ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я
України
______________ №_______________

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо елімінації кору та краснухи
в Україні до 2025 року
Найменування заходу
I.

Відповідальні
Строк
Індикатор
за виконання
виконання
виконання
Заходи щодо забезпечення досягнення та підтримання високого рівня охоплення
(не нижче 95%) двома дозами вакцини проти кору та краснухи завдяки
проведенню якісної планової вакцинації

1. Внесення змін до Положення МОЗ
про організацію і проведення
профілактичних
щеплень,
затвердженого
наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 16 вересня 2011 року
№ 595,
зареєстрованого
в
Міністерстві юстиції України 10
жовтня 2011 року за № 1159/19897
та до форми первинної облікової
документації
№
063-2/о
«Інформована згода та оцінки
стану здоров'я особи або дитини
одним з батьків або іншим
законним представником дитини
на проведення щеплення або
туберкулінодіагностики»,
затвердженої
наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 31 грудня 2009 року
№ 1086,
зареєстрованого
в
Міністерстві юстиції України 02
серпня 2010 року № 594/17889 з
метою приведення у відповідність
до законодавства

II квартал Внесено зміни до
2022 року
Положення
про
організацію
і
проведення
профілактичних
щеплень,
затвердженого
наказом Міністерства
охорони
здоров’я
України
від
16
вересня 2011 року
№ 595,
зареєстрованого
в
Міністерстві юстиції
України 10 жовтня
2011
року
за
№ 1159/19897 та до
форми
первинної
облікової
документації № 0632/о
«Інформована
згода та оцінки стану
здоров'я особи або
дитини
одним
з
батьків або іншим
законним
представником
дитини на проведення
щеплення
або
туберкулінодіагности
ки»,
затвердженої
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2. Забезпечення верифікації даних
щодо
кількості
осіб,
що
підлягають імунізації проти кору
та краснухи

МОЗ
2021-2025
ДУ
«Центр роки
громадського
здоров’я
МОЗ
України»

3. Забезпечення рівнів охоплення
щепленнями проти кору та
краснухи не нижче індикаторних
показників, наведених у додатку
до цього Плану заходів

структурні
підрозділи
з
питань охорони
здоров’я
обласних,
Київської
та
Севастопольської
міських
державних
адміністрацій
МОЗ
МОЗ
ДУ
«Центр
громадського
здоров’я
МОЗ
України»
НСЗУ

4. Проведення на постійній основі
(щокварталу, щопівроку, щороку)
на рівні районів/міст аналізу даних
охоплення плановою вакцинацією
від кору та краснухи з метою
своєчасного виявлення територій з
низьким відсотком охоплення
щепленнями. У разі виявлення
територій з низьким (нижче 95%)
відсотком охоплення щепленнями
надання рекомендацій органам
виконавчої влади та місцевого
самоврядування для організації
проведення додаткових заходів з
охоплення щепленнями від кору
та краснухи

2021-2025
роки

наказом Міністерства
охорони
здоров’я
України від 31 грудня
2009 року № 1086,
зареєстрованого
в
Міністерстві юстиції
України 02 серпня
2010
року
№ 594/17889
Забезпечено
верифікацію
даних
щодо кількості осіб,
що
підлягають
імунізації проти кору
та краснухи
Забезпечено
рівні
охоплення
щепленнями
проти
кору та краснухи не
нижче індикаторних
показників, наведених
у додатку до цього
Плану
заходів
за
підсумками кожного
року

Проведено на рівні
районів/міст
аналіз
даних
охоплення
плановою
вакцинацією від кору
та краснухи з метою
своєчасного
виявлення територій з
низьким (нижче 95%)
відсотком охоплення
щепленнями, надано
рекомендації органам
виконавчої влади та
місцевого
самоврядування для
проведення
додаткових заходів з
охоплення
щепленнями від кору
та краснухи
5. Проведення оцінки охоплення МОЗ
Щорічно
Проведено
оцінку
плановою вакцинацією проти кору ДУ
«Центр до
25 охоплення плановою
і
краснухи
за
підтримки громадського
лютого
вакцинацією
проти
міжнародних організацій
здоров’я
МОЗ року,
кору та краснухи за
України»
наступного підтримки
НСЗУ
за звітним міжнародних
міжнародні
періодом
організацій
організації
2021-2025
роки
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6. Організація та проведення
досліджень, що направлені на
виявлення та усунення бар’єрів до
отримання послуг з вакцинації з
метою забезпечення своєчасного
та в повному обсязі необхідного
охоплення
плановими
щепленнями від кору та краснухи
відповідно
до
Календаря
профілактичних
щеплень,
затвердженого
наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 16 вересня 2011 року
№ 595,
зареєстрованого
в
Міністерстві юстиції України 10
жовтня 2011 року за № 1159/19897
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 11
серпня 2014 року № 551)

ДУ
«Центр 2021-2022
громадського
роки
здоров’я
МОЗ
України»
НСЗУ

Організовано
та
проведено
дослідження,
що
направлені
на
виявлення та усунення
бар’єрів до отримання
послуг з вакцинації з
метою
забезпечення
своєчасного
та
в
повному
обсязі
необхідного охоплення
плановими
щепленнями від кору
та краснухи відповідно
до
Календаря
профілактичних
щеплень,
затвердженого наказом
Міністерства охорони
здоров’я України від 16
вересня 2011 року
№ 595, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції
України 10 жовтня
2011
року
за
№ 1159/19897
(редакції
наказу
Міністерства охорони
здоров’я України від 11
серпня
2014
року
№
551),
отримані
результати
доступні
для
прийняття
управлінських рішень
на національному та
регіональному рівнях
II. Заходи щодо забезпечення охоплення додатковими заходами з охоплення щепленнями
груп ризику та населення, що не отримало вакцинальний комплекс від кору та краснухи
згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні
7. Організація та проведення МОЗ
2021-2022
Організовано
та
додаткових заходів з охоплення ДУ
«Центр роки
проведено додаткові
щепленнями від кору та краснухи громадського
заходи з охоплення
серед дитячого населення в здоров’я
МОЗ
щепленнями від кору
закладах освіти.
України»
та краснухи дитячого
МОН
населення в закладах
освіти.
8. Організація та проведення МОЗ
2021-2022
Організовано
та
аналізу спалахів кору та краснухи ДУ
«Центр роки
проведено
аналіз
з 2006 по 2020 роки за підтримки громадського
спалахів
кору
та
міжнародних
партнерів
і здоров’я
МОЗ
краснухи з 2006 по
використовуючи
відповідні України»
2020 роки, результати
міжнародні
рекомендації,
використано
для
рекомендації
Національної
прийняття
технічної групи експертів з
управлінських рішень
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імунопрофілактики та Комісії з
верифікації та елімінації кору та
краснухи
9. Розроблення, затвердження та
реалізація
плану
додаткових
заходів з охоплення щепленнями
від кору та краснухи для
вразливих груп населення (по
території та віку), враховуючи
рекомендації
Національної
технічної групи експертів з
імунопрофілактики, Комісії з
верифікації та елімінації кору та
краснухи,
за
підтримки
міжнародних партнерів
10.
Забезпечення
проведення
оцінки охоплення щепленнями за
результатами додаткових заходів з
охоплення щепленнями від кору
та
краснухи
із
залученням
міжнародних організацій

МОЗ
ДУ
«Центр
громадського
здоров’я
МОЗ
України»

IV квартал Розроблено,
2021 року, затверджено
та
у
реалізовано
план
подальшому додаткових заходів з
щорічно до охоплення
1
травня щепленнями від кору
року,
та
краснухи
для
наступного
вразливих
груп
за звітним
населення
періодом

МОЗ
1 раз на 2-3
ДУ
«Центр роки
громадського
здоров’я
МОЗ
України»
міжнародні
організації

Забезпечено
проведення
оцінки
охоплення
щепленнями
за
результатами
додаткових заходів з
охоплення
щепленнями від кору
та
краснухи
із
залученням
міжнародних
організацій
III.
Заходи спрямовані на зміцнення системи епідеміологічного нагляду шляхом
розслідування кожного випадку захворювання на кір та краснуху і лабораторного
підтвердження всіх підозрілих спорадичних випадків і спалахів

11. Впровадження електронної
інтегрованої
системи
спостереження за захворюваннями
(далі - ЕЛІССЗ) та її інтеграція з
електронною системою охорони
здоров’я (далі - ЕСОЗ)
12. Розроблення та затвердження
нормативно-правового акта щодо
дозорного
епідеміологічного
нагляду за вродженою краснухою

МОЗ
2022 рік
ДУ
«Центр
громадського
здоров’я
МОЗ
України»

ЕЛІССЗ впроваджено
та інтегровано з ЕСОЗ

МОЗ
II квартал
ДУ
«Центр 2022 року
громадського
здоров’я
МОЗ
України»

13. Забезпечення акредитованих
Всесвітньою організацією охорони
здоров’я
(далі
–
ВООЗ)
лабораторій з діагностики кору та
краснухи в рамках регіональної
лабораторної мережі з нагляду за
кором
і
краснухою
тестсистемами,
витратними
матеріалами
для
діагностики
кору/краснухи

МОЗ
2021-2025
ДУ
«Центр роки
громадського
здоров’я
МОЗ
України»

Розроблено
та
затверджено
нормативно-правовий
акт щодо дозорного
епідеміологічного
нагляду за вродженою
краснухою
Забезпечено на 100%
акредитовані
Всесвітньою
організацією охорони
здоров’я
(далі
–
ВООЗ) лабораторії з
діагностики кору та
краснухи
та
лабораторії закладів
громадського здоров’я
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14.
Забезпечення
виконання
лабораторіями, акредитованими
ВООЗ в рамках регіональної
лабораторної мережі з нагляду за
кором
і
краснухою,
всіх
рекомендацій,
отриманих
від
ВООЗ в рамках процесу щорічної
акредитації

МОЗ
2021-2025
ДУ
«Центр роки
громадського
здоров’я
МОЗ
України»

15.
Розвиток
потенціалу МОЗ
Національної
вірусологічної
референс-лабораторії
(забезпечення 100% потреби у
витратних матеріалах, обладнанні
та
кадрових
ресурсах)
для
проведення генотипування та
секвенування вірусів кору з метою
визначення завізних та пов’язаних
із
завізними
випадками
кору/краснухи
і
своєчасного
відправлення зібраних зразків для
генотипування і виділених штамів
на подальше дослідження в
референс-лабораторії ВООЗ по
Європейському Регіону і в
спеціалізованих лабораторіях на
глобальному рівні

2021-2025
роки

16.
Проведення
акредитації МОЗ
Національної
вірусологічної
референс-лабораторії
та
отримання
свідоцтва
про
акредитацію згідно вимог ДСТУ
EN ISO 15189:2015

IV квартал
2021 року

витратними
матеріалами
для
діагностики
кору/краснухи
Забезпечено
виконання
рекомендацій ВООЗ в
повному
обсязі
лабораторіями,
акредитованими
ВООЗ
в
рамках
регіональної
лабораторної мережі з
нагляду за кором і
краснухою
Забезпечено розвиток
потенціалу
Національної
вірусологічної
референс-лабораторії
(забезпечено
100%
потребу у витратних
матеріалах,
обладнанні
та
кадрових
ресурсах)
для
проведення
генотипування
та
секвенування вірусів
кору
з
метою
визначення завізних
та
пов’язаних
із
завізними випадками
кору/краснухи
і
своєчасного
відправлення зібраних
зразків
для
генотипування
і
виділених штамів на
подальше
дослідження
в
референс- лабораторії
ВООЗ
по
Європейському
Регіону
і
в
спеціалізованих
лабораторіях
на
глобальному рівні
проведено
акредитацію
Національної
вірусологічної
референс-лабораторії
та отримано свідоцтво
про
акредитацію
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згідно вимог ДСТУ
EN ISO 15189:2015
IV. Заходи, спрямовані на попередження спалахів кору та краснухи та забезпечення
швидкого реагування на спалахи
17. В рамках Міжнародних МОЗ
2021-2025
Забезпечено у разі
медико-санітарних
правил ДУ
«Центр роки
виявлення завезених
(ММСП) забезпечення необхідної громадського
випадків
кору
та
передачі інформації про виявлення здоров’я
МОЗ
краснухи відповідне
завезених випадків кору та України»
повідомлення
краснухи
Регіональному
Регіонального
Координатору ВООЗ по ММСП та
Координатора ВООЗ
обмін інформацією з іншими
та
координаторів
країнами про виявлені випадки
інших країн та обмін
кору та краснухи (підозрілих та
інформацією
про
підтверджених) подорожуючих і
виявлені випадки кору
контактних осіб
та
краснухи
(підозрілих
та
підтверджених)
подорожуючих
і
контактних осіб
V. Проведення операційних досліджень
18.
Проведення
аналізу
та МОЗ
IV квартал Проведено аналіз та
узагальнення даних операційних
2021року
узагальнено
досліджень щодо бар’єрів для
результати
вакцинації серед цільових груп
досліджень, визначені
населення, в тому числі серед
основні бар’єри для
груп,
які
важко
охопити
вакцинації в цільових
вакцинацією
групах населення, в
тому числі серед груп,
які важко охопити
вакцинацією
VI. Заходи, спрямовані на поліпшення доступності для осіб, які приймають рішення,
медичних працівників і для населення, а також використання високоякісної науково
обґрунтованої інформації про переваги та ризики, пов'язані з імунізацією проти кору та
краснухи
19. Проведення публічних заходів, МОЗ
2021-2025
Проведено публічні
спрямованих
на
підтримку ДУ
«Центр роки
заходи, що спрямовані
прихильності на високому рівні громадського
на
підтримку
елімінації кору та краснухи в здоров’я
МОЗ
прихильності
на
Україні, включаючи заходи під України»
високому
рівні
час проведення тижня імунізації
елімінації кору та
та інші публічні заходи
краснухи в Україні,
включаючи заходи під
час проведення тижня
імунізації та інші
публічні заходи
20. Розроблення та подання на МОЗ
IV квартал Розроблено та подано
розгляд
Кабінету
Міністрів ДУ
«Центр 2021 року
на розгляд Кабінету
України проєкту розпорядження громадського
Міністрів
України
Кабінету Міністрів України про здоров’я
МОЗ
проєкт розпорядження
схвалення
комунікаційної України»
Кабінету
Міністрів
стратегії, націленої на подолання
України
про
бар’єрів для вакцинації
проти
схвалення
кору та краснухи
комунікаційної
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21.
Проведення
заходів
з
комунікації,
націлених
на
подолання бар’єрів для вакцинації
проти кору та краснухи

МОЗ
2021-2025
ДУ
«Центр роки
громадського
здоров’я
МОЗ
України»

22.
Забезпечення
проведення
тренінгів з імунопрофілактики
кору та краснухи для медичних
працівників закладів охорони
здоров’я та фахівців закладів
громадського здоров’я у кожному
регіоні

МОЗ
2021-2025
ДУ
«Центр роки
громадського
здоров’я
МОЗ
України»

VI. Проведення моніторингу ефективності
23. Проведення моніторингу та МОЗ
2021-2025
оцінки виконання заходів з ДУ
«Центр роки
елімінації кору та краснухи згідно громадського
з додатком до цього Плану заходів здоров’я
МОЗ
та
розроблення
коригуючих України»
заходів для досягнення показників
Плану заходів у випадку їх
невиконання з подальшим їх
впровадженням
24 . Підготовка щорічних звітів по МОЗ
статусу країни щодо стану
виконання заходів з елімінації
кору та краснухи для надсилання
до ВООЗ

Генеральний директор
Директорату громадського здоров’я
та профілактики захворюваності

2021-2025
роки

стратегії, націленої на
подолання
бар’єрів
для вакцинації проти
кору та краснухи
Проведено заходи з
комунікації,
націлених
на
подолання
бар’єрів
для вакцинації проти
кору та краснухи
Проведено тренінги з
імунопрофілактики
кору та краснухи для
медичних працівників
закладів
охорони
здоров’я та фахівців
закладів громадського
здоров’я у кожному
регіоні
Проведено
моніторинг та оцінку
виконання заходів з
елімінації кору та
краснухи, розроблено
та
впроваджено
коригуючі заходи для
досягнення
показників
Плану
захолів у випадку їх
невиконання
забезпечено
підготовку
та
направлення
щорічного звіту по
статусу країни щодо
стану
виконання
заходів з елімінації
кору та
краснухи до ВООЗ у
встановлені терміни

Ірина РУДЕНКО

Додаток
до Плану заходів щодо елімінації
кору та краснухи в Україні до
2025 року
Моніторинг та оцінка виконання Плану заходів щодо елімінації кору та
краснухи в Україні до 2025 року
Необхідні критерії для верифікації елімінації кору та краснухи відсутність випадків ендемічного кору та краснухи у країні протягом принаймні
36 місяців від останнього відомого випадку через повне переривання передачі
ендемічного вірусу, наявність високоякісної системи спостереження, яка є
чутливою та достатньо специфічною для виявлення, підтвердження та
класифікації всіх підозрюваних випадків та генотипічні докази, які
підтримують переривання ендемічної передачі. Основні компоненти для
документації елімінації кору та краснухи в Україні наведені у таблиці 1, а
індикаторні показники елімінації кору та краснухи та методи їх визначення - у
таблиці 2.
Таблиця 1. Основні компоненти для документації елімінації кору та
краснухи в Україні
Компонент
Епідеміологічний
нагляд за кором
краснухою

Молекулярні
лабораторні
дослідження

Джерело даних

Періодичність Відповідальний
збору даних
Форма звітності № 1 «Звіт про Щомісячно
МОЗ
та окремі інфекції та паразитарні
ДУ
«Центр
захворювання за ___ місяць
громадського
20__
року"
затвердженої
здоров’я
МОЗ
наказом Міністерства охорони
України»
здоров’я України від 02
червня 2009 року № 378,
зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 17 червня
2009 року за № 525/16541,
аналітичні звіти
Дані національної лабораторії Щорічно
ДУ
«Центр
з діагностики
кору та
громадського
краснухи
здоров’я
МОЗ
України»

Дані щодо охоплення Звітні форми № 6,
вакцинацією
проти системи УКРВАК
кору та краснухи

дані Щомісячно

ДУ
«Центр
громадського
здоров’я
МОЗ
України»
МОЗ
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Таблиця 2. Індикаторні показники елімінації кору та краснухи та методи їх
визначення
Назва індикаторного
показника
Рівень
охоплення
щепленнями
дитячого
населення двома дозами
вакцини проти кору та
краснухи (далі - КПК) в
цілому по країні

Опис показника та
методика його
визначення
Відсоток
охоплення
щепленнями першою та
другою дозою вакцини
КПК під час рутинної
імунізації відповідно до
звітних даних в цілому по
країні
Відсоток
охоплення
щепленнями першою та
другою дозою вакцини
КПК під час рутинної
імунізації відповідно до
звітних даних по регіонах
Відсоток
охоплення
додатковими заходами з
охоплення щепленнями,
підтверджений оцінками
або дослідження

Рівень
охоплення
щепленнями
дитячого
населення двома дозами
вакцини проти кору та
краснухи по кожному
регіону
Рівень
додаткових
заходів з охоплення
щепленнями груп ризику
та дитячого населення,
що
не
отримало
вакцинальний комплекс
згідно з Календарем
профілактичних
щеплень
Захворюваність на кір та Інтенсивний
показник
краснуху за даними всіх категорій випадків
офіційної звітності за рік ендемічного
кору
та
краснухи
(лабораторно
підтверджених,
епідеміологічно
пов’язаних,
клінічно
сумісних) на 100 тисяч
населення
Планування
та Потреба в вакцині та
прогнозування потреби в медичних
виробах
медичних
призначених для рутинної
імунобіологічних
імунізації розраховуються
препаратах (вакцинах) та відповідно
до
медичних
виробах національних
даних,
призначених
для включаючи
норми
рутинної імунізації
відходів та запас буфера в
рамках
багаторічного
планування та складання
бюджету
Планування
та Потреба в вакцині та

Значення
індикаторного
показника
Не нижче 92%
Не нижче 94%
Не нижче 95%

Термін
досягнення
показника
2021рік
2022 рік
2023-2025
роки

Не нижче 85%
Не нижче 87%
Не нижче 90%

2021рік
2022 рік
2023-2025
роки

Не нижче 75%
Не нижче 80%
Не нижче 95%

2021рік
2022 рік
2023-2025
роки

Не вище 0,2 випадки 2021 рік
на 100 000 населення
Не
вище
0,15 2022 рік
випадки на 100 000
населення
Не вище 0,1 випадки 2023-2025 роки
на 100 000 населення
Заплановано
закупівля
потреби

Заплановано

2021-2025 роки
100%

2021-2025 роки
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прогнозування потреби в
медичних
імунобіологічних
препаратах (вакцинах) та
медичних
виробах
призначених
для
рутинної імунізації

Своєчасність звітування

Обсяг
фінансування
рутинних
заходів
з
імунізації

Обсяг
фінансування
додаткових заходів з
імунізації

Належний
рівень
проведення закупівель
імунобіологічних
препаратів і витратних
матеріалів
Належний
рівень
управління
та
розподілом
медичних
імунобіологічних
препаратів і витратних
матеріалів
Реєстрація
відхилених
випадки кору/краснухи

медичних
виробах
призначених для рутинної
імунізації розраховуються
відповідно
до
національних даних ,
включаючи
норми
відходів та запас буфера в
рамках
багаторічного
планування та складання
бюджету
Відсоток планових звітів
про
випадки
захворювання на кір та
краснуху, надісланих до
Державної
установи
«Центр
громадського
здоров’я
Міністерства
охорони
здоров’я
України» у термін до 15
числа
наступного
за
звітним місяця
Відсоток
коштів
від
потреби, виділених на
фінансування рутинних
заходів
з
імунізації
(придбання
медичних
імунобіологічних
препаратів (вакцин) та
медичних виробів)
Відсоток
коштів
від
потреби, виділених на
фінансування додаткових
заходів
з
імунізації
(придбання
медичних
імунобіологічних
препаратів (вакцин) та
медичних виробів)
Дефіцит
вакцин
на
національному рівні

закупівля
потреби

100%

Не менше 80%

2021-2025 роки

100%

2021-2025 роки

100%

2021-2025 роки

Відсутній

2021-2025 роки

Дефіцит
вакцин
на Відсутній
регіональному
рівні,
районному та на рівні
надавачів
послу
з
вакцинації

2021-2025 роки

Інтенсивний
показник Не менше 2 на 2022-2025 роки
підозрілих
випадків 100000 населення
захворювання
на
кір/краснуху, які було
досліджено та діагноз не
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Встановлення
інфікування

джерела

Своєчасність проведення
епідеміологічного
розслідування випадків
кору/краснухи

Репрезентативність
надання даних щодо
відхилених
випадків
кору/краснухи

Відсоток
лабораторно
діагностованих
спорадичних
випадків
кору/краснухи

Проведення
лабораторних
досліджень ланцюжків
передачі кору/краснухи

було
підтверджено
у
зв’язку з негативними
результатами
лабораторного
обстеження або наявністю
епідеміологічного зв’язку
з
лабораторно
підтвердженим випадком
іншого
інфекційного
захворювання
Відсоток випадків кору та
краснухи,
по
яких
епідеміологічним
розслідуванням
встановлено
джерело
інфікування
Відсоток
підозрілих
випадків захворювання на
кір
чи
краснуху
з
епідеміологічним
розслідуванням, яке було
розпочато протягом 48
годин після реєстрації.
Відсоток
адміністративних
територій,
на
яких
реєструється
щорічно
принаймні 2 відхилених
випадки кору та краснухи
на 100 000 населення.
Відсоток
підозрілих
спорадичних
випадків
захворювання на кір та
краснуху з адекватними
пробами,
які
було
відібрано та досліджено в
лабораторіях,
акредитованих
ВООЗ
та/чи які беруть участь в
наявній
програмі
контролю якості, яка
здійснюється
під
контролем
лабораторії,
яка акредитована ВООЗ
Відсоток
ланцюжків
передачі кору/краснухи,
для
яких
проведені
лабораторні дослідження
в акредитованій ВООЗ
лабораторії з діагностики
кору та краснухи

Не менше 80%

2021-2025 роки

Не менше 80%

2021-2025 роки

Не менше 80%

2022-2025 роки

Не менше 80%

2021-2025 роки

Не менше 80%

2021-2021-2022 роки
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