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Оперативний план кампанії з імунізації

у відповідь на спалах поліомієліту

серед дитячого населення віком до 6 

років 2021-2022 рр.

ОЛЕНА ЛЕВЧЕНКО
Відділ імунізації ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

22-23.12.2021р
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І. Мета та цілі: 

Призупинення циркуляції вакциноспорідненого
поліовірусу тип 2 в Україні.

Підвищення популяційного імунітету проти
поліомієліту в України.

Попередження нових випадків захворювання
вакциноспорідненого поліовірусу тип 2.
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ІІ. Цільові показники:

Рівень охоплення 

інактивованою

поліомієлітною

вакциною 1 дозою ≥ 

95% у віковій групі 

дитячого населення 

до 6 років хто 

пропустив вакцинацію 

ІПВ.

Рівень охоплення 

оральною живою 

поліомієлітною

вакциною ≥ 95% у 

віковій групі 

дитячого населення 

до 6 років.
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ІІІ. Координація заходів реагування 

у відповідь на спалах поліомієліту:
На національному рівні:

- Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я

України з реагування на ситуації з поширення

інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом

вакцинації.

 - Робоча група при ДУ «Центр громадського здоров’я

МОЗ України» із реагування на випадок виявлення

вакциноспорідненого поліовірусу тип2 (наказ ДУ «Центр

громадського здоров’я МОЗ України» від 29.10.2021р 64-

од.).
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ІІІ. Координація заходів реагування 

у відповідь на спалах поліомієліту:
На національному рівні:

Національні заклади охорони здоров’я, які беруть участь у різних

аспектах впровадження планової програми імунопрофілактики та

нагляду в Україні



Національна служба здоров’я,

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за

наркотиками,

ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»,

ДУ «Державний експертний центр МОЗ України,

Національна технічна група експертів з імунопрофілактики,

 ДП «Медичні закупівлі»,

 Національний сертифікаційний комітет України з ліквідації

поліомієліту.
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ІII.Координація заходів реагування 

у відповідь на спалах ПОЛІО:

На регіональному рівні:
- Структурні підрозділи охорони здоров’я з питань охорони 

здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій та 

регіональні  координатори, визначені відповідальними за якість 

впровадження заходів реагування на спалах поліомієліту.

- Державні установи – обласні центри контролю та профілактики хвороб

МОЗ України та ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ 

України».

- Заклади охорони здоров’я, що надають послуги з вакцинації 

населення.

- Неурядові організації (національні та міжнародні), які надають 

допомогу і залучатимуться до впровадження заходів реагування на 

спалах. 
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IV.Цільова група :

- Всі діти перед вакцинацією 

ОПВ повинні отримати першу дозу 

ІПВ.

- Тривалість кожного раунду 

ОПВ вакцинації  становитиме 2 

тижні, між раундами інтервал один 

місяць (30 діб від останнього дня 

попереднього раунду вакцинації 

ОПВ).

Всі діти, які 

досягли віку 6 

місяців до 5 років 

11 місяців 30 днів 

включно на час 

проведення 

кампанії
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V.Етапи кампанії з імунізації у 

відповідь на спалах поліомієліту:
Перший раунд Другий раунд Третій раунд Підчищаючий

17.01. по 31.01.2022 р. 01.03. по 15.03.2022 р. 18.04. по 01.05.2022 р 11.05. по 25.05.2022 р.

ІПВ ОПВ ОПВ ОПВ

діти віком від 6 місяців  до 

5 років 11 місяців, які не 

отримали вчасно 

першу/другу дозу 

щеплення вакциною ІПВ 

за Календарем щеплень

всі діти віком від 6 

місяців до 5 років 11 

місяців

всі діти віком від 6 

місяців до 5 років 11 

місяців

діти віком від 6 місяців 

до 5 років 11 місяців, 

які не отримали 

вакцинацію під час 

раундів з поважних 

причин

По попереднім даним 

верифікації

По даним 

Державної служби 

статистики України

По даним 

Державної служби 

статистики України

По результатам раундів

146 088 дітей 2 097 739

(1 882 583)

2 097 739

(1 882 583)

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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VI.Заходи з планування кампанії з 

імунізації у відповідь на спалах Поліо.

 1. Визначити кадровий потенціал та забезпечити  на 

період проведення кампанії людськими ресурсами 

(орієнтовно, денне навантаження на 1 людину 200 

вакцинацій ОПВ).

2. Провести мікропланування цільової групи 

підлягаючих на підчищаючу вакцинацію ІПВ, всіх хто 

має 0 доз або 1 дозу ІПВ віком від 6 місяців до 5 років 11 

місяців. 
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VI.Заходи з планування кампанії з 

імунізації у відповідь на спалах Поліо.

 3. Провести мікропланування цільової групи 

дитячого населення всіх віком від 6 місяців до 5 років 

11 місяців на додаткову вакцинацію ОПВ для 

проведення другого та третього раундів вакцинації. 



4. Провести розрахунки та збір інформації про 

необхідну кількість кабінетів та пунктів щеплень, 

сформованих мобільних бригад.
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VI.Заходи з планування кампанії з 

імунізації у відповідь на спалах Поліо.

 5. Провести розрахунки потреби в імунобіологічних 

препаратах по результату проведеного мікропланування

цільової групи населення, ін’єкційних матеріалів, 

коробок безпечної утилізації, засобів індивідуального 

захисту та розробити логістичні сценарії.

6. Провести оцінку спроможності холодового 

обладнання для зберігання ІБП під час проведення 

кампанії з імунізації у відповідь на спалах поліомієліту 

на всіх рівнях.
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VI.Заходи з планування кампанії з 

імунізації у відповідь на спалах Поліо.

 7. Розробити стратегії для важкодоступних районів, 

групи осіб підвищеного ризику (біженці, нелегали, особи, 

схильні до кочового способу життя, та ін.).

8. Вийти з пропозицією до НСЗУ щодо матеріального 

заохочення за проведені додаткові заходи імунізації по 

кількості проведених вакцинацій після закінчення 

раундів. 
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VII.Стратегії проведення кампанії з 

імунізації у відповідь на спалах Поліо. 

 1. Підготувати  графіки роботи  різних платформ 

проведення кампанії з імунізації проти поліомієліту у 

визначенні періоди раундів по кожному закладу охорони 

здоров’я та закладу освіти.

2. Розробити маршрути та визначити місця зберігання 

імунобіологічних препаратів проти поліомієліту. 
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VII.Стратегії проведення кампанії з 

імунізації у відповідь на спалах Поліо. 

 3. Впровадити комбіновані платформи проведення 

кампанії імунізації проти поліомієліту:

- На базі існуючих кабінетів і пунктів щеплень.

- Мобільними бригадами в закладах освіти (ДНЗ), 

вдома ( навантаження 40-60 щеплень в день на1 бригаду). 



15

Платформи мікропланування та  

проведення раундів

КАБІНЕТИ ЩЕПЛЕНЬ

( в т.ч. пункти щеплень ФОП)

ТИМЧАСОВІ ПУНКТИ ЩЕПЛЕНЬ

(заклади освіти де перебувають

діти до 6 років)

«від будинку до будинку» 

важкодоступні групи 

населення 
(біженці, роми, переселенці)
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VII.Стратегії проведення кампанії з 

імунізації у відповідь на спалах Поліо. 

 4. Забезпечити проведення кампанії імунізації проти 

поліомієліту у три раунди відповідно пункту V цього 

плану.

5. Забезпечити дотримання умов «холодового 

ланцюгу» під час транспортування, зберігання та 

використання імунобіологічних препаратів.

 Термін січень- травень 2022 р

МОЗ, Структурні підрозділи охорони здоров’я з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних 

адміністрацій та регіональні  координатори, які визначені відповідальними за якість впровадження заходів 

реагування на спалах, ЦГЗ, ДОЗ, ЦКПХ, МОіН
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IX. Навчання та підготовка персоналу

1. Навчальні тренінги по алгоритму мікропанування та

звітування підчищаючої імунізації вакциною ІПВ,

додаткових заходів імунізації ОПВ.

2. - з регіональними координаторами

3. - з районними координаторами
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X. Проведення незалежного моніторингу

кампанії з імунізації у відповідь на 

спалах поліомієліту

1. Заходи по оцінці результатів проведення кампанії з

імунізації у відповідь на спалах поліомієліту.

2. Кураторські візити до регіонів під час проведення

раундів вакцинації.

.
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XI. Комунікація, адвокація та 

інформаційна підтримка.

1. Створити комунікаційно-адвокаційну робочу групу за

участі представників МОЗ України, ЦГЗ МОЗ України,

ВООЗ, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Ротарі в Україні,

ГС «Коаліція за вакцинацію».

2. Розробити комунікаційну та адвокаційну стратегію,

спрямовану на інформування батьків про важливість

проведення додаткової вакцинації для попередження

нових випадків паралічів, викликаних ВСПВ тип 2,

захворювання на поліомієліт.
ЦГЗ, МОЗ, ЮНІСЕФ, ВООЗ, Ротарі, ГС «Коаліція за вакцинацію»
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Public Health Center of the MOH of Ukraine

+380 44 425 43 54

info@phc.org.ua 

Дякую за увагу!

УСПІХІВ!


