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ЗАНЯТТЯ 4

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ   
НА ВАКЦИНИ
Мета

Після завершення заняття слухачі / слухачки

 розумітимуть типи побічних подій після вакцинації;

 усвідомлюватимуть характеристики побічних реакцій на вакцини;

 знатимуть найпоширеніші побічні реакції на вакцини;

 усвідомлюватимуть малоймовірність смерті від вакцинації;

 умітимуть виявляти упередження та маніпуляції, пов’язані з побічними реакціями на 
вакцини;

 упроваджуватимуть відповідні освітні елементи через роботу з медіаповідомленнями.

1. ТИПИ ПОБІЧНИХ ПОДІЙ ПІСЛЯ ІМУНІЗАЦІЇ

Побічна подія після імунізації (ПППІ) — це будь-який несприятливий з медичного погляду 
прояв, що виник після вакцинації. Він може бути наслідком уведення вакцини, пов’язаним з 
її складом чи процедурою уведення, а може виникнути незалежно, але одночасно. Побічна 
реакція на вакцину (ПРВ) — підвид ПППІ, що спровокована правильним уведенням вакцини й 
власне дією її на організм. Наприклад, діти і підлітки під час вакцинації подекуди втрачають 
свідомість. Це відомий ПППІ, через який щеплення роблять у положенні сидячи — щоб 
уникнути травмування від падіння у випадку втрати свідомості. А от анафілактичний шок 
(важка анафілаксія) — гостра системна алергічна реакцію на один з компонентів вакцини, 
яка спостерігається після введення препарату, — рідкісна (один випадок на мільйон доз), 
але відома ПРВ.

Виділяють п’ять основних типів ПППІ, які можуть бути зумовлені:

 властивостями складників вакцинного препарату — ПРВ (наприклад, набряк лімфа-
тичних вузлів);

 порушенням якості вакцини (наприклад, уведення препарату, що містить не повністю 
інактивованого збудника);

 помилкою в процедурі імунізації (наприклад, порушення стерильності препарату під 
час його розведення або неправильний шлях уведення1);

 хвилюванням з приводу щеплення (наприклад, запаморочення, блювота, пришвидшене 
серцебиття);

 випадковою причиною (наприклад, розвитком іншого захворювання).

1 Розрізняють кілька шляхів уведення, які зумовлені особливостями вакцини і які забезпечують максимальну 
ефективність за мінімальної кількості побічних проявів: внутрішньом’язова ін’єкція, підшкірна ін’єкція, внутріш-
ньошкірна ін’єкція, оральні та назальні краплі.
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Для закріплення цього переліку можна ознайомитися з фрагментом статті сумського видання 
«Трибуна» про історію вакцини від туберкульозу на основі БЦЖ [1].

Але громадськість не довіряла новому щепленню через трагедію, що сталася 1930 року. У Любеку 
була проведена вакцинація новонароджених. Понад 200 дітей захворіли на туберкульоз, 72 немовлят 
померло.

Розслідування трагедії проводилося довго й ретельно. Причиною смерті дітей виявився отруйний 
штам, який зберігався в інкубаторі з вакциною. Винуватцем трагедії визнали директора лікарні, 
який за недбалість потрапив до в’язниці.

Обговоріть:

 про який тип ПППІ ідеться у фрагменті;

 як тепер уникають подібних ситуацій.

Подискутуйте, чи має держава брати на себе відповідальність за подібну ситуацію, чи ні.

Важливо розуміти, що далеко не всі несприятливі події після щеплення, спричинені щепленням 
та є ПРВ. Людина може заразитися хворобою, від якої проведена вакцинація, під час мандрівки 
до пункту вакцинації й вакцина тут буде ні до чого. Або ж вакцина може бути введена не в 
м’яз, а під шкіру, через що запалення буде сильніше, — це порушення процедури щеплення, 
а не реакція на препарат.

Далі акцентуватимемо увагу на побічних реакціях на вакцину (ПРВ) — невіднятну властивість 
вакцинних препаратів. Усім решта ПППІ можна запобігти за правильних контролю якості, 
дотримання холодового ланцюга, виконання процедур імунізації тощо.

Перегляньте відео «Медсестра Тіффані Довер, яка зомліла після вакцини 
компанії “Pfizer” померла» (https://youtu.be/WZB3C2Tom-M), перевірте 
самостійно наведену в ньому інформацію та спростуйте фейки (спросту-
вання про смерть медсестри є у [2] та [3], спростування решти можна 
легко знайти самостійно). Визначте техніки, якими автор намагається 
переконати слухачів у небезпеці вакцини.

За масштабом ПРВ діляться на місцеві та загальні. Місцеві — це ті, що проявляються поряд 
з місцем уведення препарату: наприклад, почервоніння чи біль. Вони поширені — супрово-
джують до 80 % щеплень [4], виникають протягом кількох годин після щеплення і так само 
швидко зникають. Загальні реакції, як-от підвищення температури, головний біль, слабкість 
стосуються змін у всьому організмі. Вони фіксуються трохи рідше, ніж місцеві, але загалом 
тривають довше, хоча й дуже рідко стають важкими (докладніше про важкість нижче) [5].

https://youtu.be/WZB3C2Tom-M
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2. ЧАСТОТА, СЕРЙОЗНІСТЬ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЯВУ ПРВ

Одна з найважливіших характеристик ПРВ є частота, з якою вони виникають. Її з’ясовують як 
під час клінічних випробувань, так і на етапі постліцензійного контролю. Річ у тім, що через 
обмеженість обсягу вибірки добровольців на ІІІ етапі клінічних випробувань не вдається 
зафіксувати дуже рідкісні побічні реакції. Наприклад, якщо в 10 тис. осіб у контрольній групі не 
зафіксовано побічної реакції, то можна лише достовірно стверджувати (з імовірністю 95 %), 
що дійсна частота ПРВ менша за 1/3333, а для виявлення події, що стається з імовірністю 
в 1/10000, потрібно зробити щеплення 30 тис. осіб [6]. Тому важлива налагоджена система 
постліцензійного фармакологічного нагляду. Завдяки їй лікарі та пацієнти можуть повідо-
мити про ПППІ. Якщо побічна подія важка (див. нижче), то спеціалісти проаналізують, чи її 
спричинила вакцинація, і якщо так, то занотують подію. Отже, накопичивши інформацію про 
інші подібні події, можна визначити частоту, з якою трапляється дуже рідкісна подія.

Прочитайте фрагмент тексту з книжки [7] (орфографію джерела збережено).

Як належить перевіряти безпечність щеплень? Потрібно провести рандомізоване подвійне сліпе 
плацебо-контрольоване дослідження, подивитися, які побічні прояви виникають у тих, хто отримав 
вакцину, і порівняти їх з побічними проявами в контрольній групі. […]

Фармацевтичні компанії, звісно, хочуть знизити ймовірність неуспішних клінічних випробувань. […] 
Потрібно просто замість справжнього плацебо використовувати щось токсичне, що призводить 
до таких самих побічних проявів, як і тестована вакцина.

З’ясуйте, які наслідки описуваного автором дизайну експерименту? (якщо порівнювати 
кількість ПРВ дослідної відносно контрольної груп, то ПРВ будуть фіксуватися рідше)

Чи ПРВ розраховують відносно контрольної групи? (ні, частоту визначають, виходячи з 
кількості випадків у дослідній групу, а не у відсотках чи частці порівняно з контрольною)

Чи можуть виробники вакцин використовувати токсичні препарати як плацебо? (звісно ні, 
це неетично і контролювальні організації такого не дозволять)

Важливо також розуміти, що не завжди ПРВ — наслідок вакцинації. Існує так званий фоновий 
рівень подій (симптомів), не пов’язаний з вакцинацією чи іншим медичним утручанням. Він 
демонструє як часто в пацієнтів відповідного віку спостерігаються досліджувані події (симп-
томи) без щеплення, вживання препарату чи процедури. Наприклад, підвищена температура 
після вакцинації, може бути наслідком іншого інфекційного захворювання, а не результатом 
вакцинації. Тому, щоб з’ясувати реальну частоту ПРВ, від спостережуваної частоти потрібно 
відняти фонову — як часто в людей у повсякденному житті піднімається температура.

Для ПРВ, що мають значну частоту, вплив фонового рівня незначний. Однак у ситуаціях з 
дуже рідкісними реакціями важливо знати фоновий рівень, щоб не сплутати нормальну 
частоту певного стану з ПРВ.
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Запропонуйте учнівству, ґрунтуючись на наведених нижче даних, створити листівки для 
батьків, що закликають не боятися тромбозу як побічного ефекту вакцинації від ковіду 
окремими вакцинами.

Корисна інформація:

 Графік частот випадків церебрального венозного тромбозу2 унаслідок захворювання 
COVID-19 і грипом (Influenza) та уведення мРНК-вакцин від ковіду й векторної вакцини 
від ковіду від компанії «AstraZeneca».

Церебральний венозний тромбоз, випадків на 1 млн вакцинованих протягом двох тижнів [8]

 Дані про фоновий рівень церебрального венозного тромбозу [8].

Зазначимо, що фоновий рівень ризику виникнення церебрального венозного тромбозу протягом 
двох тижнів становить 0,41 випадків на мільйон, тобто ковід підвищує цей ризик у сто, а вакци-
нування — в десять разів.

 Коментар імунолога Федора Лапія з [9]:

Тромбозу можна запобігти, вакцинувавшись проти COVID-19, адже в такому разі шанси отримати 
його значно нижчі. Ризик тромбозів зростає в курців, але чомусь сигарети не забороняють. Також 
тромби можуть виникати через оральні контрацептиви, але від них теж не відмовляються. Те, 
що лякає людей і що їх убиває, — різні речі.

Інша характеристика ПРВ — те, як вони впливають на організм. Серйозними вважають 
ПРВ, що становлять загрозу для життя, потребують ушпиталення чи медичного втручання 
для запобігання незворотним порушенням організму. А за інтенсивністю вирізняють легкий, 
помірний та важкий ступінь побічної реакції. Наприклад, підвищення температури тіла після 
вакцинації може бути легким або помірним, залежно від того, до якого значення зросла 
температура тіла. Закономірність тут проста: що сильніше відхилення стану організму від 
нормального, то більша інтенсивність реакції.

2 Ситуація, коли тромби утворюються у венах головного мозку, що спричиняє порушення мозкового кровообігу.

COVID-19 
(n=513,284)

мРНК-вакцина від COVID-19 
(n=489,871)

Грип 
(n=172,742)

Вакцина від COVID-19 «AstraZeneca» 
(n=34,000,000)



5

Порівняйте інфографіки Укрінформу [10] та МОЗ [11] про ПРВ.
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Плакати про можливі побічні реакції від вакцин від COVID-19

 Яка найважливіша думка кожної з інфографік?

 Який текст найбільше виділяється?

 Чи правильно, на вашу думку, розставлено акценти?

 Яка з інфографік естетичніша? Чому?

 Як можна зробити ці інфографіки кращими?

Однак часто важкими називають усі ПРВ, які потребують медичного втручання. Це некон-
кретний термін — він охоплює як серйозні реакції, так і ті, що можуть спричинити тимчасову 
втрату працездатності, хоча й не становлять загрози для життя.

3. ПОШИРЕНІ ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ НА ВАКЦИНИ

Як і інші медичні препарати, вакцини мають протипоказання — стани здоров’я, що збільшують 
імовірність серйозних ПРВ. Здебільшого протипоказання тимчасові, і через них вакцинацію 
треба просто відкласти. Єдине протипоказання, характерне для всіх вакцин, — сильні алергічні 
реакції (наприклад, анафілаксія) на попередні дози чи окремі складники вакцини (наприклад, 
сильна алергія на желатин — компонент вакцини КПК, чи білок курячих яєць стосовно 
вакцини від жовтої лихоманки). Також протипоказання для деяких вакцин — ослаблений 
імунітет (наприклад, через СНІД) та вагітність. Лихоманка, постопераційні стани (особливо 
після трансплантації органів), окремі порушення обміну речовин — це часті тимчасові 
протипоказання, які з часом минають і дозволяють зробити відкладене щеплення.



7

Найчастіші ПРВ — це незначні (легкі та помірні) реакції. Зазвичай після ін’єкції виникають 
місцеві реакції — біль, набряк і почервоніння поряд з місцем уведення, набряк розташованих 
поряд лімфовузлів. Протягом кількох наступних годин чи днів вони минають. Це нормальні 
запальні реакції імунної системи, що свідчать про її відповідь на потрапляння антигена в 
організм. Місцеві реакції — це просто прояв імунної відповіді. Для зменшення дискомфорту на 
місці ін’єкції можна зробити холодну примочку і, за потреби, вжити парацетамол. Залежно від 
вакцини незначні місцеві реакції спостерігаються дуже часто чи часто (у 5–90 % щеплень).

Однак інколи трапляються важкі місцеві реакції. Приклад такої — реакція Артюса, яка рідко 
виникає після введення дифтерійного чи правцевого анатоксинів. Ця реакція — один із 
різновидів місцевої гіперчутливості, коли імунні комплекси антиген-антитіло накопичуються 
в судинах поблизу місця ін’єкції, спричиняють запалення та руйнування довколишніх тканин. 
Частота такої реакції становить 0,02–2 випадків на сто мільйонів доз [12]

Загальні (системні) незначні реакції стосуються всього організму й спричинені рознесенням 
вакцинного антигена кров’ю та розвитком імунної відповіді на нього в різних частинах орга-
нізму. Найпоширеніша загальна ПРВ — підвищення температури. Вона зумовлена виділенням 
пірогенних сполук лейкоцитами, що спричиняють перебудову процесів терморегуляції, 
завдяки чому пришвидшуються імунні процеси. Подекуди температура сягає високих значень 
(> 38 °С) — виникає гарячка. У такому випадку людині потрібно пити більше рідини, можна 
обтиратися прохолодною водою чи взяти прохолодну ванну, а також вжити парацетамол [6].

Інші приклади загальних реакції — слабкість, запаморока, подразливість, біль у м’язах. Вони 
наслідок запального процесу, що розвивається в організмі у відповідь на дозу імуногена, 
що введена з вакциною. Такі реакції відносно швидко минають і зазвичай не потребують 
звернення до лікаря.

На занятті в 11 класі уважно перегляньте відео «Побічні ефекти вакцин — 
це добре (Vox)», що пояснює причини появи найпоширеніших ПРВ: 
https://youtu.be/JsmdhTl9zQ0. Попросіть учнів та учениць занотувати 
помічені помилки.

Визначте головну ідею відео та поясніть його назву. Виокремте основні 
аргументи, що підкріплюють головну ідею.

Обговоріть помилки:

 «антитіла з’являються після знищення вірусу» (2:27–2:29) — вони є весь час, рівень 
антитіл проти збудника зростає під час інфекції, для боротьби з ним;

 «генетичний код частини вірусу» (3:05–3:06) — правильно — генетична інформація 
вірусу, код — це правило шифрування інформації;

 «антитіла з пам’яттю боротися в наступному» (3:23–3:25) — антитіла — це молекули 
білка, які не мають пам’яті, а імунну пам’ять забезпечують клітини (наприклад, В-лім-
фоцити пам’яті, що утворюють антитіла);

 «РНК-посланці» (3:36–3:37) — некоректний переклад «messenger RNA» — «матрична 
РНК»;

 «сильні побічні дії» (4:49–4:51) — некоректний переклад «severe side effect» — «важкі 
побічні дії».

Що треба було зробити перекладачам, щоб уникнути цих помилок?

https://youtu.be/JsmdhTl9zQ0
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Подекуди загальні ПРВ проявляються у вигляді алергічних реакцій на певні компоненти вак-
цини: стабілізатори, консерванти, домішки. Якщо людина знає про наявність якихось алергій 
у неї, то перед щепленням варто поговорити з лікарем, чи це не небезпечно. Зазвичай, 
через низький уміст додаткових компонентів у вакцинах і контрольованість алергічної 
реакції, користь значно переважає ризик.

Прочитайте фрагмент матеріалу з порталу «Вакцинація. Вільний вибір» [13].

Доступний у відкритому доступі документ, який опублікувало американське Управління продо-
вольства та медикаментів — FDA (Food and Drug Administration) — показує, що 86 % дітей, які 
брали участь у випробуванні ковід-вакцини Pfizer, повідомили про побічні реакції, що варіюються 
від «легкої» до «важкої».

[…] Це все відверто визнає FDA, яке опублікувало надзвичайно тривожні звіти про побічні реакції, 
які спостерігаються в дітей від вакцини Pfizer. […]

FDA визнає, що мРНК-вакцини викликають побічні реакції у 86 % дітей, але все одно називає їх 
«безпечними».

Серед дітей, над якими проводять медичний експеримент з мРНК-вакциною

 86 % відчували побічні ефекти;

 майже 44 % страждали від «помірних» побічних ефектів, що описуються як такі, що «заважали 
діяльності»;

 66 % дітей відчували лихоманку;

 65 % страждали від головних болів.

Інші побічні ефекти, яких зазнають ці діти в рамках цих медичних експериментів: мороз, блювота, 
діарея, лихоманка, біль у м’язах і навіть біль у суглобах.

Навіть після того, як 86 % дітей відчули такі побічні ефекти після введення першої дози, дослідники 
продовжували вводити дітям другу дозу (виділення грубим зроблено у джерелі. — Прим. авт.).

Дослідіть:

 загальний тон фрагмента (настрашливий, антивакцинаторський);

 способи, якими автори створюють таку атмосферу (відповідні слова й вирази під-
креслено; багаторазове повторення головного числа);

 обговоріть правдивість ужитих слів-маркерів;

 обговоріть причини появи більшості побічних ефектів (нормальна імунна реакція 
організму);

 як можна було б подати інформацію нейтрально? (порівняти з даними дослідження 
на дорослих, пояснити причини появи, не вживати слів-маніпуляторів)

Важкі ПРВ — це дуже рідкісні події. Річ у тім, що вимоги до безпеки вакцин дуже високі, бо їх, 
на відміну від лікарських препаратів, уводять здоровим особам. Небезпечна для життя дуже 
рідкісна ПРВ — анафілаксія чи реакція анафілактичного типу. Це гостра алергічна реакція 
на один із компонентів вакцини. Вона супроводжується набряком гортані й свистячим 
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ускладненим диханням через це, висипом на шкірі (кропивницею), зниженням кров’яного 
тиску, пришвидшеним серцебиттям (тахікардією). У найважчому варіанті розвивається ана-
філактичний шок [14]. За невідкладного надання правильної медичної допомоги пацієнт / 
пацієнтка швидко одужує без наслідків. Саме через ризик анафілаксії після введення вакцини 
людей просять посидіти біля кабінету щеплень протягом 30 хв — анафілаксія найчастіше й 
розвивається протягом цього часу [15]. Частота анафілаксії і подібних серйозних алергічних 
реакцій — близько 1–2 випадків на 1 млн вакцинованих осіб.

Дуже рідкісні важкі ПРВ різняться від вакцини до вакцини. Напевно, найвідоміший приклад — 
вакциноасоційований паралітичний поліомієліт. Дуже зрідка (один випадок на 750 тис. 
щеплень) він виникав під час щеплення оральною поліомієлітною вакциною з живим вірусом, 
як першою поліомієлітною вакциною в житті дитини. Після зміни схеми вакцинації (спочатку 
вакцина з інактивованим збудником, потім жива) частота впала до одного випадку на 5 млн 
щеплень.

Однак, на жаль, є інший шлях ураження, коли в регіонах, де мало імунізованих людей, виділеним 
вірусом інфікуються люди довкола. З часом (приблизно за 12 місяців) можливе зворотне 
перетворення ослабленого вірусу поліомієліту на патогенний — виникає поліовірус вакцин-
ного походження, що може спричинити параліч. На жаль, Україна належить до регіонів, де 
ризик появи такого небезпечного вірусу та розвитку вакциноасоційованого паралітичного 
поліомієліту високий3, бо рівень охоплення вакцинами на початок 2021 року був лише 83 %. 
І єдиний спосіб уникнення цього — підвищення рівня охоплення вакцинацією до 95 % [16].

Інші відомі приклади важких ПРВ — судоми (нечасто, ймовірність < 1/100) та гіпотонічно-гі-
пореактивні епізоди (втрата м’язового тонусу та свідомості, рідко, < 1/1000) після введення 
коклюшної цільноклітинної вакцини. Через таку частоту ПРВ США відмовилися від її викори-
стання, в інших країнах її використовують лише для осіб віком до 7 років, у яких ймовірність 
побічних реакцій нижча. Коровий компонент вакцини КПК також може бути причиною 
судом (< 1/3000) та зменшення кількості тромбоцитів — тромбоцитопенії (< 1/30000) [6], 
синдрому Гієна — Барре (запалення периферійних нервів, дуже рідко < 1/1 млн) [17].

Навіть сучасні вакцини від COVID-19 не позбулися ПРВ і завдяки налагодженій системі 
фармаконагляду вдається виявляти дуже рідкісні побічні ефекти від вакцини. Такі рідкісні 
порушення — це особливості взаємодії вакцинного препарату, як і будь-якого лікарського, 
з організмом.

Порівняйте дуже часті, часті та нечасті ПРВ з побічними ефектами якогось популярного 
лікарського препарату (ацетилсаліцилової кислоти, азитроміцину, лоратидину, диклофенаку 
тощо) за їхніми інструкціями.

З’ясуйте, у чого

 більше високоймовірних побічних реакцій (ефектів);

 важчі та серйозніші побічні реакції (ефекти)?

Порівняйте знання людей довкола (друзів, родичів, знайомих) про побічні реакції (ефекти) 
вакцин і широковживаних лікарських препаратів. Про що вони знають більше? А на що 
більше звертають увагу? Обговоріть на авдиторному занятті причини таких відмінностей.

3 Наприклад, у 2015 році зафіксовано два випадки серед дітей на Закарпатті.
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Довкола ПРВ існували й існують численні приклади маніпуляцій. Наприклад, у 70-ті роки 
ХХ ст. одне з досліджень указало ніби на зв’язок між вакцинацією від кашлюку та психічними 
розладами й епілепсією в дітей. Підхоплена медіа інформація спричинила зменшення 
рівня імунізації від кашлюку у Великій Британії з 81 % до 31 %, що стало причиною 100 тис. 
пережитих захворювань та 36 смертей дітей. Подібні помилкові уявлення є й про вакцини 
як причину раку, зниження імунітету проти бактерій, автоімунних хвороб, алергій, астми, 
аутизму (докладніше про аутизм йшлося в занятті № 2) [18]. Однак антивакцинатори (чи, 
як вони себе називають, «прихильники вільного вибору») та масмедіа в пошуках клікбейту 
продовжують експлуатувати ці питання, поширюючи маніпуляції, сумніви, інформацію про 
відкликані чи некоректно виконані дослідження тощо.

Уникнути побічних реакцій на вакцини неможливо, тому варто розуміти, що як і будь-який 
медичний препарат вакцини можуть спричинити появу несприятливих ефектів, однак хвороба, 
від якої покликана захистити вакцина, спричинить набагато гірші наслідки для здоров’я. І для 
вакцин, що нині використовуються для профілактики інфекційних хвороб, користь значно 
перевищує ризик.

4. СМЕРТЬ ПІСЛЯ ВАКЦИНАЦІЇ

Напевно, найгірша побічна подія після вакцинації, яку тільки можна собі уявити, — смерть. 
Було б неправдою сказати, що вакцини такі безпечні, що нині ніколи не спричиняють смертей. 
На жаль, випадки смертей після вакцинації зафіксовані. У минулому причиною цього були 
здебільшого неякісні вакцини чи помилки під час процедури щеплення. Завдяки розвиткові 
вакцинології, медичної науки, технологій, зрештою, освіти зазвичай цих смертей тепер 
удається запобігти. Однак, як і будь-яке інше медичне втручання, вакцинація теоретично 
може стати причиною смерті.

Тут варто розуміти, що будь-що, може бути небезпечним — можна зашпортатися й потрапити 
під машину, перебігаючи дорогу, підковзнутися під час миття у ванній, ба навіть спати в себе 
в ліжку ризиковано, особливо коли в сусідів витікає газ чи будинок аварійний. У ДТП в Україні 
за 2020 рік загинуло 3,5 тис. осіб (84 людини на мільйон осіб) [19], а в США за вісім місяців 
вакцинної компанії проти COVID-19 повідомлено про 6,8 тис. смертей після 357 млн уведених 
доз (19 людей на мільйон доз, а якщо вважати, що всі вакцини дводозні, то 38 смертей на 
мільйон вакцинованих) [20]. Варто розуміти, що мова йде про всі підозрілі смерті після 
вакцинації. Причинового зв’язку між ними й вакцинацією поки не доведено, тому реальна 
статистика смертей від вакцинації буде значно нижча. Однак, навіть за цього значення, за 
використання будь-якого автотранспорту ризик померти вищий, ніж за вакцинації від ковіду! 
Дивно, що ніхто через це не перестає їздити автом, але більшість боїться вакцинуватися. 
Подібні розрахунки можна зробити й для смертей від куріння (480 тис. смертей щороку 
в США — 1400 осіб на мільйон населення [21]) чи надмірного вживання алкоголю (3 млн 
смертей щороку в світі — 390 осіб на мільйон населення [22]). І знову ж, попри ризик, люди 
купують сигарети та напої, курять і випивають, але чомусь не вакцинуються безплатно.

Прочитайте матеріал DW «Фактчек: чи помер хтось від вакцини проти 
коронавірусу?» (https://cutt.ly/7Q407Wq). Поясніть, звідки беруться 
новини про те, що люди помирають від вакцинації. Як усе насправді? 
Де шукати інформацію про випадки смерті від вакцини проти ковіду? 
Як медіа варто подавати цю інформацію?

https://cutt.ly/7Q407Wq
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Поряд із 38 підозрілими смертями на мільйон вакцинованих від ковіду в США за вісім 
місяців (з грудня 2020 року до серпня 2021 року) майже 400 тис. людей померли від 
цієї хвороби (приблизно 1200 смертей на мільйон осіб) [23]. Тож смертність від хвороби 
перевищує недоведену смертність від вакцинації в 30 разів! Зрозуміло, що якщо зупинити 
вакцинацію, наприклад від кору, то ще тривалий час поширення хвороби буде незначне 
(бо багато вакцинованих), а шанс захворіти — дуже малий. Згодом же ризик значно зросте, 
як і смертність. Тому саме масова вакцинна кампанія стримує збільшення ризику захворіти 
невиліковною інфекцією!

Перегляньте фрагмент відео (з 3:55 до 8:55) «Побочные эффекты 
вакцин: насколько велик риск?» з автоматично створеними українськими 
субтитрами (https://youtu.be/zBkVCpbNnkU?t=235). Попросіть учнівство 
підсумувати аргументи на користь вакцинації, зазначені у фрагменті, 
та створити й поширити інфографіку про кір і побічні ефекти вакцини 
від кору, ґрунтуючись на даних з відео.

Ба більше, існує велика проблема довести чи спростувати смерть 
після вакцинації. Існує певний фоновий рівень смертності — скільки людей помирає в країні 
щодня. Потрібне докладне епідеміологічне та судово-медичне дослідження причин смерті, 
щоб довести, що вона пов’язана з вакцинацією та не зумовлена іншими причинами. Усі такі 
розслідування, проведені щодо можливих жертв вакцинації від кашлюку, гепатиту В, кору, 
папіломавірусу людини показали, що вакцини не збільшують імовірності смерті [18]. Тому 
помер ПІСЛЯ щеплення, та помер ВІД щеплення — це зовсім різні висновки!

Прочитайте викриття фейсбук-маніпуляції колективом «Вокс Україна» про 500 смертей від 
ковіду після вакцинаціїї в Німеччині (https://cutt.ly/HWqKsau).

Обговоріть, як розслідувачі доводять маніпулятивний характер фей-
сбук-повідомлення? Що використовується для підтвердження? Чому 
середній вік померлих такий значний? (люди похилого віку частіше 
помирають, також їх вакцинували передусім).

Підрахуйте, скільки людей теоретично мало померти від природних причин 
(фонова смертність) у Німеччині протягом перших п’яти місяців 2021 року, 
ґрунтуючись на даних за попередні роки: 2019 рік — 939 тис., 2018 р
ік — 954 тис, 2017 рік — 932 [24] (середнє значення — 942 тис. за рік, 392 тис. за перші 
п’ять місяців). Розрахуйте теоретичну фонову смертність від природних причин у групі 
вакцинованих, якщо на 31 травня 25 % населення вакцинували від ковід хоча б однією 
дозою [25] (98 тис.). Порівняйте рівень зафіксованої смертності після вакцинації та фоновий 
рівень. Зробіть висновки. У чому обмеженість такого грубого порівняння? Чому не можна 
стверджувати, що згадані у звіті інституту Ерліха люди померли від вакцинації?

Тож очевидно, що, по-перше, вакцини безпечніші за деякі поширені повсякденні дії та звички, 
по-друге, смерть від вакцини в сотні і тисячі разів менш імовірна, ніж від власне хвороби, і, 
по-третє, рівень смертності від щеплення не перевищує фонового рівня смертності, тобто 
вакцини якщо і збільшують шанс померти, то зовсім незначно. Отже, не варто боятися 
вакцинації, а варто боятися згубних звичок, нездорового способу життя та хвороби, для 
профілактики якої створено вакцину!

https://youtu.be/zBkVCpbNnkU?t=235
https://cutt.ly/HWqKsau
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