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Bakuna sa Pneumococcal Polysaccharide

hy magpabakuna?

Bakuna sa pneumococcal polysaccharide (PPSV23)mapipigilansakit na pneumococcal.

Sakit sa pneumococcalay tumutukoy sa anumang sakit na dulot ng pneumococcal bacteria. Ang mga bacteria na ito ay 

maaaring magdulot ng maraming uri ng sakit, kabilang ang pulmonya, na isang impeksiyon sa baga. Ang pneumococcal 

bacteria ay isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng pulmonya.

Bukod sa pneumonia, ang pneumococcal bacteria ay maaari ding maging sanhi ng:

Mga impeksyon sa tainga

Mga impeksyon sa sinus

Meningitis (impeksyon ng tissue na sumasaklaw sa utak at spinal cord)

Bacteremia (impeksyon sa daluyan ng dugo)

Maaaring magkaroon ng pneumococcal disease ang sinuman, ngunit ang mga batang wala pang 2 taong gulang, mga taong may ilang partikular na kondisyong 

medikal, mga nasa hustong gulang na 65 taong gulang o mas matanda, at mga naninigarilyo ay nasa pinakamataas na panganib.

Karamihan sa mga impeksyon sa pneumococcal ay banayad. Gayunpaman, ang ilan ay maaaring magresulta sa mga pangmatagalang problema, tulad ng 

pinsala sa utak o pagkawala ng pandinig. Ang meningitis, bacteremia, at pneumonia na dulot ng sakit na pneumococcal ay maaaring nakamamatay.

bakunang neumococcal polysaccharide (PPSV23)

Ang PPSV23 ay nagpoprotekta laban sa 23 uri ng bakterya na nagdudulot ng sakit na pneumococcal.

Inirerekomenda ang PPSV23 para sa:

Lahatmatatanda 65 taong gulang o mas matanda

Sinuman2 taon o mas matanda na may ilang partikular na kondisyong medikal na maaaring humantong sa mas mataas na panganib para sa 

pneumococcal disease

Karamihan sa mga tao ay nangangailangan lamang ng isang dosis ng PPSV23. Ang pangalawang dosis ng PPSV23, at isa pang uri ng pneumococcal vaccine na 

tinatawag na PCV13, ay inirerekomenda para sa ilang partikular na grupong may mataas na panganib. Ang iyong pangangalaga sa kalusugan
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maaaring magbigay sa iyo ng karagdagang impormasyon ang provider.

Ang mga taong 65 taong gulang o mas matanda ay dapat makakuha ng dosis ng PPSV23 kahit na nakakuha na sila ng isa o higit 

pang mga dosis ng bakuna bago sila naging 65.

makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan

Sabihin sa iyong tagapagbigay ng bakuna kung ang taong nabakunahan:

Nagkaroon ng isangreaksiyong alerhiya pagkatapos ng nakaraang dosis ng PPSV23, o may anumang malubha, 

nakamamatay na allergy.

Sa ilang mga kaso, maaaring magpasya ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na ipagpaliban ang pagbabakuna ng PPSV23 sa isang pagbisita sa hinaharap.

Ang mga taong may maliliit na karamdaman, tulad ng sipon, ay maaaring mabakunahan. Ang mga taong may katamtaman o malubhang karamdaman ay 

karaniwang dapat maghintay hanggang sila ay gumaling bago makakuha ng PPSV23.

Ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay maaaring magbigay sa iyo ng karagdagang impormasyon.

Ano ang mga panganib ng isang reaksyon ng bakuna?

Ang pamumula o pananakit kung saan ibinibigay ang shot, pakiramdam ng pagod, lagnat, o pananakit ng kalamnan ay maaaring mangyari pagkatapos 

ng PPSV23.

Minsan nanghihina ang mga tao pagkatapos ng mga medikal na pamamaraan, kabilang ang pagbabakuna. Sabihin sa iyong provider kung ikaw ay 

nahihilo o may mga pagbabago sa paningin o tugtog sa mga tainga.

Tulad ng anumang gamot, may napakalayo na pagkakataon ng isang bakuna na magdulot ng matinding reaksiyong alerhiya, iba pang 

malubhang pinsala, o kamatayan.

sombrero kung may mabigat na problema?

Ang isang reaksiyong alerdyi ay maaaring mangyari pagkatapos umalis ang nabakunahan sa klinika. Kung makakita ka ng mga palatandaan ng 

matinding reaksiyong alerhiya (mga pantal, pamamaga ng mukha at lalamunan, hirap sa paghinga, mabilis na tibok ng puso, pagkahilo, o 

panghihina), tumawag9-1-1at dalhin ang tao sa pinakamalapit na ospital.

Para sa iba pang mga palatandaan na nag-aalala sa iyo, tawagan ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Ang mga masamang 

reaksyon ay dapat iulat sa Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Karaniwang isasampa ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan ang ulat na ito, o maaari mo itong gawin mismo. Bisitahin ang website ng VAERS sahttp://www.vaers.hhs.gov [http://www.vaers.hhs.gov]o 

tawagan1-800-822-7967.Ang VAERS ay para lamang sa pag-uulat ng mga reaksyon, at ang mga kawani ng VAERS ay hindi nagbibigay ng medikal na payo.

paano ako matututo ng higit pa?

Tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Tumawag sa iyong lokal o departamento ng kalusugan ng 

estado. Makipag-ugnayan sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Tumawag1-800-232-4636(1-800-CDC-INFO) o bisitahin 

ang website ng CDC sahttp://www.cdc.gov/vaccines [http://www.cdc.gov/vaccines].
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Pahayag ng Impormasyon sa Bakuna sa Pneumococcal Polysaccharide. Kagawaran ng Kalusugan ng US at Mga Serbisyong 

Pantao/Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit. 10/30/2019.

mga pangalan ng rand

Pneumovax®23

mga pangalan

PPV23
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