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ЩОДО СИТУАЦІЇ, ЯКА СКЛАЛАСЯ ДОВКОЛА
ВИПАДКІВ ДИФТЕРІЇ В УКРАЇНІ
Всі учасники заяви ознайомлені з нею та згідні з усіма
положеннями позиції.
Дифтерія – хвороба з високою летальністю як серед
дітей, так і серед дорослих. Щеплення анатоксином
дозволяє забезпечити формування антитоксичного
імунітету та захист від хвороби – дифтерії. Вкотре в
Україні існує ризик збільшення випадків дифтерії через
низький рівень охоплення щепленнями, що станом на 2018
рік склав 67,5% серед дітей першого року життя, 66,1%
серед дітей охоплено ревакцинацією у 18 місяців життя,
83,4%
серед
дітей
в
6
років
(https://phc.org.ua/kontrolzakhvoryuvan/imunizaciya/okhople
nnya-scheplennyami).
Однією з основних причин низького рівня
охоплення щепленнями є страхи батьків перед
вакцинацією через не правильну їх поінформованість.
Нерідко й серед медичних працівників лунають заклики
проти вакцинації, підтримання неправдивої інформації
про щеплення, а також і участь в антивакцинальних рухах.
В обох випадках така позиція, на нашу думку, ставить під
загрозу здоров’я та життя багатьох дітей.
Вакцинація, поряд з доступністю чистої води, є
найбільш науково обґрунтованим способом попередження
інфекцій за всю історію людства.
Вакцинація проти дифтерії дозволяє попередити
тяжкі випадки хвороби, ускладнення та смерть від цієї
інфекції. Щеплення можуть бути проведені як планово, так
і в умовах спалаху інфекції – екстрена (пост-контактна)
профілактика.
На сьогодні в Україні в достатній кількості вакцин
– анатоксину для профілактики дифтерії. Вакцини
належної якості, що мають високу імуногенність та
профіль безпеки. Вакцини для профілактики дифтерії, що
надаються державою для безоплатної вакцинації за
календарем щеплень, придбані через міжнародні
організації та прекваліфіковані Всесвітньою організацією
охорони здоров’я.
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ГРОМАДСЬКА СПІЛКА
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ПЕДІАТРИЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Закликаємо батьків захистити своїх дітей та провести їм вакцинацію! Не нехтуйте
можливістю попередити дифтерію у своєї дитини. Не майте легкої віри до джерел інформації, що
поширюють антивакцинальні послання!
Закликаємо медичних працівників бути відповідальними за свої дії – не допускати
створення та поширення неправдивої інформації про вакцинацію, спонукання батьків до відмови
від вакцинації та захисту дітей. Використовуйте критичне мислення та дані доказової медицини
в прийнятті рішення, формуванні своїх послань до батьків, при спілкуванні з засобами масової
інформації, колегами, постами в соціальних мережах!
Ми, як професійна спільнота фахівців із педіатричних спеціальностей, висловлюємо
наступні позиції:
1. Вакцинація найбільш дієвий спосіб попередити дифтерію.
2. Вакцинація проти дифтерії в найбільш короткий термін має охопити кожну дитину для
її захисту.
3. Наявність контакту з хворим на дифтерію є пріоритетною ситуацією для проведення
вакцинації проти даної інфекції.
4. Медичні працівники повинні пропагувати вакцинацію проти дифтерії та інших
інфекційних хвороб, що можуть бути попереджені щепленнями.
5. Викладачі медичних освітніх закладів мають докладати максимум зусиль для
покращення навчання в питаннях вакцинації.
6. Ми підтримуємо дії МОЗ України, Центру громадського здоров’я МОЗ, що направленні
на популяризацію вакцинації та попередження випадків дифтерії, шляхом вакцинації.
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