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Скільки разів ви чули, 
що вакцини проти 

COVID-19 змінюють вашу 
ДНК? 
Що викликають тромбоз? 
Що від вакцини можна 
захворіти? Ці та ще мільйон 
неймовірних, смішних, а іноді 
страшних міфів про вакцина-
цію сиплються звідусіль. 
У потоці різноманітної інфор-
мації дуже легко загубитися. 
Щоб цього не сталося, Центр 
громадського моніторингу 
та контролю попросив 
розвінчати найпопулярніші 
міфи про вакцинацію 
головного санітарного лікаря 
України Ігоря Кузіна.

×è ìîæóòü ìÐÍÊ-âàêöèíè 
çì³íèòè ÄÍÊ ëþäèíè

Öå îäèí ³ç íàéïåðøèõ ì³ô³â, ÿêèé âè-
íèê äîâêîëà âàêöèíàö³¿. Ïðàâäà ïîëÿãàº 
â òîìó, ùî âàêöèíè íå ìîæóòü çì³íèòè 
ãåíîì ëþäèíè, òîìó ùî âîíè íå ìàþòü 
äîñòóïó äî ÿäðà êë³òèíè, äå çáåð³ãàºòüñÿ 
ÄÍÊ.

«Ï³ä ÷àñ ùåïëåííÿ â îðãàí³çì ëþäè-
íè ââîäèòüñÿ íå â³ðóñ, à ÷àñòèíà éîãî 
ìàòðè÷íî¿ ÐÍÊ. Âîíà ñèíòåçóº ÷óæîð³ä-
íèé á³ëîê, ïðîòè ÿêîãî îðãàí³çì ïî÷èíàº 
àêòèâíî çàõèùàòèñÿ, óòâîðþþ÷è àíòè-
ò³ëà. Æîäíî¿ âçàºìîä³¿ ç ÿäðîì êë³òèíè 
÷è ëþäñüêèìè ãåíàìè íå â³äáóâàºòüñÿ», 
— ïîÿñíþº ²ãîð Êóç³í.
Âàêöèíè ìîæóòü çàðàçèòè 
êîðîíàâ³ðóñîì

Íå ìîæóòü. Ë³êàð³ îäíîçíà÷íî ñòâåð-
äæóþòü, ùî æîäíà ç íàÿâíèõ ñüîãîäí³ 
âàêöèí ïðîòè COVID-19 íå ì³ñòèòü 
æèâîãî â³ðóñó, ÿêèé ìîæå âèêëèêàòè 
õâîðîáó. Òîìó çàðàæåííÿ êîâ³äîì ÷åðåç 
âàêöèíó — òàêîæ ì³ô.

«Âàêöèíà CoronaVac ì³ñòèòü ³íàê-
òèâîâàíèé êîðîíàâ³ðóñ, AstraZeneca 
— âåêòîð ìîäèô³êîâàíîãî àäåíîâ³ðóñó 
øèìïàíçå. Ïðîñòèìè ñëîâàìè: â îáîõ 
öèõ âàêöèíàõ óæå «âáèòèé» â³ðóñ àáî 
âåêòîð. Â³í â÷èòü îðãàí³çì ëþäèíè 
áîðîòèñÿ ç êîðîíàâ³ðóñîì, àëå íå ìàº 
«ñèëè», ùîá âèêëèêàòè ñàìó õâîðîáó, — 
çàçíà÷àº Êóç³í. — Ëèõîìàíêà, ï³äâèùåíà 
òåìïåðàòóðà, ãîëîâíèé ³ ì’ÿçîâèé á³ëü 
º íîðìàëüíèìè ðåàêö³ÿìè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü 
ïðî àêòèâíó ðîáîòó ³ìóííî¿ ñèñòåìè 
âàêöèíîâàíî¿ ëþäèíè».

Åêñïåðò äîäàº, ùî ïîçèòèâíèé òåñò 
íà COVID-19 â³äðàçó ï³ñëÿ ùåïëåííÿ 
ìîæå áóòè, àëå â òàêîìó ðàç³ ³íô³êóâàííÿ 
â³äáóëîñÿ äî âàêöèíàö³¿.
Íå ìîæíà ïèòè àëêîãîëü 
äî ³ ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿

Öå ïðàâäà, àëå ÷àñòêîâî. Ë³êàð³ íå ðå-
êîìåíäóþòü âæèâàòè àëêîãîëü, òèì ïà÷å 
äî ÷è ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿ ïðîòè COVID-19.

«Ïîì³ðí³ äîçè àëêîãîëþ çàãàëîì íå 
âïëèíóòü íà åôåêòèâí³ñòü ùåïëåííÿ. 
Îäíàê ó ïàð³ ³ç ïîá³÷íèìè ðåàêö³ÿìè 
ìîæóòü äàòè íåïðèºìíèé åôåêò. ßêùî 
æ ãîâîðèòè ïðî âåëèê³ äîçè, òî âîíè îä-
íîçíà÷íî ïîñëàáëÿòü ³ìóííó â³äïîâ³äü íà 

âàêöèíó. Àäæå àëêîãîëü ïðèãí³÷óº ðîáîòó 
³ìóííî¿ ñèñòåìè», — çàóâàæóº ²ãîð Êóç³í.

Çà éîãî ñëîâàìè, íå ³ñíóº áåçïå÷íî¿ 
äîçè ñïîæèâàííÿ ñïèðòíîãî. 
Ìî÷èòè ì³ñöå óêîëó íå ìîæíà

Ìîæíà. Ë³êàð³ íå çàáîðîíÿþòü ïðè-
éìàòè äóø ÷è âàííó ï³ñëÿ ùåïëåííÿ. Öå 
í³ÿê íå âïëèíå íà âèðîáëåííÿ ³ìóí³òåòó.

«Íå ìî÷èòè ì³ñöå ùåïëåííÿ — öå ïðà-
âèëî, ÿêå ìè ïàì’ÿòàºìî ç³ øêîëè. Àëå 
ñüîãîäí³ ìåäèêè íå ìàþòü òàêèõ çàñòå-
ðåæåíü. Êóïàéòåñü íà çäîðîâ’ÿ. Îäíàê 
ï³ä ÷àñ êóïàííÿ íå ðåêîìåíäîâàíî òåðòè 
ì³ñöå óêîëó», — çàñïîêîþº ²ãîð Êóç³í.

Óò³ì, â³ä êóïàííÿ ó ð³÷êàõ ÷è îçåðàõ 
êðàùå â³äìîâèòèñÿ. 
Ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿ íå ìîæíà 
ïîäîðîæóâàòè ë³òàêîì

Ìîæíà. Íà äóìêó ì³æíàðîäíèõ ìåäè÷-
íèõ åêñïåðò³â, ùåïëåííÿ ïðîòè COVID-19 
íå âïëèâàº íà ðèçèê óòâîðåííÿ òðîìá³â 
ï³ä ÷àñ àâ³àïåðåëüîò³â. Âëàñíå, Ì³æíà-
ðîäíà àñîö³àö³ÿ ïîâ³òðÿíîãî òðàíñïîðòó 
íå ìàº æîäíèõ îáìåæåíü ùîäî ïîëüîò³â 
äëÿ âàêöèíîâàíèõ ïàñàæèð³â.

«Ï³ä ÷àñ äîâãèõ ïåðåëüîò³â ñïðàâä³ 
³ñíóº ðèçèê òðîìáîç³â íà íîãàõ. Öå 
â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç òðèâàëå ñèä³ííÿ ³ 
òèñê ïîâ³òðÿ. Îäíàê öå í³ÿê íå ïîâ’ÿ-
çàíî ³ç âàêöèíàö³ºþ», — íàãîëîøóº 
ãîëîâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð ²ãîð Êóç³í 
³ äîäàº: «Äóæå âàæëèâî ïåðåâ³ðÿòè 
³íôîð ìàö³þ, ÿêó âè ïðî÷èòàëè â ³íòåð-
íåò³ ÷è ïî÷óëè â³ä ðîäè÷³â, äðóç³â òîùî. 
Íàéïîâí³øó ³íôîðìàö³þ ïðî ùåïëåííÿ 
ìàþòü ìåäèêè, à íå óìîâíà òüîòÿ Ãàëÿ. 
Ç óñ³ìà ïèòàííÿìè ÷è ñóìí³âàìè ùîäî 
âàêöèíàö³¿ ïîòð³áíî çâåðòàòèñÿ äî 
ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ àáî íà ãàðÿ÷ó 
ë³í³þ ÌÎÇ».

Óñ³ âàêöèíè ïðàöþþòü îäíàêîâî
Óñ³ âàêöèíè, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ â Óêðà¿-

í³, ñõâàëåí³ Âñåñâ³òíüîþ îðãàí³çàö³ºþ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ äëÿ åêñòðåíîãî çàñòî-
ñóâàííÿ ³ º åôåêòèâíèìè ïðîòè êîðîíà-
â³ðóñó. ªäèíà â³äì³íí³ñòü ó òîìó, ùî ð³çí³ 
òèïè âàêöèí áóëè ñòâîðåí³ çà ð³çíèìè 
òåõíîëîã³ÿìè ³ ïðàöþþòü â³äïîâ³äíî.

Òàê, ìÐÍÊ-âàêöèíè, äî ÿêèõ íàëå-
æàòü ïðåïàðàòè Pfizer ³ Moderna, ì³ñòÿòü 
ìîëåêóëè ìÐÍÊ, ÿêà êîäóº øèïîïî-
ä³áíèé á³ëîê êîðîíàâ³ðóñó. Öÿ ìÐÍÊ 
ïîòðàïëÿº â êë³òèíè îðãàí³çìó ëþäèíè 
é íàäàº ¿ì ñâîºð³äíó «³íñòðóêö³þ», ÿê 
ñòâîðèòè òàêèé á³ëîê. ²ìóííà ñèñòåìà 
ðîçï³çíàº éîãî òà âèðîáëÿº àíòèò³ëà.

Âåêòîðí³ âàêöèíè âèêîðèñòîâóþòü 
áåçïå÷íèé â³ðóñ çàñòóäè, ùîá äîñòà-
âèòè ñïåöèô³÷í³ á³ëêè êîðîíàâ³ðóñó â 
êë³òèíè îðãàí³çìó ëþäèíè. Öåé á³ëîê 
àêòèâóº ³ìóííó ðåàêö³þ, íå âèêëèêàþ÷è 
õâîðîáè. Çà òàêèì ïðèíöèïîì ïðàöþ-
þòü AstraZeneca (Covishield, SKBio) òà 
Janssen (Johnson & Johnson).

Âàêöèíà CoronaVac ä³º íà îñíîâ³ ìå-
òîäó ³íàêòèâàö³¿. Âîíà ì³ñòèòü ó ñâîºìó 
ñêëàä³ ÷àñòèíêè «âáèòîãî» â³ðóñó, îðãà-
í³çì ðåàãóº íà íüîãî òà âèðîáëÿº ³ìóí³òåò.

«Ãîëîâíèé ïðèíöèï âàêöèíàö³¿ — íà-
â÷èòè îðãàí³çì ïðîòèñòîÿòè â³ðóñó. Ñïîñ³á 
ÿê öå çðîáèòè ìîæå â³äð³çíÿòèñÿ. Óñ³ äî-
ñòóïí³ â Óêðà¿í³ âàêöèíè çíèæóþòü ðèçèê 
âàæêîãî ïåðåá³ãó õâîðîáè òà ãîñï³òàë³çàö³¿. 
Òîæ íàéêðàùà âàêöèíà òà, ÿêà ìîæå çàõè-
ñòèòè âàñ ñàìå çàðàç», — ï³äñóìîâóº Êóç³í.

Íàãàäàºìî, ùî âñÿ ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî âàêöèíàö³þ â Óêðà¿í³ ì³ñòèòüñÿ 
íà ñàéò³ vaccination.covid19.gov.ua. 
Òåëåôîí êîíòàêò-öåíòðó ÌÎÇ ç ïè-
òàíü COVID-19 0800-60-20-19.

ПРАВДА ПРАВДА 
ЧИ МІФЧИ МІФ? ? 
Фільтруємо новини 
про вакцинацію від COVID-19

У Наталинській 
громаді реалізують 
пілотний проєкт 
зі встановлення 
світильників 
на сонячних батареях
Éäåòüñÿ ïðî çàáåçïå÷åííÿ 
çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ â ñåëàõ 
Íîâîïàâë³âêà òà Ëèï’ÿíêà. 

Ïðî òàê³ ïëàíè ó ñôåð³ áëàãîóñòðîþ  
ïîâ³äîìèëè â Íàòàëèíñüê³é ñ³ëüñüê³é 
ðàä³ ï³ä ÷àñ â³çèòó íàðîäíî¿ äåïóòàò-
êè Óêðà¿íè Þë³¿ Ñâ³òëè÷íî¿ íàïðèê³íö³ 
ëèïíÿ.

Îáèäâà íàñåëåí³ ïóíêòè ìàþòü íå-
âåëèêó ÷èñåëüí³ñòü æèòåë³â. Òîæ ë³õòà-
ð³ íà ñîíÿ÷íèõ áàòàðåÿõ — îïòèìàëü-
íèé âàð³àíò äëÿ îñâ³òëåííÿ ñ³ëüñüêèõ 
âóëèöü. Âîíè çíà÷íî åôåêòèâí³ø³, í³æ 
ñòàö³îíàðíà åëåêòðîìåðåæà, ïåðåêî-
íàí³ ó ñ³ëüðàä³.

Господиня
Цікаві та корисніЦікаві та корисні
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