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21 квітня, Женева – Київ. Дитячий

фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликає дер�

жавні структури, медичних працівни�

ків і батьків активізувати зусилля що�

до щеплення від вакцинокерованих

інфекцій, особливо таких, як поліомі�

єліт та кір, в усіх уразливих вікових

групах. Це дозволить знизити ризик

виникнення спалахів смертельних за�

хворювань серед дітей у країнах Євро�

пи та Центральної Азії.

«Протягом останнього десятиріччя

наш регіон досягнув стійкого прогре�

су щодо високого рівня охоплення

вакцинацією та зниження дитячої

смертності, – зазначила Марі�П’єр

Пуар’єр, регіональний директор

ЮНІСЕФ у країнах Східної і Цент�

ральної Європи та Центральної Азії. –

Проте багато чого ще треба зробити.

Спалахи кору і високий ризик поши�

рення поліомієліту серед дітей у дея�

ких країнах регіону, безумовно, не по�

винні мати місце у ХХІ столітті, про�

те, на жаль, наразі в регіоні ці пробле�

ми на порядку денному».

Заяву було присвячено початку

Всесвітнього тижня імунізації, який

поточного року відзначався 24�

30 квітня і мав на меті зменшити роз�

рив в охопленні вакцинацією. За да�

ними ВООЗ, у Киргизії, Боснії і Гер�

цеговині, Росії, Грузії, Італії, Німеч�

чині та Казахстані, починаючи з 2014

р., зареєстровано понад 22 тис. випад�

ків захворювання на кір. Це ставить

під загрозу досягнення цілі ліквідації

кору та краснухи в регіоні до кінця

2015 р. Незважаючи на те що кількість

випадків захворювання на кір порів�

няно з показниками 2013 року знизи�

лася на 50%, все ще фіксуються вели�

кі спалахи хвороби.

В Україні 1,5 млн дітей віком до

5 років не повністю вакциновані від

поліомієліту.

«Враховуючи велику кількість пе�

реселенців у зв’язку з конфліктом на

сході і найнижчим рівнем охоплення

вакцинацією серед країн Європи, в

Україні відмічається високий ризик

спалаху інфекційних захворювань,

особливо серед дітей. Лише полови�

на з 7,9 млн українських дітей вакци�

новані належним чином, – зауважи�

ла Джованна Барберіс, представник

ЮНІСЕФ в Україні. – Наш фонд до�

помагає забезпечити належну імуні�

зацію дітей і за підтримки уряду Ка�

нади закуповує 4,8 млн доз вакцин

проти поліомієліту вартістю 3 млн

доларів США як гуманітарну допо�

могу».

Дитячий фонд ООН надає підтрим�

ку Міністерству охорони здоров’я Ук�

раїни щодо розширення та реформу�

вання системи закупівлі вакцин. Про�

тягом останніх 7 років ЮНІСЕФ про�

водить освітні кампанії про переваги

вакцинації для батьків та програми

підвищення знань для медичних пра�

цівників щодо ефективності та безпе�

ки вакцинації. У результаті комплекс�

ного підходу вдалося досягти стабіль�

ного покращення ставлення україн�

ських батьків до імунізації: нині 72%

матерів позитивно ставляться до вак�

цинації, натомість 2008 року таких бу�

ло тільки 28%.

В усьому світі щороку імунізація

рятує до 3 млн дітей від смертельних

хвороб, таких як кір, діарея і пневмо�

нія. Неімунізовані діти не тільки ма�

ють високий ризик захворіти, але й

збільшують небезпеку розвитку хво�

роби у свєму оточенні, а отже, ризик її

подальшого поширення. Більшість ді�

тей в Україні не імунізовані через від�

сутність вакцин або у зв’язку з перемі�

щенням під час конфлікту. У грома�

дах, де доступ до вакцинації не є

проблемою, деякі батьки через необ�

ґрунтовані побоювання і нерозуміння

важливості імунізації для благополуч�

чя та здоров’я відмовляються робити

щеплення своїм дітям.

«Сьогодні у глобалізованому і взає�

мозалежному світі всі нещеплені діти

мають ризик зараження вакциноке�

рованими інфекціями. Ми закликає�

мо всіх батьків і медичних працівни�

ків об’єднати зусилля з усунення

прогалин в імунітеті. Імунізація є од�

нією з найбільш успішних і рента�

бельних інвестицій в охорону здо�

ров’я задля забезпечення благопо�

луччя прийдешніх поколінь», – ска�

зала пані Пуар’е.

Усі діти повинні мати справедливий

шанс на здорове майбутнє і захист від

інфекцій за допомогою вакцин. Осо�

би, які були не повністю вакциновані

в дитинстві, залишаються вразливими

до захворювання на все життя.

Про ЮНІСЕФ
ЮНІСЕФ відстоює права і благопо�

луччя кожної дитини і сім’ї в Україні з

1997 року. ЮНІСЕФ – лідер захисту

прав та інтересів дітей. Разом з наши�

ми партнерами ми працюємо в

190 країнах, щоб перевести це зо�

бов’язання в площину практичних дій

на благо всіх дітей, в усьому світі, до�

кладаючи особливих зусиль, щоб до�

помогти найбільш уразливим. Про�

грами ЮНІСЕФ фінансуються за ра�

хунок добровільних внесків приват�

них осіб, підприємств, установ та уря�

дів. Більше інформації: www.uni�

cef.org/ukraine. Приєднуйтеся до нас у

Twitter, Facebook та ВКонтакте.

Для отримання додаткової інформації,
будь ласка, звертайтесь:

Вероніка Ващенко, 
ЮНІСЕФ, м. Київ, 
+38 044 254 2439, 
vvashchenko@unicef.org
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