
Національний комітет
Поліо Плюс в Україні

Шановні батьки!
У сучасному світі надлишку джерел інформації іноді 
дуже складно знайти дійсно достовірні дані. Особли-
во це стосується сфери медицини.
 
Але ж саме в цій області, як ні в якій іншій, найменша 
помилка може коштувати життя людини, життя 
дитини.
 
Громадська організація «Батьки за вакцинацію» 
об’єднує свідомих батьків, які відповідально став-
ляться до здоров’я дітей та розуміють значення вак-
цинації у формуванні імунітету кожної людини.
 
Основна мета ГО «Батьки за вакцинацію» - надання 
достовірної інформації громадянам України щодо 
вакцинації, проведення просвітницької та інформа-
ційно-роз’яснювальної роботи щодо важливості і 
необхідності вакцинації, попередження інфекційних 
хвороб через забезпечення загальної доступності 
імунізації.
 
Кожен бажаючий може стати членом Організації та 
долучитися до справи захисту здоров’я та життя 
дітей України. Приєднуйтесь!
 
Більше інформації ви можете отримати на сайті 
bzv.org.ua
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ЧАРІВНА ПАРАСОЛЬКА

  Дорогий друже, цю казку спеціально для тебе на 
прохання ГО "Батьки за вакцинацію" написала українська 
казкарка Олена Кукуєвицька.
Ми прагнемо, щоб якомога більше діточок зростали 
здоровими та щасливими. А для цього дуже потрібна 
допомога - твоя і твоїх батьків. Адже кожен з нас своїми 
діями та правильним вибором робить маленький крок до 
здорового майбутнього нашої країни.
 І скажімо по секрету, що для твоїх батьків ми також 
підготували чудову книжку-довідник «Відповіді на складні 
запитання батьків про вакцинацію». Дізнатися про неї 
можна на сайті www.bzv.org.ua.

 Бажаємо всій твоїй родині міцного здоров’я!

З дружнім вітанням та щирою турботою,
ГО «Батьки за вакцинацію».

Ми закликаємо батьків уважно 
ставитися до будь-якої інформа-
ції щодо здоров’я ваших дітей, 
піддаючи сумнівам дані, отримані 
з ненадійних джерел. Обираючи 
шлях вакцинувати власну дитину, 
ви надаєте їй додатковий захист 
від інфекційних хвороб. Наші діти 
мають право на захист! І лише ми, 
батьки, можемо забезпечити 
виконання цих прав.

Тимофій Бадіков
Голова правління ГО «Батьки за вакцинацію»
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В Царстві хвороб жили 
злі чаклунки, яких називали 
«інфекції». Вони мали  різні імена і 
різну зовнішність, але всі з давніх-
давен не любили людей, особливо 
маленьких дітей. Цим чаклункам 
дуже не подобалося, коли люди 
були щасливі та здорові.





Чаклунки-інфекції часто приходили 
туди, де збираються діти та дорослі. Вони 
були невидимі, тому люди не бачили їх. 
А тим часом вони пускали на людей свої 
злі чари. Особливо беззахисними перед 
цими чарами були діти. 

Під дією чар діти ставали хворими: 
декому було важко дихати, дехто 
більше не міг сам ходити, у інших на тілі 
з’являлися плями. Тепер вони не бігали 
по вулиці, не гралися і не качалися на 
гойдалках, як раніше, а сиділи вдома та 
сумували або ще гірше - потрапляли до 
лікарні. 





Чаклунки-інфекції раділи 
цьому, а лікарі підбирали 
ліки, щоб знов зробити дітей 
здоровими. Але в них це не 
завжди виходило. Батьки дуже 
просили лікарів вигадати такі 
ліки, які зупинять злі чари 
ще до того, як діти стануть 
хворими. 

Багато днів та ночей лікарі 
вигадували такі ліки. І ось 
одного дня вони покликали до 
себе всіх батьків та оголосили:





Тепер ми знаємо, як захистити 
ваших дітей від злих чар чаклунок-
інфекцій. Проти кожної з них ми 
підібрали зброю – спеціальні ліки. 
Всім дітям треба зробити укольчик 
цими ліками, а одні з ліків діти мають 
проковтнути. Тоді злі чари не подіють! 
Ці ліки ми назвали вакцинами. Вони 
навчають організм заздалегідь бачити 
чари та зупиняти їх. Ліки будуть діяти, 
наче парасолька під час дощу.

Дуже зраділи батьки, що відтепер 
зможуть захистити своїх діточок, 
і того ж дня прийшли с дітьми до 
лікарів, щоб отримати свої вакцини.





Якось чаклунки-інфекції знов прийшли 
до людних місць, аби направити на дітей 
свої чари. Але як тільки вони намагалися 
це зробити, то над головами у дітей 
з’являлися чарівні парасольки. Люди не 
бачили їх, а ось чаклунки бачили. Скільки 
б інфекції не пускали на парасольки свої 
чари, та завдати шкоди діткам не могли. 
Веселі діти та щасливі дорослі займалися 
своїми справами.





Обурені та перелякані чаклунки-інфекції 
вимушені були повернутися до свого Царства 
хвороб. Час від часу вони з’являються серед 
людей та шукають, у кого немає чарівної 
парасольки. Але у всіх дітей та дорослих, які 
отримали вакцини, є така парасолька, тому злі 
чари чаклунок-інфекцій їм не страшні!
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