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1. Навіщо вакцинуватися?

Вакцина проти АКДП може запобігти дифтерії, правцю та кашлюку.

Дифтерія та кашлюк передаються від людини до людини. Правець проникає в організм через порізи або рани.

ДИФТЕРІЯ (Д) може призвести до утруднення дихання, серцевої недостатності, паралічу або смерті.•
ПРАВЕЦЬ (П) викликає болісне відчуття жорсткості м'язів. Правець може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям,
включаючи нездатність відкривати рот, проблеми з ковтанням та диханням або смерть.

•

КАШЛЮК (aК),також відомий як «коклюш», може викликати неконтрольований, сильний кашель, який ускладнює дихання,
прийом їжі або напоїв. Кашлюк може бути надзвичайно серйозним, особливо у немовлят і маленьких дітей, що викликає
пневмонію, судоми, пошкодження мозку або смерть. У підлітків і дорослих це може призвести до втрати ваги, втрати
контролю над сечовим міхуром, непритомності та переломів ребер внаслідок сильного кашлю.

•

2. Вакцина проти АКДП
АКДП призначена лише для дітей молодше 7 років. Для дітей старшого віку, підлітків і дорослих доступні різні вакцини проти
правцю, дифтерії та кашлюку (Пдак і Пд).

Рекомендується, щоб діти отримали 5 доз АКДП, зазвичай у наступному віці:

2 місяці•
4 місяці•
6 місяців•
15-18 місяців•
4-6 років•

АКДП може вводитися як окрема вакцина або як частина комбінованої вакцини (тип вакцини, яка поєднує більше однієї вакцини
в один укол).

АКДП можна вводити одночасно з іншими вакцинами.

3. Поговоріть з Вашим лікарем
Повідомте Вашого спеціаліста з вакцинації, якщо особа, яка отримує вакцину:

мала алергічну реакцію після попередньої дози будь-якої вакцини, яка захищає від правцю, дифтерії або кашлюку,
або має будь-які тяжкі алергії, що загрожують життю

•

є в комі, мала знижений рівень свідомості або тривалі напади протягом 7 днів після попередньої дози будь-якої
вакцини проти кашлюку (ДПК або АКДП)

•

має судоми або інші проблеми з боку нервової системи•
коли-небудь мала синдром Гієна-Барре (також називається «СГБ»)•
мала сильний біль або набряк після попередньої дози будь-якої вакцини, яка захищає від правцю або дифтерії•

У деяких випадках лікар Вашої дитини може вирішити відкласти вакцинацію проти АКДП до майбутнього візиту.

Діти із незначними захворюваннями, такими як застуда, можуть вакцинуватися. Діти з середньою або важкою формою
захворювання повинні зачекати, поки вони не одужають, перш ніж отримати вакцину проти АКДП.

Лікар Вашої дитини може надати Вам більше інформації.

4. Ризики, пов’язані з реакцією на вакцину

Після вакцинації проти АКДП іноді виникають біль або набряк у місці уколу, лихоманка, збудженість, відчуття втоми, втрата
апетиту та блювання.

•

Набагато рідше після вакцинації АКДП виникають більш серйозні реакції, такі як судоми, безперервний плач протягом 3
годин або більше, або висока температура тіла (понад 40,5 °C (105 °F)). У рідкісних випадках після вакцинації виникає набряк
усієї руки або ноги, особливо в дітей старшого віку, коли вони отримують четверту або п'яту дозу.

•

Як і для будь-якого лікарського препарату, існує дуже незначна ймовірність того, що вакцина спричинить важку алергічну
реакцію, іншу серйозну травму або смерть.



5. Що робити, якщо є серйозна проблема?

Алергічна реакція може виникнути після того, як вакцинована особа залишить клініку. Якщо у Вас спостерігаються ознаки тяжкої
алергічної реакції (кропивниця, набряк обличчя та горла, утруднене дихання, прискорене серцебиття, запаморочення або
слабкість), зателефонуйте в місцеву службу невідкладної медичної допомоги і зверніться до найближчої лікарні.

З приводу інших ознак, які Вас турбують, зателефонуйте Вашому лікарю.

Про небажані реакції слід повідомляти до системи звітування про небажані явища після вакцинації (Vaccine Adverse Event
Reporting System, VAERS). Зазвичай цей звіт подає Ваш лікар або Ви зможете зробити це самостійно. Відвідайте вебсайт VAERS
за адресою www.vaers.hhs.gov або зателефонуйте за номером 1-800-822-7967. VAERS призначена лише для повідомлення про
реакції, працівники VAERS не надають медичних рекомендацій.

6. Національна програма відшкодування збитків внаслідок вакцинації

Програма відшкодування збитків внаслідок вакцинації (Vaccine Injury Compensation Program, VICP) — це федеральна програма,
створена для відшкодування збитків людям, які могли постраждати від певних вакцин. Позови щодо ймовірної шкоди здоров'ю
або смерті внаслідок вакцинації мають обмеження щодо терміну для подання, який може становити до двох років. Відвідайте
вебсайт VICP за адресою www.hrsa.gov/vaccinecompensation або зателефонуйте за номером 1-800-338-2382, щоб дізнатися
про програму та подати заяву.

7. Як дізнатися більше?

Зверніться до Вашого лікаря.•

Зателефонуйте до місцевого або державного відділу охорони здоров'я.•

Відвідайте вебсайт Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug
Administration, FDA), щоб ознайомитися з інструкціями для застосування вакцини та додатковою інформацією за адресою
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines.

•

Зверніться до Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention, CDC):•
Зателефонуйте за номером 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) або○
Відвідайте вебсайт CDC за адресою www.cdc.gov/vaccines.○
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