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ПОЗИЦІЯ № 13-05/2022-1 

(офіційна заява) 

Щодо рекомендації МОЗ України стосовно окремих питань вакцинації проти 

COVID-19 в Україні  

 Дані рекомендації НТГЕІ стосуються окремих питань вакцинації проти 

COVID-19 та мають рекомендований характер.  

Питання 1. 

Позиція НТГЕІ щодо одночасного введення вакцин проти COVID-19 та вакцин 

проти інших інфекційних хвороб у дітей віком понад 12 років та дорослих. 

 

● Дослідження демонструють безпеку та імуногенність одночасного введення 

вакцин проти COVID-19 та грипу. Щодо одночасного введення вакцини проти 

COVID-19 та вакцин проти інших інфекційних хвороб, наразі доступні 

обмежені дані про те, чи зростає реактогенність вакцин проти COVID-19. 

Дослідження щодо оцінки безпеки та імуногенності одночасного введення 

вакцин проти COVID-19 з іншими вакцинами тривають. Станом на сьогодні не 

було виявлено сигналів з безпеки. 

● Переваги від своєчасної вакцинації та досягнення високого рівня охоплення 

щепленнями переважають будь-які потенційні ризики, пов’язані з впливом на 

імуногенність, побічними ефектами. 

 

● Вакцини проти COVID-19 можна вводити одночасно з неживою вакциною 

проти грипу під час одного візиту у різні кінцівки або з будь-яким часовим 

проміжком.  

● Планова вакцинація проти інших інфекційних хвороб (за винятком неживої 

вакцини проти грипу) проводиться з інтервалом у 14 днів з вакцинацією проти 

COVID-19. Цей рекомендований мінімальний інтервал між вакцинами наразі є 

запобіжним та дозволяє уникнути помилкового віднесення НППІ до тієї чи 

іншої конкретної вакцини. 

● Одночасне введення (у той же день) або з меншим інтервалом, ніж 14 днів між 

введенням вакцини проти COVID-19 та іншими живими та неживими 

вакцинами може бути виправданим в окремих ситуаціях, зокрема: 

o коли існує ризик того, що особа не отримає рекомендовану за 

віком/пропущену дозу через обмежений доступ до медичних послуг або 

з іншої причини; 



o коли особа потребує прискореного графіка вакцинації під час планування 

подорожі або перед проведенням імуносупресивної терапії чи 

трансплантацією; 

o коли необхідно провести екстрену вакцинацію; 

o на клінічний розсуд лікаря з урахуванням поточних результатів наукових 

досліджень. 

● Вакцини проти COVID-19 та вакцини проти інших інфекційних хвороб 

вводяться в різні кінцівки із зазначенням в медичній документації, в яку 

кінцівку була введена вакцина проти COVID-19 та вакцини проти інших 

інфекційних хвороб після отримання інформованої згоди. Інформована згода 

має включати обговорення переваг та ризиків, враховуючи обмежені дані про 

введення вакцин проти COVID-19 одночасно з іншими вакцинами або 

незадовго до чи після них. 

● Незалежно від причини введення вакцини проти COVID-19 з меншим 

інтервалом ніж 14 днів до/після введення вакцини від інших інфекційних 

хвороб, дози вакцин зараховуються. 

● В проміжку між першою та другою дозою вакцини проти COVID-19 можуть 

бути введені інші вакцини проти інфекційних хвороб. 

 

ПОЗИЦІЯ № 13-05/2022-2 

(офіційна заява) 

Щодо рекомендації МОЗ України стосовно заходів з імунопрофілактики 

Позиція НТГЕІ щодо обліку щеплень отриманих громадянами України за 

кордоном та доступу до медичних записів про проведену вакцинацію. 

● НТГЕІ вважає за важливе поінформувати МОЗ України щодо проблеми з 

обліком проведених щеплень, яка складається через масову внутрішню 

міграцією та еміграцію громадян України через збройну агресію РФ. Так, 

чимала кількість дітей та дорослих перебуваючи за кордоном отримують 

профілактичні щеплення як за віком, так і з порушенням календаря/вакцинація 

осіб без відомого статусу. Отримані таким чином щеплення можуть не 

відображатися в статистичних даних рівня охоплення щепленнями. У зв’язку з 

цим НТГЕІ звертається до МОЗ України для вирішення цього питання та 

розглянути можливість створення механізму для врахування отриманих 

щеплень поза меж України. 

 


