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Когда вам покажется, 
что цель недостижима, 

не изменяйте цель – 
изменяйте свой план 

действий. 
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У 2016 році в Донецькій області ситуація 
з захворюваністю на вакцинокеровані 
інфекції залишалася напруженою. 

Захворюваність на кашлюк в порівнянні з 
2015 роком зросла на 133% – 
зареєстровано 104 випадки.  

Зареєстровано 2 випадки захворювання 
на краснуху. 

Захворюваність на дифтерію та правець 
протягом року не реєструвалася.  



Низький рівень охоплення щепленнями проти 
вказаних інфекцій, і, як наслідок, зниження 
колективного імунітету несуть загрозу 
ускладненню епідеміологічної ситуації в 
області з вакцинокерованих інфекцій. 

За 12 місяців 2016 року річний план щеплень в 
Донецькій області виконано на 61,1%. 

В Україні – на 49,1%.  

Рекомендований експертами ВООЗ безпечний 
рівень охоплення щепленнями становить 95%. 



Щеплення БЦЖ, діти до 1 року 



Щеплення БЦЖ, вікова група 7 років 





Щеплення Гепатит В-1,  
діти до 1 року та пологові відділення (ПВ) 



Щеплення Гепатит В-3, діти до 1 року 



Щеплення АКДП-3, діти до 1 року 



Щеплення Поліо-3,  
діти до 1 року та діти 1 року і старше (ІПВ+ОПВ) 



Щеплення ІПВ-3, діти до 1 року 



Щеплення КПК,  
вікова група – 1 рік та 6 років 



У 2016 році централізовану поставку вакцини 
БЦЖ було здійснено лише в серпні. 

Протягом першої половини 2016 року вакцину 
БЦЖ  було закуплено за: 

кошти місцевого бюджету у кількості 3550 доз, 

інші джерела – 1080 доз. 

 



У 2016 році в Донецькій області проти 
туберкульозу було щеплено 76,5% дітей 
першого року життя. 

В Україні – 72,3%. 

В пологових відділеннях закладів охорони 
здоров'я Донецької області показник 
охоплення БЦЖ склав 32,3%. 

В Україні – 28,6%. 

Кількість відмов від БЦЖ: 

Донецька область – 0,7%. 

Україна – 3,5%. 

 



Охоплення дітей у віковій групі «До 1 року» вакциною 
для профілактики вірусного гепатиту В у Донецькій 
області в 2016 році склало 39,9%. 

Україна – 28,8%. 

В першу добу життя вакциною для профілактики 
вірусного гепатиту В вакциновано 58,5% немовлят.  

Нижче середньообласного у: 

м. Мирноград – 11,5%, 

м. Авдіївка – 19%; 

Бахмутський район – 14,4%, 

Великоновосілківський район – 13,3%, 

Ясинуватський район – 7,5%.  

У 2016 році вакциною для профілактики гепатиту В 
область була забезпечена на 100%. 



В 2016 року зареєстровано 1048 відмов  
від щеплень для профілактики вірусного 
гепатиту В, що становить  2,0% від проведених 
щеплень. 

Україна – 9,7%. 

Найбільша кількість відмов зареєстрована: 

м. Лиман – 13,7%, 

м. Дружківка – 13,5%. 

 

 



За 2016 рік виконання обсягів імунізації 
серед дітей вікової групи «До 1 року» 
проти дифтерії, правця, кашлюку в 
Донецькій області склало 28,9%.  

В Україні  - 21,0%. 



«До 1 року» проти дифтерії, правця, кашлюку 



Виконання плану першої ревакцинації АКДП у 
дітей віком 18 місяців за минулий рік склало 
47,9%. 

В деяких регіонах області цей показник не 
досяг навіть 20%:  

м. Бахмут  - 12%, 

м. Добропілля – 15,3%, 

м. Дружківка – 5,2%, 

Покровський район – 15,9% 

Ясинуватський район – 3%.  



Виконання плану другої ревакцинації 
(діти 6 років та старші) становило 92,6%, 
третьої (14 років і старші) – 81,6%.  

Загально державний показник становить 
85,7% та 73,8% відповідно. 



Протягом 2016 року в області зареєстровано 
499 відмов (1,01%) від щеплень проти 
дифтерії, правця, кашлюку. 

В Україні – 3,5%. 

Найбільша кількість відмов зареєстрована: 

м. Дружківка – 13,4%, 

м. Костянтинівка – 3,1%, 

Мангушський район – 2,2%. 



Проти поліомієліту в Донецькій області у 
2016 році щеплено 70,5% дітей першого 
року життя. 

В Україні – 65,0%. 

Нижче  середньообласного  в: 

м. Авдіївка – 15,5%, 

м. Мирноград – 42,7%, 

Нікольскому районі – 36,9%, 

Покровському районі – 34,9%. 



Відсоток відмов від щеплень проти 
поліомієліту по області склав 0,9%. 

Україна – 2,2%. 

Найбільший рівень відмов реєструвався під 
час проведення турів додаткової імунізації 
проти поліомієліту. 

Протягом додаткових 3 турів вакцинації було 
щеплено 92,4% дитячого населення віком 
від двох місяців до 10 років (мають хоча б  
1 щеплення). 



Забезпеченість вакциною «Пентаксим» у 2016 році становила 
99% від річної потреби.  

У вересні 2016 року до області надійшла вакцина АКДП з 
цільноклітинним кашлюковим компонентом (виробництва 
Індія) у кількості 80000 доз, що відповідає річній потребі 
області. 

Показник своєчасності охоплення АКДП-3 по області склав 
19,9%. 

Значно нижчий, ніж в середньому по області цей показник у:  

м. Лиман – 2,2%, 

м. Бахмут – 2,1%, 

м. Торецьк – 2,5% 

Нікольському районі – 1,4%. 

У Добропільському та Олександрівському районах 
своєчасність щеплень АКДП взагалі склала 0%. 



Протягом 2016 року в області щеплено 79% 
дітей віковій групі «До 1 року» проти 
гемофільної інфекції. 

В Україні – 51,6%. 

Нижче обласного у: 

м. Авдіївка - 39,7%, 

м. Бахмут - 53%, 

м. Новогродівка - 55,8%, 

Нікольський район - 47,3%, 

Слов'янський район - 51,1%. 



Забезпеченість вакциною для профілактики 
гемофільної інфекції (Hib) протягом року 
становила 100% від потреби. 

Кількість відмов від щеплень означеною 
вакциною в цілому по області становить 0,5%. 

В Україні – 3,6%. 

Вище середньообластого у: 

м. Дружківка – 4,5%, 

м. Новогродвка – 3,6%, 

Нікольський район – 3,3%, 

Волноваський район – 2,5%. 



У 2016 році Донецьку область у вакцині для профілактики 
кору, паротиту та краснухи було забезпечено на 100%. 

Показники охоплення вакцинації дітей у віковій групі  
«1 рік»  – 74,2%, в Україні – 45,5%; ревакцинація дітей у 
віковій групі «6 років» – 78,6%., в Україні – 30,2%. 

Найнижчі обласного рівня у: 

м. Костянтинівка – 54,7%,  

м. Маріуполь – 60,2%,  

Бахмутський район – 67,1%,  

Нікольський район – 57,1%, 

Костянтинівський район – 55,2%, 

Ясинуватський район – 56,2%. 



За звітний період в області зареєстровано 
1% відмов від щеплення проти кору, 
паротиту та краснухи. 

В Україні – 3,8%.  

Найвищий показник по області у  
м. Костянтинівка – 13,8%. 

 



Ревакцинація дітей вікової групи «6 років» проти 
дифтерії та правця (АДП) у 2016 році в Донецькій 
області становила 58,6%. 

В Україні – 59,1%. 
Нижче середньообласного цей показник у: 
м. Мирноград – 49,7%, 
м. Дружківка – 33,1%, 
м. Краматорськ – 32,1%, 
м. Лиман – 39,4%.  
Вакцина АДП отримана у вересні 2016 року в межах 
річної потреби.  
За кошти місцевого бюджету цю вакцину закуплено у 
м. Новогродівка (200 доз), Волноваському (740 доз) 
та Слов’янському (460 доз) районах. 

 



План ревакцинації дітей та підлітків проти дифтерії та 
правця виконаний: 

Донецька на 41,4% (старші 7 років) – Україна на 63,4% 
55,4% – (16 років) – 56,1% 

10% – (дорослі) – 20,7% 
Вакцина АДП-м отримана у вересні 2016 року в межах 
річної потреби. 
У першому півріччі 2016 року щеплення проводилися  
вакциною, придбаною за рахунок місцевих бюджетів 
тільки: 

м. Вугледар – 9000 доз, 
м. Новогродівка – 800 доз, 
Волноваський район – 1940 доз, 
Костянтинівський район – 400 доз, 
Слов’янський район – 2500 доз. 

 



За 2016 рік відсоток протипоказів в області 
становив 3,7%, в т.ч. довготривалих – 0,08%.  

Питома вага протипоказів в деяких містах та 
районах області сягнула: 

м. Лиман – 26,3%, 

м. Маріуполь – 7,5%, 

Олександрівський район – 8,1%,  

Мангушський район – 9,1%,  

Ясиноватський район – 9,8%,  

Волноваський район – 7,1%.  

На державному рівні відсоток медичних 
проти показів до щеплень становив 2,4%. 



Когда вам покажется, 
что цель недостижима, 

не изменяйте цель – 
изменяйте свой план 

действий. 

Благодарю за внимание! 


