
Дифтерія (Difterie): це небезпечна інфекція горла. Хворі на дифтерію діти можуть задихнутися.

Коклюш (Kinkhoest):(кашлюк) викликає тяжкі приступи кашлю та може тривати місяцями. Це
захворювання становить особливу небезпеку для малюків. Коклюш у малюків може призвести до
виснаження та пошкодження головного мозку, або навіть смерті. Щеплення проти коклюшу ефективно
зменшує ризик, але не виключає остаточно ймовірності зараження та не надає захисту на все життя. У
разі зараження коклюшем вакциновані діти хворіють менш небезпечно.

Правець (Tetanus): викликає тяжкі м’язові спазми. Без лікування правець призводить до смерті. Правець
не є заразним. Це означає, що він не передається від однієї людини іншим. Дитина може отримати
правець після укусу тварини або від потрапляння бруду з вулиці у відкриту рану.

Поліомієліт (Polio): може викликати постійний параліч ніг, рук та/або дихальних м’язів.

Гемофільна паличка типу b (HiB): викликає серйозні інфекції, такі як зараження крові (сепсис), менінгіт,

епіглотит, пневмонію або запальний артрит.

Гепатит B (Hepatitis B): це запалення печінки. Якщо ця хвороба стає хронічною, вона може призвести до
атрофії та раку печінки. 4 | Захистіть вашу дитину від інфекційних хвороб

Пневмококова хвороба (Pneumokokkenziekte): це бактерії, які можуть викликати зараження крові
(сепсис), тяжку пневмонію та менінгіт. Також внаслідок інфекції діти можуть страждати від втрати слуху.

Щеплення ефективне проти найбільш поширених видів патогенних пневмококів.

Паротит (Bof): це інфекція, яка в першу чергу вражає слинні залози. Тому у дітей, хворих на паротит,

з’являються набряки на щоках та шиї. Інколи це захворювання може призвести до менінгіту.

Кір (Mazelen): це хвороба, яка викликає сильну лихоманку та сверблячий та болючий висип. Разом з ним
часто спостерігається вушна інфекція, інколи він призводить до пневмонії або енцефаліту, що може
призвести до смерті. Кір є дуже заразним.

Краснуха (Rodehond): викликає висип, проте є значно менш серйозним захворюванням, аніж кір. Проте
під час вагітності краснуха є небезпечною для ненародженої дитини. Немовля, яке захворіло краснухою
до народження, може народитися з серйозними дефектами. Для запобігання зараження вагітних жінок
хлопці та дівчата отримують щеплення від краснухи.

Менінгококове захворювання (Meningokokken): викликають менінгококові бактерії різних видів. У дітей
з менінгококовим захворюванням може розвиватися менінгіт або зараження крові (сепсис). Це дуже
небезпечні захворювання, внаслідок яких швидко виникає загроза життю. Навіть якщо дитина одужає, у
неї до кінця життя можуть бути проблеми зі втратою слуху, здатністю до навчання та поведінкою. У разі
розвитку сепсису іноді може знадобитися ампутувати руку або ногу..

ВПЛ (HPV): Вірус папіломи людини (ВПЛ) — це група вірусів, які можуть викликати рак шийки матки та
інші види раку (включаючи рак пенісу або ануса). Майже всі заражаються одним з цих вірусів впродовж
життя та навіть не помічають цього. Щеплення захищає від двох типів ВПЛ. Разом ці віруси викликають
близько 70% випадків захворювання на рак шийки матки.


