
Тому, хто збирається робити вакцину проти

кору, епідемічного 
паротиту та краснухи 
Кір, епідемічний паротит та краснуха – це три хвороби, 
які можуть призвести до серйозних наслідків.  
Вакцина забезпечує хороший захист від хвороб.

При корі з'являється висока тем-
пература, кашель і висипи на тілі, 
що може призвести до серйозної 
хвороби. 

При паротиті може з'явитися набряк 
на щоках. Можно сильно захворіти. 

У хворого на краснуху підвищуєть-
ся температура тіла і з'являється 
висип. Якщо на краснуху захворіла 
вагітна жінка, існує ризик того,  
що це може вплинути на майбутню 
дитину. 

Всі три хвороби легко передаються 
між людьми, так що ті, хто перебу-
вають у контакті з хворим, також 
хворіють.

Чим більше щеплених людей,  
тим менше хворих.
Якщо ви щеплені від кору, епіде-
мічного паротиту і краснухи, ви 
захищені від захворювання і ви не 
передасте хворобу іншим людям. 
Якщо більший відсоток людей буде 
щеплений і ніхто більше не захво-
ріє, є шанс, що хвороби можуть 
повністю зникнути.

Щеплення від кору, епідемічного 
паротиту та краснухи проводиться 
двічі: один раз у Центрі захисту 
дітей (BVC) та один раз у школі.

Усі вакцини, які ви отримуєте  
в рамках служби охорони здоров'я 
дітей та здоров'я учнів, є добровіль-
ними та безкоштовними. 

Потрібна додаткова інформація? 
Якщо у вас є питання, ви завжди 
можете поставити їх вашій шкіль-
ній медсестрі. Ви також можете 
ознайомитись з більш детальною 
інформацією на сайтах:

• 1177.se
• Folkhalsomyndigheten.se

ЯК ПРОВОДИТЬСЯ 
ВАКЦИНАЦІЯ

До вакцинації  
Якщо у вас є якісь питання щодо 
щеплення, ви можете задати їх 
дорослому члену вашої родини 
або шкільній медсестрі. Якщо ви 
хочете, щоб дорослий член вашої 
родини був присутній на вакцина-
ції, ви можете привести його  
з собою.  

Вакцинація 
Щеплення робить шкільна медсе-
стра Вакцина робиться в плече  
за допомогою шприца. 

Після вакцинації 
Більшість людей нічого не відчу-
вають після щеплення, але деякі 
можуть відчувати незначний біль 
у місці щеплення. У деяких може 
піднятися температура та з'явить-
ся м'язовий біль у руці. Це абсо-
лютно нешкідливо і такий побічний 
ефект пройде за кілька днів. Якщо 
після вакцинації вас щось турбує, 
ви, ваші батьки чи ваші опікуни 
можуть звернутися до шкільної 
медсестри або постачальника 
медичних послуг.

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: 
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