
Krztusiec

W 2020 roku około  
20% chorych na krztusiec 
wymagało hospitalizacji.

Źródło: www.szczepienia.info

Opracowanie materiałów: 
Państwowa Inspekcja 

Sanitarna

Roczna liczba 
przypadków 
na świecie

Roczna liczba 
zgonów na 

świecie

Roczna liczba 
powikłań neu-
rologicznych 

na świecie

ostra zakaźna choroba 
układu oddechowego

„Wyjątkowo wysoka 
zaraźliwość”

20%

40
mln

360
tys.

50
tys.

Około 80 % osób 
nieuodpornionych zarazi się
po kontakcie z osobą chorą. 

Bakteryjna choroba zakaźna 
przenoszona drogą kropelkową 
wywołana przez pałeczki krztuśca 
Bordetella pertussis. 

Charakterystycznym objawem 
krztuśca jest męczący, suchy 
kaszel utrzymujący się do kilku 
miesięcy tzw. „studniowy 
kaszel”. 

Innymi objawami są: zapalenie 
gardła, gorączka, katar.

W Polsce
na krztusiec rocznie choruje
od 5 000 do 7 000 osób.



Jak zapobiegać?

Dlaczego

SZCZEPIENIE 
PRZYPOMI-
NAJĄCE
PRZECIW 
KRZTUŚCOWI

NALEŻY 
SIĘ SZCZEPIĆ

Utrzymywanie się przeciwciał w miarę
upływu lat maleje, dlatego konieczne jest 
stosowanie dawek przypominających 
szczepienia! Szczepienia przeciw krztuścowi  
są bezpłatne dla dzieci. 

W programie szczepień 
ochronnych zakłada się
podanie obowiązkowo 
przypominjących dawek
szczepionki przeciw 
krztuścowi dzieciom 
w 6 roku życia oraz 
młodzieży w wieku 14 lat.

 z młodzieży w wieku 14 lub 19 lat,

 z personelowi medycznemu oddziałów 
neonatologicznych i pediatrycznych,

 z osobom mającym kontakt z niemowlętami,

 z kobietom w ciąży.
 z uszkodzenie mózgu,

 z zapalenie płuc.

 z niedotlenienie,

 z sinica,

 z bezdech,

 z omdlenia,

 z wymioty,

Powikłania:

Śmiertelne powikłania:
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Dawka przypominająca szczepionki
przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi DTAP 
(z obniżoną zawartością antygenów błonicy 
i krztuśca) podawana raz na 10 lat zalecana  
jest dla:

 z krwawienia ze 
spojówek, z nosa i uszu,

 z pękanie naczyń 
krwionośnych w gałce 
ocznej i na twarzy,

 z obrzęk twarzy.



Коклюш

Джерело: www.szczepienia.info

Гостре інфекційне
захворювання
дихальної системи

«Надзвичайно висока
контагіозність»

близько 80%
людей без імунітету 
заражаються після контакту 
з хворою людиною.

Характерним симптомом 
коклюшу є виснажливий 
сухий кашель, який 
триває кілька місяців, 
нападоподібний кашель, 
інші симптоми – фарингіт, 
лихоманка,
нежить.

У Польщі на коклюш 
хворіє щорічно від 5000 
до 7000  людей.

Розробка матеріалів:
Державна Санітарна 

Інспекція

ЩОРІЧНО 
- ВИПАДКІВ 
У ВСЬОМУ 

СВІТІ

ЩОРІЧНО 
- КІЛЬКІСТЬ 

СМЕРТЕЙ 
У СВІТІ

ЩОРІЧНО НЕВРО- 
ЛОГІЧНИХ 

УСКЛАДНЕНЬ 
У СВІТІ

40
мільйонів

360
тисяч

50
тисяч

У 2020 році близько 20% людей 
з коклюшем потребували 
госпіталізації.

20%

Bordetella pertussis –
трансмісивне бактеріальне 
інфекційне захворювання, 
спричинене бактеріями
коклюшу.



Як запобігти?

Навіщо

БУСТЕРНА 
ВАКЦИНАЦІЯ 
ПРОТИ
КОКЛЮШУ

робити 
щеплення

Персистенція антитіл з роками 
зменшується. Ось чому повторні 
щеплення необхідні! 

Щеплення проти кашлюку 
безкоштовно для дітей.

У програмі 
захисних щеплень 
передбачається, що 
дітям віком від 6 років в 
обов’язковому порядку  
вводяться нагадувальні 
дози вакцини проти 
коклюшу і підліткам 
у віці 14 років.

 z Молоді 14 або 19 років,

 z Медичного персоналу Неонатального 
та педіатричного відділень,

 z Осіб, які контактують з немовлятами,

 z Вагітних жінок.

 z пошкодження головного мозку,

 z пневмонія.

 z гіпоксія,

 z ціаноз,

 z апное,

 z непритомність,

 z блювота,

Ускладнення:

Смертельні ускладнення:
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Бустерна доза вакцини проти дифтерії, 
правця та коклюшу (протидифтерійна та 
коклюшова вакцина), що вводиться один  
раз на 10 років, рекомендована для:

 z кровотеча з очей, носа 
і вух,

 z розрив кровоносних 
судин очного яблука 
та обличчя,

 z набряк обличчя.
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