Imunisasi
Imunisasi adalah Suatu usaha untuk memberikan
kekebalan kepada bayi dan anak terhadap penyakit
tertentu.
Vaksin BCG
Tujuannya

:

untuk

memberikan

1. Mencegah penyakit tertentu.
2. Apabila terjadi penyakit tidak akan terlalu parah
dan dapat mencegah terjadinya gejala yang
dapat menimbulkan kecacatan / kematian.

terhadap penyakit TBC
Tempat penyuntikan : 1/3 Bagian
lengan kanan atas.
Akibat bila tidak diberikan : Bisa
tertular TBC berat, TBC tulang, TBC

Imunisasi diberikan sejak umur 0 – 12 bulan dan
seharusnya bayi mendapat imunisasi pada:

2. Umur 2 Bulan
3. Umur 3 bulan
4. Umur 4 Bulan

:DPT 1, Polio 2, Hepatitis B2
: DPT 2, dan polio 3
: DPT 3,Hepetitis 3 dan polio
4

5. Umur 9 Bulan

Hepatitis B1

Reaksi Penyuntikan: Secara normal
akan
merah

timbul
pada

pembengkakan
tempat

kecil,

penyuntikan,

kemudian akan menjadi bisul kecil
dengan garis tengah 10 mm, dan akan
sembuh sendiri.

Tujuannya : Untuk memberikan kekebalan
aktif yang bersamaan terhadap penyakit

selaput otak.

1. Umur 0 - 1 bulan :BCG, Polio,

Vaksin DPT

kekebalan aktif kepada bayi dan anak

difteri, pertusis, dan tetanus.
Tempat penyuntikan : Didaerah otot paha
atau dibawah kulit.
Reaksi akibat bila tidak diberikan : Mudah
terkena penyakit difteri, pertusis, tetanus.
Reaksi penyuntikan : Demam sampai
kejang, pembengkakan dan rasa nyeri pada
tempat penyuntikan selama 1 – 2 hari

: Campak,
Vaksin polio

Cara

pemberian

:

Dengan

cara

c. Penurunan

penyuntikan didaerah paha.

daya

tahan

tubuh

(Defisiensi imunologis).

Akibat bila tidak diberikan : Mudah



Bila reaksi imunisasi berlanjut

terkena penyakit hepatitis B

hubungi

Reaksi pemberian : Demam

terdekat.

Tujuannya : Untuk memberikan kekebalan kepada

Vaksin campak

anak dan balita terhadap penyakit poliomeilitis

Tujuannya : memberikan kekebalan

atau kelumpuhan.

terhadap penyakit campak.

Cara pemberian : Diteteskan lewat mulut atau

Cara pemberian : dengan suntikan

suntikan

Akibat bila tidak diberikan : mudah

Akibat bila tidak diberikan : Mudah terkena

terkena penyakit campak

kelumpuhan.

Reaksi pemberian : demam ringan,

Reaksi pemberian obat : Berak berak ringan.

bercak merah pada wajah

petugas

,

kesehatan

Hal hal yang diperhatikan
1. Imunisasi diberikan pada bayi /
anak yang sehat
2. Pada anak yang sakit tidak boleh
diberikan seperti :
a. Sakit keras
Vaksin Hepatitis B
Tujuannya : Memberikan kekebalan terhadap
penyakit Hepatitis B atau penyakit kuning.

b. Dalam
penyakit.

masa

tunas

suatu
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