
Значення вакцин у формуванні 
колективного імунітету. Програмні 

помилки при імунізації, як їх 
запобігти? 

Заступник директора з питань фармаконагляду Державного експертного 
центру Міністерства охорони здоров’я України 

к.м.н. Васильєва В.А. 



   Джеймс Баррі. ПІТЕР ПЕН 
   Глава перша. ПІТЕР ПЕН ПОРУШУЄ СПОКІЙ 

…Коли Венді з’явилася на світ, батьки дуже довго 
радилися, як їм бути  - чи то залишити її, чи то кому-
небудь віддати, адже прогодувати дитину не така вже й 
дешева річ. 

…Містер Дарлінг сидів на краю ліжка та рахував, а  місіс  
Дарлінг дивилася на нього благаючи. 

Батько:  

 - Як ти гадаєш: ми можемо прожити  на девятсот 
дев’яносто сім фунтів на рік? 

 - Не забувай про свинку, - попередив він її. - На свинку 
- фунт, на кір - півтора, та й кашлюк обійдеться не 
менше, ніж у вісім шиллингів. 

…Ті ж переживання виникли, коли з’явилися Джон та 
Майкл. 



Чому важлива вакцинація? 

• Від народження ми постійно стикаємося з 
величезною кількістю різних вірусів, бактерій та 
інших інфекційних агентів.  

• Більшість з них нешкідливі, багато корисних, але 
деякі можуть викликати інфекційні хвороби, після 
яких формується специфічний захисний імунітет   

• При вакцинації маємо аналогічний результат  

• Людина, яка перехворіла або отримала щеплення 
проти інфекційного захворювання не стикається з 
ускладненнями, що можуть виникати у людей, які 
не мають імунного захисту проти нього. 

• Низький ризик побічних реакцій після вакцинації 
не можна порівняти з ризиком ускладнень 
внаслідок інфекційної хвороби 



Ризики, що виникають при інфекційному 
захворюванні у порівнянні з вакцинацією 

Клінічні стани Частота ускладнень від 

корової інфекції 
(за даними проф., д-ра Federico 

Martinon-Torres, д-ра Irene Rivero 
Calle, Іспанія) 

Частота ПР після вакцинації 

проти кору 
(за даними проф., д-ра Federico 

Martinon-Torres, д-ра Irene Rivero 
Calle, Іспанія) 

Отит 7-9% 0 

Пневмонія 1-6% 0 

Діарея 6% 0 

Постінфекційний 

енцефаломієліт 

0,5/1000 1/100000-1000000 

Анафілаксія 0 1/100000-1000000 

Тромбоцитопенія Достовірні розрахунки відсутні 1/30 000 

Смерть 0,1-1/1000 (5-15%) 0 



Частота проявів ПР після застосування 
вакцини КПК «Пріорикс»  

(2000 – 2018 рр.) 
Прояви ПР 

 

Частота, % 

(за даними фармаконагляду 

в Україні) 

 

Дані ВООЗ, % (2014 р.) 

 

Реакція у місці введення 0,03-2,8% > 10% 

Підвищення температури тіла 0,01-1,2% від 1% до 10% 

Короподібний висип  0,003% від 1% до 10% 

 

Паротитоподібний стан 0,0001% від 1% до 10% 

 



Як працюють вакцини? 

• Після проведеного щеплення, формується «пам'ять» імунної 
системи у відповідь на антигени, що входять до складу 
вакцини. Якщо у майбутньому в організм щепленної особи 
потрапляє збудник інфекції, то клітини-пам'яті розпізнають 
його і швидко реагують захисною реакцією. 

• Вакцинація «тренує» імунну систему для того щоб вона 
запом’ятала конкретного збудника і захистила організм людини 
від інфекційної хвороби. 

• Для створення міцного імунітету необхідно дотримуватися  
схеми імунізації (відмінності імунної відповіді у різних вікових 
категоріях можуть впливати на ефективність вакцинації). 

  



Колективний імунітет 

• Забезпечує захист не щеплених осіб від 
інфекційних хвороб за рахунок щепленого 
прошарку населення. 

• Необхідно пам’ятати, що у разі: 

- відсутності вакцинації інфекційні хвороби 
швидко розповсюджуються на все населення; 

- часткової вакцинації (низький показник 
охоплення щепленнями) інфекційні хвороби є 
небезпечними для не щеплених осіб; 

- високого показника охоплення щепленнями 
(95%) не відбувається розповсюдження 
інфекційного захворювання і 5% населення, 
що з поважних причин не отримали 
щеплення не хворіють за рахунок 
колективного імунітету 

 



Чому щеплені особи можуть хворіти на 
керовані інфекції? 

• порушення схеми вакцинації; 

• недостатня імунна відповідь на вакцинний антиген в 
силу індивідуальної генетичної особливості організму;  

• проведення щеплення в інкубаційному періоді 
інфекційної хвороби; 

• фіктивний запис про щеплення у медичній 
документації; 

• програмні помилки при імунізації   

 

 



КЛАСИФІКАЦІЯ 
несприятливих подій після імунізації 

Тип несприятливих подій після імунізації  
 

Визначення 

 

Реакція, пов’язана з властивостями вакцини Несприятлива подія після імунізації (далі – НППІ), що 

спричинена дією активних компонентів та/або допоміжних 

речовин у складі вакцини 

Реакція, пов’язана з порушеннями, що виникають у процесі 

виробництва вакцини 
 

НППІ, що спричинена дією вакцини, яка має один або 

декілька порушень, що виникають у процесі виробництва, 

включаючи пристрій для введення, що надається 

виробником 

Реакція, пов’язана з програмною помилкою при імунізації  НППІ, що спричинена невідповідним використанням, 

призначенням або введенням вакцини, і належить до тієї, 

яку можна попередити 
 

Реакція, пов’язана зі страхом при імунізації 
 

НППІ, що спричинена психологічним стресом при імунізації 

 

Випадкова подія 
 

НППІ, що спричинена іншим фактором, крім перелічених 

вище, та має лише часовий зв’язок з імунізацією 
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Помилки при проведенні імунізації Можливі НППІ/неефективність вакцинації 

Нестерильні ін’єкції 

• Контамінована вакцина або р-н для відновлення 

 

 

       

• Сепсис 

• Синдром токсичного шоку 

• Інфікування через кров (напр., гепатит В, ВІЛ-інфекція) 

• Смерть 

• Місцеві реакції в місці ін'єкції (напр., абсцес, набряк, 

флегмона) 

Помилки при відновленні вакцини 

• Недостатнє струшування вакцини 

• Розведення невірним розчином 

• Помилкове використання лікарських засобів замість 

вакцини або розчину для розведення 

• Повторне застосування відновленної вакцини при 

наступній вакцинальній сесії 

 

• Абсцесс в місці введення 

• Неефективність вакцинації 

• Дія лікарських засобів, напр., інсуліну, окситоцину, 

міорелаксантів 

• Синдром токсичного шоку 

• Смерть 

Невірне місце введення вакцини 

• БЦЖ введена підшкірно 

• АКДП / АП / АДП введені недостатньо глибоко 

• Введення вакцини в сідницю 

 

• Місцева реакція, або абсцес, або інша місцева реакція 

• Місцева реакція, або абсцес, або інша місцева реакція 

• Пошкодження сідничного нерва 

Неналежні умови транспортування/ зберігання 

вакцини 

• Більш виражена місцева реакція (стерильний післяін’єкційний 

абсцес) при застосуванні замороженої вакцини 

• Неефективність вакцинації 

Не враховані протипоказань • Важка алергічна реакція  



• неефективність вакцинації – визначається на основі 
клінічних проявів інфекційної хвороби, що лабораторно підтверджено 
відсутністю захисних маркерів від цієї хвороби. Первинна 
неефективність вакцинації може бути наслідком недосягнення 
запланованого ефекту від щеплення (відсутність сероконверсії або 
серопротекції), вторинна – вроджених та/або набутих дефектів 
імунної системи або неналежного введення призначенної вакцини.  

 

Факторами ризику щодо неефективності вакцинації є ожиріння, вік, схема 
вакцинації, супутні захворювання 

 

Наказ МОЗ України від 27 грудня 2006 року №898(у редакції наказу МОЗ України від 26 вересня 2016 року № 996) 

 

 

 

 

 

 



І.Порушення умов транспортування та 

зберігання вакцин 



 Система зберігання і транспортування вакцини в умовах 

рекомендованого температурного діапазону від виробника до кінцевого 

споживача 

 При недотриманні температурного режиму може значно знизитися 

ефективність вакцини 

 Безпечний температурний режим: обов'язковий для збереження 

активності вакцини 

 Короткочасне зберігання (1-2 міс.): 2-8ºC 

 Тривале зберігання: -20ºC (лише для БЦЖ, ОПВ, корових вакцин / КПК) 

 

 Вакцини, що не допускаються до заморожування: 

 вакцини з «П»: АКДП, АДП, АП 

 ад'юванти (напр., на основі алюмінію) можуть викликати стерильні абсцеси) 

ХОЛОДОВИЙ ЛАНЦЮГ 
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ЗБЕРІГАННЯ ВАКЦИН 
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ВАКЦИНА НА 
НАЦІОНАЛЬНОМУ 

РІВНІ 

НА РЕГІОНАЛЬНОМУ 
РІВНІ 

НА РАЙОННОМУ РІВНІ НА РІВНІ ЦПМСД/ФАП ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ 

ОПВ Від -15 до -25ºC 
до 6 міс. 

Від -15 до -25ºC до 3 
міс. 

Від -15 до -25ºC до 3 
мес. 

Від +2 до +8ºC до 1  
міс. 

У термоконтейнерах з 
замороженими 

холодоелементами / 
сухим льодом 

КОРОВА Від +2 до +8ºC до 
6  міс. 

Від +2 до +8ºC до 3  
міс. 

Від +2 до +8ºC до 3  
міс. 

Від +2 до +8ºC до 1  
міс. 

У термоконтейнерах з 
холодоелементами 

БЦЖ Від +2 до +8ºC до 
6  міс. 

Від +2 до +8ºC до 3  
міс. 

Від +2 до +8ºC до 3  
міс. 

Від +2 до +8ºC до 1  
міс. 

У термоконтейнерах з 
холодоелементами 

АКДП Від +2 до +8ºC до 
6  міс. 

Від +2 до +8ºC до 3  
міс. 

Від +2 до +8ºC до 3  
міс. 

Від +2 до +8ºC до 1  
міс. 

У термоконтейнерах з 
кондиціонованими 
холодоелементами 

АП Від +2 до +8ºC до 
6  міс. 

Від +2 до +8ºC до 3  
міс. 

Від +2 до +8ºC до 3  
міс. 

Від +2 до +8ºC до 1  
міс. 

У термоконтейнерах з 
кондиціонованими 
холодоелементами 

ГЕП B Від +2 до +8ºC до 
6  міс. 

Від +2 до +8ºC до 3  
міс. 

Від +2 до +8ºC до 3  
міс. 

Від +2 до +8ºC до 1  
міс. 

У термоконтейнерах з 
кондиціонованими 
холодоелементами 
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Морозильник для 
підготовки 
холодоелементів. 
Залишайте простір між 
холодоелементами 

Розмістите вакцини таким чином: 
піддон для охолодження: ОПВ, корова 
1-я полиця: БЦЖ, АП 
2-я полиця: АКДП, АДП 
3-тя полку: ГепВ 
Правило: менший термін придатності, 
раніше використовується 

Утилізуйте 
заморожені флакони 
з ГепВ, АКДП, АП і 
АДП 

Простір між 
упаковками для 
циркуляції повітря 

Розморожені 
холодоелементи 
зберігаються шарами 
на дні холодильника 

Розчини для 
розведення - на 
дверних полицях 

Розмістите 2 
термометри в 
відділення з АКДП і на 
двері холодильника, 
підтримуйте 
температуру +2 +8 
(моніторинг вранці і 
ввечері) 

Використовуйте БЦЖ 
і корову вакцину 
протягом 4 годин 
після розведення 



ФЛАКОННІ ТЕРМОІНДИКАТОРИ (ФТІ) 

 ФТІ - це наклейка з термочутливим кольоровим елементом, який реагує  на 

час дії підвищених температур 

 

 Складається з термочутливого матеріалу 

 При впливі підвищених температур поступово змінює колір 

 

 Відповідає ступеню пошкодження вакцини в цьому флаконі під впливом 

високих температур 

 Не реагує на низькі температури в холодовому ланцюзі 

 

 В першу чергу застосовується для ОПВ (найбільш термолабільної вакцини) 
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Значення індикаторів ФТІ 
 

Внутрішній квадрат світліше зовнішнього кола 

 

Якщо термін придатності не закінчився, 

використовувати вакцину МОЖНА 

Відбраковування: 

 

Колір внутрішнього квадрата зливається з 

кольором зовнішнього кола: вакцину 

ЗАБОРОНЕНО ВИКОРИСТОВУВАТИ 

Якщо колір внутрішнього квадрата темніше 

зовнішнього кола, вакцину ЗАБОРОНЕНО 

ВИКОРИСТОВУВАТИ 



 

ІІ. Помилки при поводженні з вакциною 
перед застосуванням 



Відновлення вакцини 

• Вакцини, що потребують розчинення перед використанням, 
називають відновлювальними. 

• Приклади: КПК, Хіб, БЦЖ 

• Відновлену вакцину БЦЖ слід захищати від дії 
сонячного та денного світла за допомогою циліндра з 
чорного паперу і використовувати її відразу після 
розчинення!!! (Інструкція для медичного застосування вакцини БЦЖ) 

 



Принципи безпечного застосування 
розчинників для відновлення 

• Поставка вакцини в комплекті з відповідним розчинником 

• Використовувати лише той розчинник, що поставляється разом з 
вакциною виробником. 

• На вакцинах і розчинниках повинно бути чітке маркування 

• Прочитайте маркування, щоб переконатися, що розчинник 
призначений саме для цього конкретного флакона вакцини 

• Якщо маркування відсутнє або погано видно, препарат 
використовувати не можна 



Принципи безпечного застосування розчинників 
для відновлення 

• Поводитися з розчинниками слід також обережно, як і з 
вакцинами 

• Медпрацівники повинні пройти спеціальну підготовку для 
правильного відновлення вакцин 

• Через 6 год. після відновлення вакцину використовувати НЕ 
можна 

• Розчинники НЕ можна заморожувати 
• В якості розчинника для відновлення НЕ можна використовувати 

стерильну воду для ін'єкцій 
• Не зберігайте інші медикаменти, їжу або напої в холодильнику з 

вакциною або розчинником для її відновлення 
• Не відновлюйте вакцину заздалегідь - дочекайтеся, поки не 

з'явиться пацієнт, якому потрібне щеплення 



 

ІІІ. Помилки при проведенні імунізації 



Приклади 

1. Невірний спосіб введення вакцини 

- Вакцину АКДП не слід вводити внутрішньошкірно - це може призвести до 
післяін’єкційного абсцесу.  

- Вакцину БЦЖ уводьте внутрішньошкірно, якщо увести її підшкірно, формуються холодні 
абсцеси або поверхнева виразка.  

2. Недостатнє струшування мультидозового флакону  

- Флакон з вакциною АКДП необхідно ретельно струшувати перед забором кожної дози з 
метою запобігання розвитку стерильних післяін’єкційних абсцесів 

- Флакон з відновленою вакциною БЦЖ необхідно ретельно струшувати перед забором 
кожної  дози. Якщо цього не робити, збільшується концентрація мікобактерій в одній 
дозі. Через це зростає ризик розвитку регіональних лімфаденітів. 

3. Порушення умов перед введенням вакцини 

- Перед ін’єкцію вакциною КПК, потрібно зачекати, доки з поверхні шкіри повністю 
випарується спирт або інші дезінфікуючі засоби, оскільки вони можуть призвести до 
інактивації ослаблених вірусів, які містяться у вакцині. 

- Відхилення у фізичному стані вакцин (зміна кольору, каламутність, наявність сторонніх 
речовин тощо) може викликати нестерильні післяін’єкційні абсцеси 
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КІЛЬКІСТЬ НЕСПРИЯТЛИВИХ ПОДІЙ ПІСЛЯ ІМУНІЗАЦІЇ, ВНАСЛІДОК 
ПРОГРАМНИХ ПОМИЛОК (2016 –І квартал 2019)  

КІЛЬКІСТЬ ПРОГРАМНИХ ПОМИЛОК 



ЧАСТКА ПРОГРАМНИХ ПОМИЛОК СЕРЕД НППІ, ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 

ЯКІ НАДІЙШЛИ (2016 – І квартал 2019) 
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кількість випадків НППІ кількість програмних помилок відсоток 



Як запобігти програмним помилкам? 

НЕОХІДНО ДОТРИМУВАТИСЯ:  

1. відповідних температурних умов при транспортуванні та 
зберіганні вакцин 

2. вимог інструкції для медичного застосування  щодо: 

- способу введення,  

- місця введення,  

- відновлення вакцини та її  відповідного зберігання, 

- правильного застосування багатодозових флаконів 

 






