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Вакцинація
проти туберкульозу
Туберкульоз є поширеним захворюванням у багатьох 
країнах. Дітям, родини яких походять з країн,  
де туберкульоз зустрічається набагато частіше,  
ніж у Швеції, рекомендується вакцинація.

Туберкульоз — це інфекція, викли-
кана бактерією, яка поширюється 
повітряно-крапельним шляхом. 
Хвороба зазвичай вражає легені, 
але можуть постраждати і інші 
органи. Захворювання частіше  
за все розвивається повільно  
і супроводжується тривалим каш-
лем, втратою ваги і підвищеною 
температурою тіла. Інфекція також 
може безсимптомно знаходитись  
в організмі протягом багатьох 
років, а потім викликати захворю-
вання. Безсимптомний туберкульоз 
(латентний) не є заразним. 

У Швеції туберкульоз зустрічається 
рідко. Тому вакцинація пропону-
ється тільки дітям, які мають під-
вищений ризик заразитися, напри-
клад, тим, хто походить з країни, де 
туберкульоз поширений. 

Який захист забезпечує вакцинація?
Вакцина, яка називається БЦЖ,  
захищає маленьких дітей від важ-
ких форм захворювання, таких  
як менінгіт і загальний туберку-
льоз. Вакцина також забезпечує 
надійний захист від туберкульозу 
легенів у дітей старшого віку. 

Побічні ефекти виникають рідко
Серйозні реакції на вакцину БЦЖ 
зустрічаються дуже рідко. Може  
виникнути підвищення темпера-
тури, головний біль або набряк 
лімфовузлів в пахвовій западині. 
У рідкісних випадках ранка може 
бути великою і потребувати довгого 
часу, щоб загоїтися.  

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ  
ВАКЦИНАЦІЯ
Перед вакцинацією
Перед вакцинацією медсестра  
дитячої поліклініки (BHV) захоче 
дізнатися про самопочуття дитини. 
Тому вам (опікуну дитини) дове-
деться відповісти на кілька запи-
тань. Якщо у вас є якісь питання 
про вакцинацію проти туберкульозу,  
ви зможете поставити їх медсестрі. 

Вакцинація 
Вакцинація від туберкульозу 
зазвичай пропонується, коли дитині 
близько шести тижнів. Вакцину 
вводять шляхом ін'єкції у плече 
лівої руки. 

Після вакцинації
Вакцинація викликає незначне 
запалення шкіри, і через два- 
чотири тижні після щеплення у місці 
уколу зазвичай виникає невеличке 
ущільнення. Ущільнення збільшить-
ся і почервоніє, а згодом на його 
місці утвориться ранка, яка може 
гноїтись. Ранка зазвичай загоюєть-
ся самостійно протягом 3-4 місяців.  
До загоєння ранки дитина повинна 
уникати купання у басейні. 
У деяких дітей ранка не утворю-
ється, а ущільнення зникає через 
кілька місяців.

Бажаєте дізнатися більше?
Ви завжди можете зв'язатися з 
поліклінікою вашої дитини. Ви та-
кож можете ознайомитись з більш 
детальною інформацією на сайтах:

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