
Стан охоплення щепленнями 
проти дифтерії населення Київської області 

станом на 20 листопада 2019 року.

Згідно отриманих даних звітів електронної форми «УкрВак» від
закладів охорони здоров'я області станом на 20 листопада 2019 охоплення
щепленнями проти дифтерії дитячого населення до 6 років складає 71,8%
(підлягає 61886 осіб, щеплено 44463 особи), по Україні -  63,3%.

Обсяги щеплення проти дифтерії дітей від старше 7 років до 18
років включно складають 86,3% (обсяг -  35648 осіб, щеплено -  30776 
осіб), по Україні -  75,3%.

Доросле населення області щеплене проти дифтерії на 69,8% 
(підлягає 134616 осіб, щеплено 93930 осіб), по Україні -  55,3%.

Станом на 20 листопада обсяги щеплень проти дифтерії
дорослого населення збільшились на 8409 осіб, серед дитячого населення 
на 3312 осіб.

Через ̂  вкрай недостатнє забезпечення вакциною АДП для 
щеплення дітей 6 річного віку обсяги щеплень складають 32,8%.

При потребі вакцини на 2019 рік в кількості 28230 доз, фактично 
отримано 4870 доз або 17,3%.
і л п о / Іншими вакЦинами проти дифтерії заклади області забезпечені на 
100/о. Проте ряд закладів районів та міст області вкрай недостатньо 
проводять заходи по проведенню щеплень населення проти дифтерії. Так, 
охоплення щепленнями дітей до 1 року життя проти дифтерії (АКДП-3) 
складають в : '

Бориспільському міському ЦПМСД -  22% 
м.Славутич -  44%
Баришівському районі -  46,2%
Обухівському районі -  48,4%
Таращанському районі -  49,7%
Броварському районі -  52,4%
Васильківському районі -  56,6%
По області -  72,7%

Рівень захисту дітей 18 місячного віку від дифтерії складає в : 
Бориспільському міському ЦПМСД -  15,6%
Обухівському районі -  34,9%
Баришівському районі -  52,1%
Володарському районі -  57,8% 
м. Бровари -  55%
Вишгородському районі -  66,5%
По області -  73,5%

Не достатньо щеплені діти 16 річного віку в :
Бориспільському міському ЦПМСД -  42,1%
Обухівському районі -  52,6%



• Баришівському районі -  68%
• По області -  85%

На 2019 рік в області зареєстровано 26203 дитини, які підлягають 
щепленню поза календарем, що складає 42,3% від загальної кількості дітей 
запланованих на щеплення проти дифтерії.

Станом на 20.11.2019 року не вакциновано 7820 дітей (29 8%) які 
не щеплені вчасно в попередні роки.

На виконання наказу МОЗ України №2164 від 25.10.2019 року 
«Про введення в дію Рішення оперативного штабу МОЗ України з 
реагування на ситуації з поширенням інфекційних хвороб, яким можна 
запобігти шляхом вакцинації» (надісланий ДОЗ КОДА в райони, міста 
ооласті 07.11.2019 року) керівникам закладів охорони здоров'я необхідно 
забезпечити організацію проведення додаткових заходів з імунізації 
вакциною АКДП дітей 2015 -  2018 років народження, які отримали менше 
" ^ Д П  (АаКДП) вакцини з метою отримання трьох доз АКДП 

(АаКДП) вакцини та щомісячно на 01 число слідуючого за звітним місяця 
надавати інформацію про проведенні щеплення.
т ю  о т ? ™  інформація має надійти за листопад місяць 2019 року на 
и 1.12.2019 року згідно запропонованих таблиць.

Звертаємо увагу, що визначені групи дітей 2015 -  2018 р.р 
народження мають відповідати даним обсягів у формі «УкрВак» або бути 
більшими (за потреби).

Найбільша кількість дітей. 201 S-701ХР г Які підлягають men™™™
зареєстрована v : -----------

• м. Біла Церква — 1162 дитини
• м. Бровари — 1022 дитини
• Вишгородському районі — 623 дитини
• Обухівському районі — 581 дитина
• Бориспільському районі — 578 дітей
• Броварському районі — 552 дитини
• Баришівському районі — 463 дитини

Від ефективної організації проведення щеплень у вказаних
районах залежить в цілому ситуація з успішним проведенням додаткових 
заходів по області.

Звертаємо увагу керівників закладів охорони здоров'я:
• Іванківського району, Києво-Святошинського району на 100%

виконання обсягів щеплень проти дифтерії дітям 1 року життя і 
старше

• Згурівського району, Таращанського району, Фастівського району 
м. Ржищів на 100% виконання обсягів щеплень проти дифтерії 
дітям старше 2 років життя.



Пропонуємо переглянути облік дітей вікових груп з метою 
своєчасного та в повному обсязі охоплення проведення щеплень.

Пропозиції, що потребують використання в роботі з питань 
імунопрофілактики:

► Забезпечення організації взяття на облік усіх дітей, які пропустили 
щеплення за Календарем і проведення відповідних щеплень.

► Налагодження системи обліку проведення щеплень і посилення 
виконавчої дисципліни щодо дотримання вимог ведення медичної 
документації.

► Забезпечення ефективного зберігання вакцин із дотриманням 
холодового ланцюга (за підтримки місцевої влади забезпечення 
альтернативних джерел електропостачання на випадок відключення 
електроенергії) в штатному режимі та при надзвичайних подіях в 
холодовому ланцюгу.

^  Посилення роботи з населенням з боку медичних працівників на 
породжені міфи щодо якості імунобіологічних препаратів, недовіри 
до вакцинації, що сформована антивакцинальними течіями.

► Достатність мотивації у медичних працівників до збільшення обсягів 
охоплення щепленнями.

► Підготовка медичних працівників по організації та техніці 
проведення щеплень.

Г оловний позаштатний 
спеціаліст з епідеміології 
та імунопрофілактики 
ДОЗ КОДА С.Т. Мартинчук


