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Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 червня 2018 р. за N 659/32111

Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні
Відповідно до статей 1, 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", пун
Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
року N 267, з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України та поп
керованих засобами специфічної профілактики,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом
здоров'я України від 16 вересня 2011 року N 595 (у редакції наказу Міністерства охорони зд
серпня 2014 року N 551), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 року
додаються.
2. Управлінню громадського здоров'я (Руденко І. С.) забезпечити подання цього наказу в устан
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань єв
Стефанишину О. А.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В. о. Міністра

У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
18 травня 2018 року N 947
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 червня 2018 р. за N 659/32111
Зміни до Календаря профілактичних щеплень в Україні

Главу 1 розділу II викласти у такій редакції:
"1. Щеплення за віком

Вік

Щеплення проти

1 день
3-5
днів

Гепатиту
B2
Туберкульозу1

2
місяці

Гепатиту Дифтерії, Поліомієліту4 Гемофільн
кашлюка,
B2
інфекції5
правця3

4
місяці

Дифтерії, Поліомієліту4 Гемофільн
кашлюка,
інфекції5
правця3

6
місяців

Гепатиту Дифтерії, Поліомієліту4
кашлюка,
B2
правця3

12
місяців

Гемофільн
інфекції5

18
місяців

Дифтерії, Поліомієліту4
кашлюка,
правця3

6 років

Дифтерії, Поліомієліту4
правця3

14
років

Поліомієліту4

16
років

Дифтерії,
правця3

26
років

Дифтерії,
правця3
(надалі кожні 10
років)

____________
1 Щепленню для профілактики туберкульозу підлягають усі новонароджені діти, що
протипоказань. Вакцинація проводиться на третю - п'яту добу життя дитини (не раніше сорок
народження) вакциною для профілактики туберкульозу (далі - БЦЖ). Недоношених дітей щепл
дитиною маси тіла і2500 г.
Щеплення для профілактики туберкульозу не проводять в один день з іншими щепленнями. Діт
в пологовому стаціонарі, підлягають обов'язковій вакцинації в закладах охорони здоров'я.
Дітям, яким не виповнилося два місяці, щеплення проти туберкульозу проводяться без попе
Після двомісячного віку перед виконанням щеплення дитині слід провести пробу Манту. Щепле
негативному результаті проби.
Діти, щеплені БЦЖ, у яких не сформувався рубчик, проте є достовірне підтвердження пров
підлягають повторній вакцинації.
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Вакцинації для профілактики гепатиту B підлягають усі новонароджені. Для вакцинації діт
вакцина за схемою: 0 (перша доба) - 2 - 6 місяців життя дитини.
Якщо мати новонародженого HBsAg "-" (негативна), що документально підтверджено, вакци
розпочати протягом перших місяців життя або одночасно зі щепленням проти кашлюк
поліомієліту. У разі поєднання імунізації зі щепленням проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомі
схеми: 2 - 4 - 6 - 18 місяців життя або 2 - 4 - 9 місяців життя.
Новонародженим з масою тіла <2000 г, що народилися від HBsAg "-" (негативних) матерів, вак
коли дитина набере ваги 2000 г або досягне віку 1 місяць.
Якщо новонароджена дитина у тяжкому стані, її імунізацію слід проводити після покращення с
дитини з лікарні.
Якщо мати новонародженого HBsAg "+" (позитивна), дитині роблять щеплення за схемою: 0
місяців життя дитини. Перша доза вакцини вводиться в перші 12 годин життя дитини незалежно
з вакцинацією, але не пізніше першого тижня життя, в іншу ділянку тіла рекомендовано
імуноглобулін проти гепатиту B з розрахунку 40 МО/кг маси тіла та не менше 100 МО. Якщо
дитини <2000 г, вакцинація проводиться обов'язково, але введена доза вакцини не зараховуєть
імунізації; після досягнення дитиною віку 1 місяця вакцинація має бути проведена серією із трь
1 - 6 (0 - дата першого введення вакцини, мінімальний інтервал між першим та другим щепле
другим і третім щепленнями - 5 місяців).
Якщо в матері новонародженої дитини невизначений HBsAg статус, щеплення дитини прово
перші 12 годин життя з одночасним дослідженням статусу матері за HBsAg. У разі отримання по
в матері профілактика гепатиту B проводиться як у випадку щеплення дитини, народженої від H
матері.
Не слід повторно розпочинати серію вакцинації, якщо було пропущено дозу вакцини, незалежно
минуло. Необхідно ввести дози вакцини, яких не вистачає, за графіком з дотриманням мінімаль
третій глави 2 цього розділу).
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Щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка проводяться за віком: у 2 місяці (п
місяці (друге щеплення), у 6 місяців (третє щеплення) та у 18 місяців (четверте щеплення).
Для вакцинації дітей проти кашлюка на першому році життя можуть використовуватися вакци
(далі - АаКДП), так і з цільноклітинним (далі - АКДП) кашлюковим компонентом.
Перенесений кашлюк в анамнезі не є протипоказанням до вакцинації проти цієї хвороби.
Щеплення проти кашлюка проводиться дітям до 6 років 11 місяців 29 днів.
Ревакцинацію проти дифтерії та правця у 6 років проводять анатоксином дифтерійно-прав
наступну у 16 років - анатоксином дифтерійно-правцевим зі зменшеним вмістом антигену (далі -

Першу планову ревакцинацію дорослих за віком та епідпоказаннями, які раніше були щеплен
віці 26 років з подальшою плановою ревакцинацією АДП-М з мінімальним інтервалом 10 ро
щеплення АДП-М.
Особливості вакцинації дітей проти кашлюка, дифтерії та правця, що не отримали щеплення
главі 2 цього розділу.
Екстрена профілактика правця не впливає на проведення планової імунізації.
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Вакцинація дітей для профілактики поліомієліту проводиться за віком 2 місяці, 4 місяці, 6 місяц
та 14 років.
Інактивована вакцина для профілактики поліомієліту (далі - ІПВ) застосовується для перших д
протипоказань до введення оральної поліомієлітної вакцини (далі - ОПВ) - для всіх наступ
Календарем.
Вакцина ОПВ застосовується для третього - шостого щеплень (щеплення за віком - 6 місяців, 18
років) за відсутності протипоказань до ОПВ.
Вакцина ІПВ може бути застосована для третього - шостого щеплень як окремо, так і в складі ко
Дітям, які перебувають у сімейному оточенні, дитячих закладах закритого типу з ВІЛ-інфікова
яким протипоказано введення ОПВ, щеплення проводиться виключно ІПВ-вакциною.
Особливості вакцинації дітей проти поліомієліту, що не отримали щеплення за віком, наведено в
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Вакцинація дітей для профілактики інфекції, спричиненої паличкою Haemophilus influenza
інфекція), може проводитись моновакцинами та комбінованими вакцинами, що містять Hib-комп
профілактики Hib-інфекції слід проводити за схемою 2 - 4 - 12 місяців.
Вакцинація проводиться дітям до 4 років 11 місяців 29 днів. У старшому віці вакцинац
проводиться лише особам з групи ризику відповідно до глави 4 цього розділу.
Особливості вакцинації для профілактики Hib-інфекції у дітей, що не отримали щеплення за віко
цього розділу.
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Вакцинація дітей для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи проводиться у
щеплення - у віці 6 років.
Перенесене захворювання на кір, епідемічний паротит чи краснуху не є протипоказанням до ще
Особливості вакцинації дітей проти зазначених інфекцій з порушенням цього Календаря наве
розділу. Особливості вакцинації осіб, старших 18 років, що не отримали щеплення за віком, нав
IV цього Календаря.".

В. о. начальника Управління
громадського здоров'я

І. Руденко

