МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.09.2017

м. Київ

№ 1082

Про проведення заходів щодо імунізації
населення проти кору в Україні
На виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», відповідно до пункту 9 розділу IV «Положення про організацію і
проведення профілактичних щеплень», затвердженого наказом МОЗ України
11.08.2014 № 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень
в Україні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 р.
за № 1237/26014 та рішення оперативного штабу МОЗ України від 02.08.2017
№ 2, затвердженого наказом МОЗ України від 05.07.2017 року №763 «Про
створення оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з
поширення кору в Україні»(із змінами)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров`я України
(далі - План) щодо організації підготовки та проведення додаткових заходів з
імунізації населення проти кору, що додається.
2. Затвердити Інструкцію щодо організації та проведення додаткових
заходів з імунізації серед дитячого населення у віковій групі від 12 місяців
до 8 років 11 місяців 29 днів, що додається.
3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій:
1) провести з 11 вересня 2017 року додаткові заходи з імунізації проти
кору серед дитячого населення у віковій групі від 12 місяців до 8 років 11
місяців 29 днів.
2) взяти під особистий контроль виконання заходів, передбачених
Планом.
3) інформувати про стан виконання заходів Плану на електронну
адресу МОЗ та ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України
(info@phc.org.ua;
stelmah@ukraids.gov.ua;
gubar@moz.gov.ua;
psm@moz.gov.ua;) щотижня згідно з формою, що додається.

2
4. Управлінню громадського здоров’я МОЗ України спільно з ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України», ДЗ «Український центр контролю та
моніторингу захворювань МОЗ України» та лабораторними центрами МОЗ
України забезпечити епідеміологічний нагляд у період проведення додаткових
заходів з імунізації населення проти кору.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра

О. ЛІНЧЕВСЬКИЙ
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План заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо організації
підготовки та проведення додаткових заходів з імунізації населення проти
кору
№ Найменування заходу
Виконавці
Термін
1. Розглядати питання
Управління громадського
вересень проведення додаткових
здоров’я, Медичний
грудень 2017
заходів з імунізації проти департамент, прес-служба МОЗ
кору на засіданнях
оперативного штабу з
реагування на ситуацію з
поширення кору в Україні
Міністерстві охорони
здоров'я, за результатами
яких проводити
селекторні наради з
регіонами
2. Проводити селекторні
МОЗ України,
до 13 вересня
наради з регіонами щодо Відповідальні за питання
2017 року –
організації проведення
імунопрофілактики в регіонах
установча
додаткових заходів з
нарада, у
імунізації проти кору,
подальшому за
контролю за холодовим
результатами
ланцюгом, безпечності та
засідань
якості вакцини, утилізації
оперативного
медичних відходів,
штабу
виявлення та реєстрації
поствакцинальних реакцій
та ускладнень.
3. Визначити кількість дітей Керівники структурних
до 13 вересня
від 12 місяців до 8 років
підрозділів з питань охорони
2017 року
11 місяців 29 днів, які
здоров’я обласних, Київської
підлягають охопленню
міської державних
щепленням проти кору на адміністрацій
рівні лікувальнопрофілактичних закладів,
районів, міст, областей.
4. Створити регіональні
Керівники структурних
до 13 вересня
оперативні штаби (комісії) підрозділів з питань охорони
2017
з питань щодо реагування здоров’я обласних, Київської
на епідситуацію з кору та міської державних
забезпечити регулярне
адміністрацій
проведення засідань,
визначити відповідальних
координаторів за

5.

6.

7.

8.

виконання цього Плану.
Регулярно інформувати
Оперативний штаб про
епідситуцію з кору, про
виконання Плану та за
формою згідно з додатком
до цього Плану
Здійснити уточнення
необхідної кількості
вакцини, пунктів щеплень,
для проведення імунізації
населення проти кору.
Спільно з ЮНІСЕФ
забезпечити координацію
комунікаційних заходів на
національному та
регіональному рівнях
Спільно з ЮНІСЕФ
провести заходи щодо
підвищення знань та
ефективного
консультування з кору
медичних працівників на
національному та
регіональному рівнях

9. Спільно з ЮНІСЕФ та
ВООЗ провести тренінги
та наради для медичних
працівників з тематики:
епіднагляд за кором,
управління вакцинами,
безпека вакцини КПК
(НППІ), зберігання
вакцини КПК, техніка
введення тощо. Тематика
та залучення спеціалістів з
регіонів визначається
МОЗ для кожного заходу
10. Забезпечити регулярну
подачу нформаційноаналітичних матеріалів
про епідситуацію з кором
та проведеними заходами
згідно цього Плану на
сайті МОЗ, Центру
громадського здоров’я
МОЗ та сайтах обласних,
міста Києва державних

Керівники структурних
підрозділів з питань охорони
здоров’я обласних, Київської
міської державних
адміністрацій

щопонеділка

Керівники структурних
підрозділів з питань охорони
здоров’я обласних, Київської
міської державних
адміністрацій
МОЗ,Департаменти/управління
з питань охорони и здоров’я
обласних, Київської міської
державних адміністрацій,
ЮНІСЕФ (за згодою)
МОЗ, Департаменти/управління
з питань охорони и здоров’я
обласних, Київської міської
державних адміністрацій,
ЮНІСЕФ (за згодою)

до 13 вересня
2017 року

вересень грудень 2017
року
вересень грудень 2017
року

МОЗ, Департаменти/управління вересень з питань охорони и здоров’я
грудень 2017
обласних, Київської міської
року
державних адміністрацій,
ЮНІСЕФ, ВООЗ (за згодою)

ДЗ «УЦКМЗ МОЗ України»,
щомісяця
ЦГЗ, Управління громадського та/або за
здоров’я, Прес-служба МОЗ,
потребою
Центр громадського здоров’я
МОЗ, Український центр
контролю та моніторингу
захворювань МОЗ, керівники
структурних підрозділів з
питань охорони здоров’я
обласних, Київської міської

11.

12.

13.

адміністрацій(структурних
підрозділів з питань
охорони здоров’я) за
погодженням прес-служби
МОЗ
Спільно з ЮНІСЕФ та
ВООЗ провести нараду із
регіональними
координаторами щодо
додаткових заходів з
імунізації проти кору
Надавати інформацію про
НППІ у тому числі побічні
реакції, відповідно до
вимог діючого
законодавства до ДУ
«Державний експертний
центр МОЗ України»
Здійснювати аналіз
інформації про
зареєстровані випадки
НППІ у тому числі побічні
реакції, отримані
відповідно до вимог
діючого законодавства
Забезпечити моніторинг
дотримання умов
"холодового ланцюга" під
час транспортування,
зберігання та
використання вакцин.
Забезпечити моніторинг
наявності, використання
та залишків вакцини КПК

державних адміністрацій

МОЗ України, керівники
структурних підрозділів з
питань охорони здоров’я
обласних, Київської міської
державних адміністрацій,
ЮНІСЕФ,ВООЗ (за згодою)
Керівники структурних
підрозділів з питань охорони
здоров’я обласних, Київської
міської державних
адміністрацій
ДУ «Державний експертний
центр МОЗ України», МОЗ
ВООЗ (за згодою)

Керівники структурних
підрозділів з питань охорони
здоров’я обласних, Київської
міської державних
адміністрацій, ДП «Укрвакцина
МОЗ України»
15.
МОЗ, Керівники структурних
підрозділів з питань охорони
здоров’я обласних, Київської
міської державних
адміністрацій, ДП «Укрвакцина
МОЗ України», ЮНІСЕФ (за
згодою)
16. Забезпечити подання
Керівники структурних
оперативної інформації з підрозділів з питань охорони
усіх областей на
здоров’я обласних, Київської
національний рівень щодо міської державних
виявлених випадків кору, адміністрацій,.
госпіталізації, смертності Центр громадського здоров’я
від кору
МОЗ, ДЗ «Український центр з
контролю та моніторингу
захворювань МОЗ України»
17. ДУ «Центр громадського ДУ «Центр громадського
14.

вересень 2017
року

постійно

до 15 числа
наступного за
звітним місяця

постійно

вересеньгрудень 2017
року

щомісяця

щопонеділка з

здоров’я МОЗ
України»узагальнювати та
аналізувати щотижневі
оперативні дані про стан
проведення імунізації
проти кору.
18. Посилити моніторинг
епідемічної ситуації з кору
в регіонах
19. Проведення незалежного
моніторингу додаткових
заходів щодо вакцинації
проти кору

здоров’я МОЗ України», ДЗ
«Український центр з контролю
та моніторингу захворювань
МОЗ України», Управління
громадського здоров’я МОЗ
України
ДУ «Центр громадського
здоров’я МОЗ України», ВООЗ
(за згодою)
ВООЗ, ЮНІСЕФ, інші
міжнародні партнери (за
згодою)

_________________________________________

18.09.2017 року

вересеньгрудень 2017
року
під час
проведення
додаткових
заходів з
імунізації
проти кору
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Інструкція щодо організації та проведення додаткових заходів з імунізації
серед дитячого населення віком від 12 місяців до 8 років 11 місяців 29 днів
Кількість доз
КПК в
анамнезі

Тактика щодо
вакцинації КПК
дітей віком 1 рік –
8 років 11 міс.29
діб

Тактика
вакцинації
КПК у
випадку
контакту з
хворим на кір

0 доз (дитина
не щеплена)

Ввести одну дозу
КПК.
Введення другої
дози КПК вакцинація за
віком згідно до
календаря
щеплень, але не
раніше ніж один
місяць від
попередньої дози
КПК.
Вік дитини до 6
років: вакцинація
за віком згідно до
календаря
щеплень
Вік дитини старше
6 років: ввести
другу дозу КПК з
мінімальним
інтервалом 1
місяць від першої
дози КПК
Не проводити
вакцинацію КПК

Ввести одну
дози вакцини
КПК в перші
72 години**

1 доза
(дитина
щеплена
однією
дозою)

Тактика за
наявності
протипоказань
до вакцинації
КПК

Тактика щодо
щеплених КПК, що
перебувають в
контакті з особами,
які мають
протипоказання до
вакцинації КПК
(вагітні,
імуносупресовані,
інші)
Проводити
Після вакцинації
пасивну
КПК розмежування
імунопрофілакт не проводиться.
ику у випадку
контакту з
хворим на кір*

Ввести другу
дозу вакцини
КПК
незалежно від
віку, але не
раніше ніж
через один
місяць від
попередньої
дози КПК

2 дози
Не
(дитина
проводиться
щеплена
двома
дозами)
*Пасивна імунопрофілактика проводиться шляхом внутрішньом’язового введення
препарату Імуноглобуліну нормального людини рідкого (далі - Імуноглобуліну). Введення
Імуноглобуліну необхідно здійснити якомога раніше після моменту контакту, оптимально
- в перші 6 діб. Введення Імуноглобуліну після 6 діб від моменту контакту має меншу
ефективність, але може модифікувати тяжкість перебігу кору. Дозування препарату
Імуноглобуліну у відповідності до Інструкції для медичного застосування лікарського
засобу.
**Якщо минуло більше 72 годин, слід провести вакцинацію КПК якомого раніше, що
забезпечить імунітет на майбутнє у випадку неінфікування.
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ЗВІТ
про проведення додаткових заходів з імунізації проти кору
по області (району, закладу охорони здоров'я та ін.) _________________________________ з__________ до__________2017 р.

Всього
Рік
народження

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

підлягало
вакцинації

вакциновано

Щеплене населення
%

організоване в
дитячих
колективах
(дошкільні та
загальноосвітні
навчальні
заклади)

Неорганізоване в
дитячих колективах
(дошкільні та
загальноосвітні
навчальні заклади)

Нещеплене населення
Медичні
протипокази

Відмови

Відсутність
вакцини

Інші причини

2015

Дані щодо використання вакцини КПК при додаткових заходах з імунізації проти кору
Отримано вакцини (доз)

Щеплено осіб

Використано (доз)

Витрати у %

________________________________

Залишок вакцин

