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Висновки. Упродовж пер³оду наших спостережень серед 

госп³тал³зованих ³з генерал³зованими формами мен³нгококової 

³нфекц³ї д³тей спостер³гається переважання комб³нованих форм. 

Зб³льшення серед захвор³лих д³тей старшого в³ку (10-17 рок³в) ³ 

констатована висока частота у них попередн³х хибних д³агноз³в 

викликає занепокоєння. Це в³ддзеркалює не лише в³дсутн³сть 

настороженост³ л³кар³в первинної ланки охорони здоров’я щодо 

ц³єї ³нфекц³йної хвороби, але й недостатню об³знан³сть їх з 

кл³н³чними проявами недуги.  
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Актуальність. ²нфекц³йн³ хвороби продовжують залишатись 

одними з розповсюджених груп захворювань у наш³й країн³. 

Єдиним специф³чним методом проф³лактики ³нфекц³йних хвороб є 

створення специф³чного ³мун³тету до збудник³в завдяки вакцинац³ї. 

Це один ³з найб³льш безпечних та економ³чно виг³дних засоб³в 

зберегти здоров’я населенню. За останн³ роки, за даними ЮН²СЕФ, 

в Україн³ заф³ксований один з найнижчих р³вн³в охоплення 

вакцинац³єю у св³т³, який становить 23% за необх³дних 95%.  

Мета роботи – оц³нити р³вень охоплення проф³лактичними 

щепленнями проти деяких вакцинокерованих ³нфекц³й у Дн³про-

петровськ³й област³.  

Матеріали і методи. Проанал³зовано зв³ти про проведен³ 

проф³лактичн³ щеплення за 2016 р.  

Результати та обговорення. Протягом останн³х 5 рок³в, у 

зв’язку з недостатн³м забезпеченням л³кувальної мереж³ ³муно-
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б³олог³чними препаратами, а також з негативним в³дношенням до 

вакцинац³ї деяких л³кар³в ³ пац³єнт³в в³дм³чається недовиконання 

р³чної програми з ³мунопроф³лактики. Так, за даними 2016 р. за 

окремими позиц³ями охоплення щепленнями становило:  

 проти дифтер³ї, правця, кашлюку (до 1 року, вакцинац³я) ‟ 

17,2%; 

 проти дифтер³ї, правця, кашлюку (18 м³с., ревакцинац³я) ‟ 

19,1%;  

 проти дифтер³ї, правця (6 рок³в) ‟ 69,6%; 

 проти дифтер³ї, правця (доросл³) ‟ 32,0%; 

 к³р, паротит, краснуха (1 р³к, вакцинац³я) ‟ 51,6%;  

 к³р, паротит, краснуха (6 рок³в, ревакцинац³я) ‟ 40,0%; 

 БЦЖ (до 1 року) ‟ 60,2%; 

 БЦЖ (7 рок³в) ‟ 42,7%.  

Зниження обсяг³в вакцинац³ї призводить до накопичення 

серед населення прошарку сприйнятливих (не³мун³зованих) ос³б ³ 

зниження популяц³йного ³мун³тету, що зумовить пог³ршення 

еп³дем³чної ситуац³ї.  

Кр³м того, в област³ у 2016 р. зареєстровано 14 723 особи, 

що в³дмовились в³д проведення проф³лактичних щеплень, у тому 

числ³ в³д АКДП ‟ 2 041, пол³ом³єл³ту ‟ 5 591, гепатиту В ‟ 

4 226, КПК ‟ 1 302, Hib ‟ 1 563). Основними причинами в³дмов 

були: “вакцини не потр³бн³” ‟ 51,0%, “багато поб³чних реакц³й 

п³сля вакцинац³ї” ‟ 24,5%, “вакцини неяк³сн³” ‟ 14,1%, “л³кар³ 

радили не проводити вакцинац³ю” ‟ 6,2% ³ рел³г³йн³ переконання 

‟ 4,2%.  

Висновки. У Дн³пропетровськ³й област³ за останн³ роки 

еп³дем³чна ситуац³я з ³нфекц³й, що керуються засобами специф³ч-

ної проф³лактики, оц³нюється як несприятлива. Ситуац³я зумов-

лена наявн³стю значної к³лькост³ нещеплених ос³б. Тому забез-

печення еп³дем³чного благополуччя щодо ³нфекц³й, що контролю-

ються засобами специф³чної ³мунопроф³лактики, є пр³оритетним 

для України. 

 


