
Корисна інформація

Щеплення
Всім дітям у Швеції пропонується програма щеплень 
для захисту від дванадцяти серйознихзахворювань. 
Щеплення проводяться у дитячій поліклініці і в школі. 
Діти дошкільного віку проходять 
щеплення удитячій поліклініці 
(BVC). У школі щеплення проводить 
служба охорони здоров'я учнів. 

Деякі захворювання, включені  
в програму вакцинації, є рідкісни-
ми для Швеції, але зустрічаються  
в інших частинах світу. Вакцинація 
є найбільш ефективним способом 
захисту дитини від цих захворю-
вань, які можуть мати серйозні 
наслідки. Вакцинація дітей прово-
диться безкоштовно. Всі щеплення 
є добровільними.

КОЛИ ВАШІЙ ДИТИНІ 
ВИПОВНЮЄТЬСЯ
• шість тижнів — проводиться перша 

вакцинація для захисту від ротаві-
русної інфекції.

• три місяці — проводиться друге 
щеплення відротавірусної інфек-
ції. Також проводиться вакцина-
ція проти семи інших захворю-
вань: дифтерії, правця, коклюшу, 
поліомієліту, гемофільної палич-
ки, пневмококової хвороби  
і гепатиту В. 

• п'ять місяців — настав час повто-
рити щеплення від семи захво-
рювань, яке дитина отримала при 
останньому відвідуванні у віці 
трьох місяців. 

• один рік— дитина вакцинується 
втретє від тих же захворювань, 
що і в три та п'ять місяців.  

• півтора року— робиться щеплен-
ня відкору, паротиту і краснухи. 

• п'ять років — проводиться 
останнє щеплення у дитячій 
поліклініці, це бустерна доза 
проти дифтерії, правця, коклюшу 
іполіомієліту.

ЩЕПЛЕННЯ У ШКОЛІ:
• 1-2 класи — проводиться друге 

щеплення проти кору, паротиту  
і краснухи. 

• 5 клас —всім дітям ( хлопчикам  
з 2009 року народження) роблять 
два щеплення проти вірусу папі-
ломи людини, ВПЛ, для профілак-
тики раку.

• 8-9 клас — останнє щеплення  
від дифтерії, правця і коклюшу. 

У ДИТЯЧІЙ ПОЛІКЛІНІЦІ
Розкажіть медсестрі, як почу-
вається ваша дитина. Питайте, 
якщо хочете щось дізнатись. 

Більшість щеплень робиться 
шляхом ін'єкції, і відчуття може 
бути неприємним. Медсестра 
покаже вам, як тримати дитину 
під час вакцинації.

У ШКОЛІ
У школі щеплення робить 
шкільна медсестра. Поговоріть 
зі шкільною медсестрою,  
якщо у вас або вашої дитини  
є питання про щеплення.

ШВЕДСЬКА ПРОГРАМА ЩЕПЛЕНЬ
Тут ви знайдете перелік щеплень, які пропонуються всім дітям Швеції,  
щоб запобігти серйозним захворюванням.
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Дитяча поліклініка (BVC) ШКОЛА

Дози 1 і 2: 
Ротавірус

Дози 1, 2 і 3: Дифтерія, правець, коклюш, 
поліомієліт, гемофільний грип, гепатит В, 
пневмококова хвороба

Доза 4: Дифтерія, 
правець, коклюш, 
поліомієліт

Доза 1: 
Кір, паротит, 
краснуха

Доза 2: 
Кір, паротит, 
краснуха

Доза 5: 
Дифтерія, 
правець, коклюш

Дози 1 і 2: 
ВПЛ
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Хвороби, від яких буде захищена ваша дитина
Тут ви можете детальніше дізна-
тись про захворювання, які входять 
до програми вакцинації і від яких 
ваша дитина може отримати захист. 

Ротавірусна інфекція —  
це шлункова інфекція, яка викли-
кає діарею, блювання та зневод-
нення. Іноді може призводити до 
госпіталізації. 

Дифтерія — дуже заразна і сер-
йозна інфекція горла, яка може 
викликати небезпечні для життя 
пошкодження серця, нирок і нерво-
вої системи.

Правець викликається бактері-
єю, що міститься в ґрунті і кишеч-
нику тварин. Дитина можезарази-
тися на правець у результаті укусу 
тварини або забруднення рани. 
Симптомами є судоми в м’язах  
і утруднене ковтання і дихання. 
Правець не передається людині  
від людини.

Коклюш дуже заразний і викликає 
сильні напади кашлю. Кашель може 
тривати протягом декількох міся-
ців. Для немовлят хвороба може 
бути смертельною.

Поліомієліт  викликає пошко-
дження нервової системи і може 
призвести до паралічу і невиліков-
них травм. 

Гемофільний грип типу B може 
викликати серйозні інфекції, осо-
бливо у дітей у віці до п’яти років. 
Це захворювання може викликати 
менінгіт, що є небезпечним для 
життя і може мати невиліковні 
наслідки.

Пневмокок може викликати у 
дитини запалення вух і навколоно-
сових пазух, а також більш серйозні 
захворювання, такі як пневмонія, 
зараження крові і менінгіт. 

Кір — це дуже заразне захворюван-
ня, яке викликає високу температу-
ру, кашель і висип. Можуть також 
виникнути супутні захворювання, 
такі як енцефаліт, отит і пневмонія. 
Іноді кір може призвести до смерті.

Свинка (паротит) — це дуже 
заразне захворювання, яке вражає 
слинні залози та може спричинти 
такі супутні захворювання, як 
менінгіт і енцефаліт. У хлопчиків 
може викликати запалення яєчок.

Краснуха зазвичай переноситься 
легко, але якщо інфікована вагітна 
жінка, існує високий ризик викид-
ня або серйозних пошкоджень у 
дитини. 

Вірус папіломи людини (ВПЛ) 
вражає шкіру і слизові оболонки. 
Інфекція рідко дає симптоми і 
зазвичай проходить без лікування. 
Однак, якщо інфекція не прохо-
дить, вона може призвести до клі-
тинних змін і викликати рак шийки 
матки, а також інші види раку у 
більш зрілому віці. 

Гепатит В викликає запалення 
печінки. Зазвичай організм перема-
гає інфекцію, але іноді вірус зали-
шається в організмі і в довгостро-
ковій перспективі може викликати 
пошкодження печінки або рак 
печінки. Найбільший ризик існує 
для дітей.

Всі щеплення, зроблені в рамках 
програми вакцинації, реєструються 
в національному реєстрі вакцинації 
Управління охорони здоров’я Шве-
ції. Реєстр дає можливість відстежу-
вати ефективність вакцинації.

Бажаєте дізнатися більше?

Ви завжди можете зв’язатися з 
поліклінікою вашої дитини або 
службою охорони здоров’я учнів у 
школі. Ви також можете ознайоми-
тись з більш детальною інформаці-
єю на сайтах:

• 1177.se
• Folkhalsomyndigheten.se
• Lakemedelsverket.se

http://www.1177.se
http://www.folkhalsomyndigheten.se
http://www.lakemedelsverket.se
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