
Ви у віці, коли можете народжувати дітей? Ви бажаєте завести дитину або вже вагітні? Ви годуєте свою 
 дитину грудьми або хочете годувати, коли вона народиться? Цією пам’яткою ми хочемо відповісти 
на ваші запитання та допомогти вам прийняти рішення щодо профілактичного щеплення від коронавірусу.

 Профілактичне щеплення від коронавірусу  

під час вагітності та годування грудьми 

Станом на: 17 березня 2022 року

 Інформація для жінок 

Чи рекомендоване мені щеплення?

Профілактичне щеплення від коронавірусу рекомендовано 
починаючи з віку 12 років. Постійна комісія з вакцинації 
(STIKO) також рекомендує первинну вакцинацію проти 
коронавірусу SARS-CoV-2 у таких випадках: 

 — під час вагітності, а саме від початку другого 
 триместру вагітності, тобто починаючи з 13-го тижня 
вагітності (SSW), 

 — під час годування грудьми, а також 
 — для жінок дітородного віку, щоб вакцинний захист 

вже існував до можливої вагітності.

Крім того, комісія STIKO рекомендує ревакцинацію 
(бустерне щеплення) для всіх людей віком від 12 років. 
Це також стосується вагітних від початку другого триме-
стру вагітності, а також матерів, які годують грудьми. 
 Ревакцинація зазвичай проводиться через 3 місяці після 
першої серії щеплень. Крім того, для окремих груп людей 
рекомендована друга ревакцинація.

Комісія STIKO рекомендує вагітним щеплення вакциною 
mRNA від компанії BioNTech/Pfizer. Матері, які годують 
грудьми, в залежності від віку мають отримати щеплення 
однією з двох вакцин mRNA.

Щеплення на початку вагітності
Ви тільки заднім числом дізналися, що під час першого 
щеплення вже були вагітні? На підставі попередніх 
знань комісія STIKO виходить з того, що навіть у цьому 
випадку немає жодної небезпеки для вашої дитини. 
Тоді другу дозу вакцини ви отримаєте починаючи 
з  13-го тижня вагітності.

Більше інформації про 
 рекомендації з вакцинування 
www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/
ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-
Zusfassung.html

Ця інформація також доступна 

полегшеною німецькою 

 мовою та іноземними мовами.

Які переваги профілактичного щеплення від 
коронавірусу для мене, якщо я вагітна або 
годую грудьми? 

Штам «омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2 є більш зараз-
ним, ніж інші штами, та розповсюджується дуже швидко. 
Профілактичне щеплення від коронавірусу захищає від 
таких випадків:

 — важкий перебіг захворювання на COVID-19,
 — хвороба під час вагітності внаслідок захворювання 

на COVID-19, а також
 — передчасні пологи, індукція пологів або кесарів 

 розтин внаслідок захворювання на COVID-19.

Після профілактичного щеплення від коронавірусу утво-
рюються захисні антитіла проти коронавірусу. Ці антитіла 
можуть потрапити в організм ненародженої дитини. 
Вони можуть й далі надходити в організм дитини з моло-
ком матері під час годування грудьми. Наскільки антитіла 
можуть захистити дитину, достеменно ще не ясно.

Чи може захворювання на COVID-19 під час 
вагітності бути небезпечним для мене або для 
моєї ненародженої дитини?

Так, у деяких випадках. Вагітні частіше, ніж інші жінки, 
важко хворіють на COVID-19: у випадку захворювання 
на COVID-19 вони частіше отримують запалення легенів, 
ніж інші жінки, частіше потрапляють до відділення 
 реанімації та на штучну вентиляцію легенів. 

Особливо це стосується випадків, коли вони мають попе-
редні захворювання, наприклад, велику надмірну вагу, 
діабет або підвищений кров’яний тиск, а також вік понад 
35 років. 

У разі захворювання на COVID-19 під час вагітності 
 підвищується ризик певних хвороб під час вагітності, 
наприклад, токсикозу вагітних (прееклампсія). Це може 
за  певних обставин призвести до того, що потрібно 
буде ініціювати передчасні пологи або проводити кесарів 
розтин.

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/auffrischimpfung-gegen-covid-19/?tx_dotinfographic_pi1%255Baction%255D=download&tx_dotinfographic_pi1%255Bcontroller%255D=Download&tx_dotinfographic_pi1%255BiFileUid%255D=5710&cHash=ce2b216b2c4661d3c499de475a882f32
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/corona-schutzimpfung/#c16555


1 Якщо рекомендований інтервал між щепленнями перевищено, можна продовжити серію щеплень. 
Не треба її починати заново.
За можливості серії щеплень мають завершуватися такою ж самою mRNA-вакциною. Також можна використати 
іншу mRNA-вакцину (для жінок старше 30 років; для не вагітних жінок).
В окремих випадках, у разі непереносимості mRNA-вакцин (медичні протипоказання, пов’язані з конкретним 
продуктом), для базової імунізації або ревакцинації вагітних жінок і матерів, які годують грудьми, також можна 
використовувати вакцину Nuvaxovid ®.
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Stand: 15. 03. 2022Corona-Schutzimpfung – Empfehlungen für Schwangere und Stillende
Von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlene
Impfungen gegen COVID-19

Джерело / підстава:
рішення комісії STIKO стосовно 18-го 
оновлення Рекомендацій з вакцинації від 
COVID-19, Інститут Роберта Коха, 
Епідеміологічний бюлетень, 7/2022
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Наскільки безпечним є профілактичне щеплення 
від коронавірусу?

Зазвичай щеплення добре переноситься. Це також сто-
сується щеплення під час вагітності та годування грудьми. 
Можливі звичайні реакції на щеплення: біль у місці ін’єкції, 
втомлюваність, головний біль або підвищена температура. 
Ці можливі симптоми зазвичай проходять за декілька днів. 

Як і під час інших щеплень, у рідкісних випадках можливі 
алергічні реакції. Перед вакцинацією дізнайтеся у лікаря, 
чи є в вас алергія.  

Інститут Роберта Коха інформує про можливі реакції на 
щеплення та про побічні дії у постійно оновлюваному 
 Інформаційному листі про вакцини mRNA.

Корисно знати:
 — Вакцини mRNA не мають впливу на  фертильність. 

Але, як і під час інших щеплень, для більшості 
 жінок цикл тимчасово дещо зсувається.

 — Згідно із знаннями станом на сьогодні, вакцинація 
матері під час вагітності або годування грудьми 
не має жодного негативного впливу на дитину. 
Вони можуть продовжувати годувати грудьми 
після щеплення, як і зазвичай.

 — Якщо зараз ви не вагітні та не годуєте грудьми, 
а ваш вік не менше 18 років, то також можете 
вакцинуватися білковою вакциною Nuvaxovid ® 
від компанії Novavax.

 — Наразі щеплення вакциною Nuvaxovid ® не реко-
мендується для вагітних і матерів, які годують 
грудьми, окрім окремих можливих випадків, коли 
виявлено непереносимість вакцин mRNA.

Зверніть увагу: Навіть після проведення вакцинації важливо дотримуватися формули AHA+L+A:  
A — дотримання дистанції, H — дотримання правил гігієни, A — повсякденне користування маскою,  
L — провітрювання, а також користування додатком Corona-Warn. 

  www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/schwangerschaft-und-stillzeit.html

  Разом проти коронавірусу: www.zusammengegencorona.de/impfen/familien/

  Федеральне міністерство охорони здоров’я: www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/

Додаткова інформація:

Ви можете вакцинуватися такими вакцинами mRNA, 
дозволеними під час вагітності (після 13-го тижня 
вагітності (SSW)) та під час годування грудьми: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/corona-schutzimpfung/#c16553
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/corona-schutzimpfung/#c16553
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html
https://www.infektionsschutz.de/leichte-sprache/informationen-zum-corona-virus/wie-schutze-ich-mich-und-andere-menschen/die-corona-warn-app/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/schwangerschaft-und-stillzeit.html
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/familien/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/
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