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Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга 

Пневмококковая инфекция может вызвать серьезные 
заболевания, в том числе: 

Пневмококковая инфекция – это инфекция, вызываемая 
бактериями Streptococcus  pneumoniae. 

ЧТО ТАКОЕ ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ?

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПНЕВМОКОККОВАЯ 
ИНФЕКЦИЯ ВЫЗЫВАЕТ? 

КАК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПНЕВМОКОККОВАЯ 
ИНФЕКЦИЯ?

воздушно - капельным путем: 
кашель, чихание, 

дыхание

контактно -  бытовым путем: 
загрязненные предметы, 

игрушки и т.д.

Бактерия передается:

КТО НАХОДИТСЯ В ГРУППЕ РИСКА?

Пневмококковая инфекция чаще всего встречается у детей до 5 
лет  и взрослых старше 65 лет. 

-  сепсис (заражение крови);
-  менингит (воспаление мозговых оболочек);
-  пневмония;
-  отит (ушные инфекции);
-  синусит и др.
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https://www.facebook.com/NCPHLD/

https://vk.com/ncphld https://www.instagram.com/be_healthy_kz/

https://www.youtube.com/channel/UColfZqp4fuCEuH0vUBIFZVg WWW.HLS.KZ



Первая
 вакцинация 
в 2 месяца

Вторая
вакцинация 
в 4 месяца

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ВАКЦИНА ПРОТИВ 
ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ? 

Да, существует. С 2010 года в календарь профилактических 
прививок Республики Казахстан внедрена вакцинация  против  
пневмококковой инфекции. 

КАКИЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ? 

Согласно Национальному календарю профилактических прививок:

Ревакцинация
 в 12-15 месяцев 

КАКИЕ ВИДЫ ВАКЦИН  ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРОТИВ
ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ? 

Используются два вида вакцин – пневмококковая белково-
полисахаридная конъюгированная вакцина (ПКВ)  и 
пневмококковая полисахаридная (ППВ).

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ПКВ И ППВ?  

Для вакцинации детей первых лет жизни используют только ПКВ.
Для лиц старше  65 лет - ППВ. 

КАКИЕ БЫВАЮТ ПРИВИВОЧНЫЕ РЕАКЦИИ? 

На ПКВ: покраснение, уплотнение/отек, болезненность в 
месте инъекции, раздражительность, сонливость, снижение 
аппетита. 
На ППВ: покраснение, болезненность длительностью до 48 
часов в месте инъекции, редко кратковременное повышение 
температуры.

-

-

Поствакцинальных осложнений на вакцину против 
пневмококковой инфекции не зарегистрировано.



Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығы
Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг 
ғылыми-практикалық орталығы

Пневмококктік инфекция қатерлі аурулар тудыруы мүмкін, 
соның ішінде: 

Пневмококктік инфекция – Streptococcus pneumoniae 
бактериясы тудыратын инфекция. 

ПНЕВМОКОККТІК ИНФЕКЦИЯ ДЕГЕНІМІЗ  НЕ?

ПНЕВМОКОККТІК ИНФЕКЦИЯ 
ҚАНДАЙ АУРУЛАРДЫ ТУДЫРАДЫ? 

ПНЕВМОКОККТІК ИНФЕКЦИЯ 
ҚАЛАЙ ТАРАЙДЫ?

ауа-тамшылары арқылы: 
жөтелгенде, түшкіргенде,

 демалғанда;

тұрмыстық байланыс арқылы: 
таза емес заттар,

 ойыншықтардан және
т.б. жұғады 

Бактерия:

ҚАУІПТІ ТОПҚА КІМДЕР ЖАТАДЫ?

Пневмококктік инфекция көбінесе 5 жасқа дейінгі балалар мен 
65 жастан асқан адамдарда  кездеседі. 

-  сепсис (қанның зақымдалуы);
-  менингит (ми қабығының қабынуы);
-  пневмония;
-  отит (құлақ инфекциялары);
-  синусит және т.б. 
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https://www.facebook.com/NCPHLD/

https://vk.com/ncphld https://www.instagram.com/be_healthy_kz/

https://www.youtube.com/channel/UColfZqp4fuCEuH0vUBIFZVg WWW.HLS.KZ



Бірінші 
вакцинация 

2 айында

Екінші  
вакцинация 

4 айында

ПНЕВМОКОККТІК  ИНФЕКЦИЯҒА  
ҚАРСЫ ВАКЦИНА БАР МА? 

Иә, бар. 2010 жылдан бастап Қазақстан Республикасының 
профилактикалық екпе күнтізбесіне пневмококк инфекциясына 
қарсы вакцинация енгізілді.

БАЛАЛАРҒА ВАКЦИНАЦИЯ ЖҮРГІЗУ МЕРЗІМІ ҚАНДАЙ? 
Профилактикалық екпенің ұлттық күнтізбесіне сәйкес:

Ревакцинация
12-15 айында 

ПНЕВМОКОККТІК  ИНФЕКЦИЯҒА ҚАНДАЙ 
ВАКЦИНА ТҮРІ ҚОЛДАНЫЛАДЫ? 

Вакцинаның екі түрі қолданылады – пневмококктік ақуызды-
полисахаридтік конъюгирленген (ПКВ) және пневмококктік 
полисахаридтік (ППВ) вакцина. 

ПКВ ЖӘНЕ ППВ ҚАЙ ЖАСТА ҚОЛДАНЫЛАДЫ?  

Алғашқы жылы балаларды вакцинациялау үшін тек ПКВ, ал 65 
жастан үлкендерге  ППВ қолданылады. 

ЕКПЕНІҢ РЕАКЦИЯСЫ ҚАНДАЙ БОЛАДЫ? 

ПКВ-ға: қызару, қатаю/ісіну, ине орнының ауырсынуы, 
тітіркенгіш, ұйықышылдық, тәбеттің төмендеуі. 
ППВ-ға: қызару, 48 сағатқа дейін ауырсынуы, өте 
сирек қысқа мерзімді дене қызуының көтерілуі.

ине орнының 

-

-

Пневмококктік инфекцияға қарсы  вакцинациядан кейінгі 
асқыну  тіркелген жоқ.
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