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Бустерн� дози: що це таке?

Бустерна доза є додатковою дозою вакцини. Вона допомагає п�дсилити �мунну в�дпов�дь орган�зму
та подовжити захист в�д важких форм COVID-19.

Бустерн� дози: чи потр�бна мен� бустерна доза, якщо я пройшов (-ла) 2 вакцинац�ї, але захвор�в
(-ла) на COVID-19?

Так. П�сля �нфекц�ї орган�зм отримує певний захист, але вакцинац�я допомагає йому посилити �мунну
в�дпов�дь � досягти сильн�шого та б�льш тривалого захисту.

Нац�ональний консультативний ком�тет з �мун�зац�ї (National Advisory Committee on Immunization)
рекомендує вакцинуватися бустерною дозою через 3 м�сяц� п�сля зараження COVID-19 або
щонайменше через 6 м�сяц�в п�сля останньої вакцинац�ї.

Агентство охорони здоров’я Канади (Public Health Agency
of Canada) (лютий 2022 р.);
Всесв�тня орган�зац�я охорони здоров’я (World Health
Organization) (березень 2022 р.).

Джерело: 

Цей контекст не зам�нює медичну консультац�ю та в�дв�дування л�каря. Якщо у вас є питання, завжди звертайтеся до медичного спец�ал�ста або квал�ф�кованого медичного прац�вника.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html#ss
https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19/information/asymptomatic-covid-19


утруднене дихання або сильна задишка;
пост�йне почуття здавлення або больов� в�дчуття в грудях;
сплутан�сть св�домост�;
порушення механ�зму контролю пробудження та неспання;
бл�д�сть, с�руватий в�дт�нок або синюшн�сть шк�ри, губ або н�гтьового ложа.

Що таке «тяжк� симптоми» COVID-19?
До серйозних прояв�в COVID-19 належать, пом�ж �ншого, тяжка форма пневмон�ї, функц�ональна недостатн�сть орган�в � смерть.
У деяких людей розвиваються легк� симптоми COVID-19. Але багато кому щастить значно менше. Серед тяжких симптом�в:

由⻨吉尔医学院学⽣会外联俱乐部——
MedComm核实。

Агентство охорони здоров’я Канади (Public Health Agency
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Всесв�тня орган�зац�я охорони здоров’я (World Health
Organization) (березень 2022 р.).
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Бустерн� дози: для чого вони потр�бн�?

Вакцини забезпечують захист в�д важких форм хвороби, проте �з
часом цей захист може слабшати. Бустерн� дози допомагають
п�дтримувати й подовжувати захист в�д тяжких симптом�в COVID-
19.

Бустерн� дози: чому вже говорять про четверту вакцинац�ю? Коли все
це зак�нчиться?

Вакцини продовжують забезпечувати над�йний захист в�д важких форм
хвороби, але згодом цей захист слабшає, особливо з появою нових
вар�ант�в в�русу. 

Тому можуть бути потр�бн� додатков� бустерн� дози, особливо для
вакцинац�ї таких вразливих груп населення, як люди похилого в�ку.

Цей контекст не зам�нює медичну консультац�ю та в�дв�дування л�каря. Якщо у вас є питання, завжди звертайтеся до медичного спец�ал�ста або квал�ф�кованого медичного прац�вника.
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