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Mengapa lansia perlu
menerima vaksinasi
pneumokokus?

Meskipun infeksi pneumokokus umumnya menyebabkan
penyakit ringan seperti sinus atau infeksi telinga tengah,
infeksi ini juga dapat menyebabkan penyakit
pneumokokus invasif (IPD) yang parah atau bahkan
mengancam jiwa seperti pneumonia bakteremia, sepsis,
dan meningitis. Hasil untuk IPD biasanya lebih parah di
antara orang tua. Oleh karena itu, vaksinasi
pneumokokus sangat penting bagi orang tua.
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Jenis vaksin pneumokokus apa yang
harus diterima lansia?

Pemerintah akan memberikan vaksinasi pneumokokus
gratis atau bersubsidi kepada penduduk Hong Kong
yang berusia 65 tahun ke atas sebagai berikut:

Lansia tanpa kondisi berisiko tinggi*:
• yang belum pernah menerima vaksinasi pneumokokus
sebelumnya, harus menerima satu dosis vaksin
polisakarida pneumokokus 23-valent (23vPPV);
yang telah menerima vaksin 23vPPV atau 13-valent
• pneumococcal conjugate (PCV13) sebelumnya, tidak
perlu menghentikan vaksinasi.

Lansia dengan kondisi berisiko tinggi*:

• yang belum pernah menerima vaksinasi pneumokokus
sebelumnya, harus menerima satu dosis PCV13, diikuti
dengan satu dosis 23vPPV satu tahun kemudian
kemudian;
• yang telah menerima 23vPPV harus menerima satu
dosis PCV13 satu tahun setelah pemberian 23vPPV
sebelumnya;
• yang telah menerima PCV13, harus menerima satu
dosis 23vPPV satu tahun setelah pemberian PCV13
sebelumnya.
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Ke mana lansia dapat pergi
untuk mendapatkan vaksinasi
pneumokokus?

Lansia
dapat
menerima
vaksinasi
pneumokokus dari doctor swasta yang
terdaftar di Skema Subsidi Vaksinasi
dengan subsidi yang diberikan oleh
Pemerintah. Pada 2022/23, subsidi untuk
satu dosis 23vPPV adalah HK$400 dan
subsidi untuk satu dosis PCV13 adalah HK$800. Dokter
mungkin mengenakan biaya tambahan, beberapa mungkin tidak
mengenakan biaya tambahan. Lansia dapat menggunakan
voucher perawatan kesehatan (HCV) untuk membayar biaya
tambahan jika dokter juga telah bergabung dengan Skema HCV.

Lansia dapat menerima vaksinasi pneumokokus secara gratis
di klinik umum di bawah Program Vaksinasi Pemerintah jika
memenuhi persyaratan di bawah ini:

Memiliki kondisi beresiko tinggi*,
tinggi* dan menghadiri klinik
umum atau pasien rawat inap dari Otoritas Rumah Sakit;
atau
menerima Bantuan Jaminan Sosial Komprehensif atau
memegang Sertifikat Pembebasan Biaya Medis yang
masih berlaku.

Lansia harus membawa dokumen identitas
penduduk Hong Kong dan semua catatan
vaksinasi mereka (seperti kartu vaksinasi)
untuk mendapatkan layanan vaksinasi. Dokter
akan memeriksa catatan vaksinasi sebelum
memberikan vaksin yang sesuai.
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Apa saja kemungkinan efek
samping setelah pemberian
23vPPV?

23vPPV telah terbukti aman. Efek samping yang umum
termasuk sedikit pembengkakan dan nyeri tekan di
tempat suntikan segera setelah injeksi tetapi sebagian
besar sembuh dalam dua hari. Demam, nyeri otot atau
reaksi lokal yang lebih parah jarang terjadi.
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Apa saja kemungkinan efek
samping setelah pemberian
PCV13?

PCV13 telah terbukti aman. Efek samping yang umum
termasuk sedikit pembengkakan dan nyeri tekan di
tempat suntikan segera setelah injeksi tetapi sebagian
besar sembuh dalam dua hari. Beberapa mungkin
mengalami demam ringan, kelelahan, sakit kepala,
kedinginan, atau nyeri otot. Sakit parah atau kesulitan
dalam menggerakkan lengan di mana suntikan sangat
jarang diberikan.

Kondisi berisiko tinggi* termasuk:

• Riwayat penyakit pneumokokus invasif, kebocoran
cairan serebrospinal atau implan koklea
• Kardiovaskular kronis (kecuali hipertensi tanpa
komplikasi), penyakit paru-paru, hati atau ginjal
• Penyakit metabolik termasuk diabetes mellitus atau
obesitas (Indeks Massa Tubuh 30 atau lebih)
• Keadaan immunocompromised terkait dengan sistem
kekebalan yang melemah karena kondisi seperti
asplenia, infeksi Human Immunodeficiency Virus
(HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)
atau pengobatan kanker/steroid
• Kondisi neurologis kronis yang dapat mengganggu
fungsi pernapasan, penanganan sekresi pernapasan,
meningkatkan risiko aspirasi atau mereka yang tidak
memiliki kemampuan untuk merawat diri sendiri
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