Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики
(НТГЕІ)
ПОЗИЦІЯ № 05-01/2022
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.
1. Позиція НТГЕІ щодо ревакцинації проти COVID-19.
 НТГЕІ зауважує, що головною метою вакцинації проти COVID-19
залишається попередження тяжких випадків COVID-19, особливо серед
визначених груп ризику, захист системи охорони здоров’я.
НТГЕІ залишається на позиції щодо важливості досягнення високого
рівня охоплення первинною вакцинацією проти COVID-19 осіб віком понад
60 років, осіб з серйозною супутньою патологією, медичних працівників.
НТГЕІ рекомендує всім невакцинованим людям віком понад 60 років пройти
вакцинацію проти COVID-19 якомога швидше. Необхідно заохочувати та
сприяти доступу до вакцинації/ревакцинації проти COVID-19 особам з
найвищим ризиком тяжкого перебігу COVID-19, забезпечивши для них
пріоритет.


Введення ревакцинальної дози вакцини проти COVID-19 демонструє
прийнятний профіль безпеки, швидке зростання нейтралізуючих антитіл з
вищою перехресною активністю щодо різних актуальних варіантів SARSCoV-2 та Т-клітинною імунною відповіддю.


На сьогоднішній день дані свідчать, що ефективність вакцин в
запобіганні симптоматичного перебігу COVID-19, що зумовлений варіантом
Omicron SARS-CoV-2, значно нижча у порівнянні з варіантом Delta SARSCoV-2 і швидко знижується з плином часу, особливо серед людей старшого
віку. Проте дані досліджень вказують на мінімальне або помірне зниження
ефективності вакцин в попередженні важкого перебігу COVID-19 протягом 6
місяців після первинної серії щеплень, в тому числі в попередженні
госпіталізації. Введення ревакцинальної дози наближає до 90% ефективність
вакцин в попередженні госпіталізації. Для оцінки тривалості ефективності
вакцин в попередженні госпіталізації необхідні додаткові дані.


НТГЕІ вважає можливим розширити доступ до ревакцинації проти
COVID-19 для дорослих віком понад 18 років, які не відносяться до груп
пріоритетної вакцинації в Україні, у разі достатньої кількості доз вакцин проти
COVID-19 для забезпечення первинної вакцинації та ревакцинації осіб з
медичної та професійної груп ризику. Реалізація права на ревакцинацію
дорослих віком понад 18 років не повинна шкодити особам, які віднесені до


групи пріоритетної вакцинації (особливо особам віком понад 60 років),
реалізувати своє право на захист від COVID-19 через щеплення.
Будь-яка з вакцин проти COVID-19, які схвалені в Україні для
застосування, можуть бути використані для проведення ревакцинації з
дотриманням 6 місячного інтервалу після введення останньої дози в первинній
вакцинації.


Для осіб, яким було визначено отримання додаткової дози вакцини
проти COVID-19, рекомендовано інтервал для введення ревакцинальної дози
3 - 6 місяців після отримання додаткової дози.


Питання проведення кампанії з універсальної ревакцинації проти
COVID-19 може бути вирішене після додаткового аналізу даних
захворюваності на COVID-19 в Україні.


2. Позиція НТГЕІ щодо тривалості чинності сертифікату про
вакцинацію та міжнародного свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19.
НТГЕІ вважає, що тривалість чинності сертифікату про вакцинацію та
міжнародного свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19 має бути скорочена
з одного року до 270 днів після отримання другою дози (для схем, які
передбачають введення двох доз для первинної вакцинації) або першої дози
(для схем, які передбачають введення однієї дози), або після отримання
ревакцинальної дози без урахування введення додаткової дози вакцини.


Разом з тим, НТГЕІ зауважує, що завершення даного терміну не
означає потребу у проведенні вакцинації від початку.


3. Позиція НТГЕІ щодо визнання щеплень для профілактики
COVID-19, які були проведені вакцинами, що не схвалені для
використання в Україні.
Особа вважається повністю вакцинованою, якщо вона отримала дві
дози за дводозовою схемою використання гомологічної вакцини проти
COVID-19, а також, якщо особа отримала серію однодозової вакцини проти
COVID-19 або будь-яку комбінацію двох доз гетерологічних вакцин, які
дозволені до використання в Україні, або схвалені ВООЗ для екстреного
використання, або отримали дозвіл на екстрене медичне застосування,
виданий компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Великої
Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю,
Китайської Народної Республіки чи за централізованою процедурою
компетентним органом Європейського Союзу (відповідно до національного
законодавства), або вакцини, які визнані за результатами міждержавних
домовленостей і не заборонені до використання в Україні відповідно до
чинного законодавства.


Список вакцин проти COVID-19 схвалених ВООЗ для екстреного
застосування:
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX
_23Dec2021.pdf


Особа, яка отримала курс вакцинації вакцинами проти COVID-19, які
не визнані в Україні як повноцінна вакцинація, визнається особою, що не має
достатнього захисту проти COVID-19. В такому випадку для отримання
внутрішнього документу про щеплення особа може отримати одну дозу
вакцини, яка схвалена в Україні для застосування, а для отримання
міжнародного документу про щеплення - після проведення курсу щеплень
відповідно до затвердженої схеми (введення двох доз для вакцин, що
передбачають дводозну схему, однієї - для однодозних схем). Введення дози
першої дози вакцини проти COVID-19, що схвалена в Україні до
використання, можливе щонайменше через 28 днів.


