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ВАКЦИНАЦІЯ ВІД ХІБ
ХІБ – це абрев�атура в�д назви бактер�й, що викликають серйозн� 
захворювання у д�тей в�ком до 5 рок�в. Найпоширен�шим джерелом зараження 
ХІБ є прямий контакт з нос�єм або хворою людиною. Част�ше хвор�ють д�ти, як� живуть
у м�сцях скупчення людей. Симптоми ХІБ-�нфекц�ї зазвичай проявляються у вигляд�
мен�нг�ту, еп�глотиту, сепсису, пневмон�ї, остеом�єл�ту, артриту, флегмони п�дшк�рної
кл�тковини. Ус� форми Hib-�нфекц�ї характеризуються п�дступним початком 
� бурхливим переб�гом. П�сля мен�нг�ту часто виникають так� ускладнення, як:
 глухота, еп�лепс�я, порушення ходи, зниження розумової працездатност�. 

Граф�к вакцинац�ї залежить в�д в�ку дитини.

лихоманка,
респ�раторн� симптоми,
шлунково-кишков� симптоми,
зм�ни шк�ри: виразки, висипання,
невролог�чн� симптоми.

Вс� тривожн� симптоми, що виникають у дитини, 
сл�д проконсультувати з л�карем. Ц� симптоми включають:

 

ВАКЦИНАЦІЯ ВІД ПОЛІОМІЄЛІТУ
ПОЛІОМІЄЛІТ (хрон�чний дитячий парал�ч або хвороба Гейне-Мед�на) – гостре
�нфекц�йне захворювання, що викликається пол�ов�русами. Найпоширен�шим
джерелом зараження є безпосередн�й контакт з хворою людиною. Інфекц�я
передається переважно при ковтанн� через предмети та продукти харчування,
заражен� вид�леннями з горла або фекал�ями, а також крапельно.
Симптоми пол�ом�єл�ту можуть нагадувати �нш� в�русн� захворювання та проявлятися
неспециф�чними симптомами, такими як низька температура та фаринг�т, головн�
бол�, в�дчуття загального дискомфорту, гастроентерит, в�дчуття риг�дност� шиї 
та спини, асептичний мен�нг�т, раптовий початок асиметричного млявого парезу,
пост�йний парал�ч, ураження м’яз�в черепа та дихальна м’язова недостатн�сть.
 У деяких пац�єнт�в в�руси необоротно руйнують гангл�ї, що в�дпов�дають 
за �ннервац�ю м’яз�в, що призводить до їх ст�йкого парал�чу.

Граф�к вакцинац�ї: первинна у 3–4 та 5–6-м�сячному в�ц�; доповнюють у в�ц� 16–18 м�сяц�в.

розробка: Воєводська санітарно-епідеміологічна станція в Любліні у співпраці з Управлінням охорони здоров'я
Люблінського Воєводського управління в Любліні, джерело: NIZP PZH IB

ВАКЦИНАЦІЯ ВІД COVID-19 
Д�тям в�ком в�д 5 рок�в � дорослим можна зробити щеплення проти COVID-19. Для того, 
щоб скористатися щепленням, необх�дно мати при соб� документ, що посв�дчує особу –
посв�дчення особи, паспорт або тимчасове посв�дчення особи �ноземця – TZTC. Л�кар має
право видавати направлення на вакцинац�ю, яку можна провести в пунктах вакцинац�ї в�д
COVID-19. Тут ви знайдете б�льше �нформац�ї: 
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/--covid-19----

У Польщ� можна вакцинувати дитину в�д багатьох захворювань шляхом
проф�лактичних щеплень. Програма проф�лактичних щеплень в Польщ�
та в Україн� дуже схожа. Особливо важливо продовжувати вакцинац�ю
дитини, щоб захистити її в�д хвороб, як� можуть бути дуже
небезпечними та мати непередбачуван� насл�дки. Завдяки масовим
проф�лактичним щепленням б�льш�сть серйозних захворювань
практично л�кв�довано або дуже обмежено. В�д вас також залежить
захист �нших д�тей в�д хвороб, тому що чим б�льше д�тей вакциновано,
тим менший ризик захворювання в навколишньому середовищ�.
Завдяки масов�й вакцинац�ї створюється т. зв «колективний �мун�тет»,
який також захищає д�тей, як� з р�зних причин не можуть бути
�мун�зован�.

Вакцини ефективн� та безпечн�. 
Вакцинац�ї дитини завжди передує медична бес�да 

та огляд дитини. П�сля огляду, якщо немає протипоказань, 
л�кар допускає дитину до вакцинац�ї.

 

Якщо ви хочете
скористатися перевагами
проф�лактичних щеплень,
пов�домте про це людин�,

яка вам допомагає 
в Польщ�, родин�, з якою 
ви живете, волонтерам,
якщо ви перебуваєте 

в центр�.
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бережи 
свою дитину

Пам’ятайте, що г�г�єна
дуже важлива,

особливо г�г�єна рук.
Багато захворювань,

наприклад
пол�ом�єл�т, 
є хворобами

«брудних рук».
 

Рекомендується
використовувати

захисну маску п�д час
перебування у великих
скупченнях людей

 та в оточенн� людей, 
як� мають симптоми

захворювання.
 

Також варто
використовувати
т�льки особист�

туалетн� реч�, кухонне
начиння � столов�

прилади.
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Коклюш – гостре �нфекц�йне респ�раторне захворювання, яке викликається бактер�ями.
Зараження в�дбувається крапельним шляхом. На перш�й стад�ї коклюшу, тобто через 1–3
тижн� п�сля зараження, з’являються симптоми застуди: легкий кашель, що посилюється
вноч�, фаринг�т, нежить, �нод� лихоманка, яка триває в середньому 1–4 тижн�. Типов� для
коклюшу повторн� та тривал� напади сильного кашлю, особливо вноч�, з’являються 
на наступн�й фаз�, що триває в�д 4 до 8 тижн�в. При кашл� хворий видає звук, схожий 
на характеристичний кашель � свист. Коклюш може бути дуже серйозним.

Граф�к вакцинац�ї необх�дно узгодити з л�карем.

ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ КОРУ, ПАРОТИТУ ТА КРАСНУХИ
К�р – це гостре в�русне �нфекц�йне захворювання, яке дуже легко поширюється 
серед людей р�зного в�ку без �мун�тету � може викликати еп�дем�ю. Не сл�д 
сприймати це легковажно, тому що ускладнення, пов'язан� з цим, можуть бути дуже
серйозними. К�р – дуже заразне в�русне захворювання. В�н легко поширюється. В�рус кору
передається пов�тряно-крапельним шляхом разом �з вид�леннями з дихальних шлях�в: при
кашл�, вичищуванн� носу, розмов� та пов�тряним шляхом. В�рус може вижити � залишатися
заразним до 2 годин на поверхнях.
К�р характеризується циклом симптом�в. За 2–4 дн� до появи висипу з’являються гостра
анг�на, рин�т, п�двищення температури, нездужання, кон’юнктив�т, нежить, сухий кашель.
Пот�м через 10–12 дн�в п�сля початку �нфекц�ї у рот� з’являються б�л� висипання, оточен�
червоною смугою, у хворого висока температура. Пот�м за вухами з’являється червона
грудкувата висипка, яка поступово охоплює всю голову, тулуб � к�нц�вки. Опукл� грудочки
зливаються в плями. Хвора людина в�дчуває сильний сверб�ж.

Свинка (звичайний паротит) – �нфекц�йне в�русне захворювання, джерелом зараження якого
є хвора людина. Інфекц�я поширюється крапельним шляхом або при контакт� з предметами,
забрудненими вид�леннями з горла хворої людини. Зазвичай симптоми з’являються через
17–18 дн�в п�сля зараження. В�дзначається лихоманка, нездужання, набряк � б�ль в одн�й або
обох привушних залозах. Можна в�дчувати втрату апетиту, утруднення ковтання та в�дчуття
сухост� в рот�. Б�льш серйозн� ускладнення част�ше зустр�чаються у хлопчик�в, н�ж у д�вчат. Це
мен�нг�т, запалення яєчок, яке �нод� призводить до безпл�ддя, запалення п�дшлункової
залози, р�дше запалення суглоб�в, серцевого м’яза або слухового нерва, що призводить 
до пост�йної глухоти.

КРАСНУХА – це �нфекц�йне в�русне захворювання, яке може передаватися в�д людини до
людини т�льки пов�тряно-крапельним шляхом. Краснуха у д�тей зазвичай прот�кає легко 
або безсимптомно. Доросл� в основному п�ддаються б�льш тяжкому переб�гу. Симптоми
зазвичай з’являються через 14–21 день п�сля зараження. Спостер�гається почервон�ння горла,
кашель, нежить, п�двищення температури, триденний висип. Краснуха є серйозною загрозою
для ваг�тних ж�нок, що завдає серйозної шкоди майбутн�й дитин�.
Першу дозу вакцини проти кору, паротиту та краснухи вводять у в�ц� 13–15 м�сяц�в, 
а другу ревакцинац�ю вводять у в�ц� 6 рок�в (або 10 рок�в у нещеплених д�тей у в�ц� 6 рок�в).

ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КОКЛЮШУ
Дифтер�я є гострим � важким �нфекц�йним захворюванням. Зараження в�дбувається
пов�тряно-крапельним шляхом або при безпосередньому контакт� з вид�леннями хворої
людини або нос�я, а також через предмети з їх оточення. Початок захворювання зазвичай
проявляється болем у горл�, п�двищенням температури до 38°C � вище, ознобом, головним
болем, стомлюван�стю, захрипл�стю голосу, а також може включати кашель. 
Пот�м на слизових оболонках дихальних шлях�в – найчаст�ше горла, а також носа, гортан� 
та трахеї утворюються характерн� с�р� або б�л� некротичн� псевдомембрани, що спричиняє
утруднення ковтання та дихання. Дифтер�я – захворювання, що загрожує життю.

Правець – це захворювання нервової системи, спричинене д�єю токсину, поширеного 
в ґрунт�, пилу, вод� та травному тракт� тварин. Вх�дними воротами для �нфекц�ї можуть
бути травми, включаючи невелик�, майже непом�тн� пор�зи. У новонароджених симптоми
включають:
висока температура, утруднення смоктання (так званий риб'ячий рот в результат�
скорочення м'яз�в рота), нападопод�бн� судоми з апное. Правець викликає смерть 
у 8 з 10 новонароджених. Д�ти, як� вижили, часто будуть розумово в�дсталими 
та можуть мати �нш� невролог�чн� проблеми.

ВАКЦИНАЦІЯ ВІД пневмокок�в
ПНЕВМОКОКИ є найб�льш поширеною причиною внутр�шньол�карняних бактер�альних
респ�раторних �нфекц�й, таких як середн�й отит, синусит та загострення хрон�чного бронх�ту.
Зараження в�д людини до людини передається крапельним шляхом при контакт� 
з дихальними вид�леннями. Захворювання може прот�кати важко з сепсисом.
Симптоми вар�юються залежно в�д того, де знаходиться �нфекц�я, в�кової групи та фактор�в
ризику. Симптомами можуть бути, наприклад, отит, який супроводжується болем,
п�двищенням температури, а у маленьких д�тей також спостер�гається занепокоєння, плач,
в�дсутн�сть апетиту. Пневмон�я зазвичай проявляється лихоманкою, ознобом, задишкою 
та кашлем. Пневмококи є в�дпов�дальними за найвищу смертн�сть у груп� 
бактер�альних �нфекц�й. 
Граф�к вакцинац�ї залежить в�д в�ку дитини.

КОМБІНОВАНІ ВАКЦИНИ �накше називають пол�валентними 
або багатокомпонентними вакцинами. П�д час одн�єї �н’єкц�ї вони захищають 
нас одночасно в�д к�лькох �нфекц�йних захворювань (наприклад, дифтер�я-правець-
коклюш чи к�р-свинка-краснуха).

ВАКЦИНАЦІЯ ВІД РОТАВІРУСІВ
РОТАВІРУСИ є найчаст�шою причиною гострої �нфекц�йної д�ареї у д�тей до 5 рок�в.
Найб�льш поширен� серед д�тей в�д 4 до 24 м�сяц�в. Наймолодш� д�ти можуть швидко
зневоднитися � нав�ть померти, якщо їхн� батьки не доїдуть до л�карн�. 
Щеплення не повн�стю захищають в�д �нфекц�ї, але є високоефективними для запоб�гання
госп�тал�зац�ї з приводу важкої ротав�русної д�ареї. Зараження в�дбувається переважно 
при ковтанн�, через брудн� руки, при контакт� з �нф�кованою людиною.
Найчаст�шими симптомами є: п�двищення температури т�ла до 40°С, блювота – часто
рясна, д�арея – частий, водянистий, жовто-зелений ст�лець, зазвичай без кров� та слизу,
анорекс�я, зневоднення.
Схема вакцинац�ї залежить в�д вакцини � складається з 2 або 3 доз. Вакцину вводять
перорально.

ВАКЦИНАЦІЯ ВІД гепатиту В
Гепатит В (гепатит В) є одним з найнебезпечн�ших �нфекц�йних захворювань людини.
Гепатит В через найб�льш характерний симптом захворювання також в�домий 
як �нфекц�йна жовтяниця. Основним джерелом �нфекц�ї гепатиту В є люди з хрон�чною
�нфекц�єю, � зараження в�дбувається переважно через контакт �з зараженою кров’ю,
наприклад, п�д час медичних чи косметичних процедур. Пер�од в�д зараження до появи
симптом�в зазвичай становить 3–4 м�сяц�. Симптоми включають нездужання, втрату
апетиту, пожовт�ння шк�ри та б�лк�в очей, темне забарвлення сеч�, розлади травної
системи. Через к�лька рок�в це може призвести до розвитку цирозу печ�нки.
Хрон�чно �нф�кована людина також п�ддається ризику розвитку гепатоцелюлярної
карциноми.
У Польщ� д�тей вакцинують проти гепатиту В протягом 24 годин п�сля народження.
Наступн� дози призначаються у в�ц� 2 � 6 м�сяц�в.
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