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Надзвичайна ситуація в Україні - Ми
бережемо Ваше здоров'я
ВАКЦИНИ ДОПОМАГАЮТЬ ЗАХИСТИТИ ВАС
Вакцинація є найважливішим кроком у захисті себе, своєї дитини та суспільства від деяких
інфекційних захворювань. Можливо, у вашій країні ви вже отримали деякі щеплення. Після
прибуття в Італію важливо перевірити ситуацію з вакцинацією: насправді може знадобитися
провести ревакцинацію або деякі додаткові щеплення на основі графіка вакцинації,
передбаченого в Італії.
У пункті вакцинації медичні працівники наддадуть вам усі поради щодо конкретної
ситуації, вас та вашої дитини.
Крім того, в Італії деякі вакцини є обов’язковими для доступу до школи для неповнолітніх у
віці від 0 до 16 років (на основі Закону 119/2017). Це:
 вакцина проти дифтерії-правця-кашлюку-поліомієліту-гепатиту B-Hib;
 вакцина проти кору, паротиту, краснухи і вітряної віспи (щеплення від вітряної віспи
обов’язкове для народжених після 2017 року).
Пам’ятайте, що запропоновані вакцини ефективні, безпечні та безкоштовні.

1) Вакцинація проти COVID-19
Covid-19 – це респіраторне захворювання, яке може проявлятися в легких формах, але також
викликати важку пневмонію з потенційно смертельним результатом.
Вакцинація знижує ризик зараження, а в разі будь-якої інфекції запобігає важким формам
захворювання.
Настійно рекомендуємо уточнювати стан вакцинації проти Covid-19 з медичним персоналом
і в кінцевому підсумку завершити курс вакцинації якомога швидше.

2) Вакцинація проти кору - паротиту - краснухи (МПК)
Ці три захворювання передаються респіраторним шляхом і в деяких випадках можуть бути
пов’язані з важкими ускладненнями, наприклад, неврологічними, або вражати вагітних жінок
(аборт або серйозні вроджені аномалії).
Вакцинація як дорослих, так і дітей віком від 12 місяців важлива, щоб захистити себе, і існує
єдина вакцина, яка захищає від усіх 3 хвороб.
Вакцинація особливо важлива для жінок дітородного віку перед спробою завагітніти.
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3) Вакцинація проти дифтерії - правця - кашлюку - поліомієліту (DTP-iPV)
Йдеться про чотири серйозні та небезпечні для життя захворювання.
Зокрема, поліомієліт і правець викликають параліч м’язів тіла і стають смертельними, коли
вражаються дихальні м’язи. Кашлюк і дифтерія можуть викликати дихальну недостатність,
особливо у немовлят і дітей.
Одна вакцина може захистити вас від усіх 4-х хворіб. Вакцина показана для:
- всіх дітей з другого місяця життя;
- дорослі, якщо з моменту останнього введення минуло більше 10 років;
- вагітних жінок, щоб захистити майбутню дитину.

СКРИНІНГ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ (ТБ)
Туберкульоз – це інфекційне захворювання, яке викликається бактерією, яка зазвичай вражає
легені, але може вражати й інші частини тіла з серйозними та смертельними наслідками.
Тому настійно рекомендується проводити скринінг для виявлення та лікування можливої
наявності цього захворювання на ранній стадії та уникнення передачі його іншим людям.
Скринінг можна провести безкоштовно шляхом забору крові або за допомогою простого
тесту, проведеного на руці (проба Манту).
Скринінг рекомендується, навіть якщо ви вже були вакциновані проти туберкульозу,
оскільки ця специфічна вакцина (БЦЖ) не повністю захищає від захворювання.
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