
Інформація для вагітних 

Щодо щеплення вагітних
Якщо ви вагітні, вам рекомендується зробити 
вакцинацію від коклюшу, грипу та covid-19 
заради власного здоров'я та здоров'я вашої 
дитини. Тут ви можете докладніше прочитати 
про ці хвороби та переваги вакцинації. 

Зазначені хвороби можуть поширюватися повітряним 
шляхом та передаватися, коли хворий, наприклад, 
кашляє або чхає. Вакцинація під час вагітності 
захистить від хвороби і вас і дитину. 

Коклюш 
Коклюш - це захворювання, яке в початковій стадії 
часто нагадує застуду, бо з'являється кашель, а іноді  
і незначне підвищення температури. У дорослих 
захворювання часто призводить до тривалого кашлю. 
У дітей через один або декілька тижнів кашель стає 
більш інтенсивним, а згодом стає важко дихати, тобто 
між нападами кашлю дитині важко вдихнути повітря. 
Це захворювання дуже заразне і може бути серйозним 
і навіть смертельним для маленьких дітей.  

Щеплення від коклюшу під час вагітності захищає 
вашу дитину. Дитині передаються ваші антитіла  
до коклюшу. Таким чином дитина здобуває захист  
від хвороби з моменту народження до тримісячного 
віку, коли їй роблять щеплення від цього 
захворювання. Ваш власний захист від коклюшу 
посилюється, організм стає менш сприйнятливими  
до інфекції і знижується ймовірність зараження 
дитини. Саме тому вагітним рекомендується робити 
щеплення від коклюшу. Щеплення роблять після  
16 тижня вагітності. 

COVID-19 
Covid-19 може викликати серйозну респіраторну 
інфекцію у вагітних. Захворювання також підвищує 
ризик передчасних пологів, а в окремих випадках 
призводить до пошкодження плаценти. Саме з цих 
причин вагітним важливо зробити щеплення від 
covid-19. Якщо ви ще не здобули щеплення, ми 
рекомендуємо це зробити. Щеплення роблять після  
12 тижня вагітності. 

Грип  
Сезонний грип під час вагітності може призвести  
до серйозного захворювання. Хвороба також може 
вплинути на протікання вагітності і на здоров'я 
дитини, яку ви виношуєте. Саме тому вагітним 
рекомендується зробити щеплення від грипу. 
Щеплення роблять восени і взимку після  
12 тижня вагітності. 

Вакцина не становить небезпеки  
ні для вас ні для вашої дитини 
Всі вакцини, що використовуються у Швеції,  
добре перевірені, ефективні і безпечні і для вас 
і вашої дитини. Серйозні побічні ефекти 
зустрічаються дуже рідко.  

Жодна вакцина не забезпечує стовідсотковий захист
Проте якщо ви все ж таки захворієте навіть після 
щеплення, то, швидше за все, перебіг хвороби буде 
легший, ніж у разі відсутності вакцини. 

Крім щеплень і знань про те, як поширюються 
хвороби, важливо підтримувати гігієну рук. Мийте 
руки з милом або використовуйте дезінфікуючий 
засіб для рук. Таким чином ви значно зменшите 
ймовірність захворіти.  

Якщо у вас є питання щодо щеплень під час 
вагітності, ви можете звернутися до свого  
акушера або до медичного центру. 
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