
3. Постекспозиційна вакцинація, яка 

необхідна для забезпечення здоров'я 

і життя пацієнта (правець, сказ), 

повинна проводитися негайно, 

відповідно до рішення лікаря. 

4. Інформацію про вакцинацію вноситься до 

карти імунізації або в еКарта вакцинації, журналу 

вакцинації і медичної карти.  

5. Про початок, продовження або доповнення реалізації 

профілактичної вакцинації в рамках Програми 

імунізації – PSO на 2022 р., включаючи дати 

вакцинації, щоразу вирішує лікар первинної 

медичної допомоги, який здійснює догляд за 

дитиною, відповідно до розробленого індивідуального 

календаря щеплень.  

6. Особи молодше 19 років, які 

проживають на території Республіки 

Польща більше трьох місяців підлягають 

обов’язку профілактичної вакцинації 

відповідно до Програми імунізації. 

Вакцинація дітей проти COVID-19 проводиться відповідно до 

рекомендацій, зазначених у повідомленнях Міністра охорони 

здоров'я № 15, 19, 20 і 21.  

 

Відповідно до висновку Відділу з питань профілактичних 

щеплень, Міністр охорони здоров’я рекомендує виконання 

профілактичних щеплень, починаючи з дня 

приїзду до Польщі, дітям віком до 19 років, 

які не були вакциновані від інфекційних 

захворювань, згідно з індивідуальним 

календарем щеплень, визначеним лікарем, 

який здійснює допуск до вакцинації, на 

підставі Програми профілактичних щеплень на 2022 р., 

з використанням вакцин, що надаються санітарно-

епідеміологічними станціями на попередніх умовах. 

У разі відсутності щеплень у дитини, батькам або законним 

представникам слід рекомендувати проведення дитині 

профілактичних щеплень відповідно до Програми 

профілактичних щеплень на 2022 р. 

 щеплення проти кору вакциною MMR (кір, свинка і краснуха) 

у групі наймолодших дітей на другому році життя, 

 щеплення проти дифтерії, правця, кашлюка і поліомієліту 

відповідно до віку, 

 проти гепатиту В відповідно до віку, 

 щеплення проти COVID-19 (поза Програмою 

профілактичних щеплень).  
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 особи, які залишаються на території нашої країни протягом 

періоду, що перевищує 3 місяці з моменту перетину 

кордону, 

або надати підтвердження вакцинації відповідно до чинної 

Програми профілактичних щеплень на 2022 р., 

 у ситуації відсутності медичної документації, 

яка стосується щеплень, слід вважати дитину 

невакцинованою і рекомендувати виконання 

відповідних щеплень, 

 у випадку госпіталізованих дітей з невідомим статусом 

вакцинації слід оцінювати рівень імунітету до гепатиту 

шляхом дослідження рівня анти-HBs-антитіл, 

 не рекомендується стандартно виконувати серологічні 

дослідження з метою визначення імунного статусу, 

 ведення документації вакцинації дитини відповідно до 

чинних рекомендацій, в тому числі задокументовування 

профілактичних щеплень в електронній формі в e-картці 

вакцинації, 

 інформація щодо вартості медичної послуги та порядку 

розрахунків за виконання послуги передаватиметься за 

посередництвом Національного фонду охорони здоров’я.  

 

 

 

 

 

 

 

Міністр охорони здоров'я повідомляє, 

що послуги, пов'язані із здійсненням 

профілактичних щеплень дітей, які 

проживають на території Республіки 

Польща у зв'язку зі збройним 

конфліктом на території України 

в рамках календаря вакцинації 

(Програма імунізації – PSO на 2022 р.), 

повинні бути надані в суб'єктах, які здійснюють лікувальну 

діяльність у сфері первинної медичної допомоги за такими 

правилами:  

1. Особи, які перебувають на території Республіки Польща 

протягом періоду менше трьох місяців, можуть 

добровільно пройти вакцинацію, вказану 

у Програмі імунізації як обов'язкову для громадян 

Республіки Польща, з використанням вакцин, що 

надаються санітарно-епідеміологічними станціями 

на підставі існуючих правил.  

2. Вакцинація новонароджених проти туберкульозу та гепатиту 

В, а також подальші щеплення, передбачені 

Програмою імунізації, є обов'язковими для дітей, які 

народилися на території Республіки Польща. 

 

Повідомлення про проходження вакцинації дітей, які 

перейшли кордони Республіки Польщі з Україною у зв'язку зі 

збройним конфліктом на території цієї держави. 


