
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

28 квітня 2021року №  
 

Про стан вакцинації у 

Лубенській територіальній 

громаді 

 

 Заслухавши інформацію начальника управління охорони здоров’я 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області Ківи В.В. про стан вакцинації у Лубенській 

територіальній громаді, роботу закладів охорони здоров’я, що займаються 

вакцинацію, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
 

виконавчий комітет міської ради  

вирішив: 
 

1. Інформацію начальника управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

Ківи В.В. взяти до відома (додається). 
 

2. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області (головний лікар Богатиренко В.М.) та Комунальному 

підприємству «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» (директор Пучка О.Ю.)  

продовжити роботу по вакцинації населення Лубенської територіальної 

громади згідно Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і 

проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні 

у 2021-2022 роках та Календаря профілактичних щеплень. 
 

3. Управлінню охорони здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (начальник Ківа В.В.) 

забезпечити дієвий контроль за станом вакцинації з урахуванням вимог 

чинних документів Міністерства охорони здоров’я України 
 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Харченко І.В. 

 

Лубенський міський голова                                       Олександр ГРИЦАЄНКО 



Інформація про стан вакцинації в Лубенській територіальній громаді за  

перший квартал 2021 р. 

Імунізація 

Імунізація (за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я) — це 

процес, завдяки якому людина набуває імунітет, або стає несприйнятливою 

до інфекційної хвороби, і який зазвичай здійснюється шляхом введення 

вакцини. 

• Інфекційні хвороби небезпечні своїми ускладненнями, що 

можуть призвести до інвалідності, а деякі — навіть до смерті. 

Інфекційні хвороби, від яких (або від тяжких ускладнень яких) 

можна захиститися за допомогою імунізації, передаються від 

інфікованої особи до здорової, як правило, повітряно-крапельним 

шляхом. 

До інфекцій, яким можна запобігти щепленнями, належать: кашлюк, 

дифтерія, правець, поліомієліт, кір, епідемічний паротит, краснуха, гепатит 

B, гемофільна інфекція, пневмококова інфекція, менінгококова інфекція, 

ротавірусна інфекція, вітряна віспа, гепатит A, папіломавірусна інфекція та 

інші. 

Вакцини стимулюють власну імунну систему організму до захисту людини 

від відповідної інфекції або хвороби. Застосування вакцин знижує 

вірогідність поширення відповідних інфекцій у сотні разів. На сьогоднішній 

день альтернатив вакцинації з метою профілактики захворювання на 

відповідні інфекції немає. 

Досягнення вакцинації 

Щороку завдяки щепленням у світі вдається зберегти 2,5 млн. дитячих 

життів. Ось кілька фактів про досягнення вакцинації: 

завдяки вакцинації людство перемогло натуральну віспу; 

захворюваність на поліомієліт знизилася на 99%, ще трохи й людство 

назавжди знищить цю страшну хворобу; 

знизився рівень захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк, краснуху, 

захворюваність менінгітами, раком печінки; 

глобальна смертність від кору знизилася на 75%; 



знизилася щорічна смертність від правця новонароджених більш ніж у 13 

разів. 

Календар щеплень 

В різних країнах до Національного календаря щеплень включені різні 

інфекційні хвороби, для запобігання яких проводиться вакцинація. Перелік 

цих хвороб залежить від рівня інфекційної захворюваності в країні, 

фінансових можливостей, доведених наукою доказів, щодо доцільності та 

ефективності вакцин, рекомендацій фахівців тощо. 

Вакцинація в Україні проводиться у відповідності до Календаря щеплень, 

який розроблено з урахуванням міжнародного досвіду, і на сьогодні, за 

умови його дотримання, він є найоптимальнішим для забезпечення 

повноцінного імунітету. 

Профілактичні щеплення населенню в Україні здійснюють відповідно 

до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11.08.2014 № 551 «Про 

удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні». Цим 

наказом затверджено Календар щеплень, який визначає зокрема: 

Обов’язкові щеплення  

у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (1-ша доза) та 

ревакцинацію проти Хіб-інфекції; 

у 18 місяців роблять першу планова ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, 

правця, поліомієліту; 

у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (2-га доза) та 

ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту; 

у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту; 

у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця; 

надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, 

правця. 

Паралельно з вакцинацією проти COVID-19 виконуються всі інші планові 

обов’язкові щеплення. За перший квартал 2021 року в КП “Лубенський центр 

ПМСД” виконана вакцинація проти дифтерії та правцю дорослого населення 

на 19%, підлітків – на 24,4% від річного плану. Вакцинація дитячого 

населення проти поліомієліту – на 20,3% до річного плану, КПК – 26,3%. 
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Стан захворюваності на гострі респіраторні захворювання з 01.01.2021 по 

10.04.2021  

Показники захворюваності на ГРІ вказують на прогресуюче збільшення 

кількості нових випадків ГРІ з січна по березень 2021р. COVID-19, як один із 

варіантів ГРІ теж має відповідний ріст.  У зв’язку з пандемією COVID-19 у 

світі та Україні актуальним становиться питання щепленості населення від 

COVID-19, хоча дана вакцина не включена до національного календаря 

щеплень як обов'язкова. Станом на 09.04.2021р. Медичними закладами, які 

підпорядковані Управлінню охорони здоров’я, виконано 1442 щеплення 

проти COVID-19. 

Кількість вакцинованих  з 1.01.2021 по 1.04.2021      (слайд) 

План вакцинації на 2021 рік     (слайд) 

Висновки     (слайд) 

       Паралельно з вакцинацією проти COVID-19 виконувалися всі інші 

планові обов’язкові щепленя. 

За перший квартал 2021 року В КП «Центр ПМСД» Лубенської міської 

ради все заплановане доросле та дитяче населення вакциноване, за 

винятком відмовників та медичних протипоказів. 

В закладах постійно проводиться робота із населенням, в тому числі на 

амбулаторному прийомі, стосовно необхідності вакцинації від 

інфекційних захворювань.  

Причини по яким спостерігається певне відставання від виконання 

плану щеплень це тимчасові протипокази у зв’язку з ГРІ, перебування у 

фазі вакцинації іншою вакциною (як то від COVID-19), а також 

періодичне введення карантинних заходів у зв’язку з COVID-19, що 

обмежує планові організовані відвідування ЛПЗ. 

 

 

Начальник управління охорони 

здоровʼя виконавчого комітету міської ради                                 Віктор КІВА 
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