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щеплень проведено за минулий тиждень
(на 22,9 % менше ніж попереднього тижня)

особи в Україні отримали дві дози 
вакцини від початку кампанії56 669 15 382 284

Статистика 
захворюваності 
(18–24.11.2022)*

Кількість померлих 
у вікових групах 
(18–24.11.2022)

Показники
вакцинації

Джерело: ЦГЗ МОЗ України

Вікові групи (років)

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+

0 0 0 0

2

8

Загальна 
кількість:
80 осіб

померлих –
особи віком
60+ 

54

підтверджених 
випадків, усього 
(6 757а4 991)

підтверджених 
випадків серед дітей 
(779а542)

померлих, усього    
(102а80)

жодна дитина 
не померла

госпіталізовано
(2 940а2 478)

українців отримали хоча б 
одну дозу вакцини з початку 
вакцинальної кампанії

осіб в Україні отримали 
другу бустерну дозу

особи отримали 
додаткову дозу вакцини

осіб в Україні отримали 
першу бустерну дозу

16 196 288

2 862 499

87,5 %

153 618

34 763

20 %67,5 %

16

-26,1 % -26,1 % -26,1 % 

-30,4 % -30,4 % -30,4 % 

-21,6 % -21,6 % -21,6 % 

0 0 0 
-15,7 % -15,7 % -15,7 % 

* Звітний тиждень – п’ятниця-четвер.

У цьому випуску дайджесту пропонуємо зручну тематичну навігацію по основних 
інформаційних блоках, що були розміщені в наших попередніх випусках. 

Це важливо для кожного лікаря, хто має потребу оновити для себе чи для пацієнта певну тему. 

?
«Гарячі» запитання 
                

?  Застосування бустерної дози вакцини 
проти COVID-19: 

1.  Чому потрібно вводити бустер після первинної 
вакцинації? Випуск 2

2. Чи можна для бустерних доз використовувати вакцини 
від інших виробників/на інших платформах? Випуск 1

3. Чи можна для бустерних доз використовувати вакцину 
проти COVID-19 на іншій платформі? Випуск 2

4. Отримана в пункти щеплення вакцина Comirnaty Original/ 
Omicron BA.1 призначена лише для використання як 
бустерна доза? Випуск 3

5. Чим відрізняється додаткова доза вакцини від бустерної 
дози? Випуск 4

6. Які інтервали прийняті в Україні для введення додаткової, 
бустерної доз вакцин проти COVID-19? 
Чи є залежність від віку? Випуск 4

7. Коли вводиться перша бустерна доза вакцини проти 
COVID-19, якщо була введена додаткова доза вакцини? 
Випуск 5 

8. Чи вакцина проти COVID-19, яка адаптована під варіант 
«Омікрон», може бути використана для первинної 
вакцинації? Випуск 6

9. Як діяти в ситуації, якщо вакцину проти COVID-19, 
адаптовану під варіант «Омікрон» (Comirnati Original / 
Omicron), було введено як дозу в первинній вакцинації? 
Випуск 6

10. Для чого потрібно вводити бустер після первинної 
вакцинації? Випуск 9

?  Вакцинація проти COVID-19 осіб із 
онкопатологією, імуносупресованих осіб:  

1. Коли можна вакцинувати людину проти COVID-19, 
якщо вона має онкологічне захворювання? Випуск 9

2. Чи можна вакцинувати проти COVID-19 онкохворих? 
Чи проведення хіміотерапії є протипоказанням до 
вакцинації? Випуск 9

3. Чи безпечно застосувати наявні в Україні вакцини проти 
COVID-19 у пацієнтів, які отримують імуносупресивну/ 
імуномодулюючу терапію з приводу аутоімунних 
ревматичних захворювань? Випуск 5

?  Вакцинація осіб, що живуть із ВІЛ

1. Чи безпечні вакцини проти COVID-19 для людей, які 
живуть із ВІЛ?  Випуск 2
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??
 Вакцинація проти COVID-19 осіб із туберкульозом

1.  Чи можна вакцинувати проти COVID-19 людину, яка прий-
має протитуберкульозні препарати, є МБТ+? Випуск 2

2. Як поєднати вакцинацію проти COVID-19 із проведенням 
проби Манту/IGRA? Випуск 2

?  Вакцинація проти COVID-19 вагітних та під час 
лактації:

1.  Чи можна вакцинувати вагітних проти COVID-19 і в якому 
триместрі вагітності? Випуск 3

?  Вакцинація проти COVID-19 при порушеній схемі 
щеплення

1. Якщо порушені інтервали введення доз вакцин проти 
COVID-19 – наприклад, не введена через 6 міс. бустерна 
доза, то чи потрібно починати все спочатку? Випуск 1

2. Чи враховувати дозу вакцини проти COVID-19, яку було 
введено раніше ніж зазначений в інструкції інтервал? І 

Випуск 1чи потрібно повторювати введення такої дози? 

? Поєднання вакцин проти COVID-19 з вакцинами 
проти інших інфекційних хвороб

1. Чи можна поєднувати вакцини проти COVID-19 з вакци-
нами проти грипу? Випуск 1

?   Вакцинація проти COVID-19 дітей

1. Чи можна вакцинувати проти COVID-19 дітей віком 5–11 
років вакциною, що використовується для дітей віком 
понад 12 років, але в меншому об’ємі? Наприклад, 
набрати в шприц не 0,3 мл, а 0,1 мл. Випуск 5

2. Чи має особливості введення першої бустерної дози 
Випуск 7у дітей порівняно з дорослими? 

3. Чи схвалена в Україні вакцинація проти COVID-19 дітей 
віком 5–11 років? Якщо так, які особливості? Випуск 7

4. Якщо дитині на момент отримання другої дози вакцини 
в первинній серії чи отримання бустерної дози 
виповнилося 12 років, а до цього віку вона вже встигла 
отримати одну чи дві дози, то яку вакцину слід обрати 
і як правильно продовжити вакцинацію проти COVID-19? 
Випуск 7 

? Протипоказання та підготовка до вакцинації 
проти COVID-19

1.    Чи варто перед вакцинацією та після неї визначати 
антитіла до COVID-19? Випуск 1

2. Чи потрібно рекомендувати проведення тесту на антитіла 
до SARS-CoV-2 після або перед вакцинацією/ 
ревакцинацією (бустером) проти COVID-19? Випуск 6
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9. Як діяти в ситуації, якщо вакцину проти COVID-19, 
адаптовану під варіант «Омікрон» (Comirnati Original / 
Omicron), було введено як дозу в первинній вакцинації? 
Випуск 6

10. Для чого потрібно вводити бустер після первинної 
вакцинації? Випуск 9

?  Вакцинація проти COVID-19 осіб із 
онкопатологією, імуносупресованих осіб:  

1. Коли можна вакцинувати людину проти COVID-19, якщо 
вона має онкологічне захворювання? Випуск 9

2. Чи можна вакцинувати проти COVID-19 онкохворих? 
Чи проведення хіміотерапії є протипоказанням до 
вакцинації? Випуск 9

3. Чи безпечно застосувати наявні в Україні вакцини проти 
COVID-19 у пацієнтів, які отримують муносупресивну / 
імуномодулюючу терапію з приводу аутоімунних 
ревматичних захворювань? Випуск 5

?  Вакцинація осіб, що живуть із ВІЛ

1. Чи безпечні вакцини проти COVID-19 для людей, які 
живуть із ВІЛ?  Випуск 2

США

џ Дозвіл на використання бівалентних вакцин Випуск 1

џ Схвалена вакцинація дітей віком від 6 міс. Випуск 2

џ Ревакцинація дітей та підлітків Випуск 2

џ Охоплення вакцинацією дітей віком 5-11 років 
Випуск 3

џ Застосування бівалентної вакцини Випуск 4

џ Оновлена інформація про вакцинацію проти 
COVID-19, безпека вакцин для дітей і вагітних 
Випуск 5

џ Застосування бівалентної вакцини Випуск 7

ЄС

џ Дозвіл на використання бівалентних вакцин Випуск 1

џ Схвалення до використання вакцин для дітей віком 
від 6 міс. Випуск 6

џ

Австралія

џ Схвалена вакцинація дітей віком від 6 міс Випуск 2

џ Первинна вакцинація та введення бустерних доз у 
дітей віком до 12 років Випуск 7

џ Інтервал до введення дози вакцини після 
перенесеного COVID-19 Випуск 7

џ

Німеччина

џ Вакцинація осіб, які перехворіли на COVID-19 
Випуск 4

џ

Сполучене Королівство

џ Застосування бустерних доз у дітей Випуск 2

џ Застосування другого бустера у дорослих Випуск 3

џ

Нова Зеландія

џ Застосування бустерних доз у дітей Випуск 3

џ

ВООЗ 

џ Заява ВООЗ про перебіг пандемії СOVID-19 
Випуск 5

џ Заява ВООЗ щодо нових субваріантів XBB та BQ.1 
Випуск 6

џ Заява про перше глобальне збільшення тижневих 
випадків COVID-19 за чотири місяцi Випуск 9

Данія 

џ Застосування бустерної дози вакцини проти 
COVID-19 восени 2022 року Випуск 9

џ

Ірландія 

џ Застосування бустерної дози вакцини проти 
COVID-19 Випуск 1

џ Одночасне введення вакцин проти COVID-19 з вак-
цинами проти інших інфекційних хвороб Випуск 1

Швеція

џ Рекомендації з вакцинації  проти COVID-19 
вагітних, дітей, дорослих, доросли віком понад 65 
років та групи ризику Випуск 9
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Світова практика 

Nota bene

Дайджест підготовлений у рамках спільного проєкту 
МОЗ України та Світового банку 
«Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»

Екстрене 
реагування 
на COVID-19 
та вакцинація 
в Україні

Маєте запитання за темою COVID-19 
та вакцинації чи пропозиції щодо наповнення 
дайджесту – переходьте за QR-кодом 
і пишіть нам, будемо вдячні за зворотний 
зв’язок, що допоможе зробити ще кориснішу 
підбірку в наступних випусках.

Усі випуски дайджесту – 
за посиланням 
через QR-код

Радимо ознайомитись із додатковими корисними 
джерелами достовірної інформації про COVID-19 
та вакцинацію.

1. Все про вакцинацію від COVID-19 в Україні:
vaccination.covid19.gov.ua

2. Брошура для медиків «Як розмовляти з пацієнтами
про COVID-19» – у каталозі  діджитал- та
друкованих матеріалів «Спільнотека» від ЮНІСЕФ
spilnoteka.org

Рекомендуємо скористатись можливістю 
отримати безоплатний доступ для українських 
лікарів до платформи  – провідного UpToDate
глобального клінічного ресурсу доказової 
медицини. 

Для цього слід зареєструватися за посиланням: 
uptodate.phc.org.ua 

Детальніше про механізм реєстрації – на сайті 
Центру громадського здоров’я: phc.org.ua/uptodate

Накази МОЗ та Позиції НТГЕІ

Nota bene

Інтерв’ю в рубриці «Компетентно»

џ Надання доступу до вакцинації проти COVID-19
дітям 12–17 років незалежно від наявності щеплень,
які відповідають Календарю профілактичних
щеплень Випуск 7

џ Вакцинація проти COVID-19 осіб, які мали / мають
тісний контакт із підтвердженим випадком COVID-19
або з підозрілим чи ймовірним випадком COVID-19
(за винятком контакту через виконання професійних
обов'язків) та не мають симптомів гострої
респіраторної інфекції  Випуск 8

џ Інструкція щодо заповнення форми первинної
облікової документації № 028-1/о «Висновок лікаря
щодо наявності протипоказань до вакцинації проти
гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» Випуск 8

џ Інструкція щодо заповнення форми первинної
облікової документації № 028-4/о «Журнал обліку
висновків лікаря щодо наявності протипоказань до
вакцинації проти гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
Випуск 8

џ Пріоритетність в отриманні другої бустерної дози
вакцини проти COVID-19 Випуск 1

џ Універсальна доступність другої бустерної дози
вакцини проти COVID-19 Випуск 1

џ Одночасне введення вакцин проти COVID-19 та
вакцин проти інших інфекційних хвороб Випуск 2

џ Застосування бустерних доз вакцини проти COVID-
19 у дітей віком понад 12 років Випуск 3

џ Вакцинація вагітних проти COVID-19 Випуск 3

џ Вакцинація осіб зі злоякісними новоутвореннями
Випуск 4

џ Вакцинація проти COVID-19 осіб, які отримують
імуносупресивну /імуномодулюючу терапію з
приводу аутоімунних ревматичних захворювань
Випуск 5

џ Вакцинація проти COVID-19 осіб, які перехворіли на
COVID-19 Випуск 6

џ Тактики вакцинації вагітних, які отримали першу
дозу вакцини CoronaVac до настання вагітності
Випуск 7

џ Заступник міністра охорони
здоров’я, головний державний
санітарний лікар України
Ігор КУЗІН  Випуск 4

џ Заступник
міністра охорони здоров’я
Ірина МИКИЧАК
Випуск 5

џ Генеральна директорка
ДУ «Центр громадського здоров’я
МОЗ України»
Людмила ЧЕРНЕНКО  Випуск 6

џ Міністр охорони здоров’я
України
Віктор ЛЯШКО  Випуск 7

Швеція

Не обов'язково бути громадянином Швеції, щоб пройти вакцинацію проти COVID-19. 

Вакцинація вагітних

Вакцинація рекомендована для усіх вагітних і може бути проведена протягом усієї вагітності. Проте Агентство охорони 
здоров'я рекомендує робити щеплення після 12 тижня вагітності, якщо немає інших причин (наприклад, ожиріння, 
гіпертонія, цукровий діабет або вік понад 35 років).

Вакцинація дітей

Вакцинація дітям може бути запропонована від 12 років. Загалом рекомендовано отримати дві дози вакцини. Але з 1 
листопада щеплення проти COVID-19 рекомендовано лише особливим групам дітей. Кожен регіон визначає, як вони 
документують згоду під час вакцинації неповнолітніх. 

Вакцинація дорослих 

Дорослим віком 18–64 роки рекомендовано отримати три дози вакцини. Але всі, хто хоче отримати додаткову бустерну 
дозу – четверту – можуть це зробити.  

Дорослі віком понад 65 років та групи ризику

Додаткова бустерна доза вакцини проти COVID-19 рекомендована восени та взимку 2022/2023 років дорослим віком 
понад 65 років, а також людям віком від 18 років, які перебувають у групі ризику. Ця рекомендація діє з 1 вересня 2022 
року та поширюється на всіх, хто має підвищений ризик тяжкого перебігу COVID-19. 

Джерело:  krisinformation.se
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