Ba chóir don duine ag a bhfuil an vacsaín á tabhairt duit an tábla thíos a líonadh isteach.
Ainm na
vacsaíne

Aois a
thugtar é

Déantóir

Cnuasuimhir

Ainm

Dáta Éaga

Dáta breithe

Bealach/Suíomh

Tugtha ag

Dáta

Comhairle
iar-vacsaínithe
Céard iad na frithghníomhartha coitianta a d’fhéadfadh
teacht ar mo leanbh tar éis dó/di a bheith vacsaínithe
agus céard ba chóir dom a dhéanamh?
Frithghníomh
coitianta
Bíonn sé coitianta fiabhras
a fháil tar éis vacsaín
MenB ag aois 2 agus 4
mhí (cuairt 1 agus 2)
Níor cheart duit
paraicéiteamól a thabhairt
do do bhabaí ach tar
éis na cuairte 2 mhí
agus na cuairte 4 mhí
Tinneas, at* agus
deargadh in áit
an insteallta

Buinneach éadrom tar
éis na vacsaíne rótaivíris

Cad ba chóir a dhéanamh
Tabhair paraicéiteamól leachtach naíonáin
1. Tabhair 2.5 ml (60 mg) tráth a thugtar an
vacsaín nó go gairid ina dhiaidh sin.
2. Tabhair an dara dáileog de 2.5 ml (60 mg) idir 4
agus 6 uair an chloig tar éis na chéad dáileoige.
3. Tabhair an tríú dáileog de 2.5 ml (60 mg) idir 4
agus 6 uair an chloig tar éis an dara dáileoige.
4. Tabhair an ceathrú dáileog idir 4 agus 6 uair
an chloig tar éis an tríú dáileog má bhíonn
fiabhras ar an leanbh i gcónaí.
Tabhair paraicéiteamól nó iobúpróifein chun tinnis
agus pianta a fhuascailt.
Déan deimhin de nach bhfuil éadaí ró-chúng
nó ag cuimilt i gcoinne áit an insteallta.
Tabhair breis bainne le hól.
Nigh do lámha go cúramach tar éis clúidín do linbh
a athrú agus a chur sa bhosca bruscair.
Ná cuir an iomarca éadaí ar an leanbán.
Bí cinnte de nach bhfuil a s(h)eomra ró-the.

Fiabhras (os cionn 39˚C)

Tabhair sreabháin breise le n-ól.
Tabhair paraicéiteamól nó iobúpróifein chun an
fiabhrais a ísliú.

Tinneas cinn nó
greannaitheacht

Tabhair paraicéiteamól nó iobúpróifein chun tinnis
agus pianta a fhuascailt.

* I gcás páistí scoile, d’fhéadfaí go mbeadh an sciathán ata ón ngualainn go dtí an uillinn.
Is gnách go dtarlaíonn sé seo taobh istigh de dhá lá tar éis na vacsaíne agus éiríonn sé
níos fearr tar éis 4-5 lá. Níl gá le hantaibheathaigh chun an frithghníomhú logánta seo
a chóireáil.

➜ T
 á an dáileog de pharaicéiteamól nó iobúpróifein a
mholtar do do leanbh scríofa ar an mbuidéal agus
braitheann sé ar aois an linbh.
➜ Iarr ar do phoitigéir meascán paraicéiteamóil nó
iobúpróifeine gan siúcra atá oiriúnach d’aois do linbh a
thabhairt duit.
➜ Is féidir le húsáid paraicéiteamóil nó iobúpróifeine thar
tréimhse fhada gan chomhairle ó dhochtúir dochar a
dhéanamh.
Má tugadh vacsaín MMR do do leanbh, b’fhéidir go
dtiocfadh gríos air/uirthi 6-10 lá ina dhiaidh sin (bruitíneach
bheag). Níl sé seo tógálach.

Notaí
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