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Тема 3.1

Вакцинація проти вірусного гепатиту В.

Попередження передачі від матері до 

дитини.
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Ми поговоримо про:

Рекомендації ВООЗ щодо національних стратегій запобігання
перинатальної передачі

1 Роль вакцинації в елімінації гепатиту В

2 Особливості щеплення у різних групах відповідно до 
Національного календаря

3 Попередження передачі ВГВ від матері до дитини

4



Комплексний підхід до ліквідації передачі ВГВ

Попередження передачі ВГВ від матері до дитини

Попередження інфікування в дитинстві

Профілактика інфікування підлітків та дорослих



Ефективність щеплення проти ВГВ протягом 24 годин 
після народження, якщо слідують принаймні 

ще дві дози вакцини

90-95%



Групи ризику

• Особи, які часто потребують переливання крові

• Пацієнти на діалізі та після трансплантації

• Люди, що живуть з  ВІЛ

• Люди, що перебувають у в’язниці

• Люди, що вживають наркотики ін’єкційно

• Чоловіки, що мають секс із чоловіками

• Особи, що мають секс із різними сексуальними партнерами

• Медичні працівники та інші особи, що мають ризик інфікування 
під час роботи 



Вакцинації для профілактики гепатиту В 
підлягають усі новонароджені



Стандартна схема щеплення проти ВГВ

0 (перша доба) – 1-6 місяці життя

Мати новонародженого HBsAg- (негативна):

2–4–6–18 місяців
2–4–9 місяців

КПК, АКДС, ІПВ (ОПВ)+
Мати новонародженого HBsAg+ (позитивна):

0 (перша доба) + специфічний імуноглобулін проти гепатиту В 
(разом, але не пізніше 1 тижня життя) 
1–6 місяців життя



Щеплення дітей з порушенням Календаря

Дитина не отримала
щеплення проти гепатиту 
1 дозою при народженні

Провести щеплення в 
амбулаторних умовах в будь-
якому віці 

Вакцинація розпочинається 
пізніше 2 місяців життя  
комбінованою вакциною

Інтервал між щепленнями 1 
місяць



Вакцинація проти гепатиту В вважається
завершеною при отриманні

щонайменше трьох щеплень. 



• хронічні ураження печінки

• трансплантація органів і тканин 

• гемодіаліз у дітей

• переливання крові (для реципієнта)

Щеплення за станом здоров’я



• Медичні працівники та студенти навчальних закладів, які контактують
з кров’ю, її препаратами та здійснюють парентеральні маніпуляції

• Особи, які контактували з хворими на гепатит В

• Реципієнти донорської крові та її препаратів

• Діти в дитячих будинках та будинках дитини

• Члени родин, у яких є хворі на гепатит В та носії вірусу гепатиту В

• Пацієнти з хронічними захворюваннями печінки

• Пацієнти, які підлягають плановому оперативному втручанню

Щеплення за епідемічними показами



Попередження передачі від матері до дитини



Первинна серія:

Доза народження

+
Дві-три дози для завершення



Доза для народження

може бути надана навіть при низькій вазі при народженні
та недоношеним дітям

в цих умовах вона не рахується як частина первинної серії із
трьох доз



Національні стратегії запобігання

перинатальної передачі

• Високе та своєчасне охоплення новонароджених

• Кваліфікована медична допомога матері та дитині

• Збільшення кількості дітей народжених в ЗОЗ

• Інформаційно-пропагандистські стратегії забезпечення
вакциною немовлят, що народилися поза межами ЗОЗ

• Усунення хибних протипоказань, розвіювання
«антивакцинних міфів»



Охоплення щепленнями проти вірусного гепатиту В дітей до року
3 доза, 2017 рік


