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ПОЗИЦІЯ  № 22-03/2021-1 

     (офіційна заява) 

Щодо рекомендації МОЗ України стосовно окремих питань вакцинації 

проти COVID-19 в Україні  

 Дані рекомендації НТГЕІ стосуються окремих питань вакцинації 

проти COVID-19 та мають рекомендований характер.  

Питання 1. 

Роз’яснення  стосовно відповідності показників ефективності 

вакцини «CoronaVac» для профілактики COVID-19 (вирощена 

використанням клітин VERO), інактивована, виробництва Синовак 

Лайф. 
 

Позиція НТГЕІ в Україні: 

Офіційних публікацій проміжних результатів 3 фази клінічних 

досліджень вакцини КороноВактм/«CoronaVac» у відкритих джерелах при 

проведенні пошуку не виявлено. 

Показники ефективності вакцини КороноВактм/«CoronaVac» для 

профілактики COVID-19 (вирощена з використанням клітин VERO), 

інактивована, виробництва Синовак Лайф відповідають таким, що дозволяють 

використовувати вакцину для профілактики COVID-19 з підтвердженою 

ефективністю з попередження понад 70% для випадків, що потребують 

звернення за медичною допомогою для проведення терапії та/або 

госпіталізації. 

Вважати дані рекомендації як тимчасові і такі, що можуть бути змінені 

у випадку надходження оновлених даних та, якщо вони не суперечать чинній 

інструкції до вакцини. 

 

Питання 2. 

Роз’яснення  щодо можливості взаємозамінності вакцини проти COVID-

19 однієї платформи, але різних виробників. 
 

Позиція НТГЕІ в Україні: 

В даний час не існує даних про взаємозамінність вакцин проти COVID-

19. Вакцини на різних платформах - типів (наприклад, на платформі мРНК, 



вірусного вектору, вірусні вакцини) слід вважати різними вакцинами і не слід 

використовувати їх як взаємозамінні.  

Вакцина виробництва SIIPL (Ковашелдтм) та вакцина виготовлена SK 

Bioscience Co Ltd. є ідентичними за складом та технологіями виготовлення 

вакцини AZD1222 і не розглядаються, як різні вакцини та є взаємозамінними. 

Вважати дані рекомендації як тимчасові і такі, що можуть бути змінені 

у випадку надходження оновлених даних та, якщо вони не суперечать чинній 

інструкції до вакцини. 

 

Питання 3. 

Перегляд рекомендацій з вакцинації проти COVID-19 осіб, які 

перехворіли на COVID-19. 

 

Позиція НТГЕІ в Україні (вносять зміни в рекомендації НТГЕІ від 

19.01.2021):  

Вакцинація осіб, які мають задокументований COVID-19 в анамнезі 

може бути відтермінована на 6 місяців від часу перебігу COVID-19. 

За бажанням особи, яка підлягає вакцинації відповідно до груп 

пріоритетності, вакцинація може бути проведена раніше 6 місячного терміну 

при достатній кількості доз вакцини для забезпечення вакцинації осіб в даній 

групі пріоритетності, які не мають задокументованого COVID-19 в анамнезі. 

Мінімальний інтервал після перенесеного COVID-19 та введенням 

вакцини визначається закінченням періоду ізоляції. 

Вважати дані рекомендації як тимчасові і такі, що можуть бути змінені 

у випадку надходження оновлених даних та, якщо вони не суперечать чинній 

інструкції до вакцини.  

 


