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підтверджених випадків COVID-19
в Україні з початку пандемії

33 696 996

Динаміка випадків
COVID-19 в Україні

Кількість померлих
у вікових групах в Україні
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Джерело: ЦГЗ МОЗ України

щеплень проведено в Україні
від початку вакцинальної кампанії

Світові показники
вакцинації

+4,5 %

підтверджені випадки
серед дітей (5628°5882)

Цифри і факти

4,74

Вікові групи
(років)
0-9

мільйона доз вакцини
вводиться зараз щодня

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

Накази МОЗ
џ Наказ МОЗ України від 19.07.2022 № 1250:

70+

Джерело: ourworldindata.org

Загальна кількість
введених доз вакцин в Україні

- схвалено пріоритетні групи для отримання 2-ої
бустерної дози вакцини проти COVID-19

16 689 827

џ Наказ МОЗ України від 02.09.2022 № 1586:
- схвалено надати доступ для отримання 2-ої
бустерної дози вакцини проти COVID-19 для усіх
бажаючих при достатній кількості доз вакцин для
осіб з групи пріоритету

9 808 269

- затверджено позицію НТГЕІ від 18.09.2022 про
вакцинацію дітей віком 5-11 років та про
гетерологічні схеми вакцинації.

3 778 921
2 756 854

Джерело: moz.gov.ua

Позиція НТГЕІ – № 18-08/2022
џ НТГЕІ наголошує на важливості своєчасної
вакцинації дітей проти інфекційних хвороб,
вакцинація проти яких передбачена чинним
Календарем щеплень
џ Вакцинація проти COVID-19 дітей від 5 років
є пріоритетною в групах ризику
џ Переваги вакцинації для дітей проти COVID-19
виходять за рамки прямої користі для їх здоров'я.
џ Рекомендовано скоротити інтервал до отримання
1-ї бустерної дози з 6 міс. до 5 міс. Інтервал між
1-ю та 2-ю бустерною дозою – 4 міс.
џ Рекомендовано використовувати гетерологічні
схеми щеплень для первинної вакцинації
та бустерних доз.
Джерело: phc.org.ua

Новини науки
1. Аналіз бази даних Vaccine Safety Datalink з безпеки
та ефективності при одночасному введенні вакцин
проти грипу та COVID-19 протягом епідемічного
сезону грипу 2021 – 2022 років продемонстрував
збереження ефективності та високого профілю
безпеки.
2. У проведеному дослідженні не було виявлено, що
введення бустерної дози протягом 2 місяців (60
днів) після інфікування супроводжується додатковими перевагами в запобіганні повторного COVID-19.
Проте виявлено зростання рівня нейтралізуючих
антитіл.
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* Початок застосування вакцини на території України

Джерело: www.dec.gov.ua

«Гарячі» питання
та відповіді на них

?

Питання: Чи можна поєднувати вакцини проти COVID-19
з вакцинами проти грипу?

Відповідь: Дозволено вводити вакцини проти грипу
і в один день, і з будь-яким інтервалом після введенням
будь-якої вакцини проти COVID-19, які схвалені
до використання в Україні.

Питання: Якщо порушені інтервали введення доз вакцин проти
COVID-19 – наприклад, не введена через 6 міс. бустерна доза,
то чи потрібно починати все спочатку?
Відповідь: Ні, не потрібно починати схему вакцинації проти
COVID-19 з самого початку. Введіть пропущену / пропущені
дози за першої ж можливості.
Питання: Чи можна для бустерних доз використовувати
вакцини від інших виробників/на інших платформах?
Відповідь: Так, можна. В Україні дозволено введення
схвалених ВООЗ до використання в умовах надзвичайної
ситуації (EUL) вакцин проти COVID-19 від різних виробників /
на різних платформах для щеплення бустерними дозами.
Питання: Чи варто перед вакцинацією та після неї визначати
антитіла до COVID-19?
Відповідь: Зазвичай тести для визначення антитіл до
COVID-19, що доступні в лабораторіях, не призначені для
виявлення антитіл, які утворюються в результаті вакцинації,
тому вони не можуть виявити, чи є антитіла в необхідній
кількості та якості для захисту від COVID-19.

Джерела: doi.org , ACIP Meeting 1.09.2022

Світова практика
США
Управління з продовольства і медикаментів США – FDA – дозволило використання нових бівалентних вакцин Pfizer та
Moderna, які, окрім оригінального, також забезпечують окремо імунну відповідь до циркулюючого варіанту Омікрону
(BA.4 and BA.5). Очікується, що така вакцина буде також ефективною проти ще не відомих штамів COVID-19, які можуть
з'явитися цієї зими. Ці вакцини будуть доступні лише як бустер, з 12 та 18 років відповідно. Дозвіл для дітей із 5 років
очікується в кінці жовтня.
ЄС
Адаптовані вакцини проти COVID-19 Comirnaty Original/Omicron BA.1 і Spikevax бівалентна Original/Omicron BA.1 тепер
дозволені в ЄС. Це стало можливим у результаті рішення Європейської комісії від 1 вересня 2022 року. Висновки
Комітету з лікарських засобів для людини (CHMP) Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) будуть
надіслані до Європейської комісії, яка ухвалить остаточне рішення.
Ірландія
- Для осіб віком понад 65 років та імуноскомпроментованих дітей віком понад 12 років з липня запроваджено 3-й бустер,
який вводиться з інтервалом в 4 міс., в окремих випадках – 3 міс.
- Вакцину проти COVID-19 можна вводити одночасно або з будь-яким інтервалом із живими та неживими вакцинами
(включно з вакциною проти грипу та вакцинами, які вводять у школі).
Джерела: fda.gov , ema.europa.eu , hse.ie
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