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У вересні 2011 року в Україні набув чинності новий 
наказ Міністерства охорони здоров’я України  від 
16.09.2011 № 595 “Про порядок проведення профілак-
тичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу 
медичних імунобіологічних препаратів”. Чинний наказ з 
імунопрофілактики має ряд безумовних переваг. В першу 
чергу переваги стосуються практичних питань прове-
дення профілактичних щеплень.  Головними відміннос-
тями від попереднього наказу з імунопрофілактики є 
спрощення розділу «Щеплення за віком», в якому при-
водяться лише схеми вакцинації дітей та дорослих у від-
повідності до віку. Для практичних лікарів  актуальним 
залишається  розділ щодо вакцинації дітей з порушен-
ням календаря вакцинації, який потребує додаткового 
пояснення з більшою деталізацією. 

Одним з частих запитань, які надходить від лікарів, є 
питання щодо вакцинації дітей проти гепатиту В та вак-
цинації проти Hib інфекції при порушенні Календаря 
щеплень. Вакцинація проти Hib інфекції особливо потре-
бує пояснення, оскільки в чинному Наказі з імунопрофі-
лактики відбулося спрощення схеми вакцинації за віком: 
перехід з 4-дозової схеми (3+1, де 3 – це три дози вакци-
нації в 3, 4 та 5 місяців життя; 1 – ревакцинація на друго-
му році життя) на 3-дозову схему вакцинації (2+1). Таким 
чином, відповідно до нового діючого Наказу, графік вак-
цинації дитини за віком не передбачає щеплення в 5 
місяців третьою дозою вакцини проти Hib інфекції.

Вказані вище зміни потребують пояснення та надання 
рекомендацій для практикуючих лікарів-педіатрів, іму-
нологів та лікарів СЕС, що залучені до виконання про-
грами з імунопрофілактики. 

Вакцинація для профілактики гемофільної інфек-
цій типу b та питання пов’язані з цим. Haemophilus 
influenzae типу b (Ніb) є одним з найбільш частих збуд-
ників  бактеріальних менінгітів та інших тяжких інвазив-
них інфекцій у дітей молодшого віку. Гемофільна інфек-
ція типу b становить найбільшу загрозу для дітей віком 
від 4 до 18 місяців життя. У невакцинованих дітей Hib 
інфекція може викликати тяжкі інвазивні захворюван-
ня: пневмонії, менінгіти, септицемії, септичні артрити, 
остеомієліти, перикардити, захворювання дихальних 
шляхів і ЛОР-органів.  Від 3 до 20% дітей, хворих на 
менінгіт, помирають у віці до 1 року, незважаючи на 
проведене лікування [1]. Внаслідок перенесеного Hib 
менінгіту у перехворілих розвиваються тяжкі невроло-
гічні ускладнення:  глухота – у 20%, мовні розлади – у 
15%, розумові порушення – у 11% [2].  

Ризик розвитку Ніb менінгітів щонайменше вдвічі 
вищий у дітей, які відвідують дитячі колективи, ніж у тих, 
які перебувають вдома. Ризик розвитку інфекції також 
значно підвищується у дітей з серповидноклітинною 
анемією, аспленією та дефіцитом антитіл.

В Україні в 2000-2004 рр. місією ВООЗ проводилась 
оцінка тяжкості менінгітів, викликаних Haemophilus 

Influenzae типу b, серед дітей до 5 років. За даними Л.І. 
Чернишової [3] показник захворюваності на Hib менінгі-
ти в м.Києві становить від 3,7 до 17,4 на 100 тис. дітей 
віком молодше 5 років. Дані отримані при обстеженні 
здорових дітей, які приходили на планові щеплення в 
поліклініки з різних районів міста Києва вказують, що 
частота носійства Hib інфекції у дітей віком до 2 років 
становить 6,06% і є порівняною з поширеністю носійства 
Hib інфекції у Російській Федерації та в довакцинальний 
період у США (4,8% у 1989 р.). Станом на 2010 рік вакци-
націю проти Hib інфекції включено в Календарі щеплень 
166 країн з 194 країн  членів ВООЗ [4].

В Україні  вакцинація проти гемофільної інфекції типу b 
була введена до Календаря з 2006р. Наказом № 48 МОЗ 
України від 2006 р. та передбачала введення вакцини в 3, 
4, 5 та в 18 місяців життя. В 2011 році відповідно до 
Наказу Міністерства охорони здоров’я України  від 
16.09.2011 № 595 відбулося спрощення схеми вакцинації 
вакцинами, що закуповуються за державні кошти – в 3, 4 
та 18 місяців. Вакцинація проти Hib інфекції в Україні 
проводиться до 5 років.

Схеми щеплень щодо Hib інфекції різних країн відріз-
няються в залежності від місцевої епідеміологічної 
обстановки та відповідають програмам імунопрофілак-
тики, які прийняті в країнах. У цілому первинна серія з 
трьох доз вводиться одночасно з первинною серією 
щеплень проти дифтерії, правця, кашлюку (АКДП/
АаКДП). Ревакцинацію проводять на другому році 
життя, зазвичай поєднуючи з ревакцинацією проти 
дифтерії, правця, кашлюку. У більшості промислово 
розвинених країна ревакцинація рекомендується дітям 
у віці 12-18 місяців.

В Україні графік вакцинації дітей проти Hib інфекції з 
порушенням Календаря зазначений у розділі «Щеплення 
дітей з порушенням Календаря». Чим пізніше проводить-
ся щеплення проти Hib інфекції, тим менше доз вакцини 
необхідно застосовувати для досягнення захисту. Якщо 
дитині до року було введено 2 дози вакцини, 3 дозу вво-
дять на другому році життя у 18 місяців. У випадку, якщо 
дитині до року введено 1 дозу, достатнім виявляється 
дворазове щеплення з інтервалом в 1-2 місяці. Для дітей 
від року до п'яти достатнім є одноразове щеплення.
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Діти, які перехворіли інвазивними формами Hib-
інфекції до 2-х років життя, мають отримати щеплення 
згідно з Календарем щеплень, оскільки такі діти можуть 
не мати адекватного рівня антитіл після перенесеного 
захворювання.

Єдиного універсального Календаря щеплень проти 
гемофільної інфекції типу b для країн Європи не існує. 
Відмінності є значними. Так, «скандинавський» Календар 
щеплень, що використовується в Фінляндії, Швеції, 
Норвегії, Данії, Ісландії, передбачає введення вакцин 
проти кашлюку, поліомієліту, дифтерії, правця та Hib 
інфекції у віці 3, 5 та 12 місяців життя. Досвід цих країн 
демонструє аналогічну ефективність  контролю за Hib 
інфекцією схем 2+1 у порівнянні до схеми 3+1. В бага-
тьох країнах Європи Календар щеплень передбачає 
введення 3-х доз на першому році життя дитини та 
ревакцинацію на другому: Німеччина, Франція, Бельгія, 
Нідерланди та інші [5].

Вакцинація для профілактики гепатиту В та питання 
пов’язані з цим. Захворювання, викликане вірусом гепа-
титу В (ВГВ), широко поширене у світі. 2 млрд. людей у світі 
інфіковані вірусом гепатиту В, 450 млн. є хронічними носі-
ями, в більшості випадків не підозрюючи про це [6,7]. 
Хронічна інфекція ВГВ підвищує в 300 разів ризик виник-
нення раку печінки –  гепатоцелюлярної карциноми. 

Джерелом інфекції є лише людина. У інфікованих ВГВ 
вірус виявляється в усіх біологічних рідинах організму. 
Інфікування людини відбувається через потрапляння 
інфікованої біологічної рідини до організму через пору-
шені шкірні покриви та слизові оболонки. Інфікована 
кров або інші біологічні рідини можуть потрапити до 
організму при народженні, сексуальному контакті чи 
при використанні забруднених голок для ін’єкцій. 
Інфікування можливе також у місцях, де люди постійно 
знаходяться в тісному контакті (наприклад, в сімейному 
колі чи будинках інвалідів  дитинства), вірогідно в резуль-
таті непомітного контакту інфікованих секретів з пошко-
дженнями на шкірі або із слизовими оболонками. 
Легкість передачі ВГВ також пов’язана зі стійкістю вірусу 
в зовнішньому середовищі – при кімнатній температурі 
вірус зберігає свою життєздатність від 7 днів до місяця. 
Інфекційна доза ВГВ міститься в мікроскопічній краплині 
біологічної рідини [8].

Ендемічність гепатиту В оцінюється за поширенням 
HBsAg серед населення: поширеність HBsAg ≥8% типова 
для високо ендемічних країн; поширеність в 2-7% є харак-
терною для країн з середньою ендемічністю; низька енде-
мічність - ≤2%. Україна відноситься до країн з середньою 
ендемічністю. За такої поширеності HBsAg ризик інфіку-
вання ВГВ протягом життя складає 20-60% [8].

Результат інфікування ВГВ залежить від віку. Гострий 
гепатит В зустрічається лише у 1% інфікованих перина-
тально, у 10% - при інфікуванні у віці 1-5 років та в 30% 
при інфікуванні в більш старшому віці (після 5 років) [8].

Ймовірність хронізації даної інфекції зворотно пропо-
рційне віку та спостерігається у 90% осіб при антена-
тальному зараженні, у 30% осіб інфікованих у віці до 6 
років, та менше 5% - у осіб інфікованих у зрілому віці [8]. 

На даний момент існуючі препарати для лікування 
хронічного гепатиту В дозволяють сповільнити розвиток 
цирозу, знизити захворюваність гепатоцелюлярною кар-
циномою та збільшити тривалість життя. Одночасно з 
цим лікування не завжди є доступним через дорожнечу 
препаратів, чисельні побічні ефекти, формування резис-
тентності, розвиток мутантів ВГВ.

Вакцинація новонароджених дітей, що народилися від 
інфікованих матерів, у першу добу життя знижує в 3,5 
раза інфікування ВГВ. Також, за результатами  досліджен-
ня, відстрочка вакцинації дітей на 7 діб, що народилися 
від HBsAg-позитивних матерів значно підвищувала ризик 
інфікування у порівнянні з вакцинованими у 1-3 добу в 
8,6 раза [9].  Станом на 2011 рік 179 країн світу включили 
вакцину проти гепатиту В до своїх національних про-
грам імунізації немовлят [10]. 

В Україні вакцинація була рекомендована починаючи з 
1996 року для осіб з групи ризику, а починаючи з 2002 
року рекомендована для планової вакцинації дітей.

Схеми вакцинації проти гепатиту В є найбільш лабіль-
ними у порівнянні зі схемами вакцинації проти інших 
інфекцій. Загальним правилом схем вакцинації є дотри-
мання мінімального інтервалу між дозами вакцини. У 
відповідності до рекомендацій ВООЗ мінімальний інтер-
вал між трьома дозами вакцини має складати 4 тижні 
незалежно від віку. Одночасно з цим, відповідно до 
рекомендацій CDC (Центр з контролю за захворюваніс-
тю, США), інтервал між 1 та 2 дозою має складати 4 тижні, 
між 2 та 3 дозами – 8 тижнів, остання доза вакцини має 
бути введена в 6 місяців життя або пізніше [11].

Вакцинальний курс складають три дози вакцини. Але 
одночасно з цим  можливо використання курсу вакцина-
ції для дітей перших двох років життя, що складається із 
4 доз щеплень. Особливо це є актуальним, коли вико-
ристовуються комбіновані вакцини, до складу яких вхо-
дить вакцина проти гепатиту В [9]. 

Для дітей більш старшого віку та дорослих рекомен-
довано використовувати 3-дозовий курс вакцинації. 
Найбільш рекомендованою схемою вакцинації проти 
гепатиту В є схема 0-1-6 (0 – перша доза; 1 – друга доза, 
що вводиться через 1 місяць після першої; 6 – третя 
доза, що вводиться через 6 місяців після першої або 
через 5 місяців після другої). В Україні згідно з наказом 
Міністерства охорони здоров’я України  від 16.09.2011 
№ 595 щеплення дітей за віком (вакцинація за бюджетні 
кошти) проводиться за схемою 0-1-6 місяців незалежно 
від HBsAg-статусу матері.

Наявні дані щодо імуногенності вакцини проти гепати-
ту В дозволяють робити висновки, що незалежно від віку 
перерва в схемі вакцинації не потребує поновлення 
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всього курсу щеплень. Якщо первинний курс був пере-
рваний після першої дози, друга доза має бути введена 
якомога раніше, а інтервал між 2 та 3 дозами має бути 
мінімум 4 тижні; якщо затримано введення лише 3 дози, 
вона має бути введена якомога раніше, але з дотриман-
ням мінімального інтервалу.

Введення доз вакцин з більшим, ніж рекомендований, 
інтервалом забезпечує такий самий задовільний захист, 
але оптимальний захист досягається після отримання 
повного вакцинального комплексу щонайменше з трьох 
доз вакцин. За результатами досліджень, в результаті 
отримання вакцинального комплексу з 3 доз вакцин 
95% вакцинованих немовлят, дітей та дорослих набува-
ють імунітету [9]. 

З введенням у дію Наказу №595 МОЗ України виник 
ряд запитань, що потребували пояснення. У зв’язку з 
переходом на 3-дозову схему вакцинації для профілак-
тики Hib інфекції (на 3, 4 та 18 місяці життя дитини) та 
застосуванням схеми 0-1-6 проти гепатиту В незалежно 
від HBsAg-статусу матері ряд питань педіатрів стосували-
ся можливості використання 4-дозової схеми вакцинації 
з використанням комбінованої шестикомпонентної вак-
цини, що може бути придбана батьками за власні кошти. 
Відповідь на це та інші питання викладені на сайті МОЗ 
України за адресою http://moz.gov.ua/ua/portal/mtsr_
vaccine/. 

13. Якщо відомо, що матір вакцинована проти 
гепатиту В, чи можна рекомендувати схему 
Інфанрикс-гекса 3 - 4 - 5 - 18 міс? Чи не буде це вва-
жаться порушенням Календаря?

Ні, це не буде вважатися порушенням календаря 
щеплень. В Україні пріоритетним вважається введення 
першої дози вакцини проти гепатиту В якомога раніше 
після народження. Одночасно з цим, якщо дитині не роз-
почата вакцинація проти гепатиту В в пологовому будин-
ку, щеплення їй може бути проведено у відповідності до 
схем зареєстрованих вакцин в Україні.

У разі придбання вакцини не за бюджетні кошти, необ-
хідно керуватися інструкцією про застосування вироб-
ника вакцини.

15. Якщо дитина вакцинована комбінованою вак-
циною Інфанрикс-Гекса, чи можна робити третє 
щеплення проти Хіб?

Так, можна. У разі придбання вакцини за небюджетні 
кошти можливо введення 4 доз комбінованої вакцини 
проти Хіб інфекції за схемою 3-4-5-18 місяців, згідно з 
інструкцією про застосування виробника вакцини, 
затвердженої МОЗ України.

27. Щодо термінів щеплень дітей за віком та дітей з 
порушенням Календаря: мінімальний інтервал між 
АКДП-3 і АКДП-4, поліо-3 і поліо -4 за віком - 12 міся-

ців, з порушенням календаря - 6 місяців, при тому, 
що у схемі попередніх Календарів щеплень відповід-
ні мінімальні терміни були 12 місяців і за віком, і для 
дітей з порушеннями Календаря щеплень.

В розділі щеплення дітей з порушенням Календаря 
передбачене зменшення мінімального інтервалу між 3-ю 
та 4-ю дозою АаКДП та проти поліомієліту для можли-
вості застосування прискореної схеми вакцинації у разі 
необхідності.

Ревакцинація в 6 років для профілактики кашлюку 
та питання пов’язані з цим. В Україні у відповідності до 
чинних рекомендацій (Наказ МОЗ України від 16.09.2011 
№ 595) графік вакцинації проти кашлюку передбачає вве-
дення на першому році життя трьох послідовних доз 
починаючи з 3 місяців ( 3-4-5 місяців) з проведенням 
ревакцинації на другому році життя (18 місяців) у складі 
АКДП/АаКДП вакцин. На думку експертів, введення 
ревакцинації дітей передшкільного віку проти кашлюку 
зможе запобігти збільшенню кількості випадків захворю-
вання серед дітей молодшого віку, аніж просто вакцина-
ція дітей відповідно до традиційних існуючих графіків 
вакцинації. У багатьох країнах світу вже розпочато впро-
вадження стратегій, рекомендованих Глобальною ініціа-
тивою по профілактиці кашлюку. Однією з рекомендацій 
комітету є заміна ревакцинації проти дифтерії та правця у 
передшкільному та дорослому віці на ревакцинацію ком-
бінованою вакциною проти кашлюку, дифтерії та правця. 
Ревакцинація призводить до посилення імунітету серед 
дітей 6-7 років та відповідно до зниження захворюванос-
ті. Ревакцинація вікової групи дітей передшкільного віку 
та підлітків призведе не лише до зниження захворюва-
ності в даній віковій групі, але й до зниження циркуляції 
збудника та зниження захворюваності в цілому в популя-
ції. Головним ефектом є вплив на поширеність хвороби 
серед немовлят в напрямку до її зниження.

З 2011 року в Україні стала доступною вакцина 
Бустрикс™ із зменшеним вмістом антигенів для ревакци-
нації проти кашлюку, дифтерії та правця для дітей почи-
наючи з 4-х років життя. Ревакцинація проти кашлюку, 
дифтерії та правця дітей передшкільного віку та підлітків 
– це перший крок до впровадження запропонованих 
стратегій захисту проти кашлюку. На сьогодні перед-
шкільна вакцинація дітей 4-7 років введена в календарі 
щеплення в 25 європейських країнах. В нашій країні згід-
но з наказом МОЗ України від 16.09.2011 №595 ревакци-
нація проти кашлюку дітям 6 років передбачена розді-
лом «Рекомендовані щеплення». 

Відповідь на це питання викладено на сайті МОЗ 
України за адресою http://moz.gov.ua/ua/portal/mtsr_
vaccine/. 

Досить цікавим є питання, чому не включена вакцина з 
кашлюковим компонентом на проведення щеплень у 6 
років?  Як відомо, ревакцинація проти кашлюку в 6 років 
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внесена до розділу ІІІ «Рекомендовані щеплення». В 
даному випадку ревакцинація може бути проведена 
особі за її бажанням у разі придбання за власний кошт, а 
також може бути включена до регіональних програм 
вакцинації та, в такому разі, може бути придбана за 
кошти місцевого бюджету та використана для вакцинації 
осіб у відповідності до визначених засад регіональної 
програми.
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