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ЧОМУ ПОТРІБНА

ВАКЦИНАЦІЯ?



Ми дослідили стимули, які можуть бути 

визначальними при виборі: вакцинуватися чи ні?

Коли ми перебуваємо у щільному натовпі людей, 

беремо їжу немитими руками, або ж не 

дотримуємося базових правил гігієни, то 

наражаємося на небезпеку у вигляді вірусів та 

інфекцій. Ще 150—200 років тому люди вважали 

за дикунство мити руки з милом та дезінфікувати 

їх після повернення додому чи навіть перед 

хірургічною операцією. Сьогодні ж наш організм 

стикається з новими небезпеками, а тому маємо 

їх завчасно попередити. Один з дієвих 

інструментів попередження — вакцинація.

Матеріал створено в рамках проєкту «Розвінчування 
міфів та стереотипів про вакцинацію», який впроваджує 
ГО «Інститут аналітики та адвокації» за підтримки 
«Медійної програми в Україні», що фінансується 
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і 
виконується міжнародною організацією Internews. Ця 
програма зміцнює українські медіа та розширює доступ 
до якісної інформації. ІАА несе відповідальність за зміст 
публікації, який необов'язково відображає позицію USAID 
або Уряду США.
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СКОРОЧЕНЬ

ВООЗ
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РЕЗЮМЕ

Імунобіологічних препаратів в Україні вистачає для покриття 100% теоретично 

розрахованої потреби. У випадку з деякими видами вакцин, рівень 

забезпеченості у 3-5 разів перевищував річну кількість потреби.

Людина без щеплень може підхопити вакцинокеровану хворобу у будь-якому 

місці. Самі ж вакцинокеровані захворювання є небезпечними та можуть 

спричиняти інвалідизацію та летальні випадки.

Недовіра українців до вакцинації та піддатливість впливу фейкових новин вкупі з 

умовами життя в карантині провокують зниження рівня колективного імунітету.

Наявність вакцин у медичних закладах забезпечується за допомогою 

логістичного підприємства «Укрвакцина». У період з 01.01.2019 року по 30.06.2020 

року у заклади охорони здоров'я усіх областей України було відвантажено 16,5 

млн доз вакцин на загальну суму 530 млн грн.

Також є можливість перевірити вакцину безпосередньо у кабінеті щеплень, 

ознайомившись з інструкцією, терміном придатності та теплочутливим 

маркуванням на флаконі.

Безпечність вакцин підтверджена за допомогою прекваліфікації ВООЗ, 

послідовному процесу тестування та перевірки вакцини, зокрема, і на 

волонтерах. Вакцини, які не пройшли прекваліфікацію, або ж які не сертифіковані, 

в Україні не вводяться в обіг.

Реакції від введення вакцини є цілком обумовленими, бо це показник формування 

імунітету до складових препарату.

Доступність щеплень полягає у можливості отримати його у лікаря, з яким маєте 

укладений договір. Обов'язкові профілактичні щеплення надаються безкоштовно.

Зворотній бік такої забезпеченості – у охопленні щепленнями населення. За 

перші 5 місяців 2020 року в Україні показник охоплення знаходився в межах від 

15,5% (у випадку з вакциною від правця і дифтерії у 16 років) до 33,4% (у випадку із 

щепленням від туберкульозу до 1 року).

5



ЦЕ БЕЗПЕЧНО

Іноді ЗМІ пов'язують введення вакцини та летальний випадок, що не відповідає 

дійсності. ВООЗ та незалежні медичні центри неодноразово спростовували 

подібні новини. Так, ВООЗ має особливу процедуру розслідування нещасних 

випадків, які можуть бути пов'язані із щепленням. 

Нещеплених людей захищає колективний імунітет.

Першим аргументом на користь введення вакцин є їх безпечність. У цьому розділі 

ми не можемо оминути увагою випадки, де ЗМІ пов'язували введення вакцини зі 

смертю чи настанням інших ускладнень.

Міністерство охорони здоров'я України не має жодного зареєстрованого 

офіційно летального випадку від вакцин.  Водночас, щеплення є невід'ємною 

складовою громадського здоров'я [8]. 

Всі вакцини мають однаковий рівень якості і закупляються у перевірених 

постачальників, що підтверджено прекваліфікаціями відповідних організацій. У 

тому числі – в лабораторіях ВООЗ.  Прекваліфікація є системним процесом, який 

проводиться, щоби визначити, чи здатен конкретний виробник виготовляти 

вакцину, якість якої відповідає міжнародним стандартам.

Важливо пам'ятати, що попри масовість щеплень є вакцинокеровані хвороби, де 

колективний імунітет безсилий. Наприклад, у випадку з правцем можливо набути 

лише індивідуальний імунітет, оскільки ця хвороба передається через 

пошкодження цілісності шкірного покриву, а на її поширення не впливає 

щеплення оточуючих людей.

Колективний імунітет — явище у суспільстві, за якого охоплення 
щепленнями на рівні 95% і більше населення держави дає можливість 
забезпечити повноцінний захист населення від спалахів та епідемій 
інфекційних хвороб, яким можна запобігти щепленнями.

Від початку спалаху кору в Україні померли - 30 людей, від вакцинації - 0 людей. URL: 
www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2288718694746018/?type=3&theater.

Центр громадського здоров'я МОЗ України - Імунізація. URL: phc.org.ua/kontrol-
zakhvoryuvan/imunizaciya/zagalna-informaciya.

WHO - Six common misconceptions about immunization. URL: 
www.who.int/vaccine_safety/initiative/detection/immunization_misconceptions/en/index4.html.

WHO - A system for the prequalification of vaccines for UN supply. URL: 
www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pq_system/en/?fbclid=IwAR3v8zhe8ebEW2ezPr1
VOSfluWX3TjcIckZlp1CnaAdgbJhKt_kl9tuTWFU. 
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Шлях від ідеї вироблення нової вакцини до випуску на ринок займає великий 

проміжок часу (близько 10-15 років).  Крім вимог виробничої практики та 

забезпечення якості, які застосовуються до всіх біопрепаратів, існує цілий 

перелік особливостей виробництва та контролю якості у порівнянні з іншими 

лікарськими засобами [4].

Вакцини, які не пройшли прекваліфікацію, або ж які не сертифіковані, в Україні не 

вводяться в обіг. Так, у 2018 році було заборонено продаж в аптечних мережах 

партії вакцини від кору, паротиту та краснухи «Пріорикс» [6], оскільки вона була 

італійського походження та не сертифікована в Україні.

Для того,  аби вакцина була безпечною, вона має зберігатися та 

транспортуватися за належних умов, які закріплені відповідним Порядком 

Міністерства охорони здоров'я України.  Умови базуються на дотриманні 

принципу «холодового ланцюга». Це система, що забезпечує необхідні умови 

зберігання і транспортування імунобіологічних препаратів (далі — ІБП) від 

підприємства-виробника до кабінетів щеплень.

Для перевірки 

придатності вакцини 

потрібно знати кінцеву 

дату та термоіндикатор. 

Фарба на цьому елементі 

реагує на зміну 

температури зовні, якщо 

вона перевищує належну. 

Доки квадрат є світлішим 

за круг - вакцина є 

ефективною і може бути 

використана для 

щеплення.

ефективна вакцина вакцина, що втратила ефективність

Людина без щеплень може підхопити вакцинокеровану хворобу у будь-якому 

місці — від недостатньо добре обробленої їжі до звичайного порізу, косметичної 

обробки нігтів (манікюру) і відвідування стоматолога. Тож такий ризик є досить 

високим.

Вакцина, що втратила ефективність, НЕ спричиняє додаткових реакцій, проте 

вона не забезпечує формування імунітету.

Міністерство охорони здоров'я України - Що таке термоіндикатор на флаконі з вакциною і про що він 
нам “говорить”?. URL: moz.gov.ua/article/immunization/scho-take-termoindikator-na-flakoni-z-
vakcinoju-i-pro-scho-vin-nam-govorit.

Міністерство охорони здоров'я України - Порядок забезпечення належних умов зберігання, 
транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, 
затверджений Наказом МОЗ від 16.09.2011 р. № 595. URL: . zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1166-11#Text

Better Health Channel - Vaccines. URL: .www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/vaccines5
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ЦЕ ДОСТУПНО

ІБП закуплялися за рахунок коштів Державного бюджету 2015-2018 років.

Доступність щеплень для населення підтверджена як нормативно, тобто шляхом 

закріплення певних юридичних гарантій у нормативно-правових актах, так і 

практично, за допомогою даних щодо забезпеченості різними видами вакцин.

Водночас за деякими позиціями фактична річна забезпеченість вакциною у 3-5 

разів перевищувала розраховану. Це свідчить про значну кількість наявного 

вільного залишку щеплень, які або необхідно оперативно перерозподіляти у 

області з нестачею ІБП, або ж здійснювати охоплення щепленнями більшої частки 

населення.

Щоби безоплатно вакцинуватися за Національним календарем щеплень 

необхідно підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. 

При цьому організаційно-правова форма закладу не має значення — лікар може 

надавати ці послуги як в комунальній, так і в приватній лікарні. Вакцинація від 

хвороб, які не входять до календаря щеплень, є платною послугою.

У період з 01.01.2019 року по 30.06.2020 року у заклади охорони здоров'я усіх 

областей України було відвантажено 16,5 млн доз вакцин на загальну суму 530 млн 

грн.

Вакцини закуповувалися централізовано через міжнародного посередника — 

Дитячий фонд ЮНІСЕФ.

Міністерство охорони здоров'я забезпечило у кожній області доступні якісні 

вакцини для обов'язкових щеплень. Якщо у вашому медзакладі немає вакцини, ви 

можете звернутися до керівника медзакладу для з'ясування причини.

Усі ІБП в Україні транспортує логістичне підприємство «Укрвакцина». Розвезення 

по областям здійснюються відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я 

про розподіл.

Держава гарантує безперешкодний доступ громадян до проведення щеплень, 
які передбачені Національним календарем профілактичних щеплень в Україні 
[3].

Міністерство охорони здоров'я України - Регіональні департаменти. URL: moz.gov.ua/regionalni-
upravlinnja.
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Користь від щеплень полягає у найпростішому — можливості попередити 

виникнення інфекційних захворювань. Інфекційні хвороби є небезпечними через 

те, що можуть викликати ускладнення, інвалідність і навіть смерть. Вакцинація 

захищає від інфекцій, запобігає тяжкому перебігу хвороби й ускладненням — у 

випадку інфікування.

За допомогою щеплень людству вперше вдалося викорінити натуральну віспу. 

Наступні цілі — кір та поліомієліт. За даними Центру громадського здоров'я у 2020 

році в Україні не зафіксовано жодного випадку поліомієліту. Також за цей рік на 

99,5% знизилась захворюваність на кір (у порівнянні з минулим роком).

Сприятливим для подальшого зниження рівнів захворюваності є розширення 

державних гарантій у сфері обов'язкових профілактичних щеплень. Так, з 2022 

року до Національного календаря щеплень збираються включити пневмококову 

вакцину, якою щеплюватимуть дітей у віці до 1 року, а також дітей, що народилися 

раніше внесення вакцинації до Календаря щеплень, і яким не виповнилося 5 років 

на час початку вакцинації. Пневмокок є збудником захворювань бактеріємії, 

сепсису, менінгіту, пневмонії, бронхіту, гострого середнього отиту.

Вакцини захищають від надзвичайно небезпечних хвороб, які можуть призвести 

до ускладнень або смерті. Наприклад, з 1000 людей, які заразилися кором, 1 

помирає, 1 отримує ускладнення - енцефаліт, а 50 - інші тяжкі ускладнення, від 

яких страждають усе життя. Водночас випадки складних реакцій на вакцину 

трапляються з меншою імовірністю, ніж один раз на мільйон.

Міністерство охорони здоров'я України - Пацієнт має право: Як кожен українець може реалізувати 
своє право на медичні профілактичні заходи. URL: moz.gov.ua/article/health/pacient-mae-pravo-
jak-kozhen-ukrainec-mozhe-realizuvati-svoe-pravo-na-medichni-profilaktichni-zahodi. 

Центр громадського здоров'я МОЗ України - Інфекційна захворюваність населення в Україні за 8 
місяців 2019/2020 року. URL: 
www.facebook.com/phc.org.ua/photos/a.353782784746456/2276321689159213/.
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Чим більше людей будуть щеплені від більшості вакцинокерованих хвороб, тим 
більшим буде рівень колективного імунітету. Якщо 95% і більше людей мають 
імунітет проти інфекційного захворювання, воно не поширюється територією 
країни, навіть якщо буде завезене з іншої держави.
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АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ З ІМУНІЗАЦІЄЮ В ОБЛАСТЯХ: 
ХАРКІВСЬКА, ПОЛТАВСЬКА, СУМСЬКА ОБЛАСТІ

За оцінками вважається, що ситуація з кором, епідемічним паротитом, краснухою 

(надалі — КПК) і кашлюком буде мати низький ступінь керованості та високий ризик 

погіршення епідемічної ситуації [7].

Наприклад, охоплення щепленнями КПК за перші 5 місяців у порівнянні з 

показниками минулого року впало на 14%. Очікується, що під кінець року 

охоплення щепленнями досягне 68%, що на 25% менше за досягнутий торішній 

рівень щеплень.

Найчастіше мешканці Сумщини, Харківщини та Полтавщини  хворіли на кір, 

гострий вірусний гепатит В. Поодинокими випадками були захворювання на ХіБ-

інфекцію, дифтерію, краснуху та правець.

На основі кількості випадків захворювань та смертності можна говорити про те, 

наскільки та чи інша хвороба, від якої призначені щеплення, носить небезпеку в 

Україні у поточний період.

Ми з'ясували, якою була ситуація із захворюваністю та смертністю у Полтавській, 

Харківській та Сумській областях.

Міністерство охорони здоров'я України. Документи. URL: .moz.gov.ua/dokumenti_11

10

NOTA BENE! Дані за кількістю смертей від вакцинокерованих хвороб у 
Харківській та Сумській областях відсутні, оскільки смертність від інфекційних 
хвороб не виділялася окремо по кожній нозології, а враховувалася в цілому за 
класом 1 «Деякі інфекційні та паразитарні хвороби А00-В99».

Полтавська 
область

У Полтавській області зафіксовано випадки захворювань на вірусний гепатит B 

(надалі — ВГВ), кашлюк, кір, краснуха, епідемічний паротит, правець.
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Імунізаційний портрет - Полтавська область

Захворюваність і смертність від вакцинокерованих хвороб

Назва 
захворювання

2018 2019 2020 (станом на 01.06.2020 р.) 

К-сть 
захворювань

К-сть 
захворювань

К-сть 
захворювань

К-сть 
смертей

Гострий 
вірусний 
гепатит B

Правець

Епідемічний 
паротит

Краснуха

Кашлюк

Кір

43

17

532

1

2

0 0

43

441

37

1

6

1

10

11

2

42

0

0

0

0

0

0

1

Використано 
щеплень

1,5 млн доз

Найбільша 
кількість випадків

кір (1 015)

Поодинокі 
захворювання

краснуха, правець

Забезпеченість 
зафіксовано за кожною 
з обов'язкових вакцин

Забезпеченість вакцинами більше 100% за весь досліджуваний період 

зафіксували у 5 вакцин з 10. При цьому, вакцини для профілактики туберкульозу 

виявилося найбільше у відсотках до розрахованої потреби.

З-поміж усіх зареєстрованих випадків захворювань на вакцинокеровані 

хвороби зафіксована 1 смерть від правця. Це один із 8 випадків захворювання на 

правець з січня по травень 2020 року в Україні.

Більше тисячі випадків захворювань на кір зафіксували з 2018 по червень 2020 

року.

У 2018-2019 роках на території Полтавщини не зафіксовано випадків інфікування 

правцем, а за перші 5 місяців 2020 року — краснухою.

Центр громадського здоров'я МОЗ України - З початку року в Україні зареєстровано 8 випадків 
правця. URL: .phc.org.ua/news/z-pochatku-roku-v-ukraini-zareestrovano-8-vipadkiv-pravcya

Міністерство охорони здоров'я України - Захворюваність на кір знову зростає - вакцинуйте дитину 
до вересня. URL: moz.gov.ua/article/news/zahvorjuvanist-na-kir-znovu-zrostae---vakcinujte-ditinu-
do-veresnja.

12

11

13

12

13



Заклади охорони здоров'я Полтавської області були забезпечені усіма видами 

вакцин для здійснення обов'язкових профілактичних щеплень. Тут і далі у випадку 

з комбінованою вакциною для профілактики кашлюку з цільноклітинним 

компонентом, дифтерії, правця, гепатиту В та гемофільної інфекції типу В не було 

відомостей щодо забезпеченості цим ІБП у 2018 році. Причиною є те, що вакцину 

додали у перелік закупівель у листопаді 2018 року.

Харківська 
область

На Харківщині серед хвороб, від яких призначені обов'язкові щеплення, немає 

зафіксованих випадків поліомієліту та правця.

Імунізаційний портрет - Харківська область

Назва 
захворювання

2018 2019 2020 (станом на 01.06.2020 р.) 

К-сть 
захворювань

К-сть 
захворювань

К-сть 
захворювань

Дифтерія

Кашлюк

Кір

Краснуха

Гострий 
гепатит B

ХіБ-інфекція

Епідемічний 
паротит

1

7

627

0

3

240

86

4522

2

243

1

267

9

1

104

2

0

1

2

97

0

Використано 
щеплень

1,7 млн доз

Найбільша 
кількість випадків

кір (4 522)

Поодинокі 
захворювання

краснуха, дифтерія, 
ХіБ-інфекція

Забезпеченість 
зафіксовано за кожною 
з обов'язкових вакцин
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У 2019 році відсоток забезпеченості по всім видам вакцин становив 100%.

За досліджуваний період використано 1,7 млн доз усіх видів вакцин. З них 0,8 млн 

доз (найбільша частка) використано у 2019 році.

Друге місце за поширенням хвороб, від яких призначені обов'язкові щеплення — 

вірусний гепатит В: 8% від загальної кількості випадків. Поодинокими були випадки 

краснухи, дифтерії та ХіБ-інфекції. Загрозливо виглядає приріст захворюваності 

на епідемічний паротит: 97 випадків за перші 5 місяців 2020 року проти 9-ти 

минулоріч.

Серед усіх хвороб найбільше зафіксовано випадків кору у 2019 році — 4522. Це 

більше за сукупну кількість випадків захворювань іншими вакцинокерованими 

хворобами за період аналізу у Харківській області (3979 випадків). Та впродовж 

січня-травня 2020 року на Харківщині було зареєстровано лише 2 випадки кору.

У підсумку мешканці Харківської області найчастіше хворіли на кір, ХіБ-інфекцію 

та кашлюк, а випадки правця та поліомієліту не були зафіксовані.

Сумська 
область

Для Сумської області характерним є те, що за жодною з хвороб, від яких 

призначені щеплення, за 1 рік не було зафіксовано більше 100 випадків. У 

Харківській та Полтавській областях у порівнянні із Сумською було у 5 та більше 

разів виявлених випадків захворювань на кір. На Сумщині показник вакцинації від 

кору вищий, ніж загальний по Україні.

Сумська обласна державна адміністрація - На Сумщині 
показник вакцинації від кору є вищим, ніж у середньому по 
Україні. URL: .sm.gov.ua/uk/arkhiv1/19566-dsns.html

14

13

14



Імунізаційний портрет - Сумська область

Захворюваність і смертність від вакцинокерованих хвороб

Назва 
захворювання

2018 2019 2020 (станом на 01.06.2020 р.) 

К-сть 
захворювань

К-сть 
захворювань

К-сть 
захворювань

Кашлюк

Паротит

Краснуха

Кір

14

2

95

27 23

61

19

2

8

1

-

0

Використано 
щеплень

0,9 млн доз

Найбільша 
кількість випадків

кір (95)

Поодинокі 
захворювання

краснуха

Забезпеченість 
зафіксовано за кожною 
з обов'язкових вакцин

Забезпеченість вакциною для профілактики гепатиту В у 2019 році та вакциною 

КПК 2018 року утричі перевищила розрахований рівень потреби у ІБП.

Минулого року зафіксовано на 36% менше випадків кору, аніж у 2018 році. 

Поодинокими можна назвати випадки захворюваності на кашлюк — по двоє 

хворих у 2018 та 2019 роках.

Забезпеченість ІБП на Сумщині переважно була вищою за 50%. Винятками була 

забезпеченість на вакцину для профілактики дифтерії та правця у 2020 році та на 

комбіновану вакцину для профілактики кашлюку з цільноклітинним кашлюковим 

компонентом, дифтерії, правця, гепатиту В та ХіБ.

Всього використано 0,9 млн доз вакцин. З них найбільше (0,4 млн доз) традиційно, 

як і для інших областей, використали у 2019 році.

Не було відомостей про підтверджені випадки захворювання на гепатит В, 

дифтерію, правець, поліомієліт, ХіБ-інфекцію.
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ВИСНОВКИ

Невиконання державних програм з імунопрофілактики з початку 2008 року в 

частині фінансів та охоплення щепленнями призвели до утворення прошарку 

невакцинованого населення. Рівень довіри громадян до державної політики 

забезпечує «зворотну віддачу», у вигляді міфів про шкоду від щеплень.

За підсумками проведеного дослідження вдалося виокремити три блокові 

частини, які доводять ефективність вакцинації як єдиного способу превенції 

вакцинокерованих захворювань.

Серед існуючих проблем-перешкод для більшого охоплення щепленнями 

населення виокремлено інформаційні (викривлення інформації ЗМІ, глибинні 

фейки) та логічно-структурні (неправильне трактування та встановлення 

взаємозв'язків між введенням вакцини та несприятливими наслідками для 

організму).

Доведеність безпечності вакцин підтверджується наведеними в розділах 

матеріалами фахових наукових статей, базованих на дослідженнях, публікаціях 

ВООЗ та МОЗ.

Доступність вакцин закріплена на нормативному рівні у Національному 

календарі профілактичних щеплень.

Корисність щеплень полягає у підвищенні колективного імунітету нації, зменшення 

кількості хворих та померлих, викоріненні вакцинокерованих захворювань.

Відсутність базового закону щодо імунопрофілактики не знімає відповідальності 

як з боку держави так з боку громадян щодо дотримання вимог норм законів «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» і «Про 

захист населення від інфекційних хвороб» та реалізації Стратегії розвитку 

національної програми імунопрофілактики та захисту населення від 

вакцинокерованих інфекцій.

Таким чином, необхідно поділяти сфери відповідальності на 2 центри: держава 

опікується організаційно-правовими питаннями та забезпечує всі належні умови 

для проведення імунізації, люди ж дотримуються графіку в календарі обов'язкових 

профілактичних щеплень.
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ПРОПОЗИЦІЇ

Пропозиція 2: Зробити публічно доступною таблицю наявності вакцин в 

областях України, здійснювати її оновлення відповідно до змінюваної 

інформації по надходженням та витратам імунобіологічних препаратів.

Кому: МОЗ України

Пропозиція 1: Розробити та прийняти закон «Про імунопрофілактику»

Очікуваний ефект: Відкриття публічної таблиці є можливістю для людей 

перевірити наявність тієї чи іншої вакцини у своєму регіоні.

Кому: Верховна Рада України

Пропозиція 3: Внести в Національний перелік лікарських засобів, які можуть 

бути закуплені за кошти місцевих бюджетів і розширити практику закупівлі 

вакцин та проведення щеплень рекомендованими (поза календарем) 

МОЗом, наприклад від ротавірусної, папіломавірусної інфекцій, гепатиту А, 

грипу та інших.

Очікуваний ефект: Закупівля позакалендарних вакцин убезпечить осіб, які 

перебувають у групах підвищеного ризику (лікарі, вагітні, педагоги, люди 

похилого віку, діти) від можливих тяжких наслідків, які можуть наставати при 

захворюванні на вакцинокеровані хвороби.

Очікуваний ефект: Створення базового закону дозволить унормувати 

поняття імунопрофілактики як невід'ємної складової громадського здоров'я 

українців, захистивши право останніх на ведення здорового і безпечного 

способу життя. Водночас у законі можливо передбачити заходи по 

стимулюванню до вакцинації, замість того, аби йти шляхом встановлення 

обмежень та заборон.

Кому: МОЗ, органам місцевого самоврядування

Пропозиція 5: Оновити обладнання для виконання умов «холодового 

ланцюга» при взаємодії з ІБП

Очікуваний ефект: Електронний сертифікат щеплень може стати 

інформацією з базою даних пацієнтів щодо проходження ними обов'язкових 

профілактичних щеплень. Додатково можна передбачити графу для 

відміток щодо рекомендованих позакалендарних щеплень. Відповідно це 

дозволить знизити ризики корупції в медичних закладах через купівлю 

заповнених паперових карт профілактичних щеплень.

Пропозиція 4: Ініціювати створення відкритого електронного сертифікату 

щеплень пацієнта

Кому: МОЗ України, ДП «Укрвакцина»

Кому: МОЗ України, ЦГЗ України
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Пропозиція 6: Організувати, де це можливо, виїзні мобільні бригади 

вакцинації

Очікуваний ефект: Виїзна вакцинація стане доступнішою для людей, які в 

силу тих чи інших обставин не можуть або ж не бажають йти до медичного 

закладу за щепленням. З доступністю прийде і більше охоплення 

щепленнями.

Очікуваний ефект: Нове обладнання для зберігання, перевезення та 

використання імунобіологічних препаратів дозволить не порушувати 

заявлені виробником терміни придатності та ступінь ефективності вакцин.

Кому: керівникам медичних закладів, у яких проводять обов'язкові 

профілактичні щеплення

Кому: Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

роботодавці

Кому: МОЗ, ЦГЗ України, обласні ЦГЗ

Пропозиція 8: Стимулювати населення до проходження повної імунізації 

згідно з Національним календарем профілактичних щеплень

Пропозиція 7: У місцях виникнення спалахів вакцинокерованих хвороб 

організовувати невідкладні раунди додаткової вакцинації

Очікуваний ефект: Запровадження додаткових стимулів до проведення 

щеплень як на державному, так і на місцевому рівні допомогатиме збільшити 

охоплення щепленнями та сприяти формуванню колективного імунітету у 

громадян.

Очікуваний ефект: При виникненні спалаху вакцинокерованої хвороби на 

певній території організація невідкладних заходів з імунізації попередить 

розповсюдження захворювання.
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ДОДАТОК А 
«МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ»

Мета дослідження зумовила виконання наступних завдань:

Мета дослідження: проведення аналізу аргументів щодо потенційної користі чи 

шкоди від вакцинації, перевірки їх фактами та висування пропозицій для 

покращення ситуації з імунізацією в Україні.

3.   Проаналізувати правові та фінансові гарантії держави та органів місцевого 

самоврядування у сфері імунізації, зокрема можливості закупляти 

рекомендовані Міністерством охорони здоров'я України вакцини вразливим 

групам населення коштами місцевих бюджетів.

Актуальність тематики обумовлена важливістю профілактики як єдиного засобу 

запобігання захворювання на вакцинокеровані хвороби.

Дані для проведення дослідження отримані шляхом подання запитів на 

інформацію до розпорядників — Центру громадського здоров'я, Міністерства 

охорони здоров'я України, державного підприємства «Укрвакцина», органів 

місцевого самоврядування, обласних лабораторних центрів.

Здійснено нормативний аналіз актів та документів, які регулюють організаційне 

та фінансове забезпечення виконання заходів з імунопрофілактики та захисту 

населення від вакцинокерованих хвороб за допомогою SMART-критеріїв.

2.   Виміряти безпечність та потенційну небезпеку від щеплення шляхом аналізу 

складових процесу вакцинації;

1.    З'ясувати стан охоплення обов'язковими щепленнями в Україні;

Дослідження географічно охоплює усю Україну та зокрема територію 

Харківської, Сумської та Полтавської областей. Останні три знаходяться у фокусі 

дослідження завдяки спільній просторовій орієнтованості, показниками 

охоплення обов'язковими профілактичними щепленнями.

Для проведення статистичного аналізу використовували дані щодо:

џ наявності ІБП у закладах охорони здоров'я областей;

џ рівня охоплення щепленнями населення за кожною з обов'язкових вакцин;

џ випадків захворюваності та смертності від вакцинокерованих хвороб.

џ кількості використаних доз;
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