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Профілактичні щеплення. Що потрібно знати? 

 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 

планова імунізація проти поліомієліту, правця, дифтерії, 

кашлюка, кору і епідемічного паротиту врятовує життя і 

здоров'я 3 мільйонам дітей в світі. 

В Україні повнолітнім дієздатним громадянам 

профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після 

надання об'єктивної інформації про  

щеплення, наслідки відмови від них та можливі 

поствакцинальні ускладнення Особам, які не досягли 

п'ятнадцятирічного віку чи  

визнані у встановленому  законом порядку недієздатними, 

профілактичні щеплення проводяться за згодою їх 

об'єктивно інформованих батьків або інших законних 

представників. Особам віком від п'ятнадцяти до 

вісімнадцяти  років чи визнаним судом обмежено 

дієздатними профілактичні щеплення  проводяться за їх 

згодою після надання об'єктивної  інформації та за згодою  

об'єктивно інформованих батьків або інших законних 

представників цих  осіб.  

Відповідно до Закону України «Про захист населення 

від інфекційних хвороб» профілактичними щепленнями 

визнається введення в організм людини медичних 

імунобіологічних    препаратів    для    створення     

специфічної несприйнятливості до інфекційних хвороб. 

Іншими словами вакцинація (щеплення, імунізація) – це 

створення штучного імунітету в людини до певних 

інфекційних хвороб шляхом ведення вакцини, анатоксину 

чи імуноглобуліну.  

Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, 

кору, поліомієліту, правця, туберкульозу в Україні є 

обов’язковими і включаються до календаря щеплень.  



З 1 січня 2015 року в Україні почав діяти новий 

Календар профілактичних щеплень, затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров'я України  від 11.08.2014 

№551 «Про удосконалення проведення профілактичних 

щеплень в Україні», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 13.10.2014 за №1237/26014. До календаря 

включено наступні щеплення проти хвороб, що 

виконуються у визначеному віці:  

 туберкульоз – 3-5 день, 7 років; 

 гепатит В – 1 день, 1 міс., 6 міс.; 

 дифтерія – 2, 4, 6, 18 міс., 6, 16, 26 років, надалі 

кожні 10 років; 

 кашлюк – 2, 4, 6, 18 міс.; 

 правець – 2, 4, 6, 18 міс., 6, 16, 26 років, надалі 

кожні 10 років; 

 поліомієліт – 2, 4, 6, 18 міс., 6, 14 років; 

 гемофільна інфекція – 2, 4, 12 міс.; 

 кір – 12 міс., 6 років; 

 краснуха – 12 міс., 6 років; 

 паротит  – 12 міс., 6 років. 

          У разі виявлення медичних протипоказань до 

щеплень відповідно до Переліку медичних протипоказань 

до проведення профілактичних щеплень, особа 

направляється на комісію з питань щеплень, створену 

наказом по закладу охорони здоров'я. 

Медичний огляд перед щепленням є обов’язковим. 

Медичні огляди дітей перед щепленням у закладі охорони 

здоров'я проводяться у присутності батьків, або опікунів, 

піклувальників, або інших законних представників 

безпосередньо у день щеплення. У разі проведення 

щеплень у дошкільних закладах або загальноосвітніх 

навчальних закладах медичні огляди проводяться у 

присутності медичного працівника. 

Якщо   особа   та   (або)  її  законні  представники 

відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень,  

лікар  має право  взяти  у  них  відповідне письмове 

підтвердження, а в разі відмови дати таке  підтвердження  -  

засвідчити   це  актом  у присутності свідків. Факт відмови 

від щеплень з позначкою про те, що медичним 

працівником надані роз’яснення про наслідки такої 

відмови, оформлюється за відповідною формою, 

підписується як громадянином (при щепленні 

неповнолітніх - батьками або іншими законними 

представниками, які їх замінюють), так і медичним 

працівником. 
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