
Що таке вакцина проти вітрянки
Вакцина проти вітрянки захищає від вітряної віспи. Вона виготовлена  
із ослабленого вірусу varicella-zoster і захищає дітей шляхом утворення  
антитіл для боротьби з вірусом.  
Частина вакцинованих людей можуть захворіти на вітрянку,  
однак, матимуть дуже легкий перебіг та швидко одужають1.

Чому моїй дитині потрібно  
робити щеплення проти вітрянки

Вакцина проти вітрянки захищає дитину від небезпечного  
вакцин-контрольованого захворювання1.

Як переноситься вакцина  
проти вітрянки

Вакцина проти вітрянки зазвичай переноситься добре,  
однак, як і будь-які ліки, може мати побічні ефекти. 
Можливі побічні ефекти, як правило, легкі: біль у місці  
ін’єкції, підвищення температури та легкий висип. 
Серйозні побічні ефекти, як правило, дуже рідкісні2.

Вітряна віспа – це захворювання, яке можна попередити вакцинацією

Що я можу зробити, щоб захистити свою дитину від вітрянки, якщо моя дитина  не була вакцинована?• Уникайте контакту вашої дитини з особою, яка заражена вітряною віспою.• Порадьтеся з лікарем  на рахунок вакцинації  для вашої дитини1.

Джерела використаної літератури: 
1. Chickenpox (Varicella): Questions and Answers - Information about the disease and vaccines.  
Immunization Action Coalition, St. Paul, Minnesota; Item #P4202 (7/13). www.immunize.org/catg.d/p4202.pdf 
Дата останнього доступу: 19.09.2019.
2. Diseases and the vaccines that prevent them - Information for parents. Centers for Disease Control  
and Prevention, CS 230405M. 
http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/varicella/downloads/PL-dis-chickenpox-bw-office.pdf  
Дата останього доступу: 19.09.2019.
За сприяння ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна». За додатковою інформацією звертайтеся до 
ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна»: 02152, Київ, проспект Павла Тичини, 1-В. www.ua.gsk.com.

Повідомити про небажане явище Ви можете до ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс
Україна» за тел. (044) 585-51-85 або на email oax70065@gsk.com, повідомити про скаргу
на якість препарату за тел. (044) 585-51-85 або +380 (50) 381-43-49, 
або на e-mail ua.complaints@gsk.com.
Вакцинація можлива тільки на підставі рекомендацій Вашого лікаря.
Перед проведенням вакцинації обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.
Для отримання більш детальної інформації про вакцинацію або
захворюваннях зверніться до Вашого лікаря. ©2020 група компаній 
GSK або їх ліцензіар.
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ВІТРЯНКА
може бути серйозним захворюванням2
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Наскільки небезпечна вітрянка для дитини

Більшість дітей із вітрянкою повністю одужають протягом тижня.  
В той же час, свербіж може бути дуже дискомфортним. 

Діти з вітрянкою пропускають відвідування школи чи дитячого садку.

Захворювання також може спричинити серйозні проблеми, зокрема:

Бактеріальну інфекцію шкіри, яка може призвести  
до утворення рубців.

Зневоднення  
(втрата рідини організмом).

Пневмонію  
(легенева інфекція).

Енцефаліт  
(запалення мозку)2.

Що викликає
вітрянку

Які симптоми вітрянки

сверблячі висипання

лихоманка

                  Як поширюється 
                  вітряна віспа

Вірус вітрянки поширюється:

через повітря при кашлі та чханні. 

шляхом безпосереднього контакту  

з рідиною, яка виділяється з висипань-пухирців 

людини, зараженої вітрянкою, або з виразок  

людини з оперізуючим герпесом1.

Скільки часу потрібно, щоб  
у моєї дитини з’явилися ознаки  
вітрянки після інфікування

Симптоми захворювання розвиваються через 10 – 21 день  

після контакту з людиною, зараженою вітряною віспою. 

Крім того, людина з вітрянкою є заразною за 1 – 2 дні до того, як у неї з’явиться   

висип та до того часу, поки на місці пухирців не утворяться струпи1.головний біль

Вітрянку викликає вірус 
varicella-zoster1.

 Найбільш поширеними симптомами вітрянки 
є сверблячі висипання у вигляді невеликих 
пухирців, лихоманка, втома, головний біль 

та втрата апетиту. Висип зазвичай з’являється  
на шкірі голови і тулубі, а потім поширюється 

на обличчя, руки та ноги. 
Хвороба триває близько 

5 – 10 днів1.
Деяким дітям буде необхідно перебувати у лікарні.

Вітряна віспа може бути навіть смертельною2.

Ускладнення
неможливо 
передбачити1.
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