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ЗАЯВА
Української Академії Педіатричних спеціальностей
щодо ситуації, що склалася з вакцинацією в Україні
Ми висловлюємо свою позицію щодо ситуації, що склалася в Україні з
вакцинацією, з особливим акцентом на вакцинацію як відповідь на спалах кору
в Україні.
Ми підтримуємо дії МОЗ України, рішення оперативного штабу з
реагування на спалах кору в Україні та Центру Громадського Здоров’я МОЗ
України, що направлені на боротьбу зі спалахом кору в державі.
Вважаємо, що спалах кору в Україні пов’язаний з серйозними
недоліками у виконанні програми імунопрофілактики в попередні роки: брак
фінансування, дефіцит вакцин для рутинної вакцинації. Разом з тим вважаємо,
що суттєвий внесок у виникнення спалаху кору в Україні зробили й самі
медичні працівники, надаючи необґрунтовані протипоказання до вакцинації,
поширюючи дезінформацію щодо вакцинації та, на превеликий жаль,
проводячи вакцинацію лише «на папері», надаючи фіктивні довідки з
проведеної вакцинації.
Україна, за результатами 2017 року, увійшла в десятку країн світу з
найнижчими рівнями охоплення вакцинацією.
Вакцинація в Україні є частим предметом спекуляцій для політиків,
політичних партій, що в угоду своїм вигодам безвідповідально підтримують
антивакцинальні настрої населення, а часто й псевдонаукові заяви щодо
вакцинації та, зокрема, відповіді на спалах кору.
Звертаємося до всіх зацікавлених сторін бути відповідальними, не
створювати та не поширювати псевдонаукові твердження щодо вакцинації, не
політизувати питання вакцинації.
Політичні ігри не повинні і не мають права впливати на здоров’я
українців!
Висловлюємо підтримку МОЗ України в діях, що скеровані на боротьбу
зі спалахом кору.

Заявляємо, що:
1.Вакцинація єдиний дієвий спосіб зупинити спалах кору та мінімізувати
кількість хворих.
2.Вакцинація проти кору має обмежену кількість протипоказань та
повинна проводиться протягом усього року.
3.Закликаємо медичну спільноту не керуватися псевдонауковими
твердженнями та не займатися критиканством щодо вакцинації.
4.Закликаємо політиків, політичні партії висловити підтримку
вакцинації та діям МОЗ України, що скеровані на подолання спалаху кору та
покращення ситуації з вакцинацією в цілому.
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