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Документальне оформлення відмови батьків від вакцинації їхніх дітей 

Усі батьки та пацієнти повинні бути поінформовані про ризики та переваги 

профілактичних та лікувальних процедур, у тому числі про вакцинацію. Стосовно 

вакцинації Американська академія педіатрії (American Academy of Pediatrics, AAP) 

настійно рекомендує, а федеральний закон зобов’язує, щоб це обговорення 

включало надання інформаційних бюлетенів про вакцини (Vaccine Information 

Statement, VIS). Незважаючи на всі наші зусилля щодо інформування батьків про 

ефективність вакцин та реальну ймовірність виникнення побічних явищ, пов’язаних 

з вакцинацією, деякі батьки все одно відмовляються від вакцинації своїх дітей. Це 

часто відбувається через те, що в родинах неправильно інтерпретують або 

неправильно розуміють інформацію, представлену в засобах масової інформації та 

на неконтрольованих та необ’єктивних вебсайтах, що призводить до сильних та 

часто невиправданих страхів. 

74% педіатрів повідомляють, що протягом 12 місяців вони стикалися з батьками, 

які відмовлялися або відкладали проведення одного або декількох щеплень. За 

даними проведеного у 2011 році дослідження щодо дітей віком від шести місяців до 

шести років, 13% батьків дотримувалися альтернативного графіка вакцинації. З них 

53% відмовилися від застосування певних вакцин, а 55% відклали введення деяких 

вакцин доти, доки дитина не підросте. Сімнадцять відсотків заявили про відмову від 

усіх вакцин. У ході дослідження 2009 року було зафіксовано, що 11,5% батьків дітей 

віком 17 років та молодше відмовилися щонайменше від однієї вакцини. 

Використання цієї або подібної форми в поєднанні з прямолінійним і не 

поблажливим обговоренням може продемонструвати значення, яке ви надаєте 

належній вакцинації, звернути увагу батьків на невиправданий ризик, за який вони 

беруть на себе відповідальність, і в деяких випадках схилити батьків, що вагаються, 

до прийняття ваших рекомендацій. 

Надання батькам (або опікунам) можливості поставити питання про їхні 

побоювання щодо рекомендованих дитячих щеплень, спроба зрозуміти причини 

відмови батьків від введення однієї або декількох вакцин та встановлення довірчих 

відносин із родиною — усе це є складовими частинами ефективної стратегії 

управління ризиками. AAP рекомендує документувати бесіду медичного працівника 

з батьками про серйозні ризики того, що може відбуватися з невакцинованою або не 

повністю вакцинованою дитиною. Надайте батькам відповідний бюлетень VIS для 

кожної вакцини під час кожного візиту для проведення щеплень та дайте відповіді 

на їхні запитання. Якщо батьки відмовляються від одного або декількох 

рекомендованих щеплень, задокументуйте вашу розмову та надання бюлетеня VIS, 

попросіть батьків підписати форму «Відмова від вакцинації» та підшийте цю форму в 

медичну картку пацієнта. AAP також рекомендує повертатися до обговорення 

питання про проведення щеплень на кожному наступному прийомі та ретельно 

документувати обговорення, включно з перевагами кожного щеплення та ризиками 

недотримання термінів проведення вакцинації відповідно до віку. Якщо йдеться про 

невакцинованих або частково вакцинованих дітей, деякі лікарі можуть захотіти 

зробити відмітку в медичній карті, щоб не забувати про необхідність повторного 

обговорення питання про щеплення, а також щоб попередити медичних працівників 

про пропущені вакцинації при проведенні оцінки майбутнього захворювання, 

особливо у маленьких дітей із лихоманкою невідомого походження. 
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Ця форма може бути використана як зразок для документального підтвердження 

того, що медичний працівник обговорив із батьками, які підписали форму, ризики, 

пов’язані з відмовою від вакцинації дитини. Вона не заміняє юридичну 

консультацію кваліфікованого адвоката, оскільки на результат можуть вплинути 

закони різних штатів та фактичні обставини. Хоча цю форму можна змінити, щоб 

відобразити конкретні обставини пацієнта, родини чи медичного закладу, лікарі, 

які практикують, ймовірно захочуть звернутися за порадою до кваліфікованого 

юриста. Якщо батьки відмовляються підписати форму відмови, таку відмову 

потрібно задокументувати в медичній карті разом із зазначенням імені та прізвища 

свідка відмови. 

Секція інфекційних хвороб AAP та інші профільні секції та комітети 

сподіваються, що ця форма допоможе вам у роботі з батьками, які відмовляються 

від вакцинації. Її можна знайти на вебсайті AAP у розділі «Секція інфекційних 

хвороб» (http://www2.aap.org/sections/infectdis/resources.cfm) та на вебсайті AAP 

в розділі «Програма підтримки вакцинації дітей» 

(http://www2.aap.org/immunization/pediatricians/refusaltovaccinate.html). 

З повагою,  

[підпис] 
Tina Tan [Тіна Тан], лікар, FAAP 
Керівник 
Секція інфекційних хвороб AAP 

[підпис] 

Ed Rothstein [Ед Ротштейн], лікар, FAAP 

Секція інфекційних хвороб AAP 
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Відмова від введення вакцин 

Прізвище та ім’я дитини:  Ідентифікаційний номер дитини:   

Прізвище та ім’я батька/матері/опікуна:    
 

Лікар/медична сестра моєї дитини   
порадили зробити моїй дитині (ім’я та прізвище якої 
зазначено вище) щеплення наступними вакцинами: 
 

Рекомендовано Відмова 

 Вакцина проти гепатиту В  

 
Вакцина проти дифтерії, правця, кашлюка 
(ацелюлярний [безклітинний] компонент) (ДПаК 
[англ.: DTaP] або ПДаК [англ.: Tdap]) 

 

 
Вакцина проти дифтерії, правця (ДП [англ.: DT] або 
Пд [англ.: Td]) 

 

 
Вакцина проти інфекції, що викликається 
гемофільною паличкою Haemophilus influenzae типу b 
(Hib) 

 

 
Пневмококова кон’югована або полісахаридна 
вакцина 

 

 
Вакцина проти поліомієліту (інактивований вірус) 
(ІПВ [англ.: IPV]) 

 

 
Вакцина проти кору, паротиту та краснухи (КПК 
[англ.: MMR]) 

 

 Вакцина проти вітряної віспи  

 Вакцина проти грипу  

 Менінгококова кон’югована або полісахаридна 
вакцина 

 

 Вакцина проти гепатиту A  

 Вакцина проти ротавірусу  

 Вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ)  

 Інші    

Про кожну з вакцин, зазначених як рекомендовані, та про 
вакцини, від введення яких я відмовився (відмовилася), як 
зазначено вище, мені надали можливість прочитати 
інформаційні матеріали про вакцини, надані Центрами з 
контролю та попередження захворювань, у яких 
пояснюються особливості вакцини (вакцин) та 
захворювання (захворювань), які вони попереджають.  

Мені була надана можливість обговорити рекомендації та 
мої відмови з лікарем або медсестрою моєї дитини, які 
відповіли на всі мої запитання щодо рекомендованих 
вакцин. Список показань до вакцинації, можливих медичних 
наслідків відмови від вакцинації та можливих побічних 
ефектів кожної вакцини представлений на сайті 
www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis/default.htm.  
Мені зрозуміло наступне: 

▪ Цільове призначення та необхідність введення 

рекомендованих вакцин. 

▪ Ризики та переваги рекомендованих вакцин. 

▪ Деякі хвороби, від яких захищають вакцини, поширені в 

інших країнах, і якщо моя дитина не пройде вакцинацію 

і відправиться у подорож, вона може легко заразитися 

однією з цих хвороб від іншого мандрівника. 

▪ Якщо моя дитина не отримає вакцини відповідно до 

прийнятої медичної програми, наслідки можуть бути 

такими: 
– Зараження хворобою, для профілактики якої 

призначена вакцина (наслідки цих захворювань 
можуть включати одне або більше з наступного: деякі 
види злоякісних новоутворень, пневмонія, 
захворювання, що потребують госпіталізації, смерть, 
ураження мозку, параліч, менінгіт, судомні напади та 
глухота. Можливі й інші тяжкі та незворотні наслідки 
цих захворювань, які може попередити вакцинація). 

– Поширення хвороби серед інших людей (включаючи 
дітей, яким ще рано робити щеплення, або людей з 
імунологічними проблемами), що може бути 
причиною того, що моя дитина не відвідуватиме 
дитячий садок чи школу, і під час спалахів цих 
захворювань комусь доведеться пропустити роботу, 
щоб залишитися з нею вдома. 

▪ Лікар моєї дитини та Американська академія педіатрії, 
Американська академія сімейних лікарів та Центри з 
контролю та попередження захворювань наполегливо 
рекомендують вводити вакцини відповідно до 
рекомендацій.  

Проте зараз я вирішив (-ла) відмовитися або відкласти 
введення рекомендованої вакцини (вакцин) моїй дитині, 
вказаних вище, поставивши відповідну позначку в полі 
«Відмова». Я усвідомлюю, що недотримання рекомендацій 
щодо вакцинації може поставити під загрозу здоров’я або 
життя моєї дитини та інших людей, з якими може 
контактувати моя дитина. Тому я погоджуюсь повідомляти 
про те, що моя дитина не проходила вакцинацію, усіх 
медичних працівників усюди у випадку, якщо моїй дитині 
може потребуватися перебування на карантині або негайне 
медичне обстеження та проведення аналізів, які могли б не 
знадобитися, якби моя дитина була вакцинована. 
Мені відомо, що я можу в будь-який час повернутися і 
обговорити це питання з лікарем або медсестрою моєї 
дитини і що я можу змінити своє рішення і погодитися на 
вакцинацію моєї дитини в будь-який час у майбутньому. 

Я повністю прочитав (-ла) і зрозумів (-ла) цей документ. 
   

Підпис батька/матері/опікуна:   Дата:    

Свідок:   Дата:    

У мене була можливість ще раз обговорити моє рішення не робити щеплень моїй дитині, і я, як і раніше, відмовляюся від рекомендованих 
вакцин. 

 

Ініціали батька/матері:  Дата:  Ініціали батька/матері:  Дата:   
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Відмова батьків від вакцинації: ресурси для педіатрів 
Нижче наведено деякі з доступних ресурсів, які допоможуть 
педіатрам налагодити плідний діалог з батьками, налаштованими 
проти вакцинації, та відповісти на питання про ризики та користь 
вакцин: 

Вебсайти 
1. Програма підтримки вакцинації дітей (Childhood Immunization 

Support Program, CISP) AAP 
Інформація для медичних працівників та батьків. 
www.aap.org/immunization і 
www2.aap.org/immunization/pediatricians/refusaltovaccinate.html 

2. Коаліція сприяння імунізації (Immunization Action Coalition, IAC) 
IAC працює над підвищенням показників вакцинації шляхом 
створення та розповсюдження освітніх матеріалів для фахівців 
у галузі охорони здоров’я та населення з метою підвищення 
якості надання безпечних та ефективних послуг з вакцинації. 
«Звіти про незахищених людей», що складаються в IAC, — це 
звіти про клінічні випадки, особисті свідчення, газетні та 
журнальні статті про людей, які постраждали або померли від 
хвороб, яким запобігають вакцини. 
www.immunize.org/reports 

3. Національна програма вакцинації Центрів з контролю та 
попередження захворювань (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) 
Інформація про безпеку вакцин. 
www.cdc.gov/vaccines/hcp.htm 

4. Національна мережа інформації про вакцинацію (National Network 
for Immunization Information, NNii) 
Включає інформацію, яка допоможе відповісти на запитання 
пацієнтів та надати факти про вакцинацію. 
http://www.immunizationinfo.org/professionals 

5. Освітній центр з вакцин при дитячій лікарні Філадельфії 
Інформація для батьків включає листівки «Часті питання про 
безпеку вакцин» і «Знайомство з кожною вакциною». 
www.vaccine.chop.edu 

6. Інститут безпеки вакцин, Школа громадської охорони здоров’я 
ім. Джона Хопкінса Блумберга 
Надає незалежну оцінку вакцин та безпеки щеплень, щоб 
допомогти особам, які приймають рішення, та роз’яснити 
лікарям, громадськості та засобам масової інформації ключові 
питання, пов’язані з безпекою вакцин. 
www.vaccinesafety.edu 

7. Організація «Імунізація Канади» (Immunize Canada) 
Організація «Імунізація Канади» прагне досягти поставленої 
мети — ліквідувати хвороби, які можна попередити шляхом 
вакцинації, за допомогою освіти, реклами, популяризації та 
взаємодії із засобами масової інформації. Тут містяться ресурси 
для батьків та медичних працівників. 
www.immunize.cpha.ca/en/default.aspx 

8. Зразок службової інструкції/листа батькам про відмову від 
вакцинації 

Статті в журналах 
1. Offit PA, Jew RK. Addressing parents’ concerns: do vaccines contain 

harmful preservatives, adjuvants, additives, or residuals? Pediatrics. 
2003;112(6 Pt 1):1394–1397 

2. Offit PA, Quarles J, Gerber MA, et al. Addressing parents’ concerns: do 
multiple vaccines overwhelm or weaken the infant’s immune system? 
Pediatrics. 2002;109(1):124–129 

3. Diekema DS, American Academy of Pediatrics Committee on Bioethics. 
Responding to parental refusals of immunization of children. 
Pediatrics. 2005;115(5):1428–1431 

Книги 
1. American Academy of Pediatrics. Red Book: 2012 Report of the 

Committee on Infectious Diseases. Pickering LK, Baker CJ, Long SS, 
Kimberlin DW, eds. 29th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy 
of Pediatrics; 2012 

2. Marshall GS. The Vaccine Handbook: A Practical Guide for Clinicians. 
4th ed. West Islip, NY: Professional Communications, Inc; 2012 

Офіційна заява для друку 
1. Коаліція сприяння імунізації. Достовірні джерела інформації про 

вакцинацію: де шукати відповіді на запитання: 
http://www.immunize.org/catg.d/p4012.pdf. Дата останнього 
доступу 17 жовтня 2012 р. 

Достовірні ресурси з вакцинації для батьків 
Вебсайти 
1. Інформаційні бюлетені про вакцини від Центрів з контролю та 

попередження захворювань (CDC) 
Надають інформацію про можливі наслідки відсутності 
вакцинації та про можливі побічні ефекти кожної вакцини. 
www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis/default.htm 

2. Програма підтримки вакцинації дітей (Childhood Immunization 
Support Program, CISP) AAP 
Інформація для медичних працівників та батьків. 
www.aap.org/immunization 

3. Для чого робити щеплення? 
Опис окремих захворювань та переваг, очікуваних від 
вакцинації. 
www2.aap.org/immunization/families/faq/whyimmunize.pdf 

4. Пенсільванська освітня програма з питань вакцинації, 
Пенсільванське відділення AAP 
Включає відповіді на поширені питання щодо вакцин та 
інформацію з таких тем, як вирішення проблем безпеки 
вакцин; оцінка аргументів проти застосування вакцин; 
джерела достовірної інформації про щеплення в Інтернеті; 
бесіди з батьками щодо безпеки вакцин. 
www.paiep.org 

5. CDC для батьків: вакцини для ваших дітей 
Інформація про безпеку вакцин. 
www.cdc.gov/vaccines/parents/index.html 

6. Національна мережа інформації про вакцинацію (National 
Network for Immunization Information, NNii) 
Включає інформацію, яка допоможе відповісти на запитання 
пацієнтів та надати факти про вакцинацію. 
www.immunizationinfo.org/parents 

7. Освітній центр з вакцин при дитячій лікарні Філадельфії 
Інформація для батьків включає листівки «Часті питання про 
безпеку вакцин» і «Знайомство з кожною вакциною». 
www.vaccine.chop.edu 

8. Інститут безпеки вакцин, Школа громадської охорони здоров’я 
ім. Джона Хопкінса Блумберга 
Надає незалежну оцінку вакцин та безпеки щеплень, щоб 
допомогти особам, які приймають рішення, та роз’яснити 
лікарям, громадськості та засобам масової інформації ключові 
питання, пов’язані з безпекою вакцин. 
www.vaccinesafety.edu 

9. Організація «Імунізація Канади» (Immunize Canada) 
Організація «Імунізація Канади» прагне досягти поставленої 
мети — ліквідувати хвороби, які можна попередити шляхом 
вакцинації, за допомогою освіти, реклами, популяризації та 
взаємодії із засобами масової інформації. Тут містяться ресурси 
для батьків та медичних працівників. 
http://immunize.cpha.ca/en/default.aspx 

10. Вакцинуйте свою дитину 
Сайт Every Child By Two [Кожна дитина до двох років] є 
центральним ресурсом інформації про вакцини для батьків. На 
сайті можна знайти посилання на останні дослідження про 
вакцини, інтерактивну хронологію про користь вакцин, 
інформацію про безпеку вакцин та їхніх інгредієнтів, а також 
про важливість дотримання рекомендованого графіка 
вакцинації. 
www.vaccinateyourbaby.org 

Книги 
1. American Academy of Pediatrics. Immunizations and Infectious 

Diseases: An Informed Parent’s Guide. Fisher MC, ed. Elk Grove 
Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2006 

2. Myers MG, Pineda D. Do Vaccines Cause That?! A Guide for 
Evaluating Vaccine Safety Concerns. Galveston, TX: Immunizations 
for Public Health; 2008 

3. Offit PA. Autism’s False Prophets: Bad Science, Risky Medicine, and 
the Search for a Cure. New York, NY: Columbia University Press; 
2008 

4. Offit PA. Deadly Choices: How the Anti-Vaccine Movement 
Threatens Us All. New York, NY: Basic Books; 2011 

5. Mnookin S. The Panic Virus: A True Story of Medicine, Science, and 
Fear. New York, NY: Simon and Schuster; 2011 

6. Offit PA, Moser CA. Vaccines and Your Child: Separating Fact from 
Fiction. New York, NY: Columbia University Press; 2011
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Documenting Parental Refusal to Have Their Children Vaccinated 

All parents and patients should be informed about the risks and benefits of preventive and 
therapeutic procedures, including vaccination. In the case of vaccination, the American Academy 
of Pediatrics (AAP) strongly recommends and federal law mandates that this discussion include 
the provision of the Vaccine Information Statements (VISs). Despite our best efforts to educate 
parents about the effectiveness of vaccines and the realistic chances of vaccine-associated 
adverse events, some will decline to have their children vaccinated. This often results from 
families misinterpreting or misunderstanding information presented by the media and on 
unmonitored and biased Web sites, causing substantial and often unrealistic fears. 

Within a 12-month period, 74% of pediatricians report encountering a parent who refused 
or delayed one or more vaccines. A 2011 survey of children six months to six years of age 
reported that 13% of parents followed an alternative vaccination schedule. Of these, 53% 
refused certain vaccines and 55% delayed some vaccines until the child was older. Seventeen 
percent reported refusing all vaccines. In a 2009 survey, 11.5% of parents of children 17 years 
and younger reported refusing at least one vaccine. The use of this or a similar form in concert 
with direct and non-condescending discussion can demonstrate the importance you place on 
appropriate immunizations, focuses parents’ attention on the unnecessary risk for which they 
are accepting responsibility, and may in some instances induce a wavering parent to accept 
your recommendations. 

Providing parents (or guardians) with an opportunity to ask questions about their concerns 
regarding recommended childhood immunizations, attempting to understand parents’ reasons 
for refusing one or more vaccines, and maintaining a supportive relationship with the family are 
all part of a good risk management strategy. The AAP encourages documentation of the health 
care provider’s discussion with parents about the serious risks of what could happen to an 
unimmunized or under-immunized child. Provide parents with the appropriate VIS for each 
vaccine at each immunization visit and answer their questions. For parents who refuse one or 
more recommended immunizations, document your conversation and the provision of the 
VIS(s), have a parent sign the Refusal to Vaccinate form, and keep the form in the patient’s 
medical record. The AAP also recommends that you revisit the immunization discussion at each 
subsequent appointment and carefully document the discussion, including the benefits to each 
immunization and the risk of not being age-appropriately immunized. For unimmunized or 
partially immunized children, some physicians may want to flag the chart to be reminded to 
revisit the immunization discussion, as well as to alert the provider about missed immunizations 
when considering the evaluation of future illness, especially young children with fevers of 
unknown origin. 

This form may be used as a template to document that the health care provider had a 
discussion with the parent signing the form about the risks of failing to immunize the child. It is 
not intended as a substitute for legal advice from a qualified attorney as differing state laws and 
factual circumstances will impact the outcome. While it may be modified to reflect the 
particular circumstances of a patient, family, or medical practice, practices may want to 
consider obtaining advice from a qualified attorney. If a parent refuses to sign the refusal form 
such refusal along with the name of a witness to the refusal should be documented in the 
medical record. 

The AAP Section on Infectious Diseases and other contributing sections and committees 
hope this form will be helpful to you as you deal with parents who refuse immunizations. It is 
available on the AAP Web site on the Section on Infectious Diseases Web site 
(http://www2.aap.org/sections/infectdis/resources.cfm), and the Web site for the AAP 
Childhood Immunization Support Program 
(http://www2.aap.org/immunization/pediatricians/refusaltovaccinate.html). 

 

Sincerely,  

/s/ 
Tina Tan, MD, FAAP 
Chairperson 
AAP Section on Infectious Diseases 

/s/ 

Ed Rothstein, MD, FAAP 

AAP Section on Infectious Diseases 
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Rejection of vaccines 

Child’s name:  Child’s ID no.:   

Name of the father/mother/guardian:    
 

My child’s doctor/nurse,  , 
advised my child (whose name appears above) to receive the 
following vaccines: 
 

Recommended Rejected 

 Hepatitis B vaccine  

 
Diphtheria, tetanus, acellular pertussis vaccine (DTaP 
or Tdap) 

 

 Diphtheria, tetanus (DT or Td)  

 Haemophilus influenzae type b (Hib) vaccine  

 Pneumococcal conjugate or polysaccharide vaccine  

 Polio vaccine (inactive virus) (IPV)  

 Measles, mumps and rubella vaccine (MMR)  

 Chickenpox vaccine  

 Influenza vaccine  

 
Meningococcal conjugate or polysaccharide vaccine  

 Hepatitis A vaccine  

 Rotavirus vaccine  

 Human papillomavirus (HPV) vaccine  

 Other    

I have been given the opportunity to read each one of the 
informative communications about vaccines from the Centers 
for Disease Control and Prevention, which explain the vaccine(s) 
and the disease(s) they prevent for each of the vaccines marked 
as recommended and for those that I have rejected, as indicated 
above. I have been given the opportunity to discuss the 
recommendations and my rejections with my child’s doctor or 
nurse, who answered all of my questions about the 
recommended vaccines. A list of reasons for vaccination, 
possible medical consequences of not being vaccinated and 
possible side effects of each vaccine is available at 
www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis/default.htm. I understand the 
following: 

▪ The purpose of and the need for recommended vaccines. 

▪ The risks and benefits of recommended vaccines. 

▪ Some diseases that vaccines prevent are common in other 

countries and, if my child does not receive these vaccines 

and travels, he/she could easily contract one of these 

diseases from another traveler. 

▪ If my child does not receive the vaccines according to the 

medically accepted program, the consequences could 

include: 
– Contracting the disease that the vaccine is intended to 

prevent (the results of these diseases could include one or 
more of the following: certain types of cancer, pneumonia, 
diseases that require hospitalization, death, brain damage, 
paralysis, meningitis, convulsions and deafness. Other 
severe and permanent effects of these diseases that the 
vaccine may prevent are possible). 

– Spreading the disease to other people (including those that 
are too young to be vaccinated or those with 
immunological problems), which may require my child 
not to go to day care or school and someone may miss 
work to stay at home with him (her) during outbreaks of 
these diseases. 

▪ My child’s doctor and the American Academy of Pediatrics, 
the American Academy of Family Physicians and the Centers 
for Disease Control and Prevention emphatically 
recommend that the vaccines be administered according to 
the recommendations.  

However, I have decided at this time to reject or postpone the 
recommended vaccine(s) for my child, as indicated above, by 
checking the appropriate box under the “Rejected” column. I am 
aware that not following the recommendations on vaccines may 
jeopardize the health or life of my child and others with whom 
my child may come into contact. Therefore, I agree to tell all 
healthcare professionals everywhere that my child has not 
received vaccines, in case he/she may need to be quarantined or 
require immediate medical evaluation and tests that may not be 
necessary if my child were vaccinated. 
I am aware that I can go back and discuss this matter with my 
child’s doctor or nurse at any time and that I can change my 
mind and agree to vaccinate my child at any time in the future. 

I have read and understood this document completely. 

 

 

  

Signature of the father/mother/guardian:   Date:   

Witness:   Date:   

I have had the opportunity to again discuss my decision to not vaccinate my child and I continue to reject the recommended vaccines. 
 

Initials of the father/mother:  Date:  Initials of the father/mother:  Date:   

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis/default.htm
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Parental Refusal to Accept Vaccination: Resources for Pediatricians 
The following are some of the resources available to help pediatricians 
develop a productive dialogue with vaccine-hesitant parents and 
answer questions about vaccine risks and benefits: 

Web Sites 
1. AAP Childhood Immunization Support Program (CISP) 

Information for providers and parents. 
www.aap.org/immunization and 
www2.aap.org/immunization/pediatricians/refusaltovaccinate.
html 

2. Immunization Action Coalition (IAC) 
The IAC works to increase immunization rates by creating and 
distributing educational materials for health professionals and the 
public that enhance the delivery of safe and effective immunization 
services. The IAC “Unprotected People Reports” are case reports, 
personal testimonies, and newspaper and journal articles about 
people who have suffered or died from vaccine-preventable 
diseases. 
www.immunize.org/reports 

3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) National 
Immunization Program  
Information about vaccine safety. 
www.cdc.gov/vaccines/hcp.htm 

4. National Network for Immunization Information (NNii) 
Includes information to help answer patients’ questions and provide 
the facts about immunizations. 
http://www.immunizationinfo.org/professionals 

5. Vaccine Education Center at Children’s Hospital of Philadelphia 
Information for parents includes “Vaccine Safety FAQs” and “A Look 
at Each Vaccine.” 
www.vaccine.chop.edu 

6. Institute for Vaccine Safety, Johns Hopkins Bloomberg School of 
Public Health 
Provides an independent assessment of vaccines and vaccine safety 
to help guide decision-makers and educate physicians, the public, 
and the media about key issues surrounding the safety of vaccines. 
www.vaccinesafety.edu 

7. Immunize Canada 
Immunize Canada aims to meet the goal of eliminating vaccine- 
preventable disease through education, promotion, advocacy, and 
media relations. It includes resources for parents and providers. 
www.immunize.cpha.ca/en/default.aspx 

8. Sample office policy/letter to parents about refusal to vaccinate 
 

Journal Articles 
1. Offit PA, Jew RK. Addressing parents’ concerns: do vaccines contain 

harmful preservatives, adjuvants, additives, or residuals? Pediatrics. 
2003;112(6 Pt 1):1394–1397 

2. Offit PA, Quarles J, Gerber MA, et al. Addressing parents’ concerns: 
do multiple vaccines overwhelm or weaken the infant’s immune 
system? Pediatrics. 2002;109(1):124–129 

3. Diekema DS, American Academy of Pediatrics Committee on 
Bioethics. Responding to parental refusals of immunization of 
children. Pediatrics. 2005;115(5):1428–1431 

 

Books 
1. American Academy of Pediatrics. Red Book: 2012 Report of the 

Committee on Infectious Diseases. Pickering LK, Baker CJ, Long SS, 
Kimberlin DW, eds. 29th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy 
of Pediatrics; 2012 

2. Marshall GS. The Vaccine Handbook: A Practical Guide for Clinicians. 
4th ed. West Islip, NY: Professional Communications, Inc; 2012 

 

Handout 
1. Immunization Action Coalition. Reliable sources of immunization 

information: where to go to find answers! 
http://www.immunize.org/catg.d/p4012.pdf. Accessed October 17, 
2012 

 
 
 
 
 
 

Reliable Immunization Resources for Parents 
Web Sites 
1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Vaccine 

Information Statements 
Provide possible health consequences of non-vaccination and 
possible side effects of each vaccine. 
www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis/default.htm 

2. AAP Childhood Immunization Support Program (CISP) 
Information for providers and parents. www.aap.org/immunization 

3. Why Immunize? 
A description of the individual diseases and the benefits expected 
from vaccination. 
www2.aap.org/immunization/families/faq/whyimmunize.pdf 

4. Pennsylvania Immunization Education Program of Pennsylvania 
Chapter, AAP 
Includes answers to common vaccine questions and topics, such as 
addressing vaccine safety concerns; evaluating anti-vaccine claims; 
sources of accurate immunization information on the Web; and 
talking with parents about vaccine safety. 
www.paiep.org 

5. CDC For Parents: Vaccines for Your Children 
Information about vaccine safety. 
www.cdc.gov/vaccines/parents/index.html 

6. National Network for Immunization Information (NNii) 
Includes information to help answer patients’ questions and 
provide the facts about immunizations. 
www.immunizationinfo.org/parents 

7. Vaccine Education Center at Children’s Hospital of Philadelphia 
Information for parents includes “Vaccine Safety FAQs” and “A Look 
at Each Vaccine.” 
www.vaccine.chop.edu 

8. Institute for Vaccine Safety, Johns Hopkins Bloomberg School of 
Public Health 
Provides an independent assessment of vaccines and vaccine safety 
to help guide decision-makers and educate physicians, the public, 
and the media about key issues surrounding the safety of vaccines. 
www.vaccinesafety.edu 

9. Immunize Canada 
Immunize Canada aims to meet the goal of eliminating vaccine- 
preventable disease through education, promotion, advocacy, and 
media relations. It includes resources for parents and providers. 
http://immunize.cpha.ca/en/default.aspx 

10. Vaccinate Your Baby 
This Every Child By Two site serves as a central resource of vaccine 
information for parents. The site li nks to the latest research and 
studies about vaccines, an interactive timeline on the benefits of 
vaccines, information about vaccine safety and ingredients, and the 
importance of adhering to the recommended schedule. 
www.vaccinateyourbaby.org 

Books 
1. American Academy of Pediatrics. Immunizations and Infectious 

Diseases: An Informed Parent’s Guide. Fisher MC, ed. Elk Grove 
Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2006 

2. Myers MG, Pineda D. Do Vaccines Cause That?! A Guide for 
Evaluating Vaccine Safety Concerns. Galveston, TX: Immunizations 
for Public Health; 2008 

3. Offit PA. Autism’s False Prophets: Bad Science, Risky Medicine, and 
the Search for a Cure. New York, NY: Columbia University Press; 
2008 

4. Offit PA. Deadly Choices: How the Anti-Vaccine Movement 
Threatens Us All. New York, NY: Basic Books; 2011 

5. Mnookin S. The Panic Virus: A True Story of Medicine, Science, and 
Fear. New York, NY: Simon and Schuster; 2011 

6. Offit PA, Moser CA. Vaccines and Your Child: Separating Fact from 
Fiction. New York, NY: Columbia University Press; 2011 
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