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ПОЗИЦІЯ  № 26-04/2021-1 

     (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. 

Позиція НТГЕІ з питання щодо визначення пріоритетів щеплення 

проти COVID-19 осіб із хронічними захворюваннями, у т.ч. особливостей 

вакцинації проти COVID-19 онкологічних хворих і осіб які мають 

імуносупресивні стани (включаючи тих, хто отримує імуносупресивну 

терапію). 

Рекомендувати МОЗ України пріоритезувати осіб з супутньою 

онкопатологією для отримання вакцинації проти COVID-19. Будь-яка з 

наявних в Україні вакцин проти COVID-19 може бути використана для 

проведення щеплення особам з супутньою онкопатологією незалежно від 

ситуації, чи особа перебуває в ремісії, чи отримує протипухлинну терапію. 

Також важливо надати пріоритет у вакцинації проти COVID-19 

особами/членам родини, що перебувають у тісному контакті  з особою з 

онкопатологією (особи, що постійно проживають в одному помешканні із 

хворим, особи, що безпосередньо доглядають за хворим).  

При визначенні термінів проведення вакцинації керуватися чинними 

рекомендаціями, що затверджені наказом №2070 МОЗ України від 11.10.2019. 

Вакцинація осіб з онкопатологією, які перехворіли на COVID-19 має 

проводитися незалежно від терміну, що минув після перенесеного COVID-19 

після закінчення періоду ізоляції. 

Вакцинація проти COVID-19 інших груп осіб, що відносяться до 

імуноскопрометованих пацієнтів/перебувають на імуносупресивній терапії, 

має проводитися у відповідності до раніше визначеної позиції НТГЕІ щодо 

пріоритетності та затверджених етапів вакцинації. 



Рекомендувати внести зміни до чинного Переліку медичних 

протипоказань до проведення профілактичних щеплень, а саме до   розділів 

5.10. “Вакцинація осіб із злоякісними новоутвореннями”  та 5.6. “Вакцинація 

під час проведення імуносупресивної терапії” після доопрацювання та 

затвердження позиції НТГЕІ. 

Звернутися до секретаріату НТГЕІ з надання статистичних даних по 

структурі захворюваності та смертності на COVID-19 серед осіб з супутньою 

патологією в Україні.  

 

Питання 2. 

Розгляд листа МОЗ України щодо надання рекомендацій по 

використанню безголкового пристрою Tropis для забезпечення дробової 

вакцинації проти поліомієліту. 

Розгляд даного питання потребує більш детального опрацювання 

матеріалів, залучення до участі в засіданні НТГЕІ представника компанії-

виробника безголкового пристрою Tropis для щеплення вакциною проти 

поліомієліту (ІПВ). А також потребує розгляду даного питання більш широко 

в розрізі питання фракційного введення вакцин та переходу в майбутньому до 

використання ІПВ для всіх доз вакцин за календарем щеплень.  

 

Питання 3. 

Перегляд рекомендацій з вакцинації проти COVID-19 осіб, які 

перехворіли на COVID-19. 

 

Позиція НТГЕІ з питання вакцинації проти COVID-19 осіб, які 

перехворіли на COVID-19 (вносять зміни в рекомендації НТГЕІ від 

19.01.2021/23.04.2021):  

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. 

Вакцинація може бути проведена після закінчення періоду ізоляції, але 

не раніше ніж через 28 днів (4 тижні) від першого дня появи симптомів або 

лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР/визначення 



антигену вірусу SARS-CoV-2, у відповідності до затверджених схем 

вакцинації конкретних вакцин. 

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.  
 

Позиція НТГЕІ з питання вакцинації проти COVID-19 осіб, які 

захворіли на COVID-19 після отримання першої дози вакцини (вносять 

зміни в рекомендації НТГЕІ від 19.01.2021). 

Особам, у яких інфекція розвинулася після отримання першої дози 

вакцини, але до отримання другої дози вакцини проти COVID-19, введення 

другої дози вакцини може бути відтерміноване на 6 місяців від часу перебігу 

COVID-19.  

За бажанням особи, яка підлягає вакцинації відповідно до груп 

пріоритетності, вакцинація другою дозою 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. В даному разі друга доза може бути введена у 

відповідності до затверджених схем вакцинації конкретних вакцин, але не 

раніше ніж через 28 днів (4 тижні) від першого дня появи симптомів або 

лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР/визначення 

антигену вірусу SARS-CoV-2.  

Незалежно від інтервалу часу між введенням доз вакцин та розвитком 

COVID-19, або навпаки, дані дози зараховуються до схеми вакцинації без 

необхідності їх повторення. 

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.  
 

Позиція НТГЕІ з питання вакцинації проти COVID-19 осіб, які 

мали/мають тісний контакт з підтвердженим випадком COVID-19  або з 

мали/мають тісний контакт з підозрілим або ймовірним випадком 

COVID-19, але за винятком контакту в силу виконання професійних 

обов’язків, та не мають симптомів гострої респіраторної інфекції. 

  

Особи, які мали/мають тісний контакт з підтвердженим випадком 

COVID-19  або з мали/мають тісний (сімейний) контакт з 

підозрілим/ймовірним випадком COVID-19, не повинні проходити 

вакцинацію до закінчення періоду ізоляції, щоб уникнути потенційного 

контакту з медичним персоналом та іншими особами під час щеплення. Ця 



рекомендація також може бути застосована до осіб і щодо отримання другої 

дози вакцини проти COVID-19. 

Вакцини проти COVID-19 в даний час не рекомендуються для 

управління спалахами або для постконтактної профілактики COVID-19. 

Оскільки середній інкубаційний період COVID-19 становить 4-5 діб, 

малоймовірно, що доза вакцини проти COVID-19 забезпечить адекватну 

імунну відповідь протягом інкубаційного періоду для ефективної 

постконтактної профілактики. 

Мешканці/пацієнти, які мали/мають тісний контакт з випадком COVID-

19 (підтверджений або підозрілий/ймовірний) в медичних установах 

інтернатного типу/тривалого догляду або в місцях скупчення поза медичними 

установами (наприклад, виправних установах і місцях утримання під вартою, 

притулках для бездомних громадян, гуртожитків, групове проживання 

учасників навчально-тренувальних зборів) можуть бути вакциновані. В цих 

умовах зараження і передача SARS-CoV-2 можуть відбуватися впродовж 

тривалого періоду часу. Особи, які проживають в групах (медичні та 

немедичні заклади), які очікують результатів тестування на SARS-CoV-2, 

можуть бути вакциновані, якщо у них відсутні симптоми гострої респіраторної 

інфекції, що притаманні СOVID-19. 

 


