
 
 

Чеське товариство пневмології та фтизіатрії ČLS JEP   

Інформація про добровільну вакцинацію дітей проти туберкульозу (TBC) та 

інформована згода   

 Шановні батьки,   

з 1. 11. 2010 р. видано Постанову № 299/2010, якою скасовано обов’язкову загальну 

вакцинацію проти ТВС новонароджених на всій території Чехії, за винятком осіб з 

високим ризиком розвитку цього захворювання. Тому вакцинуються лише діти, які, 

згідно з цією постановою, мають високу ймовірністю розвитку захворювання на 

туберкульоз. Вакцинація проти ТВС в цих випадках значно знижує можливість розвитку 

ТВС, особливо найважчих форм цього захворювання.   

Ступінь ризику виникнення ТВС у дітей оцінюється вже в пологовому будинку на підставі 

детальних даних батьків, а згодом педіатром і лікарем-пульмонологом. Було встановлено, 

що ваша дитина не належить до групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз, 

тому вам не було запропоновано щеплення проти ТВС. Однак якщо ви бажаєте, можна 

зробити щеплення проти ТВС вашій дитині.  

Зазвичай добровільна вакцинація проводиться після 6-го місяця життя, але не пізніше 16 

років. Йдеться про першу вакцинацію, так звану первинну вакцинацію. Повторну 

вакцинацію, так звану ревакцинацію, яку ви, напевно, пам’ятаєте з минулого, проводити 

не слід, оскільки додаткового впливу на профілактику туберкульозної інфекції не 

виявлено. З цієї причини вона не рекомендується Чеським  товариством пневмології та 

фтизіатрії. 

При вакцинації проти TBC використовується жива ослаблена вакцина, яка вводиться під 

шкіру на лівій руці. Через 6-8 тижнів після вакцинації на місці вакцинації зазвичай 

формується рубчик діаметром до 10 мм, а також може збільшитися до розміру 10 мм 

лімфовузол у лівій пахвовій западині або зліва на шиї. У рідкісних випадках реакція може 

бути сильнішою (більше 10 мм) й супроводжуватися нагноєнням місця щеплення або 

лімфовузлів. У виняткових випадках вакцинація супроводжується більш серйозними 

реакціями, такими як розвиток кісткової інфекції або поширення ослабленого вакцинного 

штаму в організмі дитини з важким порушенням імунітету. 

Недоліком включення цієї вакцинації до календаря вакцинації дитини є можливе значне 

перенесення термінів інших щеплень на строк до 12 тижнів. Перед вакцинацією необхідно 

провести туберкулінову підшкірну пробу, щоб виключити мінімальну ймовірність 



 
 

зараження TBC після випадкового контакту вашої дитини з TBC. Вакцинуються тільки 

діти з негативною реакцією на введений туберкулін.  

Реакцію після вакцинації у будь-якої особи однозначно передбачити не можна. Однак 

ваша дитина буде перебувати під постійним наглядом педіатра, а також перевірятиметься 

на місці, де проходила вакцинація. У разі будь-яких побічних реакцій на вакцину, які 

виходять за рамки нормальної місцевої реакції, якомога швидше проконсультуйтеся з 

цими фахівцями.  

Ознайомившись з наведеною вище інформацією, перевагами та ризиками 

вакцинації проти TBC, бажаю, щоб моя дитина була вакцинована. Я усвідомлюю всі 

перераховані вище ризики та ускладнення. Даю згоду на щеплення проти TBC.   

Ім’я, прізвище, дата народження та адреса проживання дитини   

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

 Дата: ………………….  

 ……………………..................................................  

підпис батьків    

 

  


