
ВАКЦИНИ ПРОТИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ І КАШЛЮКУ

ЩО ВАМ НЕОБХІДНО ЗНАТИ

Дифтерія, правець та кашлюк - тяжкі 

загрозливі для життя хвороби, які 

викликають бактерії

Дифтерія і кашлюк передаються від людини до 

людини, а збудник правця потрапляє в організм 

через порізи і рани.

ДИФТЕРІЯ найчастіше проявляється утворенням 

щільного нальоту в горлі.  Вона може викликати 

ураження серця, що призводить до серцевої 

недостатності, порушення дихання, паралічу, та 

навіть смерті.

ПРАВЕЦЬ проявляється вкрай сильним та болючим 

напруженням м'язів (зазвичай по всьому тілу).
Часто у хворого відмічається спазм жувальних 

м'язів, через який не можливо відкрити рот або 

ковтати. У 2 з 10 випадків захворювання на правець 

призводить до смерті хворого.

КАШЛЮК (судомний кашель) викликає настільки 

сильні напади кашлю, що немовлята не можуть 

їсти, пити і дихати. Такі напади кашлю можуть 

тривати тижнями.
Кашлюк може призводити до запалення легенів, 

судом, пошкодження мозку та смерті.

Вакцина проти дифтерії, кашлюку та правця 

(АКДП, АаКДП) дозволяє попередити ці тяжкі 

захворювання 

Більшість дітей, яким своєчасно зроблено 

щеплення АКДП/АаКДП, отримують захист від 

тяжкого перебігу кашлюку у ранньому віці. Багато 

дітей могли б захворіти та померти від цих хвороб, 

якби ми припинили вакцинацію.

Для чого необхідна 
вакцинація?

Хто і коли має пройти щеплення 
вакциною АКДП/АаКДП?

 ✓

Щеплення АКДП/АаКДП можна робити одночасно з 

іншими щепленнями.

АКДП не ліцензована для вакцинації дорослих та 

дітей віком старше 7 років. Однак людям більш 

старшого віку теж потрібен захист. Для них існує 

вакцина під назвою АДП-М, яка захищає від правця 

і дифтерії, але не від кашлюку. Її рекомендується 

отримувати кожні 10 років (ревакцинація).

Деяким людям не слід робити 
щеплення АКДП/АаКДП або 
краще зачекати

– Людям, які гостро захворіли на момент 
проведення планового щеплення, рекомендується 
дочекатися одужання, перш ніж робити щеплення;
– Дітям, які мали важку алергічну реакцію після 
щеплення АКДП/АаКДП, не слід вводити повторну 
дозу вакцини;
– Дітям, які мали неврологічні порушення протягом 
7 днів після щеплення АКДП/АаКДП, не слід 
вводити повторну дозу вакцини. Надалі щеплення 
проводяться АДП.

Проконсультуйтеся з лікарем, якщо після введення 
дози АКДП/АаКДП:
– У дитини виникли судоми або вона 
знепритомніла; 
– Дитина плакала протягом трьох або більше годин; 
– У дитини піднялася температура вище 39,0° С.
Для отримання додаткової інформації зверніться 
до лікаря. 

Деякі діти мають протипоказання для повторного 
введення вакцини від кашлюку, проте їм можна 
зробити щеплення вакциною під назвою АДП, яка 
не містить кашлюкового компоненту.

Діти повинні отримати 4 дози вакцини 

АКДП/АаКДП, по одному щепленню у віці: 2, 4, 6 та 

18 місяців; АДП у віці 6 років, а також АДП-М у віці 

16 років, і після цього – кожні 10 років.

!
З якими ризиками пов'язане 
введення вакцини АКДП/АаКДП?

Побічні реакції, як правило, виникають протягом 
1-3 днів після вакцинації.



Помірні реакції (зустрічаються рідко):
– Блювота (приблизно 1 випадок на 50 щеплених).
 – Судоми (приблизно в одному випадку на 14 000 

щеплених);
– Безперервний плач протягом трьох або більше 

годин (приблизно 1 випадок на 1000 щеплених); 
– Температура вище 40,5 °С (приблизно 1 випадок 

на 16 000 щеплених).

Слабкі реакції (часті)
– Підвищення температури (приблизно 1 випадок 

на 4 щеплених);
– Почервоніння або припухлість в місці уколу 

(приблизно 1 випадок на 4 щеплених); 
– Подразнення або хворобливі відчуття в місці 

уколу (приблизно 1 випадок на 4 щеплених).

Ці реакції частіше виникають після 4-ї та 5-ї дози 

АКДП/АаКДП, а не після перших доз. Іноді 4-а або 

5-а доза АКДП/АаКДП призводить до набряку руки 

чи ноги, в яку було зроблено укол. Подібна реакція 

триває від 1 до 7 днів (приблизно в 1 випадку з 30 

щеплених).

Також можливі інші слабкі реакції:
 – Роздратованість (приблизно 1 випадок на 3 

щеплених); 
 – Втома або втрата апетиту (приблизно 1 випадок 
на 10 щеплених).

Тяжкі реакції (вкрай рідко):
– Тяжка алергічна реакція (рідше за 1 випадок на 

мільйон доз); 
– Крім того, після використання вакцини 

АКДП/АаКДП зафіксовано кілька наступних важких 

реакцій: тривалі судоми, кома або порушення 

свідомості.

Однак подібні реакції настільки рідкісні, що 

складно сказати, чи були вони викликані вакциною.
Ризики для здоров'я та життя при захворюванні на 

дифтерію, правець і кашлюк набагато серйозніші, 

ніж ризик розвитку реакції при введені вакцини 

АКДП/АаКДП.
Вакцина, як і будь-який лікарський засіб, може 

викликати серйозні проблеми, наприклад тяжкі 

алергічні реакції. Тим не менше, ризик значної 

шкоди для здоров'я внаслідок щеплення вакциною 

АКДП/АаКДП є вкрай невисоким.

Що робити у випадку виникнення 
середніх, помінрих або тяжких 
реакцій?

Дуже важливо контролювати температуру тіла, 

якщо у дитини раніше були судоми з будь-якої 

причини. Це важливо і в тих випадках, коли судоми 

були у когось із членів сім'ї. Можна збити 

температуру і полегшити біль після уколу – для 

цього давайте дитині знеболювальне, що не 

містить аспірину, незабаром після вакцинації і 

протягом наступних 24 годин, дотримуючись 

інструкцій до знеболювального/жаро-

знижувального лікарського засобу.

На що варто звертати увагу?
Будь-який незвичайний стан, наприклад тяжку 

алергічну реакцію, підвищення температури або 

незвичайну поведінку. 
При використанні будь-якої вакцини тяжкі алергічні 

реакції виникають вкрай рідко. Якщо вони все-таки 

відбуваються, то зазвичай з'являються протягом 

декількох хвилин або декількох годин після 

вакцинації. Їхніми ознаками можуть бути 

ускладнене або свистяче дихання, захриплість, 

висип, блідість, слабкість, прискорене серцебиття 

або запаморочення. Якщо сильне підвищення 

температури або судоми і виникають, то зазвичай 

це відбувається протягом тижня після вакцинації.

Що необхідно зробити?
– Викличте лікаря або негайно зверніться до 

лікарні;
– Повідомте лікаря про те, що сталося, вкажіть дату 

і час щеплення.

Як я можу дізнатися про 
щеплення більше?

– Зверніться до свого лікаря. Він може дати Вам 

листок-вкладиш з інформацією про вакцину або 

порадить інші джерела інформації;
– Зателефонуйте в районний чи обласний 

департамент/відділ охорони здоров'я.
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