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Щеплення проти 
коклюшу 

Завдання зреалізовано з коштів 
Національної Програми Здоров’я на 
2021-2025 роки і було фінансованo 
Міністерством Охорони Здоров’я

Чому варто зробити щеплення від коклюшу?

В основному щеплення проти коклюшу ми робимо 
щоб знизити ризик тяжкого перебігу коклюша 
у немовлят та дітей раннього віку, для яких ця хвороба 
може бути смертельною. Щеплення також потрібні 
для зниження ймовірності зараження немовлят 
і циркуляції бактерій у суспільстві, особливо серед 
людей, які перебувають у безпосередньому контакті 
з маленькими дітьми. Коклюш у старших братів 
і сестер чи батьків, бабусь і дідусів часто взагалі не 
діагнозується через нетипові симптоми (так звана 
стерта форма перебігу). Тому, будь-ласка пам’ятайте, 
що дорослі, які перебувають у близькому контакті 
з ще нещепленними малими дітьми, повинні бути 
ревакциновані.

Безпека вакцинації

Вакцинація проти коклюшу супроводжується 
ризиком побічних реакцій після щеплення місцевого 
характеру (біль, почервоніння, набряк у місці ін’єкції) 
та системного характеру (лихоманка і дратівливість). 
Важкі побічні ефекти, такі як невгамовний плач, 
гіпотонічно-гіпореспонсивний синдром, фібрильні 
судоми, сильні алергічні реакції виникають досить 
рідко і проходять без довготривалих наслідків. 
Тяжкий перебіг побічних ефектів трапляється  
приблизно один раз на кожні 10 000 введених доз 
цільноклітинної вакцини і приблизно в 2 рази рідше 
після введення ацелюлярної вакцини.

Які протипоказання до щеплення?

Протипоказання до застосування щеплення проти 
коклюшу в першу чергу це: анафілактична реакція 
після попередньої вакцинації, захворювання, яке 
супроводжується високою температурою, алергія 
на інгредієнти вакцини та важка енцефалопатія. 
У цьому випадку лікар повинен вирішити, чи така 
попередня реакція не є ризиковною для подальшої 
вакцинації тим же препаратом, чи можливо його 
слід змінити, наприклад, на вакцину з безклітинним 
компонентом коклюшу.

Ревакцинація також рекомендується для дорослих 
– одна доза вакцини АКаДП раз на 10 років. 
Рекомендація стосується особливо тих, хто 
контактується з новонародженими і немовлятами, 
наприклад, медичний персонал чи люди похилого віку.

Календар щеплень

Обов’язкові щеплення:

ПАМ’ЯТАЙТЕ ЩО: 

 • Актуальна кількість випадків коклюшу 
у Польщі, порівняно з багатьма іншими 
країнами, поки що не викликає занепоєння;

 • Завдяки Програмі Обов’язкових Щеплень 
ми маємо високий відсоток (понад 95%) 
щеплених дітей.

 • Дуже важливо приймати та реалізовувати 
рекомендовані щеплення від коклюшу, 
особливо людям з близького оточення 
маленьких дітей;

 • Вакцинація вагітних жінок і людей з їх 
оточення та працівників педіатричних 
відділень допомагає знизити ризик 
захворювання немовлят.

3-дозова схема первинної вакцинації немовлят 
проти коклюшу у віці 2, 4 та 5-6 місяців і дода- 
ткова доза у віці 16-18 місяців.
2 дози ревакцинації у віці 6 та 14 років.
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Коклюш (інша назва кашлюк) Ускладнення після коклюшу Скільки є випадків коклюшу?

Вакцини проти коклюшу

Це гостре інфекційне захворювання дихальної 
системи, викликане бактеріями – коклюшною 
паличкою, які синтезують кашлюковий токсин;
Хвороба може виникнути в будь-якому віці, але 
є найбільш небезпечною для неімунізованих 
або частково імунізованих немовлят та дітей 
раннього віку. Може викликати небезпечні 
ускладнення чи навіть смерть;
Контагіозність (імовірність зараження при 
контакті з хворим) є дуже високою;
Джерелом інфекції можуть бути як хворі 
з типовими так і з атиповими симптомами 
(наприклад, хронічний кашель, що триває 
багато тижнів) або ж хворі взагалі без 
симптомів;
Ризик повторно захворіти коклюшем є навіть 
у тих, що вже перехворіли. 
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Ускладнення після коклюшу можуть включати: 
порушення сну, апное, пневмонію, отит середнього 
вуха та різні види кровотечі (кон’юнктивальна, 
носова, субдуральна чи внутрішньомозкова гематома) 
і пневмоторакс. Більше 5% госпіталізованих дітей 
віком до 10 років мають неврологічні симптоми. 
У літніх людей в результаті хронічного, сильного 
кашлю може виникнути: порушення сну, нетримання 
сечі, пахова грижа чи переломи ребер.

До введення універсальних щеплень у 1960 році 
коклюш був частою причиною смерті дітей до 1 року 
життя. Після введення щеплень кількість випадків 
зменшилась більше ніж у 100 разів, однак від 
середини 90-х років, також у країнах де стосуються 
загальні щеплення, спостерігається збільшення 
кількості випадків захворювання, особливо серед 
старших дітей і дорослих. Наприклад, у 2015 р. 
загалом в Європі було зареєстровано 40195 випадків 
коклюшу. Найвищий рівень захворюванності був 
у Німеччині (9000 випадків), Нідерландах (6178 
випадків), Іспанії (6863 випадків) та Великобританії 
(5482 захворювання). В Польщі щороку реєструється 
від 2000 до 7000 випадків, але вже багато років не 
було смертельних випадків, викликаних коклюшем.

Вакцину від коклюшy завжди подають у вигляді 
комбінованої КДП вакцини (одна ін’єкція проти 
коклюшу, дифтерії та правця). Дітям можна вводити 
цільноклітинну вакцину з компонентом коклюшy 
АКДП або вакцину з ацелюлярним кашлюковим 
компонентом (АКаДП). Цільноклітинна вакцина 
містить цілі бактерії коклюшу, які під час синтези 
вакцини деактивуються (вбиваються). Ацелюлярна 
вакцина містить від 1 до 5 відібраних очищених 
антигенів коклюшy. Підліткам і дорослим вводять 
вакцину АКаДП зі зниженою кількістю антигенів 
коклюшу і дифтерії.
Рівень захисту від коклюшу після вакцинації з часом 
зменшується, тому схема вакцинації передбачає 
ревакцинацію.
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Захворюваність Рівень вакцинації 3-річних дітей 
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       Скільки випадків коклюшу є в Польщі?


