
Корисна інформація

Якщо ваша дитина 
невакцинована
У вашої дитини немає захисту від одного з захворювань, 
включених до програми щеплень для дітей у Швеції?  
Вам потрібно мати на увазі деякі важливі речі щодо 
захворювань, які можуть бути серйозними для дітей. 

Поговоріть з медичним персоналом
Коли ваша дитина потребує медич-
ної допомоги, ви завжди повинні 
повідомляти медичному персоналу, 
що ваша дитина не вакцинована 
відповідно до шведської програми 
щеплень для дітей. Вони повинні 
про це знати, щоб мати можливість 
надати дитині правильне лікування 
і запобігти поширенню інфекцій. Пропущені щеплення можна зроби-

ти у будь-який момент. Всім дітям 
Будьте уважні під час подорожей
Такі захворювання, як дифтерія та 
кір, рідко зустрічаються у Швеції, 
але можуть бути більш розповсю-
дженими за кордоном. Тому важли-
во, щоб ви ознайомились з інфор-
мацією про подорожі з дітьми.  
На сайті 1177.se ви знайдете деталь-
ну інформацію про це. Ви також 
повинні з'ясувати, як отримати 
медичну допомогу за кордоном.

Розкажіть дитині 
У деяких ситуаціях ризик заразити-
ся хворобами більший, ніж у інших, 
наприклад, під час подорожей за 
кордон та на певних роботах. Ваша 
дитина повинна знати, від яких 
захворювань вона не вакцинована. 

Зв'яжіться з нами

до 18 років пропонуються додаткові 
щеплення за загальною програмою 
вакцинації. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

До рани потрапив бруд або ґрунт? 
Якщо ваша дитина не щеплена 
проти правця і отримала поранен-
ня, куди потрапив бруд або ґрунт, 
негайно зверніться за допомо-
гою. Правець — дуже серйозне 
захворювання і дитині важливо 
швидко отримати профілактичне 
лікування.  

Ваш малюк контактував з кимось, 
хто кашляє? 
Якщо вашій дитині не виповнилося 
півроку і вона контактувала з хво-
рим на коклюш, вам слід звернути-
ся за медичною допомогою в той 
же день. Коклюш дуже заразний  
і може мати серйозні наслідки  
для немовлят.  

Потрібна медична допомога? 
Спочатку зателефонуйте
Деякі захворювання дуже заразні. 
Тому завжди слід зв'язуватись з 
медичною довідковою службою 
1177, перш ніж звертатися до від-
ділення невідкладної допомоги або 
медичного центру. Можливо, пер-
соналу на місці слід підготуватися, 
щоб запобігти поширенню інфекції, 
наприклад, в залах очікування. 

Якщо ваша дитина тяжко хвора, 
слід негайно звернутися за ме-
дичною допомогою. У разі загрози 
життю зателефонуйте  
за номером 112. 
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Захворювання, від яких вашій дитині пропонується захист

Тут ви можете детальніше дізнатись 
про захворювання, які входять до 
програми вакцинації, і від яких 
ваша дитина може отримати захист.

Ротавірусна інфекція — це шлунко-
ва інфекція, яка викликає діарею, 
блювання та зневоднення. Іноді 
може призводити до госпіталізації. 

Дифтерія — дуже заразна і серйозна 
інфекція горла, яка може викликати 
небезпечні для життя пошкодження 
серця, нирок і нервової системи.

Правець викликається бактерією, 
що міститься в ґрунті і кишечнику 
тварин. Дитина може заразитися на 
правець у результаті укусу тварини 
або забруднення рани. Симптома-
ми 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 пошкодження 
нервової системи і може призвести 
до паралічу і невиліковних травм.

Гемофільний грип типу B може ви-
кликати серйозні інфекції, особли-
во у дітей у віці до п'яти років. Це 
захворювання може викликати ме-
нінгіт, що є небезпечним для життя 
і може мати невиліковні наслідки. 

Пневмокок може викликати у дитини 
запалення вух і навколоносових па-
зух, а також більш серйозні захворю-
вання, 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 спричинити такі су-
путні захворювання, як менінгіт  
і енцефаліт. У хлопчиків може викли-
кати запалення яєчок. 

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

Вірус папіломи людини (ВПЛ) вражає 
шкіру і слизові оболонки. Інфекція 
рідко дає симптоми і зазвичай про-
ходить без лікування. Однак, якщо 
інфекція не проходить, вона може 
призвести до клітинних змін і викли-
кати рак шийки матки, а також інші 
типи раку у більш зрілому віці. 

Гепатит В викликає запалення пе-
чінки. Зазвичай організм перемагає 
інфекцію, але іноді вірус залиша-
ється в організмі і в довгостроковій 
перспективі може викликати пошко-
дження печінки або рак печінки. 
Найбільший ризик існує для дітей.

ЦЕ БЕЗКОШТОВНО

Щеплення безкоштовні для дітей до 
18 років. Для дорослих після 18 років 
щеплення проводяться в медичному 
центрі або пунктах вакцинації за оплату. 

Бажаєте дізнатися більше?
Ви завжди можете звернутися до 
дитячої поліклініки або шкільного 
медпункту, якщо у вас є питання 
або ви хочете вакцинувати свою 
дитину. Ви також можете ознайо-
митись з більш детальною інформа-
цією на сайтах:

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

ШВЕДСЬКА ПРОГРАМА ЩЕПЛЕНЬ
Тут ви знайдете перелік щеплень, які пропонуються всім дітям Швеції,  
щоб запобігти серйозним захворюванням. 
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