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За даними ЮНІСЕФ, 5 тис. українців щороку помирають від
туберкульозу, а 686 тис. – від гепатиту В. Кір, грип, кашлюк та інші
інфекційні хвороби поширюються в Україні через низький рівень
вакцинації. Чим більше людей відмовляються від профілактичних
щеплень, тим частіше траплятимуться випадки інфікування.
У травні цього року Верховний Суд України у складі колегії
суддів першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі
№ 682/1692/17 дійшов висновку про обґрунтованість обов’язкової
вакцинації. Тому тепер недопуск невакцинованої дитини до
навчальних закладів є цілком законним.
В Україні є всі вакцини, необхідні для обов’язкової
вакцинації згідно з Календарем щеплень. Усі регіони
забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи)
виробництва Бельгії та США: станом на 23 травня в Україні бул о
в наявності 862580 доз.
Рекомендаційний список створено з метою інформаційної
підтримки спеціалістів первинної ланки.
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Даний рекомендаційний список є оглядом книжкових видань та
публікацій.
Матеріал подається в алфавітному порядку авторів або назв.

1.
Біенова М. Оцінка ефективності вакцинотерапії
®
(«Acnevac ») у лікуванні acne papulopustulosa / М. Біенова,
Р. Кучерові // Український журнал дерматології, венерології,
косметології. – 2019. – № 1. – С. 75-77.
У
статті
наведено
дослідження
ефективності
®
вакцинотерапії препаратом «Acnevac » у лікуванні acne
papulopustulosa .
2.
Вакцина проти вірусу папіломи людини –
важливий інструмент для первинної профілактики раку шийки
матки
// Здоров’я України. – Сер. «Онкологія.
Гематологія. Хіміотерапія». – 2019. - № 1. – С. 15.
У статті висвітлені актуальні питання та можливості
первинної профілактики раку шийки матки.
3.
Вакцинація: до та після рішення Верховного Суду
// Український медичний часопис. – 2019. – № 3. – Т. 1. –
С. 37-38.
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У статті проведено ретельний аналіз рішення Верховного
Суду України щодо недопуску до дитячого навчального закладу
дитини, яка не має щеплень, що є обов’язковими відповідно до
закону .
4.
Вакцинопрофилактика гепатита В и перспективы
развития / Н. Д. Коломиец, О. Н. Романова, В. С. Высоцкая [и
др.] // Клиническая инфектология и паразитология. – 2019. –
№ 2. – С. 236-253.
В статье рассмотрены вопросы вакцинации против гепатита
В, которая позволяет избежать инфицирования и остается
необходимым средством специфической защиты. Описана
структура и свойства наиболее эпидемиологически важного
HBsAg, принимающего участие в формировании защитного
иммунного ответа. Проанализированы и обобщены три поколения
вакцин, их эффективность и безопасность применения для
профилактики.
5.
Нове положення про організацію та проведення
профілактичних щеплень // Журнал головної медичної
сестри. – 2019. – № 4. – С. 14-15.
Наведено нове положення, затверджене наказом МОЗ № 280
від 01.02.2019р. «Про внесення змін до Положення про організацію
і проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних
норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів
охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медикосанітарну) допомогу».
6.
П’ять міфів про грип та вакцинацію // Клінічна
імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019. – № 1. – С. 11-13.
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В даній роботі наведено п’ять найпоширеніших міфів про грип
та вакцини проти грипу, які сподіваються розвінчати Ліза
Грохскопф, д-р мед. наук, лікар у департаменті грипу в Центрі
контролю та профілактики захворювань, і Пол Офіт, д-р мед.
наук, професор педіатрії та директор Навчального центру
вакцинації в Дитячій лікарні Філадельфії.
7.
Сєменчук Т. Як переконати батьків довіряти
вакцинації : рекомендації Американської Академії Педіатрії
/ Т. Сєменчук / Журнал головної медичної сестри. – 2019. –
№ 2. – С. 14-17.
У статті висвітлено проблему недовіри батьків до вакцинації
своїх дітей, що несе загрозу глобальному здоров’ю у 2019 році.
Приведені рекомендації для сімейних лікарів та медсестер, що
допоможуть їм підвищити рівень обізнаності щодо вакцинації
серед населення.
8.
Тинітовська О. І. Оцінка клінічного стану хворих
на хронічний тонзиліт після проведення імунотерапії у вигляді
вакцинації бактерійними антигенами / О. І. Тинітовська
// Львівський медичний часопис. – 2018. – № 4. – С. 4-8.
У статті визначено вплив мукозальної вакцинації на зміни
клінічного стану хворих на хронічний тонзиліт .
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40030, м. Суми,
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Тел/факс: 655-106
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