КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
вул. Січових стрільців, 45, м. Київ, 04053, тел. (044) 484-17-57; факс (044) 484-17-58

E-mail: doz.koda@ukr.net Код ЄДРПОУ 02012898

11.09.2018 р.№ 26-36-02.01 / 4263

Головним лікарям обласних
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завідувачу ВОЗ
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Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної

адміністрації надсилає спільного листа МОЗ України та МОН України від
06.09.2018 року № 05.2-11/23530-1/9-537 «Щодо напруженої епідемічної
ситуації» (додається), згідно якого просимо вжити заходів щодо забезпечення
рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я обсягу охоплення
профілактичними щепленнями або 
недопущення невакцинованих (за
відсутності протипоказань) дітей у заклади освіти.
Прошу довести даний лист до відома та виконання медичним
працівникам. Також інформуємо про те, що Статтею 15 Закону України «Про
захист населення від інфекційних хвороб» визначено, що прийом дітей до
виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за
наявності відповідної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина
перебуває під медичним наглядом. Довідка видається на підставі даних
медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її
перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні
щеплення згідно з Календарем щеплень, затвердженим наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення
профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних
імунобіологічних препаратів», (у редакції наказу МОЗ України від 11.08.2014 №
551), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 10.10.2011 р. за №
1159/19897 (далі – Календар щеплень), наказу МОЗ України від 18.05.2018 року
№ 947 «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні»
(зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 04 червня 2018 р. за №

659/32111) і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або
бактеріоносіями.
Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з Календарем
щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. Це необхідно для
забезпечення епідемічного благополуччя в організованих дитячих колективах,
тому що не щеплена дитина несе загрозу занесення в організований дитячий
колектив небезпечної інфекції і можливості захворювання дітей, в першу чергу
тих, що не отримали щеплень внаслідок об’єктивних причин – медичних
протипоказів до імунізації. Крім того, не щеплені діти можуть стати джерелом
формування у оточуючих щеплених дітей бактеріоносійства (стану, коли ознаки
захворювання відсутні, але збудник інфекції є в організмі). Ставши
бактеріоносієм, вони в свою чергу в сімейному і побутовому оточенні становлять
загрозу для маленьких дітей, які дуже тяжко переносять інфекційні
захворювання.
У багатьох країнах світу підходи до проведення щеплень такі ж, як і у
нашій країні: не щеплена дитина до відвідування організованого колективу не
допускається.
У випадку, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням
установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при
благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів
вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати
його. Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки
яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною
комісією, згідно з наказом МОЗ України від 29.11.2002 № 434 та затвердженого
цим наказом примірного Положення про підготовку дітей на педіатричній
дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього
навчального закладу.
У випадку, коли лікарсько-консультативна комісія приймає рішення щодо
заборони відвідування дитиною, у якої відсутні профілактичні щеплення,
навчального закладу (при складній епідеміологічній ситуації та/або
індивідуальних показниках), то питання щодо форм здобуття освіти такими
дітьми вирішується місцевими органами управління освітою.
Разом з тим, право на здобуття освіти дітьми, які не мають профілактичних
щеплень без поважних причин, а лише через небажання батьків, може бути
реалізоване шляхом його отримання в індивідуальній формі.
У Декларації прав дитини, затвердженій резолюцією Організації
Об’єднаних Націй від 20.11.1959 № 1389 (ХІV) чітко визначено, що кожна
дитина має право на захист свого здоров’я найбільш досконалими засобами.
Найбільш сучасним та надійним засобом захисту людини від інфекційних
захворювань на сьогодні являєтья вакцинація.
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