
ЦЕНТР ЗДОРОВ’Я ВОСКДРЗН 

ЗАХИСТИ СЕБЕ ВІД ЗАХИСТИ СЕБЕ ВІД ЗАХИСТИ СЕБЕ ВІД    

ДИФТЕРІЇДИФТЕРІЇДИФТЕРІЇ    

Дітям роблять щеплення вакциною АКДП у 2, 4 та 6 

місяців. У 18 місяців проводиться ревакцинація, згодом 

ревакцинацію проводять у 6 років вакциною АДП, 

наступну у 16 років — АДП-М.  

Дорослі ж повинні ревакцинуватися (вакцинуватися 

повторно) кожні 10 років. Тобто якщо востаннє ви ро-

били щеплення у 16, то першу ревакцинацію слід зро-

бити в 26 років, другу - у 36 і так далі.  

Якщо доросла людина або дитина старша 7 років 

раніше не вакцинувалися від дифтерії і правця, необ-

хідно отримати як мінімум три дози вакцини АДП-М – 

спочатку перша доза, через місяць – друга, через 6 

місяців після другої – третя. 

ПАМ'ЯТАЙТЕ! Лише вакцинація рятує від дифтерії. 

99% людей, що мають щеплення від дифтерії не хво-

ріють.   

Зробити щеплення від дифтерії можна безкоштов-

но для дорослих і дітей. Для того, щоб отримати вак-

цину, зверніться до свого сімейного лікаря, терапевта 

або педіатра.   



ДИФТЕРІЯ - небезпечна інфекційна хвороба, яку ви-

кликає особливий мікроорганізм - дифтерійна паличка

(коринебактерія). 

Найчастіше збудник дифтерії проникає в 

організм повітряно-крапельним шляхом. 

При розмові, чханні, кашлі хворий виділяє 

навколо себе безліч мікробів, якими диха-

ють інші люди. Ці мікроби осідають також на білизні, 

посуді, книжках, іграшках, інших предметах, через які 

також можна заразитися. Але можна заразитися і від но-

сія бактерій, який зовні цілком здоровий і почувається 

добре. Такі люди дуже небезпечні. 

Інкубаційний (прихований) період захворювання – від 

3 до 10 днів. Джерело інфекції – хвора людина або носій 

коринобактерії, яка виділяє токсигенні штами збудника. 

Захворювання проявляється у вигляді ангі-

ни, коли у горлі утворюються плівки, що мо-

жуть ускладнювати дихання та ковтання. 

ОСНОВНІ СИМПТОМИ ДИФТЕРІЇ: 

біль у горлі, 

підвищена температура, лихоманка, 

набряк слизової оболонки ротоглотки, 

наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу,  

набряк шиї, 

збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вуз-

лів. 

Потрапивши в організм людини, дифтерійні палич-

ки швидко розмножуються і виробляють дуже небезпе-

чну мікробну отруту - токсин. Саме він призводить до 

порушення діяльності серцево-судинної та нервової 

систем, нирок тощо. У хворих на дифтерію найчастіше 

уражається м'яз серця (дифтерійний міокардит). Міо-

кардит - найчастіша причина смерті при дифтерії. 

Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і попере-

дити розвиток небезпечних ускладнень – ВАКЦИНА-

ЦІЯ дітей, згідно з календарем профілактичних щеп-

лень, і ревакцинація  дорослих (кожні 10 років). 

Вакцинація, як і перенесене захворювання, вже через 

1-1,5 років не гарантує захист від інфікування та захво-

рювання, але захворювання у правильно щеплених бу-

де протікати набагато легше, ніж у тих, хто не має ще-

плень. Тому так важливо вчасно проводити як вакци-

націю, так і ревакцинацію.  


