МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.08.2014 № 551
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
за №1237/26014
від 13.10.2014

Про удосконалення проведення
профілактичних щеплень в Україні
Відповідно до статті 27 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення", статей 1 та 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та Закону України
"Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних
хвороб на 2009 – 2015 роки", з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України та
попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до підпунктів 1.1 – 1.3 пункту 1 наказу МОЗ України від 16 вересня 2011 року № 595 "Про
порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імуC
нобіологічних препаратів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за
№1159/19897, виклавши їх у такій редакції:
"1) Календар профілактичних щеплень в Україні, що додається;
2) Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, що додається;
3) Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, що додається.".
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань
охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити
неухильне проведення на підпорядкованих адміністративних територіях профілактичних щеплень
відповідно до затверджених цим наказом актів та належний їх облік у закладах охорони здоров'я.
3. Департаменту медичної допомоги (А. Терещенко) забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату
В. Лазоришинця.
Міністр
О. МУСІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
16 вересня 2011 року № 595
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 11 серпня 2014 року № 551)

КАЛЕНДАР ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ
В УКРАЇНІ

I. Загальні положення
1. Календар профілактичних щеплень в Україні
(далі — Календар) — нормативноCправовий акт центC
рального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони здоC
ров'я, яким встановлюються перелік обов'язкових

профілактичних щеплень та оптимальні строки їх
проведення.
Цей Календар включає обов’язкові профілактичні
щеплення з метою запобігання захворюванням на
дифтерію, кашлюк, кір, поліомієліт, правець, туберкуC
льоз.
Інші обов’язкові щеплення встановлюються відпоC
відно до цього Календаря для груп населення: за віком;
щеплення дітей з порушенням цього Календаря; щепC
лення ВІЛCінфікованих осіб; за станом здоров’я; щепC
лення дітей після алло/аутоCТСГК (трансплантація
стовбурових гемопоетичних клітин); щеплення на енC
демічних і ензоотичних територіях та за епідемічними
показаннями.
2. Обов’язковим профілактичним щепленням для
запобігання поширенню інших інфекційних захворюC
вань підлягають окремі категорії працівників у зв’язку
з особливостями виробництва або виконуваної ними
роботи.
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3. У разі загрози виникнення особливо небезпечної
інфекційної хвороби або масового поширення небезC
печної інфекційної хвороби на відповідних територіях
та об’єктах можуть проводитися обов’язкові профілакC
тичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби.
4. З метою специфічної профілактики інфекційних
хвороб особи, які бажають зробити щеплення, щодо
яких існують зареєстровані в Україні медичні імуC
нобіологічні препарати, можуть зробити такі щепленC
ня за направленням лікаря.
5. У цьому Календарі основні терміни вживаються в
таких значеннях: вакцинація (щеплення, імунізаC
ція) — створення штучного імунітету в людини до певC
них інфекційних хвороб шляхом введення вакцини,
анатоксину чи імуноглобуліну;

медичні імунобіологічні препарати, вакцини, анаC
токсини, імуноглобуліни, сироватки, бактеріофаги,
інші лікарські засоби, що застосовуються в медичній
практиці з метою специфічної профілактики інфекC
ційних хвороб;
первинний вакцинальний комплекс — курс профіC
лактичних щеплень, необхідний для створення базоC
вого імунітету проти певних інфекційних хвороб;
ревакцинація — повторне введення вакцини чи анаC
токсину з метою підтримання штучного імунітету в
людини до певних інфекційних хвороб.
6. За наявності зареєстрованих комбінованих вакC
цин, до складу яких входять антигени, для профілакC
тики інфекцій, визначених цим Календарем, вакциC
нація проводиться комбінованими вакцинами.

1. ɓɟɩɥɟɧɧɹ ɡɚ ɜɿɤɨɦ

ІІ. Порядок проведення щеплень
1. Щеплення за віком

ȼɿɤ
1 ɞɟɧɶ
3-5 ɞɧɿɜ

Ƚɟɩɚɬɢɬɭ ȼ2
Ɍɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ1

1 ɦɿɫɹɰɶ

Ƚɟɩɚɬɢɬɭ ȼ2

2 ɦɿɫɹɰɿ
4 ɦɿɫɹɰɿ
6
ɦɿɫɹɰɿɜ

ɓɟɩɥɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢ

Ƚɟɩɚɬɢɬɭ ȼ2

Ⱦɢɮɬɟɪɿʀ, ɤɚɲɥɸɤɭ,
ɩɪɚɜɰɹ3
Ⱦɢɮɬɟɪɿʀ, ɤɚɲɥɸɤɭ,
ɩɪɚɜɰɹ3
Ⱦɢɮɬɟɪɿʀ, ɤɚɲɥɸɤɭ,
ɩɪɚɜɰɹ3

ɉɨɥɿɨɦɿɽɥɿɬɭ4
ɉɨɥɿɨɦɿɽɥɿɬɭ4
ɉɨɥɿɨɦɿɽɥɿɬɭ4

12
ɦɿɫɹɰɿɜ

Ƚɟɦɨɮɿɥɶɧɨʀ
ɿɧɮɟɤɰɿʀ5

18
ɦɿɫɹɰɿɜ

Ⱦɢɮɬɟɪɿʀ, ɤɚɲɥɸɤɭ,
ɩɪɚɜɰɹ3

ɉɨɥɿɨɦɿɽɥɿɬɭ4

6 ɪɨɤɿɜ

Ⱦɢɮɬɟɪɿʀ,
ɩɪɚɜɰɹ3

ɉɨɥɿɨɦɿɽɥɿɬɭ4

7 ɪɨɤɿɜ

26 ɪɨɤɿɜ

Ʉɨɪɭ,
ɤɪɚɫɧɭɯɢ,
ɩɚɪɨɬɢɬɭ6

ɉɨɥɿɨɦɿɽɥɿɬɭ4
Ⱦɢɮɬɟɪɿʀ,
ɩɪɚɜɰɹ3
Ⱦɢɮɬɟɪɿʀ,
ɩɪɚɜɰɹ3
(ɧɚɞɚɥɿ í ɤɨɠɧɿ 10
ɪɨɤɿɜ)

1Щепленню для профілактики туберкульозу підлягають

усі новонароджені діти, що не мають до цього протипокаC
зань. Вакцинація проводиться на 3C5Cту добу життя дитиC
ни (не раніше 48Cї години після народження) вакциною
для профілактики туберкульозу (далі — БЦЖ). НедоношеC
них дітей щеплюють після досягнення дитиною маси тіла
>2500 г. Щеплення для профілактики туберкульозу не проC
водять в один день з іншими щепленнями. Діти, які не буC
ли щеплені в пологовому стаціонарі, підлягають обов’язC
ковій вакцинації в закладах охорони здоров’я.
Дітям, яким не виповнилося два місяці, щеплення проти
туберкульозу проводяться без попередньої проби Манту.
Після двомісячного віку перед виконанням щеплення диC
тині слід провести пробу Манту. Щеплення проводиться
при негативному результаті проби.
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Ʉɨɪɭ,
ɤɪɚɫɧɭɯɢ,
ɩɚɪɨɬɢɬɭ6

Ɍɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ1

14 ɪɨɤɿɜ
16 ɪɨɤɿɜ

Ƚɟɦɨɮɿɥɶɧɨʀ
ɿɧɮɟɤɰɿʀ5
Ƚɟɦɨɮɿɥɶɧɨʀ
ɿɧɮɟɤɰɿʀ5

Діти, щеплені БЦЖ, у яких не сформувався рубчик, проC
те є достовірне підтвердження проведення щеплення, не
підлягають повторній вакцинації.
Ревакцинації проти туберкульозу підлягають діти віком
7 років, не інфіковані мікобактеріями туберкульозу (МБТ)
та з негативним результатом проби Манту. Ревакцинація
проводиться вакциною БЦЖ.
2Вакцинації для профілактики гепатиту В підлягають
усі новонароджені. Для вакцинації дітей використовується
вакцина за схемою: 0 (перша доба)–1–6 місяців життя диC
тини.
Якщо мати новонародженого HBsAg «–» (негативна), що
документально підтверджено, вакцинацію дитини можливо
розпочати протягом перших місяців життя або одночасно зі

щепленням проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту.
У разі поєднання імунізації зі щепленням проти кашлюку,
дифтерії, правця, поліомієліту рекомендуються схеми:
2–4–6–18 місяців життя або 2–4–9 місяців життя.
Новонародженим з масою тіла < 2000 г, що народилися
від HBsAg «–» (негативних) матерів, вакцинація проводитьC
ся при досягненні дитиною ваги 2000 г або при досягненні
віку 1 місяць.
Якщо новонароджена дитина у тяжкому стані, то її
імунізацію слід проводити після покращення стану перед
випискою дитини з лікарні.
Якщо мати новонародженого HBsAg «+» (позитивна), диC
тині роблять щеплення за схемою: 0 (перша доба)–1–6
місяців життя дитини. Перша доза вакцини вводиться в
перші 12 годин життя дитини незалежно від маси тіла. РаC
зом з вакцинацією, але не пізніше 1Cго тижня життя, в іншу
ділянку тіла рекомендовано вводити специфічний імуноC
глобулін проти гепатиту В з розрахунку 40 МО/кг маси тіла
та не менше 100 МО. Якщо маса новонародженої дитини
<2000 г, то вакцинація проводиться обов’язково, але введеC
на доза вакцини не зараховується як доза первинної
імунізації; після досягнення дитиною віку 1 місяць вакциC
нація має бути проведена серією із трьох введень вакцин
0–1–6 (0 – дата першого введення вакцини, мінімальний
інтервал між першим та другим щепленнями — 1 місяць,
між другим та третім щепленнями — 5 місяців).
Якщо в матері новонародженої дитини невизначений
HBsAg статус, щеплення дитини проводиться обов’язково
в перші 12 годин життя з одночасним дослідженням стаC
тусу матері за HBsAg. У разі отримання позитивного реC
зультату в матері профілактика гепатиту В проводиться,
як у випадку щеплення дитини, народженої від HBsAg «+»
(позитивної) матері.
Не слід повторно розпочинати серію вакцинації, якщо
була пропущена доза вакцини, незалежно від того, скільки
часу минуло. Необхідно ввести дози вакцини, яких не висC
тачає, за графіком з дотриманням мінімальних інтервалів
(абзац 3 глави 2 цього розділу).
3Щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашC
люку проводяться за віком: у 2 місяці (перше щеплення), у
4 місяці (друге щеплення), у 6 місяців (третє щеплення) та
у 18 місяців (четверте щеплення).
Для вакцинації дітей проти кашлюку на першому році
життя можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярC
ним (далі – АаКДП), так і з цільноклітинним (далі — АКДП)
кашлюковим компонентом.
Перенесений кашлюк в анамнезі не є протипоказанням
до вакцинації проти цієї хвороби.
Щеплення проти кашлюку проводиться дітям до 6 років
11 місяців 29 днів.
Ревакцинацію проти дифтерії та правця у 6 років провоC
дять анатоксином дифтерійноCправцевим (далі — АДП),
наступну у 16 років — анатоксином дифтерійноCправцеC
вим зі зменшеним вмістом антигену (далі — АДПCМ).
Першу планову ревакцинацію дорослих за віком та
епідпоказаннями, які раніше були щеплені, проводять
АДПCМ у віці 26 років з подальшою плановою ревакциC
нацією АДПCМ з мінімальним інтервалом 10 років від попеC
реднього щеплення АДПCМ.
Особливості вакцинації дітей проти кашлюку, дифтерії
та правця, що не отримали щеплення за віком, наведено в
главі 2 цього розділу.
Екстрена профілактика правця не впливає на проведенC
ня планової імунізації.
4Вакцинація дітей для профілактики поліомієліту проC

водиться за віком 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6
років та 14 років.

Інактивована вакцина для профілактики поліомієліту
(далі — ІПВ) застосовується для перших двох щеплень, а
при протипоказаннях до введення оральної поліомієлітної
вакцини (далі — ОПВ) — для всіх наступних щеплень за
цим Календарем.
Вакцина ОПВ застосовується для 3–6Cго щеплень (щепC
лення за віком — 6 місяців, 18 місяців, 6 років та 14 років)
за відсутності протипоказань до ОПВ.
Вакцина ІПВ може бути застосована для 3.6Cго щеплень
як окремо, так і в складі комбінованих вакцин.
Дітям, які перебувають у сімейному оточенні, дитячих
закладах закритого типу з ВІЛCінфікованими або з особаC
ми, яким протипоказано введення ОПВ, щеплення провоC
диться виключно ІПВCвакциною.
Особливості вакцинації дітей проти поліомієліту, що не
отримали щеплення за віком, наведено в главі 2 цього
розділу.
5Вакцинація дітей для профілактики інфекції, спричиC

неної паличкою Haemophilus influenzae типу b (далі — HibC
інфекція), може проводитись моновакцинами та комбіноC
ваними вакцинами, що містять HibCкомпонент.
Щеплення для профілактики HibCінфекції слід проводиC
ти за схемою 2–4–12 місяців.
Вакцинація проводиться дітям до 4 років 11 місяців 29
днів. У старшому віці вакцинація проти HibCінфекції проC
водиться лише особам з групи ризику відповідно до глави
4 цього розділу.
Особливості вакцинації для профілактики HibCінфекції у
дітей, що не отримали щеплення за віком, наведено в главі
2 цього розділу.
6Вакцинація дітей для профілактики кору, епідемічного
паротиту та краснухи проводиться у віці 12 місяців. Друге
щеплення — у віці 6 років.
Перенесене захворювання на кір, епідемічний паротит
чи краснуху не є протипоказанням до щеплення.
Особливості вакцинації дітей проти вказаних інфекцій з
порушенням цього Календаря наведено в главі 2 цього
розділу. Особливості вакцинації осіб, старших 18 років, що
не отримали щеплення за віком, наведено в розділах ІІІ та
IV цього Календаря.

2. Щеплення дітей
з порушенням Календаря
При вирішенні питання про щеплення дітей з поC
рушенням цього Календаря необхідно проводити
вакцинацію з дотриманням мінімальних інтерC
валів.
Не слід розпочинати серію вакцинації спочатку,
якщо була пропущена доза, незалежно відтого,
скільки часу минуло. Необхідно ввести дози, яких
не вистачає, за графіком з дотриманням мінімальC
них інтервалів.
Мінімальний інтервал — інтервал, який допусC
кається до введення вакцини/анатоксину проти
однієї і тієї самої інфекції особам з порушенням цьоC
го Календаря. Введення чергової дози вакциC
ни/анатоксину з меншим, ніж мінімальний, інтерC
валом не зараховується. При виборі схеми вакциC
нації необхідно керуватися інструкцією виробника
про застосування вакцини/анатоксину.

3

Для дітей віком від 2 місяців до 6 років 11 місяців 29 днів

ȼɚɤɰɢɧɢ,
ɚɧɚɬɨɤɫɢɧɢ

Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɦɿɠ ɞɨɡɚɦɢ
1í2-ɚ ɞɨɡɢ
2í3-ɹ ɞɨɡɢ

ȺɄȾɉ1,
1 ɦɿɫɹɰɶ
1
ȺɚɄȾɉ
ȺȾɉ
1 ɦɿɫɹɰɶ
ɉɪɨɬɢ
1 ɦɿɫɹɰɶ
2
ɩɨɥɿɨɦɿɽɥɿɬɭ
ɉɪɨɬɢ
1 ɦɿɫɹɰɶ
3
ɝɟɩɚɬɢɬɭ ȼ
ɉɪɨɬɢ ɤɨɪɭ,
1 ɦɿɫɹɰɶ
ɩɚɪɨɬɢɬɭ,
ɤɪɚɫɧɭɯɢ4
Hib-ɜɚɤɰɢɧɚ5 1 ɦɿɫɹɰɶ,
2-ɚ ɞɨɡɚ ɧɟ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ
1-ɭ ɞɨɡɭ ɜɜɟɞɟɧɨ ɭ ɜɿɰɿ ɜɿɞ
12 ɦɿɫɹɰɿɜ ɞɨ 4 ɪɨɤɿɜ 11
ɦɿɫɹɰɿɜ 29 ɞɧɿɜ

3í4-ɚ
ɞɨɡɢ
6
ɦɿɫɹɰɿɜ

1 ɦɿɫɹɰɶ
9 ɦɿɫɹɰɿɜ
1 ɦɿɫɹɰɶ

6
ɦɿɫɹɰɿɜ

1 ɦɿɫɹɰɶ

6 ɦɿɫɹɰɿɜ,
3-ɹ ɞɨɡɚ ɧɟ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ
2-ɭ ɞɨɡɭ ɜɜɟɞɟɧɨ ɭ ɜɿɰɿ ɜɿɞ
12 ɦɿɫɹɰɿɜ ɞɨ 4 ɪɨɤɿɜ 11
ɦɿɫɹɰɿɜ 29 ɞɧɿɜ

Для
дітейɜɿɤɨɦ
вікомɜɿɞ
від 7 до
2929
днів
Ⱦɥɹ
ɞɿɬɟɣ
ɞɨ17
17років
ɪɨɤɿɜ1111місяців
ɦɿɫɹɰɿɜ
ɞɧɿɜ

ȼɚɤɰɢɧɢ,
ɚɧɚɬɨɤɫɢɧɢ
ȺȾɉ-Ɇ6
ɉɪɨɬɢ ɤɨɪɭ,
ɩɚɪɨɬɢɬɭ,
ɤɪɚɫɧɭɯɢ
ɉɪɨɬɢ ɝɟɩɚɬɢɬɭ
ȼ3
ɉɪɨɬɢ
ɩɨɥɿɨɦɿɽɥɿɬɭ2

Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɦɿɠ ɞɨɡɚɦɢ
1í2-ɚ ɞɨɡɢ
2í3-ɹ ɞɨɡɢ
1 ɦɿɫɹɰɶ
6 ɦɿɫɹɰɿɜ
1 ɦɿɫɹɰɶ
1 ɦɿɫɹɰɶ

1 ɦɿɫɹɰɶ

1 ɦɿɫɹɰɶ

1 ɦɿɫɹɰɶ

3í4-ɚ ɞɨɡɢ

6 ɦɿɫɹɰɿɜ

1
1Вакцина АаКДП та АКДП використовується для щепленC

ня дітей до 6 років 11 місяців 29 днів.
Щеплення дітей до 7 років з порушенням цього Календаря
призначаються лікарем з такого розрахунку, щоб дитина
встигла одержати чотириразове щеплення проти кашлюку

Для проведення першого та другого щеплення незалежно
від віку використовується інактивована вакцина проти
поліомієліту.
Особам, старшим 18 років, вакцинація проводиться за
епідемічними показаннями.

до 6 років 11 місяців 29 днів. У разі неможливості отримати 4
дози вакцини проти кашлюку дитиною до 6 років 11 місяців

3Якщо дитина не отримала першу дозу вакцини проти геC

29 днів вводять стільки доз, скільки дитина встигне отримаC

патиту В у пологовому стаціонарі або родопомічному закладі,

ти до виповнення їй зазначеного віку.

вакцинація проводиться в амбулаторних закладах охорони
здоров’я в будьCякому віці (лише для дітей, народжених почиC

2Якщо остання доза вакцинального комплексу (перша реC

наючи з 2002 року).

вакцинація) проти поліомієліту збігається з віком проведення

Якщо вакцинація розпочинається пізніше 2Cх місяців

ревакцинації в 6 років або 14 років, перша ревакцинація заC

життя дитини з використанням комбінованих вакцин, до

раховується як ревакцинація за віком у 6 років або в 14 років.

складу яких входить вакцина проти гепатиту В, щеплення

Щеплення дітей з порушенням цього Календаря призначаC

плануються з урахуванням мінімального інтервалу між

ються лікарем з такого розрахунку, щоб дитина встигла одерC

дозами. Вакцинація проти гепатиту В вважається заверC

жати чотириразове щеплення проти поліомієліту до 17 років

шеною при отриманні особою щонайменше трьох щепC

11 місяців 29 днів. У разі неможливості отримати 4 дози вакC

лень.

цини проти поліомієліту дитиною до 17 років 11 місяців 29

Діти, які не були раніше щеплені проти гепатиту В, поC

днів вводять стільки доз, скільки дитина встигне отримати до

винні отримати повний вакцинальний комплекс до 12C

виповнення їй зазначеного віку.

річного віку.

4

4 Дітям, що не були вакциновані проти кору, паротиту

чи краснухи за віком у 12 місяців та в 6 років, щепленC

групи ризику відповідно до положень глави 4 цього
розділу.

ня починають робити у будьCякому віці до 17 років 11
місяців 29 днів. Дитина має отримати дві дози з дотриC
манням між ними мінімального інтервалу введення.

6 Дітям, старшим 7 років, та дорослим, які раніше не були

щеплені або не мають даних щодо вакцинації, проводять
щеплення АДПCМ триразово. Ревакцинація дітей віком 15 –

5 Вакцинація проти HibCінфекції проводиться дітям

18 років, які отримують щеплення поза цим Календарем,

до 4 років 11 місяців 29 днів. У старшому віці вакциC

здійснюється з мінімальним інтервалом у 3 роки після осC

нація проти HibCінфекції проводиться лише особам з

таннього щеплення для профілактики дифтерії та правця.

При проведенні щеплень із застосуванням окремих вакцин або анатоксинів для профілактики
різних інфекційних хвороб необхідно дотримуватися таких особливостей їх введення:

ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɞɥɹ
Ɇɨɠɥɢɜɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ
ɳɟɩɥɟɧɧɹ
2 ɿɧɚɤɬɢɜɨɜɚɧɢɯ ɜɚɤɰɢɧ ɬɚ/ɚɛɨ ȼɚɤɰɢɧɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɚɧɚɬɨɤɫɢɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ
ɚɧɚɬɨɤɫɢɧɿɜ
ɜɜɟɞɟɧɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜ ɪɿɡɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɬɿɥɚ ɚɛɨ ɡ
ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɿɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɦɿɠ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɞɨɡ
ɀɢɜɿ ɜɚɤɰɢɧɢ + ɿɧɚɤɬɢɜɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɪɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɤɰɢɧɢ ɚɛɨ ɚɧɚɬɨɤɫɢɧɢ
2
ɠɢɜɢɯ
ɜɚɤɰɢɧ
ɞɥɹ ȼɚɤɰɢɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɜɟɞɟɧɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜ
ɩɚɪɟɧɬɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ (ɤɪɿɦ ɪɿɡɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɬɿɥɚ ɚɛɨ ɡ ɿɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɧɟ
Ȼɐɀ)
ɦɟɧɲɟ 1 ɦɿɫɹɰɹ
Ʉɨɦɛɿɧɚɰɿɹ ɜɚɤɰɢɧɢ Ȼɐɀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɓɟɩɥɟɧɧɹ ɜɚɤɰɢɧɨɸ Ȼɐɀ ɧɟ ɪɨɛɥɹɬɶ ɜ
ɜɚɤɰɢɧɚɦɢ
ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɚɤɰɢɧɚɦɢ.
ȱɧɲɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɳɟɩɥɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ
ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡ ɿɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1 ɦɿɫɹɰɹ ɞɨ
ɚɛɨ ɩɿɫɥɹ ɳɟɩɥɟɧɧɹ ɜɚɤɰɢɧɨɸ Ȼɐɀ (ɤɪɿɦ
ɜɚɤɰɢɧɚɰɿʀ ɩɪɨɬɢ ɝɟɩɚɬɢɬɭ ȼ)
За потреби лікар має право ввести всі вакциC
ни/анатоксини, що показані за цим Календарем
(крім БЦЖ), за одне відвідування особою закладу
охорони здоров’я. Ін’єкції можна робити в різні
ділянки тіла за умови, що це не суперечить

інструкції про застосування конкретної вакциC
ни/анатоксину. В іншому випадку лікар планує
такі щеплення з урахуванням мінімальних інтерC
валів між введенням вакцин/анатоксинів.

3. Щеплення ВІЛFінфікованих осіб

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɳɟɩɥɟɧɶ
1
Ⱦɢɬɢɧɚ,
ɧɚɪɨɞɠɟɧɚ Ɉɉȼ ,
Ȼɐɀ,
ɤɿɪ, ɇɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ
ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɨɸ
ɦɚɬɿɪ’ɸ ɟɩɿɞɩɚɪɨɬɢɬ, ɤɪɚɫɧɭɯɚ
ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ
ȼȱɅ(Z20.6; R75), – ȼȱɅ-ɫɬɚɬɭɫ
ɫɬɚɬɭɫɭ
ɞɢɬɢɧɢ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ
ȱɧɚɤɬɢɜɨɜɚɧɿ
ɜɚɤɰɢɧɢ, Ɂɚ
ɰɢɦ
ɚɧɚɬɨɤɫɢɧɢ
Ʉɚɥɟɧɞɚɪɟɦ
Ȼɟɡɫɢɦɩɬɨɦɧɟ ɧɨɫɿɣɫɬɜɨ ȼȱɅ Ɉɉȼ1, Ȼɐɀ
ɇɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ
(Z21) ɚɛɨ ɤɥɿɧɿɱɧɿ ɫɬɚɞɿʀ ȱ ɬɚ ȱɧɲɿ ɜɚɤɰɢɧɢ, ɚɧɚɬɨɤɫɢɧɢ Ɂɚ
ɰɢɦ
ɡɚ
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ
ȱȱ2
Ʉɚɥɟɧɞɚɪɟɦ
ɿɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɿʀ ɚɛɨ ɡ ɥɟɝɤɨɸ
ɿɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɿɽɸ3
Ʉɥɿɧɿɱɧɿ ɫɬɚɞɿʀ2 ȱȱȱ ɬɚ IV ɿɡ ȼɚɤɰɢɧɚɰɿɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ4
ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɚɠɤɨɸ ɬɚ ɜɚɠɤɨɸ
ɿɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɿɽɸ3
1 Вакцинація ОПВ замінюється на ІПВ протягом періоду

1
ɿ ОПВ не призначається
ɿ
щеплення за цим Календарем.
члеC
нам сім’ї ВІЛCінфікованого та особам, що доглядають за ним.

2 Клінічна класифікація ВІЛCінфекції у дітей (ВООЗ, 2005 рік).

ȼɚɤɰɢɧɢ

3 Імунологічні категорії ВІЛCінфекції у дітей.

ɿ

4Дітей з клінічними стадіями ІІІ та ІV, у яких під впливом

АРТ рівень СD4Cлімфоцитів відновився, вакцинують, як
дітей з клінічними стадіями І, ІІ.

5

ȱɦɭɧɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ
(ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ CD4 + ɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ)
ɇɟɦɚɽ ɿɫɬɨɬɧɨʀ ɿɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɿʀ
Ʌɟɝɤɚ ɿɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɿɹ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɚɠɤɚ ɿɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɿɹ
ȼɚɠɤɚ ɿɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɿɹ

ɞɨ 12 ɦɿɫɹɰɿɜ

ȼɿɤ
13-59 ɦɿɫɹɰɿɜ

35 %

25 %

500/ɦɦ3

25-34 %
20-24 %
<20 %

20-24 %
15-19 %
<15 %

350-499/ɦɦ3
200-349/ɦɦ3
<200/ɦɦ3

Щеплення проводяться в амбулаторноCполікліC
нічних або лікувальноCпрофілактичних закладах
охорони здоров’я.
Пасивна імунопрофілактика осіб з ВІЛ/СНІДом преC
паратами імуноглобулінів проводиться за епідемічниC
ми показаннями обов’язково незалежно від попередC
ньо проведеної активної імунопрофілактики.
Особи з ВІЛCінфекцією підлягають обов’язковому
додатковому щепленню, що передбачено в главі 4
цього розділу.

5 ɪɨɤɿɜ ɚɛɨ
ɫɬɚɪɲɟ

4. Щеплення за станом здоров’я
Щеплення за станом здоров’я пацієнтів з високим
ризиком виникнення та тяжким перебігом інфекC
цій, вакцинації для профілактики яких не передбаC
чені в главі 1 цього розділу, є обов’язковими в медичC
ному супроводі таких осіб.

Схема щеплення осіб за станом здоров’я

ɓɟɩɥɟɧɧɹ ɋɯɟɦɚ
ɩɪɨɬɢ
ɳɟɩɥɟɧɧɹ,
ɜɚɤɰɢɧɢ
/ɚɧɚɬɨɤɫɢɧɢ
Ƚɪɢɩɭ
ɓɨɪɨɤɭ.
Ⱦɨɡɜɨɥɟɧɚ ɞɥɹ
ɳɟɩɥɟɧɧɹ ɞɿɬɹɦ
ɡ 6-ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ

ɉɟɪɟɥɿɤ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɉɪɢɦɿɬɤɚ
ɜɢɫɨɤɢɣ
ɪɢɡɢɤ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ ɬɚ ɬɹɠɤɢɣ ɩɟɪɟɛɿɝ
ɿɧɮɟɤɰɿɣ
ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɝɥɚɜɢ 3
ɪɨɡɞɿɥɭ
ɐɭɤɪɨɜɢɣ ɞɿɚɛɟɬ
ɉɟɪɜɢɧɧɿ
ɿɦɭɧɨɞɟɮɿɰɢɬɢ
(ɫɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɟɮɿɰɢɬ IgA, ɞɟɮɿɰɢɬ
ɫɭɛɤɥɚɫɿɜ
IgG,
ɬɪɚɧɡɢɬɨɪɧɚ
ɝɿɩɨɝɚɦɦɚɝɥɨɛɭɥɿɧɟɦɿɹ, ɞɟɮɿɰɢɬɢ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɚɝɨɰɢɬɨɡɭ, ɞɟɮɿɰɢɬɢ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɭ)
ɏɪɨɧɿɱɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɩɟɱɿɧɤɢ
(ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɮɿɛɪɨɡ ɬɚ ɰɢɪɨɡ
ɩɟɱɿɧɤɢ)
Ȼɪɨɧɯɿɚɥɶɧɚ ɚɫɬɦɚ
ɍɪɚɠɟɧɧɹ
ɧɢɪɨɤ
(ɯɪɨɧɿɱɧɚ
ɧɢɪɤɨɜɚ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ
ɚɛɨ
ɧɟɮɪɨɬɢɱɧɢɣ ɫɢɧɞɪɨɦ)
ɏɪɨɧɿɱɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɥɟɝɟɧɶ
(ɭɪɨɞɠɟɧɿ
ɚɧɨɦɚɥɿʀ,
ɧɚɛɭɬɿ
ɯɜɨɪɨɛɢ, ɦɭɤɨɜɿɫɰɢɞɨɡ)
ɏɪɨɧɿɱɧɿ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɭɪɨɞɠɟɧɿ ɬɚ
ɧɚɛɭɬɿ
ɜɚɞɢ
ɫɟɪɰɹ,
ɤɚɪɞɿɨɦɿɨɩɚɬɿɹ)
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ɞɨ
ɰɶɨɝɨ

Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɱɢ ɚɧɚɬɨɦɿɱɧɚ
ɚɫɩɥɟɧɿɹ
(ɭ
ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ
ɫɟɪɩɨɩɨɞɿɛɧɨ-ɤɥɿɬɢɧɧɚ ɚɧɟɦɿɹ)
Ɍɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɿɹ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ ɦɨɡɤɭ

ɉɧɟɜɦɨɤɨɤɨɜɨʀ
ɿɧɮɟɤɰɿʀ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ
ɝɥɚɜɢ 5 ɰɶɨɝɨ
ɪɨɡɞɿɥɭ
ɉɚɰɿɽɧɬɢ, ɳɨ ɬɪɢɜɚɥɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɓɟɩɥɟɧɧɹ
ɚɰɟɬɢɥɫɚɥɿɰɢɥɨɜɭ ɤɢɫɥɨɬɭ;
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ
ɧɟ
ɥɿɦɮɨɦɚ;
ɪɚɧɿɲɟ ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 4
ɦɧɨɠɢɧɧɚ ɦɿɽɥɨɦɚ;
ɬɢɠɧɿ
ɩɿɫɥɹ
ɥɟɣɤɟɦɿɹ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɿɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɢɜɧɨʀ
ɬɟɪɚɩɿʀ
(ɯɿɦɿɨɬɟɪɚɩɿʀ)
ɬɚ
ɩɪɢ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ
ɝɪɚɧɭɥɨɰɢɬɿɜ
ɿ
ɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ
ɭ
ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɿɣ
ɤɪɨɜɿ
>1000
ɤɥɿɬɢɧ/ɦɤɥ (>1,0
ɯ109/ɥ)
ɓɟɩɥɟɧɧɹ
ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ
ɤɨɧ’ɸɝɨɜɚɧɨɸ
ɝɥɚɜɢ 3 ɰɶɨɝɨ
ɜɚɤɰɢɧɨɸ ɚɛɨ
ɪɨɡɞɿɥɭ
ɧɟɤɨɧ’ɸɝɨɜɚɧɨɸ
ɍɪɚɠɟɧɧɹ
ɧɢɪɨɤ
(ɯɪɨɧɿɱɧɚ
ɩɨɥɿɫɚɯɚɪɢɞɧɨɸ ɧɢɪɤɨɜɚ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ
ɚɛɨ
ɜɚɤɰɢɧɨɸ
ɧɟɮɪɨɬɢɱɧɢɣ ɫɢɧɞɪɨɦ)
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ
ɉɟɪɜɢɧɧɿ ɿɦɭɧɨɞɟɮɿɰɢɬ í ɞɟɮɿɰɢɬ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɭ (ɪɚɧɧɿɯ
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɪɨ ɛɿɥɤɿɜ – ɋ1, ɋ2, ɋ3, ɋ4),
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɟɮɿɰɢɬ IgA
ɜɚɤɰɢɧ
Ȼɪɨɧɯɿɚɥɶɧɚ ɚɫɬɦɚ
ɓɟɩɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɪɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨɦɭ
ɩɟɪɟɛɿɝɭ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɱɢ ɚɧɚɬɨɦɿɱɧɚ ɓɟɩɥɟɧɧɹ
ɚɫɩɥɟɧɿɹ
(ɭ
ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ 2
ɫɟɪɩɨɩɨɞɿɛɧɨ-ɤɥɿɬɢɧɧɚ ɚɧɟɦɿɹ)
ɬɢɠɧɿ ɞɨ ɩɥɚɧɨɜɨʀ
ɫɩɥɟɧɟɤɬɨɦɿʀ.
ȱɧɚɤɲɟ í ɹɤɨɦɨɝɚ
ɲɜɢɞɲɟ
ɩɿɫɥɹ
ɫɩɥɟɧɟɤɬɨɦɿʀ
ɏɪɨɧɿɱɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɩɟɱɿɧɤɢ
(ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɮɿɛɪɨɡ ɬɚ ɰɢɪɨɡ
ɩɟɱɿɧɤɢ)
ɇɚɡɚɥɶɧɚ ɥɿɤɜɨɪɟɹ
ɐɭɤɪɨɜɢɣ ɞɿɚɛɟɬ ɬɢɩɭ 1
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ɏɪɨɧɿɱɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɥɟɝɟɧɶ
(ɭɪɨɞɠɟɧɿ
ɚɧɨɦɚɥɿʀ,
ɧɚɛɭɬɿ
ɯɜɨɪɨɛɢ,
ɦɭɤɨɜɿɫɰɢɞɨɡ)
ɬɚ
ɛɪɨɧɯɨɟɤɬɚɬɢɱɧɚ ɯɜɨɪɨɛɚ
Ɍɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡ
(ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɿ
ɦɿɤɨɛɚɤɬɟɪɿɽɸ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ)
ɏɪɨɧɿɱɧɿ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɭɪɨɞɠɟɧɿ ɬɚ
ɧɚɛɭɬɿ ɜɚɞɢ ɫɟɪɰɹ, ɤɥɚɩɚɧɿɜ,
ɤɚɪɞɿɨɦɿɨɩɚɬɿʀ)
Ʌɿɦɮɨɦɚ;
ɦɧɨɠɢɧɧɚ ɦɿɽɥɨɦɚ;
ɥɟɣɤɟɦɿɹ;
ɯɜɨɪɨɛɚ ɏɨɞɠɤɿɧɚ

ȱɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɢɜɧɚ ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ
(ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɟɪɟɥɿɤɭ ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɶ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɳɟɩɥɟɧɶ,
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 16
ɜɟɪɟɫɧɹ 2011 ɪɨɤɭ ʋ 595 (ɭ ɪɟɞɚɤɰɿʀ
ɧɚɤɚɡɭ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 11 ɫɟɪɩɧɹ 2014 ɪɨɤɭ
ʋ 551))

ɓɟɩɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ 2
ɬɢɠɧɿ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ
ɿɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɢɜɧɨʀ
ɬɟɪɚɩɿʀ ɚɛɨ ɩɿɫɥɹ ʀʀ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ

Ɍɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɿɹ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ ɦɨɡɤɭ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɝɥɚɜɢ 5
ɪɨɡɞɿɥɭ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɝɥɚɜɢ 5
ɪɨɡɞɿɥɭ

Ɍɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɿɹ ɨɪɝɚɧɿɜ
Hibɿɧɮɟɤɰɿʀ
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ɓɟɩɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ
ɧɟɜɚɤɰɢɧɨɜɚɧɢɦ ɪɚɧɿɲɟ

ɓɟɩɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ 2 ɬɢɠɧɿ
ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ
ɿɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɢɜɧɨʀ
ɬɟɪɚɩɿʀ. ȱɧɚɤɲɟ í ɱɟɪɟɡ
3 ɦɿɫɹɰɿ ɩɿɫɥɹ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɿɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɢɜɧɨʀ
ɬɟɪɚɩɿʀ

ɞɨ
ɰɶɨɝɨ
ɞɨ
ɰɶɨɝɨ

ɉɟɪɜɢɧɧɿ ɿɦɭɧɨɞɟɮɿɰɢɬ – ɞɟɮɿɰɢɬ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɭ (ɪɚɧɧɿɯ
ɛɿɥɤɿɜ – ɋ1, ɋ2, ɋ3, ɋ4),
ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɟɮɿɰɢɬ IgA
ɏɪɨɧɿɱɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɥɟɝɟɧɶ
(ɭɪɨɞɠɟɧɿ
ɚɧɨɦɚɥɿʀ,
ɧɚɛɭɬɿ
ɯɜɨɪɨɛɢ,
ɦɭɤɨɜɿɫɰɢɞɨɡ)
ɬɚ
ɛɪɨɧɯɨɟɤɬɚɬɢɱɧɚ ɯɜɨɪɨɛɚ
Ʌɿɦɮɨɦɚ;
ɦɧɨɠɢɧɧɚ ɦɿɽɥɨɦɚ;
ɥɟɣɤɟɦɿɹ
ɏɜɨɪɨɛɚ ɏɨɞɠɤɿɧɚ
ɓɟɩɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ 2
ɬɢɠɧɿ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ
ɿɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɢɜɧɨʀ
ɬɟɪɚɩɿʀ. ȱɧɚɤɲɟ í
ɱɟɪɟɡ 3 ɦɿɫɹɰɿ
ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɿɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɢɜɧɨʀ
ɬɟɪɚɩɿʀ

Ɍɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɿɹ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ ɦɨɡɤɭ
Ɍɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɿɹ ɨɪɝɚɧɿɜ
Ɇɟɧɿɧɝɨɤɨɤɨɜɨʀ
ɿɧɮɟɤɰɿʀ

Ƚɟɩɚɬɢɬɭ
ȼ

Ƚɟɩɚɬɢɬɭ
Ⱥ

ɓɟɩɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ
ɩɨɥɿɫɚɯɚɪɢɞɧɨɸ
ɜɚɤɰɢɧɨɸ
ɨɫɨɛɚɦ,
ɫɬɚɪɲɢɦ
24
ɦɿɫɹɰɿɜ
ɠɢɬɬɹ,
ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ.
ɓɟɩɥɟɧɧɹ
ɤɨɧ’ɸɝɨɜɚɧɨɸ
ɜɚɤɰɢɧɨɸ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ
ɞɿɬɹɦ ɜɿɤɨɦ ɞɨ 2
ɪɨɤɿɜ
ɓɟɩɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ
ɧɟɜɚɤɰɢɧɨɜɚɧɢɦ ɪɚɧɿɲɟ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɝɥɚɜɢ 5
ɪɨɡɞɿɥɭ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɝɥɚɜɢ 5
ɪɨɡɞɿɥɭ

ɞɨ
ɰɶɨɝɨ
ɞɨ
ɰɶɨɝɨ

Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɱɢ ɚɧɚɬɨɦɿɱɧɚ
ɚɫɩɥɟɧɿɹ
(ɭ
ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ
ɫɟɪɩɨɩɨɞɿɛɧɨ-ɤɥɿɬɢɧɧɚ ɚɧɟɦɿɹ)
Ʉɨɦɩɥɟɦɟɧɬ ɋ1, ɋ2, ɋ3, ɋ4, ɋ5ɋ9, ɩɪɨɩɟɪɞɢɧ, ɮɚɤɬɨɪ ȼ

ɏɪɨɧɿɱɧɿ
ɭɪɚɠɟɧɧɹ
ɩɟɱɿɧɤɢ
(ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɝɨ
ɝɟɧɟɡɭ)
Ɍɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɿɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ɬɤɚɧɢɧ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
Ⱦɿɬɢ,
ɳɨ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ
ɧɚ ɝɥɚɜɢ 5
ɪɨɡɞɿɥɭ
ɝɟɦɨɞɿɚɥɿɡɿ
Ɉɫɨɛɢ,
ɳɨ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɿ
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɿ
ɩɟɪɟɥɢɜɚɧɧɹ ɞɨɧɨɪɫɶɤɨʀ ɤɪɨɜɿ ɚɛɨ
ʀʀ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ

Ɉɫɨɛɢ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɥɚɧɨɜɢɯ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ
ɓɟɩɥɟɧɧɹ
ɏɪɨɧɿɱɧɿ
ɭɪɚɠɟɧɧɹ
ɩɟɱɿɧɤɢ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ
(ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɝɨ
ɨɫɨɛɚɦ,
ɝɟɧɟɡɭ)
ɫɬɚɪɲɢɦ
12 Ɍɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɿɹ ɩɟɱɿɧɤɢ
ɦɿɫɹɰɿɜ,
ɞɜɨɪɚɡɨɜɨ
ɡ
ɿɧɬɟɪɜɚɥɨɦ
ɭ
6
ɦɿɫɹɰɿɜ
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɜɚɤɰɢɧɚɦɢ

ɞɨ
ɰɶɨɝɨ

Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɨ
ɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɳɟɩɥɟɧɧɹ
ɞɨ
ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɿʀ ɚɛɨ
ɱɟɪɟɡ 6 ɦɿɫɹɰɿɜ
ɩɿɫɥɹ
ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɿʀ
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5. Рекомендації щодо вакцинації пацієнтів після алло/аутоFТСГК
(трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин)

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ
ɮɨɪɦɚ
ɞɥɹ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ
ɜɚɤɰɢɧɢ
ɩɿɫɥɹ Ɍɋ
Ȼɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɚɤɰɢɧɢ

ɋɬɭɩɿɧɶ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɞɨɤɚɡɨɜɨʀ
ɞɨɡ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ

ɑɚɫ ɩɿɫɥɹ
ɚɥɥɨ-Ɍɋ
(ɦɿɫɹɰɿɜ)

ɉɧɟɜɦɨɤɨɤɨɜɚ

BI

3

3-6

B II
B II
B II
C III

2
3
3
3
3

12 ɿ 24
6-12
6-12
6-12
6-12

Hib
ɉɪɚɜɟɰɶ;
ɞɢɮɬɟɪɿɹ;
ɤɚɲɥɸɤ¹

Ʉɨɧ’ɸɝɨɜɚɧɚ;
ɤɨɧ’ɸɝɨɜɚɧɚ
ɩɨɥɿɫɚɯɚɪɢɞɧɚ
Ʉɨɧ’ɸɝɨɜɚɧɚ
Ⱥɧɚɬɨɤɫɢɧ;
ɚɧɚɬɨɤɫɢɧ
ɚɰɟɥɸɥɹɪɧɢɣ

Ɍɚɤ
Ɍɚɤ
Ɍɚɤ
Ɍɚɤ
Ɍɚɤ
Ɍɚɤ

Ɇɟɧɿɧɝɨɤɨɤɨɜɚ

Ʉɨɧ’ɸɝɨɜɚɧɚ

ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ B II

1

6-12

ȱɧɚɤɬɢɜɨɜɚɧɚ

Ɍɚɤ

A II

1

4-6

ȱɧɚɤɬɢɜɨɜɚɧɚ
Ɋɟɤɨɦɛɿɧɚɧɬɧɚ
Ʉɨɦɛɿɧɨɜɚɧɚ;
ɄɉɄ

Ɍɚɤ
Ɍɚɤ
Ɍɚɤ
Ɍɚɤ
Ɍɚɤ

B II
B II
B II
B III
C III

3
3
1
1
1

6-12
6-12
24³
24³
24³

ȼɿɪɭɫɧɿ ɜɚɤɰɢɧɢ
Ƚɪɢɩ
(ɳɨɪɨɤɭ)
ɉɨɥɿɨɦɿɽɥɿɬ
Ƚɟɩɚɬɢɬ ȼ
Ʉɿɪ²;
ɤɪɚɫɧɭɯɚ²;
ɩɚɪɨɬɢɬ²

1Використовується комбінована вакцина: кашлюк + дифC

3 Не можна пацієнтам з хронічним РТПХ (реакція

терія + правець, можливо в комбінації: + гепатит В +
поліомієліт.

трансплантату проти хазяїна), які отримують імуносуC
пресивні препарати. Вакцинація може бути призначеC
на після закінчення супресивного лікування відповідно
до рекомендацій дитячого гематолога, спеціаліста з
ТСГК.

2Використовується комбінована вакцина: кір + паротит +

краснуха.

ІІІ. Рекомендовані щеплення

ɓɟɩɥɟɧɧɹ ɞɥɹ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ
ȼɿɬɪɹɧɨʀ ɜɿɫɩɢ

Ƚɟɩɚɬɢɬɭ Ⱥ

10

Ƚɪɭɩɢ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɳɟɩɥɟɧɧɸ
Ɂɞɨɪɨɜɿ ɞɿɬɢ, ɹɤɿ ɞɨɫɹɝɥɢ 12-ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɿ ɧɟ ɯɜɨɪɿɥɢ ɧɚ ɜɿɬɪɹɧɭ
ɜɿɫɩɭ;
ɞɿɬɢ ɩɪɢ ɜɫɬɭɩɿ ɞɨ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɲɤɨɥɢ, ɹɤɿ
ɪɚɧɿɲɟ ɧɟ ɯɜɨɪɿɥɢ ɧɚ ɜɿɬɪɹɧɭ ɜɿɫɩɭ;
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɢɡɢɤ
ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɟ ɯɜɨɪɿɥɢ ɧɚ ɜɿɬɪɹɧɭ ɜɿɫɩɭ
ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɭɫɬɚɧɨɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ
(ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ), ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ;
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ Ɇȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɠɟɠɧɢɤɢ,
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɫɥɭɠɛ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɫɥɭɠɛɢ);
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ
ɦɟɪɟɠ, ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ
ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ;
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɦɢɪɨɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ, ɧɚɞɚɧɧɿ
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɨɳɨ;
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɜɟɧɧɨ, ȼȱɅɿɧɮɿɤɨɜɚɧɿ;
ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɜ ɟɧɞɟɦɿɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɳɨɞɨ ɝɟɩɚɬɢɬɭ Ⱥ;
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɬɶ ɞɨ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɟɧɞɟɦɿɱɧɿɫɬɸ ɳɨɞɨ
ɝɟɩɚɬɢɬɭ Ⱥ;
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɥɢɫɹ ɡ ɯɜɨɪɢɦ ɧɚ ɝɟɩɚɬɢɬ Ⱥ ɜ ɨɫɟɪɟɞɤɚɯ ɿɧɮɟɤɰɿʀ

Ƚɟɩɚɬɢɬɭ ȼ

Ƚɪɢɩɭ

Ʉɚɲɥɸɤɭ
Ʉɪɚɫɧɭɯɢ
ȿɩɿɞɟɦɿɱɧɨɝɨ
ɩɚɪɨɬɢɬɭ
Ʉɨɪɭ
ɉɧɟɜɦɨɤɨɤɨɜɨʀ
ɿɧɮɟɤɰɿʀ
Ɇɟɧɿɧɝɨɤɨɤɨɜɨʀ ɿɧɮɟɤɰɿʀ
ɉɚɩɿɥɨɦɚɜɿɪɭɫɧɨʀ ɿɧɮɟɤɰɿʀ

ɭ
ɪ
ɪ
ɮ
Ɇɟɞɢɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ;
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ Ɇȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɠɟɠɧɢɤɢ,
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɫɥɭɠɛ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɫɥɭɠɛɢ);
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɬɚ ɩɚɰɿɽɧɬɢ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ
ɬɨɳɨ);
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɬɚ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɚɪɚɧɶ;
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɡɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɫɜɨɽʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɪɿɞɢɧɚɦɢ ɥɸɞɢɧɢ
(ɩɟɪɭɤɚɪɿ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɫɚɥɨɧɿɜ ɤɪɚɫɢ, ɦɚɫɚɠɢɫɬɢ ɬɨɳɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɰɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ;
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɢ;
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɜɟɧɧɨ, ȼȱɅɿɧɮɿɤɨɜɚɧɿ, ɨɫɨɛɢ ɡ ɜɟɧɟɪɢɱɧɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ;
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɱɚɫɬɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ; ɠɿɧɤɢ, ɤɨɬɪɿ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɱɨɥɨɜɿɤɢ, ɤɨɬɪɿ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɟɜɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ
ɡ ɱɨɥɨɜɿɤɚɦɢ;
ɦɨɥɨɞɿ ɥɸɞɢ ɜɿɤɨɦ 20-40 ɪɨɤɿɜ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɠɿɧɤɢ;
ɯɜɨɪɿ ɧɚ ɯɪɨɧɿɱɧɿ ɬɚ ɨɧɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɡ ɯɪɨɧɿɱɧɨɸ
ɩɟɱɿɧɤɨɜɨɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɸ;
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɬɶ ɞɨ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɟɧɞɟɦɿɱɧɿɫɬɸ ɳɨɞɨ
ɝɟɩɚɬɢɬɭ ȼ
ȼɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿ,
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɢ,
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ,
ɦɟɞɢɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɬɨɳɨ;
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɞɨɝɥɹɞɚɸɬɶ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɝɪɢɩ ɭɞɨɦɚ;
ɞɿɬɢ ɿɡ 6-ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ;
ɨɫɨɛɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɩɿɫɥɹ 60 ɪɨɤɿɜ;
ɬɪɭɞɨɜɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ;
ɠɿɧɤɢ, ɹɤɿ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɶ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɟɩɿɞɟɦɿʀ ɝɪɢɩɭ;
ɜɚɝɿɬɧɿ
Ɋɟɜɚɤɰɢɧɚɰɿɹ ɪɚɧɿɲɟ ɜɚɤɰɢɧɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɞɥɹ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɤɚɲɥɸɤɭ
Ⱦɨɪɨɫɥɿ ɞɥɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɤɪɚɫɧɭɯɢ, ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɿ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɝɥɚɜɢ 3 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱ ɰɶɨɝɨ Ʉɚɥɟɧɞɚɪɹ)
Ⱦɨɪɨɫɥɿ ɞɥɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɟɩɿɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɩɚɪɨɬɢɬɭ, ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɿ
(ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɥɚɜɢ 3 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱ ɰɶɨɝɨ Ʉɚɥɟɧɞɚɪɹ)
Ⱦɨɪɨɫɥɿ ɞɥɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɤɨɪɭ, ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɿ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɝɥɚɜɢ 3 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱ ɰɶɨɝɨ Ʉɚɥɟɧɞɚɪɹ)
Ⱦɿɬɢ ɬɚ ɞɨɪɨɫɥɿ ɞɥɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɧɟɜɦɨɤɨɤɨɜɨʀ ɿɧɮɟɤɰɿʀ;
ɞɿɬɢ ɿɡ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ;
ɨɫɨɛɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɹɤɿ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɜ ɿɧɬɟɪɧɚɬɚɯ
Ⱦɿɬɢ ɬɚ ɞɨɪɨɫɥɿ ɞɥɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɦɟɧɿɧɝɨɤɨɤɨɜɨʀ ɿɧɮɟɤɰɿʀ
Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɰɟɪɜɿɤɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɪɚɟɩɿɬɟɥɿɚɥɶɧɨʀ
ɧɟɨɩɥɚɡɿʀ 2í3-ɝɨ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɬɚ ɪɚɤɭ ɲɢɣɤɢ ɦɚɬɤɢ, ɩɿɯɜɢ, ɜɭɥɶɜɢ,
ɝɟɧɿɬɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɞɢɥɨɦ (ɭ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɬɚ ɠɿɧɨɤ) ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ,
ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɪɭɫɨɦ ɩɚɩɿɥɨɦɢ ɥɸɞɢɧɢ
Ⱦɥɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɢɬɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɪɨɬɚɜɿɪɭɫɨɦ

Ɋɨɬɚɜɿɪɭɫɧɨʀ
ɿɧɮɟɤɰɿʀ
Ɂɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɛɚɠɚɸɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɳɟɩɥɟɧɧɹ ɜ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ
ɞɥɹ ɿɦɭɧɨɩɪɨ- ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ
ɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɹɤɢɯ
ɿɫɧɭɽ ɜɚɤɰɢɧɚ,
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɚ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ

11

Вакцинацію проводять зареєстрованими в Україні
вакцинами/анатоксинами відповідно до інструкції
іззастосування.
IV. Щеплення, які проводяться на ендемічних
і ензоотичних територіях та за епідемічними
показаннями
1. Ендемічна територія – територія, у межах якої
протягом тривалого часу реєструються непоодинокі
випадки захворювання населення певною інфекC
16
ційною хворобою.

ɓɟɩɥɟɧɧɹ ɞɥɹ Ɍɟɪɦɿɧɢ ɩɨɱɚɬɤɭ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ
ɜɚɤɰɢɧɚɰɿʀ
1
Ɍɭɥɹɪɟɦɿʀ
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ
ɡ 7 ɪɨɤɿɜ

Ɍɟɪɦɿɧɢ
ɪɟɜɚɤɰɢɧɚɰɿʀ
ɑɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ
5 ɪɨɤɿɜ

Ȼɪɭɰɟɥɶɨɡɭ2

ɑɟɪɟɡ 1 ɪɿɤ

Ƚɚɪɹɱɤɢ Ʉɭ

ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ
ɡ 18 ɪɨɤɿɜ
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ
ɡ 14 ɪɨɤɿɜ

ɉɪɢɦɿɬɤɢ
ɉɥɚɧɨɜɭ
ɿɦɭɧɨɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɨɤɪɟɦɢɦ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦ ɿ
ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɧɚ
ɟɧɞɟɦɿɱɧɢɯ ɬɚ
ɟɧɡɨɨɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ

Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ȱɦɭɧɨɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ
ɿɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡɚ
ɜɚɤɰɢɧɢ
ɟɩɿɞɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ

Ʉɥɿɳɨɜɨɝɨ
ɟɧɰɟɮɚɥɿɬɭ
ɑɭɦɢ3

ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ
ɡ 4 ɪɨɤɿɜ
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ
ɡ 2 ɪɨɤɿɜ

ɓɨɪɨɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 3
ɪɨɤɿɜ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ȱɦɭɧɨɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ
ɩɪɨ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡɚ
ɜɚɤɰɢɧɢ
ɟɩɿɞɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ

ɑɟɪɟɜɧɨɝɨ ɬɢɮɭ4

ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ
ɡ 7 ɪɨɤɿɜ

ɑɟɪɟɡ 2 ɪɨɤɢ

Ƚɪɢɩɭ5

Ɂɝɿɞɧɨ ɡ
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɿɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɤɰɢɧɢ
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ
ɡ 9 ɦɿɫɹɰɿɜ.
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɿɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɤɰɢɧɢ
ɉɪɢ ɡɜɟɪɧɟɧɧɿ ɩɨ
ɦɟɞɢɱɧɭ
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɡ
ɩɪɢɜɨɞɭ ɭɤɭɫɿɜ,
ɩɨɞɪɹɩɢɧ,
ɨɫɥɢɡɧɟɧɧɹ
ɯɜɨɪɢɦɢ ɚɛɨ
ɩɿɞɨɡɪɿɥɢɦɢ ɳɨɞɨ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɫɤɚɡ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ

Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɤɰɢɧɢ

ɀɨɜɬɨʀ
ɥɢɯɨɦɚɧɤɢ

ɋɤɚɡɭ6
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2. Ензоотична територія – територія, у межах якої
протягом тривалого часу реєструються непоодинокі
випадки захворювання населення певною інфекційC
ною хворобою, переносником якої є тварина.
3. Епідемічні показання – показання до провеC
дення активної імунопрофілактики, що не передбаC
чена вакцинацією за віком, у разі виникнення неC
сприятливої епідемічної ситуації або загрози її виC
никнення, а також при можливому ризику інфікуC
вання у випадку контакту особи з джерелом
інфекції.

ȱɦɭɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ
ɪɚɡɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨɸ ɡɚ 2-3
ɦɿɫɹɰɿ ɞɨ ɟɩɿɞɩɿɞɣɨɦɭ ɡɚ
ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ
ɥɿɤɚɪɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ

ɇɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ

ȱɦɭɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɡɚ 10 ɞɿɛ ɞɨ ɜɢʀɡɞɭ
ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɜɢʀɠɞɠɚɸɬɶ ɭ
ɤɪɚʀɧɢ, ɟɧɞɟɦɿɱɧɿ ɡ ɰɿɽʀ
ɿɧɮɟɤɰɿʀ

Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɤɰɢɧɢ

ɉɥɚɧɨɜɭ
ɿɦɭɧɨɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɨɫɨɛɚɦ ɡ ɝɪɭɩɢ
ɪɢɡɢɤɭ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɫɤɚɡ.
ɉɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɭɪɫ
ɳɟɩɥɟɧɶ ɜɚɤɰɢɧɨɸ ɿ
ɚɧɬɢɪɚɛɿɱɧɢɦ
ɿɦɭɧɨɝɥɨɛɭɥɿɧɨɦ

Ⱦɢɮɬɟɪɿʀ7

Ɂɚ
ɟɩɿɞɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ

ɉɪɚɜɰɹ

Ɂɚ
ɟɩɿɞɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ

Ƚɟɩɚɬɢɬɭ Ⱥ8

Ɂɚ
ɟɩɿɞɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ

ɉɨɥɿɨɦɿɽɥɿɬɭ9

Ɂɚ
ɟɩɿɞɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ

Ʉɨɪɭ10

Ɂɚ
ɟɩɿɞɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ

ȿɩɿɞɟɦɿɱɧɨɝɨ
ɩɚɪɨɬɢɬɭ10

Ɂɚ
ɟɩɿɞɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ

Ʉɪɚɫɧɭɯɢ10

Ɂɚ
ɟɩɿɞɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ

Ɇɟɧɿɧɝɨɤɨɤɨɜɨʀ
ɿɧɮɟɤɰɿʀ11

Ɂɚ
ɟɩɿɞɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ

Ƚɟɩɚɬɢɬɭ ȼ12

Ɂɚ
ɟɩɿɞɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ

ɋɢɛɿɪɫɶɤɨʀ
ɜɢɪɚɡɤɢ3

Ɂɚ
ɟɩɿɞɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ

ȼɿɬɪɹɧɨʀ ɜɿɫɩɢ

Ɂɚ
ɟɩɿɞɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ

Ʉɚɲɥɸɤɭ

Ɂɚ
ɟɩɿɞɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ

Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɤɰɢɧɢ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɤɰɢɧɢ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɤɰɢɧɢ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɤɰɢɧɢ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɤɰɢɧɢ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɤɰɢɧɢ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɤɰɢɧɢ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɤɰɢɧɢ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɤɰɢɧɢ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɤɰɢɧɢ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɤɰɢɧɢ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɤɰɢɧɢ

1Для

профілактики туляремії щепленню підлягають:
персонал пунктів, підприємств із заготівлі шкур проC
мислових тварин, їх первинної обробки;
працівники овочеC, зерносховищ, цукрових заводів,
елеваторів;
мисливці, лісники, меліоратори;
медичний персонал відділів і лабораторій особливо
небезпечних інфекцій, протичумних установ, які праC
цюють з живими культурами туляремії або зараженим
матеріалом;
працівники млинів, комбікормових заводів, льонозаC
водів, підприємств з переробки сільськогосподарської
продукції та сировини тваринного походження,
працівники, які працюють з фуражем, пастухи,
рільники, меліоратори, геологи, будівельники, які праC
цюють у природних осередках туляремії.
2Для профілактики бруцельозу щепленню підлягають:

працівники тваринницьких господарств, неблагопоC
лучних щодо бруцельозу, незалежно від форми власності;

працівники м’ясокомбінатів, забійних пунктів та
інших підприємств з переробки сировини й продуктів
тваринництва, до яких надходять сільськогоспоC
дарські тварини або сировина тваринного походження
з господарств, неблагополучних щодо бруцельозу;
спеціалісти ветеринарної медицини, які працюють з
живими культурами бруцел або зараженим матеріаC
лом, а також обслуговують господарства, неблагопоC
лучні щодо бруцельозу;
інші категорії населення у разі стійкого неблагопоC
луччя територій згідно з рішенням територіальних заC
кладів державної санітарноCепідеміологічної служби,
надзвичайних протиепідемічних та протиепізоотичC
них комісій.
3Для профілактики чуми та сибірської виразки щепC
ленню підлягають:
працівники лабораторій відділів особливо небезпечC
них інфекцій лабораторних центрів та працівники лаC
бораторій ветеринарної медицини, які працюють з жиC
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вими культурами чуми/сибірської виразки або зараC
женим матеріалом.

отримати додаткову дозу АД або АДCМ анатоксину заC
лежно від віку, якщо після останнього щеплення проти
дифтерії пройшло не менше року.

4Для профілактики черевного тифу щепленню підляC

гають:
працівники водогінних та каналізаційних мереж,
станцій очистки.
5Для

профілактики грипу щепленню підлягають:
групи медичного ризику (високий ризикклінічних
ускладнень грипу):
особи з хронічними захворюваннями дихальної та
серцевоCсудинної систем, нирок, порушенням обміну
речовин;
особи віком понад 60 років;
особи, що перебувають у спеціалізованих колективах
(інтернатах, будинках для осіб похилого віку, будинках
дитини тощо);
групи епідемічного ризику (висока можливість
інфікування грипом):
діти загальноосвітніх закладів;
персонал медичних закладів;
персонал дошкільних, середніх та інших навчальних
закладів, інтернатів, будинків дитини та будинків для
громадян похилого віку тощо;
робітники сфери послуг, торгівлі, транспорту, війсьC
кові, а також особи, що перебувають у контакті з велиC
кою кількістю людей;
персонал підприємств, установ, організацій (з метою
запобігання спалахам інфекційних хвороб);
особи, які доглядають хворих на грип удома;
особи віком понад 60 років;
жінки, які планують вагітність, під час епідемії грипу;
вагітні.

8Для

профілактики гепатиту А при епідемічному
підйомі захворювання щепленню підлягають:
діти від 2Cх до 10Cти років, які мешкають на енC
демічних територіях (середні показники захворюваC
ності на гепатит А за останні 5 років перевищують анаC
логічні середні показники захворюваності по Україні
більше ніж у 2 рази);
персонал з обслуговування водоочисних споруд, воC
догінних мереж, каналізаційних систем та каC
налізаційних очисних споруд;
особи, які беруть участь у миротворчих заходах, наC
данні гуманітарної допомоги тощо;
особи, які подорожують до регіонів з високою енC
демічністю щодо гепатиту А.
При виникненні осередку захворювання на гепатит
А вакцинацію контактним особам проводять протягом
першого тижня.
9Для профілактики поліомієліту у разі завезення чи
створення загрози завезення «дикого» поліовірусу на
територію України або виявлення дериватів його вакC
цинних штамів.
10 Для профілактики кору, паротиту, краснухи при
виникненні осередку (наявність контактних осіб) цих
інфекцій проводять вакцинацію в перші три дні від моC
менту контакту дітям старше 1Cго року, які не хворіли
на зазначені інфекції та не були щеплені.
Дорослим (віком до 30Cти років) роблять щеплення,
якщо вони не хворіли на зазначені інфекції і не отриC
мали вакцинацію та ревакцинацію проти них.

6Для

профілактики сказу щепленню підлягають:
працівники ветеринарних лабораторій, клінік та
інших лабораторій, які працюють із вуличним вірусом
сказу, мисливці, лісники, спеціалісти ветеринарної меC
дицини, працівники боєнь, таксидермісти;
особи, що виконують роботи звідлову і утримання
бездомних тварин;
працівники притулків для утримання тварин;
особи при зверненні за медичною допомогою з приC
воду укусів, подряпин, ослизнення хворими або підоC
зрюваними щодо захворювання на сказ тваринами.
7Для профілактики дифтерії при виникненні осередC
ку інфекції контактні особи залежно від їх вакцинальC
ного статусу підлягають негайній імунізації:
нещеплені особи повинні одержати первинний вакC
цинальний комплекс (вакцинація та перша ревакциC
нація) препаратами згідно з віком;
особи, які підлягають ревакцинації згідно з цим КаC
лендарем у поточному році, повинні негайно отримати
чергову ревакцинацію;
особи, імунізовані згідно з цим Календарем, повинні
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11Для

профілактики менінгококової інфекції при
епідемічному підйомі захворюваності з генералізоваC
ними формами щепленню підлягають:
особи, які мешкають на ендемічних територіях;
особи, що перебувають у вогнищах інфекції, спричиC
неної менінгококом відповідної серогрупи.
12Для профілактики гепатиту В щепленню підлягають:

медичні працівники, студенти навчальних закладів,
які відповідно до професійних обов’язків мають конC
такт з кров’ю, її препаратами та здійснюють парентеC
ральні маніпуляції;
особи, які контактували з хворими на гепатит В;
реципієнти донорської крові таїї препаратів;
діти в дитячих будинках та будинках дитини;
члени родин, у яких є хворі нагепатит В та носії віруC
су гепатиту В;
пацієнти з хронічними захворюваннями печінки;
пацієнти, які підлягають плановому оперативному
втручанню.

4. Рішення про проведення обов’язкових профіC
лактичних щеплень за епідемічними показаннями
на ендемічних та ензоотичних територіях приймаC
ють головний державний санітарний лікар України,
головні державні санітарні лікарі Автономної РесC
публіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
5. Щеплення осіб, які виїжджають за межі УкC
раїни, проводяться з урахуванням епідемічної ситуC

ації в країні виїзду відповідно до рекомендацій
ВООЗ.
В.о. директора Департаменту медичної допомоги
А. Терещенко
В.о. начальника Відділу громадського здоров'я
А. Григоренко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
16 вересня 2011 року № 595
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 11 серпня 2014 року № 551)
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ
ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ
1. Це Положення регулює організацію і проведенC
ня профілактичних щеплень.
2. Організація діяльності щодо проведення щепC
лень покладається на керівника закладу охорони
здоров’я (далі – ЗОЗ) в установленому законодавстC
вом порядку.
3. Профілактичні щеплення здійснюються в
кабінетах щеплень, які створюються як окремий
структурний підрозділ лікувальноCпрофілактичноC
го та/або амбулаторноCполіклінічного ЗОЗ та діють
при медичних кабінетах дошкільних навчальних
закладів, середніх навчальних закладів ІCІІІ стуC
пенів, загальноосвітніх шкілCінтернатів, проC
фесійноCтехнічних закладів, вищих навчальних заC
кладів ІCІV рівнів акредитації, у медичних пунктах
підприємств.
4. Кабінет щеплень можебути постійно діючим
або тимчасовим.
Постійно діючий або тимчасовий кабінет щепC
лень (далі – Кабінет щеплень) може створюватися у
ЗОЗ незалежно від форми власності, що має
ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики.
5. Щеплення дозволяється проводити тільки заC
реєстрованими в Україні вакцинами/анатоксинаC
ми згідно з Календарем профілактичних щеплень в
Україні, затвердженим наказом Міністерства охоC
рони здоров’я України від 16 вересня 2011 року №
595 (у редакції наказу Міністерства охорони здоC
ров’я України від 11 серпня 2014 року № 551), та
інструкціями із застосування вакцини або анатокC
сину, затвердженими в установленому порядку.
У Кабінетах щеплень для здійснення вакцинації
можуть бути задіяні лише ті медичні працівники
(лікар, фельдшер, молодший спеціаліст з медичною
освітою), які пройшли спеціальну щорічну підготовC
ку та володіють правилами організації і технікою
проведення щеплень, а також навичками надання
невідкладної допомоги в разі розвитку післявакциC
нальних реакцій/ускладнень.
Медичний персонал, який не пройшов спеціальну
підготовку, не допускається до проведення щеплень.
6. Транспортування, зберігання і використання
вакцин, анатоксинів здійснюються з обов’язковим
дотриманням вимог «холодового ланцюга».
7. Відповідальним за проведення профілактичних
щеплень є керівник ЗОЗ. Порядок проведення
профілактичних щеплень визначається наказом
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керівника ЗОЗ з чітким визначенням відповідальC
них осіб і функціональних обов’язків медичних
працівників, які беруть участь у їх проведенні. ОбC
сяги профілактичних щеплень узгоджуються зі
структурними підрозділами з питань охорони здоC
ров’я обласних (міських) державних адміністрацій у
травні та листопаді кожного року.
8. Для забезпечення своєчасного проведення
профілактичних щеплень лікар, фельдшер, молодC
ший спеціаліст з медичною освітою:
в усній або письмовій формі запрошують до ЗОЗ
осіб, які підлягають щепленню (при щепленні непоC
внолітніх запрошують також батьків або інших заC
конних представників, що їх замінюють), у день,
визначений для проведення щеплень;
у дошкільних, загальноосвітніх навчальних заC
кладах заздалегідь інформують батьків або осіб, що
їх замінюють, про проведення імунізації дітей, які
підлягають профілактичному щепленню.
9. Медичний огляд перед щепленням є обов’язкоC
вим.
При виявленні негативних змін у стані здоров’я
особи призначається додаткове медичне обстеженC
ня згідно з чинними протоколами надання медичC
ної допомоги особам відповідно до медичних покаC
зань.
Медичні огляди дітей перед щепленням у ЗОЗ
проводяться у присутності батьків, або опікунів,
піклувальників, або інших законних представників
безпосередньо у день щеплення. У разі проведення
щеплень у дошкільних закладах або загальноC
освітніх навчальних закладах медичні огляди проC
водяться у присутності медичного працівника ЗОЗ.
Обов’язковою умовою для проведення медичних
оглядів дітей у ЗОЗ є дотримання температурного
режиму у приміщенні не нижче 20°C та достатнє
освітлення.
Медичний огляд дітей перед щепленням склаC
дається з таких етапів:
1) збирання анамнезу життя з урахуванням триC
валості та тяжкості перебігу перенесених гострих
захворювань, оцінка реакції на попередні щеплення
та перебігу поствакцинального періоду;
2) термометрія;
3) огляд шкіри, слизових оболонок кон’юнктиви
очей, порожнини рота, аускультація;
4) у разі необхідності – клінічне обстеження орC
ганів та систем організму;
5) заповнення форми первинної облікової докуC
ментації № 063C2/о
«Інформована згода та оцінка стану здоров'я осоC
би або дитини одним з батьків або іншим законним
представником дитини на проведення щеплення
або туберкулінодіагностики», затвердженої наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 31 грудC
ня 2009 року № 1086, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 02 серпня 2010 року
за № 594/17889 (далі форма № 063C2/о);
6) оформлення медичного висновку лікаря за реC
зультатами обов’язкового медичного огляду (безпоC

середньо у день щеплення) щодо стану здоров’я диC
тини, яка підлягає щепленню. Медичний висновок
у разі відсутності захворювання визначається
терміном «здоровий», при виявленні ознак захворюC
вання конкретизують діагноз із відповідним запиC
сом у первинній медичній документації:
формі № 097/о «Карта розвитку новонародженоC
го», затвердженій наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 26 липня 1999 року № 184 (далі
– форма №097/о);
формі № 112/о «Історія розвитку дитини №___»,
затвердженій наказом Міністерства охорони здоC
ров’я України від 28 липня 2014 року № 527, заC
реєстрованим у Міністерстві юстиції України 13
серпня 2014 року за № 959/25736 (далі – форма №
112/о);
формі № 063/о «Карта профілактичних щеплень»,
затвердженій наказом Міністерства охорони здоC
ров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстроC
ваним у Міністерстві юстиції України 08 червня
2006 року за № 686/12560 (далі – форма № 063/о);
формі № 025/о «Медична карта амбулаторного
хворого №___», затвердженій наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року №
110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі – форма
№025/о);
формі № 003/о «Медична карта стаціонарного
хворого №___», затвердженій наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року №
110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі – форма
№003/о).
10. У медичній документації здійснюється
відповідний запис лікаря про дозвіл на проведення
щеплення та вкладається форма № 063C2/о.
11. Профілактичні щеплення повинні проводитиC
ся при дотриманні санітарноCпротиепідемічних
правил і норм. МатеріальноCтехнічне забезпечення
Кабінетів щеплень повинно відповідати вимогам
наказу Міністерства охорони здоров’я України від
31 грудня 2009 року № 1095 «Питання організації
роботи кабінетів щеплень».
Забороняється проведення профілактичних щепC
лень у перев’язувальних, маніпуляційних кабінетах
ЗОЗ.
12. Щеплення для профілактики туберкульозу поC
винні проводитися в окремих приміщеннях, а за їх
відсутності — у різні дні з проведенням інших щепC
лень. Забороняється застосування з іншою метою
інструментарію, призначеного для проведення
щеплень для профілактики туберкульозу.
13. Профілактичні щеплення проводять тільки
одноразовими або самоблокувальними шприцами.
Використані шприци знезаражують та утилізуC
ють відповідно до вимог чинного законодавства. У
разі використання відсікача для голок перед знезаC
раженням збирання відрізаних голок та шприців
здійснюється в окремі герметичні контейнери.
Під час проведення дезінфекції та утилізації викоC

ристаних шприців з метою уникнення ризику
інфікування медичних працівників унаслідок отриC
мання мікротравм забороняються маніпуляції щодо
розбирання колючих частин ін’єкційного обладнанC
ня.
14. Запис про проведене щеплення робиться в
одній з таких форм:
№ 097/о;
№ 112/о;
№ 025C1/о «Вкладний листок на підлітка до меC
дичної карти амбулаторного хворого», затвердженій
наказом Міністерства охорони здоров’я України від
27 грудня 1999 року № 302 (далі – форма № 025C
1/о);
№ 026/о «Медична карта дитини (для дошкільноC
го та загальноосвітнього навчальних закладів)», заC
твердженій наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстроC
ваним в Міністерстві юстиції України 17 червня
2013 року за№ 990/23522 (далі – форма № 026/о);
№ 025C3/о «Медична карта студента», затвердC
женій наказом Міністерства охорони здоров’я УкC
раїни від 29 травня 2013 року № 435, зареєстроваC
ним в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013
року за № 990/23522 (далі – форма № 025C3/о);
№ 025/о;
№ 003/о.
Крім того, вказуються такі дані: торговельна наC
зва вакцини/анатоксину, назва виробника, доза,
серія, термін придатності вакцини/анатоксину. У
разі використання імпортної вакцини/анатоксину
зазначається оригінальне найменування українсьC
кою мовою. Внесені до медичної облікової докуменC
тації дані щодо щеплення засвідчуються підписом
лікаря.
15. Після проведення профілактичного щеплення
повинно бути забезпечене медичне спостереження
(нагляд за особою протягом певного часу після ввеC
дення вакцини/анатоксину) протягом терміну, визC
наченого інструкцією про застосування відповідC
ної(го) вакцини/анатоксину. Якщо в інструкції про
застосування вакцини/анатоксину не вказано
термін спостереження, особа, якій було проведено
щеплення, повинна перебувати під наглядом меC
дичного працівника не менше 30 хвилин після вакC
цинації.
16. У відповідних формах медичної облікової докуC
ментації (№ 097/о, № 112/о, № 025C1/о, № 025C3/о,
№ 026/о, № 025/о, № 003/о) необхідно відмітити
характер і терміни у разі виникнення загальних або
місцевих реакцій та провести їх реєстрацію згідно з
Інструкцією щодо організації епідеміологічного наC
гляду за несприятливими подіями після імунізації
при застосуванні вакцин, анатоксинів та алергену
туберкульозного, затвердженою наказом МіністерC
ства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011
року № 595, зареєстрованою в Міністерстві юстиції
України 10 жовтня 2011 року за № 1162/19900.
17. У разі виявлення медичних протипоказань до
щеплень відповідно до Переліку медичних протипоC
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казань до проведення профілактичних щеплень, заC
твердженого наказом Міністерства охорони здоC
ров’я України від 11 серпня 2014 року № 551, особа
направляється на комісію з питань щеплень, ствоC
рену наказом по ЗОЗ. Для вирішення складних та
суперечливих питань щодо проведення щеплень
наказом Міністерства охорони здоров’я Автономної
Республіки Крим, структурних підрозділів з питань
охорони здоров'я обласних, Київської та СевастоC
польської міських державних адміністрацій ствоC
рюється комісія зпитань щеплень при обласному
або міському ЗОЗ.
18. Особи з хронічними захворюваннями в стадії
ремісії за висновком комісії з питань щеплень моC
жутьбути вакциновані в умовах стаціонару.
19. Факт відмови від щеплень з позначкою про те,
що медичним працівником надані роз’яснення про
наслідки такої відмови, оформлюється за формою
№063C2/о, підписується як громадянином (при
щепленні неповнолітніх – батьками або іншими заC
конними представниками, які їх замінюють), так і
медичним працівником.
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20. У кожному Кабінеті щеплень повинні бути
інструкції із застосування всіх медичних імуC
нобіологічних препаратів, що використовуються
для проведення щеплень (у тому числі тих, які не
входять до переліку обов’язкових), протоколи наC
дання медичної допомоги при невідкладних станах
відповідно до чинних нормативів, підготовлені наC
бори лікарських засобів та вироби медичного приC
значення для надання медичної допомоги при
невідкладних станах, а також аптечки для надання
термінової медичної допомоги медичним працівниC
кам та технічному персоналу.
21. Вакцини/анатоксини різних виробників для
профілактики однакових інфекційних захворювань
можна взаємно замінювати.

А.В. Терещенко
В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В.о. начальника Відділу громадського здоров’я
А.А. Григоренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
16 вересня 2011 року № 595
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 11 серпня 2014 року № 551)

ПЕРЕЛІК МЕДИЧНИХ ПРОТИПОКАЗАНЬ ДО ПРОВЕДЕННЯ
ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ

ȼɚɤɰɢɧɢ
ɍɫɿ ɜɚɤɰɢɧɢ ɬɚ
ɚɧɚɬɨɤɫɢɧɢ

ɍɫɿ ɠɢɜɿ ɜɚɤɰɢɧɢ

Ȼɐɀ

Ɉɉȼ
ɉɪɨɬɢ ɤɚɲɥɸɤɭ
ɀɢɜɚ ɜɚɤɰɢɧɚ ɩɪɨɬɢ
ɤɨɪɭ, ɠɢɜɚ
ɩɚɪɨɬɢɬɧɚ ɜɚɤɰɢɧɚ,
ɜɚɤɰɢɧɚ ɩɪɨɬɢ
ɤɪɚɫɧɭɯɢ ɚɛɨ
ɬɪɢɜɚɤɰɢɧɚ (ɤɿɪ,
ɩɚɪɨɬɢɬ, ɤɪɚɫɧɭɯɚ)

ɉɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɧɹ
Ɍɹɠɤɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɨɡɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
ɚɧɚɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɚɛɨ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɟɪɢɬɟɦɢ.
Ⱥɥɟɪɝɿɱɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɚɤɰɢɧɢ,
ɚɧɚɬɨɤɫɢɧɭ.
Ƚɨɫɬɪɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ.
ȼɪɨɞɠɟɧɿ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ ɿɦɭɧɨɞɟɮɿɰɢɬɢ, ɩɟɪɜɢɧɧɚ
ɝɿɩɨɝɚɦɦɚɝɥɨɛɭɥɿɧɟɦɿɹ.
ȱɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɢɜɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ
ȼɪɨɞɠɟɧɿ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ ɿɦɭɧɨɞɟɮɿɰɢɬɢ ɬɚ ɡɥɨɹɤɿɫɧɿ
ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɶ, ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿɹ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɝɥɚɜɢ 3 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱ Ʉɚɥɟɧɞɚɪɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ
ɳɟɩɥɟɧɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɨɦ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 16
ɜɟɪɟɫɧɹ 2011 ɪɨɤɭ ʋ 595 (ɭ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɧɚɤɚɡɭ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 11 ɫɟɪɩɧɹ
2014 ɪɨɤɭ ʋ 551)
Ɇɚɫɚ ɬɿɥɚ ɞɢɬɢɧɢ ɦɟɧɲɟ 2500 ɝ.
ɍɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜɚɤɰɢɧɢ
(ɥɿɦɮɚɞɟɧɿɬ, ɯɨɥɨɞɧɢɣ ɚɛɫɰɟɫ, ɜɢɪɚɡɤɚ ɲɤɿɪɢ ɛɿɥɶɲɟ
10 ɦɦ ɭ ɞɿɚɦɟɬɪɿ, ɤɟɥɨʀɞɧɢɣ ɪɭɛɟɰɶ, Ȼɐɀ-ɨɫɬɢɬ,
ɝɟɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ Ȼɐɀ-ɿɧɮɟɤɰɿɹ).
Ɍɭɛɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡ ɜ ɚɧɚɦɧɟɡɿ. Ⱦɟɮɟɤɬɢ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɚɝɨɰɢɬɨɡɭ (ɯɪɨɧɿɱɧɚ ɝɪɚɧɭɥɶɨɦɚɬɨɡɧɚ
ɯɜɨɪɨɛɚ, ɞɟɮɿɰɢɬ ɚɞɝɟɡɿʀ ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ).
Ƚɟɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ Ȼɐɀ-ɿɧɮɟɤɰɿɹ, Ȼɐɀ-ɨɫɬɢɬ, ɜɢɹɜɥɟɧɿ
ɜ ɿɧɲɢɯ ɞɿɬɟɣ ɭ ɫɿɦ’ʀ
Ɍɹɠɤɿ ɮɨɪɦɢ ɝɿɩɨɝɚɦɦɚɝɥɨɛɭɥɿɧɟɦɿʀ.
ɑɥɟɧɚɦ ɪɨɞɢɧ, ɞɟ ɽ ɨɫɨɛɢ ɡ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ ɞɨ
ɜɜɟɞɟɧɧɹ Ɉɉȼ
ɋɭɞɨɦɢ ɜ ɚɧɚɦɧɟɡɿ (ɜɚɤɰɢɧɚɰɿɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ȺȾɉ
ɚɛɨ ɜɚɤɰɢɧɨɸ ɡ ɚɰɟɥɸɥɹɪɧɢɦ ɤɚɲɥɸɤɨɜɢɦ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ)
Ⱥɥɟɪɝɿɱɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ ɚɦɿɧɨɝɥɿɤɨɡɢɞɢ.
Ⱥɧɚɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ ɹɽɱɧɢɣ ɛɿɥɨɤ.
ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɤɪɨɜɿ
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1. Основним критерієм при вирішенні питання щодо
протипоказань до введення конкретної вакцини є пеC
релік протипоказань, визначений в інструкції про її заC
стосування.
2. Планові вакцинації вакциною, анатоксином
відкладаються до закінчення гострих проявів захворюC
вання та загострення хронічних захворювань і провоC
дяться після одужання або під час ремісії хронічного
захворювання.
3. Імуносупресивна терапія – терапія, що проводитьC
ся цитостатичними препаратами, у тому числі монотеC
рапія циклоспорином А та іншими кортикостероїдами
в імуносупресивних дозах, променева терапія. Терапія
кортикостероїдами визнається імуносупресивною, якC
що з розрахунку на преднізолон становить більше
2 мг/кг/добу та триває більше 14 діб за умови системC
ного використання. Планові щеплення інактивованиC
ми вакцинами та анатоксинами проводяться після
закінчення терапії, щеплення живими вакцинами —
не раніше ніж через 1 місяць після припинення теC

рапії. Якщо тривалість терапії кортикостероїдами стаC
новить менше 14 діб незалежно від дози або більше 14
діб при дозі за преднізолоном менше 2 мг/кг/добу, або
використовується як замісна терапія, або використоC
вується місцево, то така терапія не визнається імуноC
супресивною та не є протипоказанням до проведення
планового щеплення.
4. Проведення щеплень для профілактики кору, паC
ротиту та краснухи після введення препаратів крові
(цільна кров, плазма, препарати імуноглобулінів, еритC
роцитарна маса), за винятком відмитих еритроцитів,
можливе в терміни, що вказані в інструкції про застоC
сування препарату, але не раніше ніж через 3 місяці.
Після екстреної профілактики правця протиправцеC
вим людським імуноглобуліном новонародженим вакC
цинація БЦЖ проводиться за загальноприйнятою схеC
мою. Якщо інтервал між щепленням проти кору,
епідемічного паротиту, краснухи та введенням препаC
рату крові з лікувальноCпрофілактичною метою менше
14 днів, щеплення проти цих інфекцій слід повторити.

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ ɦɿɠ ɜɚɤɰɢɧɚɰɿɽɸ ɞɥɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɤɨɪɭ,
ɩɚɪɨɬɢɬɭ, ɤɪɚɫɧɭɯɢ ɿ ɜɿɬɪɹɧɨʀ ɜɿɫɩɢ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɤɪɨɜɿ, ɳɨ
ɦɿɫɬɹɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɚɧɬɢɬɿɥɚ

ɉɪɟɩɚɪɚɬ/ɩɨɤɚɡɚɧɧɹ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ
ȿɤɫɬɪɟɧɚ ɿɦɭɧɨɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɪɚɜɰɹ
ɿɦɭɧɨɝɥɨɛɭɥɿɧɨɦ ɥɸɞɢɧɢ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɰɟɜɢɦ
ɉɚɫɢɜɧɚ ɿɦɭɧɨɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɟɩɚɬɢɬɭ Ⱥ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɿɦɭɧɨɝɥɨɛɭɥɿɧɨɦ ɥɸɞɢɧɢ
ɉɚɫɢɜɧɚ ɿɦɭɧɨɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɟɩɚɬɢɬɭ ȼ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ ɿɦɭɧɨɝɥɨɛɭɥɿɧɨɦ ɩɪɨɬɢ ɝɟɩɚɬɢɬɭ
ȼ
ɉɚɫɢɜɧɚ ɿɦɭɧɨɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɤɨɪɭ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɦ
ɿɦɭɧɨɝɥɨɛɭɥɿɧɨɦ ɥɸɞɢɧɢ;
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚ ɿɦɭɧɨɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɦɭ
(ɛɟɡ ɿɦɭɧɨɞɟɮɿɰɢɬɭ);
ɡ ɿɦɭɧɨɞɟɮɿɰɢɬɨɦ
Ɍɪɚɧɫɮɭɡɿɹ ɤɪɨɜɿ;
ɜɿɞɦɢɬɿ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢ;
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢ ɡ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɭ (adenine
saline);
ɰɿɥɶɧɚ ɤɪɨɜ (Ht 65 %);
ɰɿɥɶɧɚ ɤɪɨɜ (Ht 35-50 %);
ɩɥɚɡɦɚ/ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɢ
ȱɦɭɧɨɝɥɨɛɭɥɿɧ ɩɪɨɬɢɰɢɬɨɦɟɝɚɥɨɜɿɪɭɫɧɢɣ ɜ/ɜ
ɜ/ɜ ɿɦɭɧɨɝɥɨɛɭɥɿɧ;
ɫɟɩɫɢɫ;
ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨɩɟɧɿɱɧɚ ɩɭɪɩɭɪɚ;
ɯɜɨɪɨɛɚ Ʉɚɜɚɫɚɤɿ

ȼ.ɨ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
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Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ ɿɧɬɟɪɜɚɥ
(ɦɿɫɹɰɿɜ)
3
3
3

5
6
6
6
6
7
6
8
10
11

Ⱥ. Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ

