
Щеплення від COVID-19 людей з хронічними хворобами

Як вакцинувати людей із хворобами, про які питають найчастіше:

Єдиним постійним абсолютним проти-
показанням до щеплення конкретною 
вакциною від COVID-19 наразі є важка 
алергічна реакція на першу дозу цієї 
вакцини, наприклад анафілаксія.

Також не варто робити щеплення
за температури тіла вище 38°C або 
симптомів гострого респіратор-
ного захворювання.

Хронічні хвороби не є протипоказанням
до щеплення! Навпаки, люди з хронічними 
захворюваннями ризикують важче перенести 
COVID-19, а тому потребують захисту, який 
дає вакцинація.

Алергія

Онкологічні хвороби

Сезонна
чи побутова алергія
Не є протипоказанням для 
вакцинації. Люди з полінозом 
чи алергійним ринітом можуть 
щепитися навіть в період 
загострення хвороби.

Люди з онкологією в групі ризику і можуть 
важко перенести COVID-19. 

Втім, якщо людина проходить курс імуносу-
пресивної терапії, вакцинація може не мати 
належного ефекту. Рекомендації, коли саме 
краще зробити щеплення в різних ситуаціях,
за посиланням bit.ly/NTHEI_onco
Для щеплення можна використати будь-яку
з наявних в Україні вакцин проти COVID-19. 

Люди з цими хворобами ризикують 
важко захворіти на COVID-19 та 
отримати ускладнення. Тому їм 
необхідна вакцинація.

Бронхіальна астма,
серцево-судинні
захворювання, діабет

Якщо ви знаєте, на що у вас алергія, 
ознайомтеся зі складом вакцини:

• в інструкції на сайті Державного
   експертного центру МОЗ www.dec.gov.ua
• на сайті vaccination.covid19.gov.ua
• у медпрацівників, які проводять вакцинацію 

Якщо маєте алергію на один із компонентів, 
то вам не варто щепитися цією вакциною.
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Аутоімунні/системні
захворювання

У таких людей імунна відповідь на вакцину може 
бути слабшою. 

Попри це, їм потрібно вакцинуватися від 
коронавірусної хвороби, оскільки захворювання 
на COVID-19 може бути для них смертельним. 

Тим пацієнтам, які ще не отримують лікування, 
рекомендують зробити щеплення за два тижні 
до початку імуносупресивної терапії. 

ВІЛ-інфекція
Люди з ВІЛ у групі ризику тяжкого перебігу COVID-19,
тому їм необхідно щепитися. 

Вакцини не можуть спричинити захворювання навіть на тлі 
імунодефіциту, бо не є живими, «повноцінними» вірусами.

Серйозні порушення
згортання крові
(коагулопатії)
Для щеплення людей з коагулопатіями 
використовують тонку голку (розмір 23G 
або менше), після введення вакцини 
сильно натискають на місце введення 
(без тертя) протягом щонайменше 2 хв.

Пацієнту або членам сім� обов’язково 
повідомляють про ризик розвитку 
гематоми від ін’єкції.

Матеріал розроблений за фінансової підтримки 
Європейського Союзу. Його зміст є виключно 
відповідальністю Європейського регіонального 
бюро ВООЗ і не обов’язково відображає погляди 
Європейського Союзу.

Сайт ВООЗ: who.int

Сайт Стратегічної консультативної групи
експертів з імунізації (SAGE) ВООЗ:
bit.ly/who_sage

Контакт-центр:

0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua


