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Щоосені в Україні почина-
ється сезон грипу та засту-
ди. Цьогоріч він прийдеться 
в розпал другої хвилі ко-
ронавірусу і може значно 
ускладнити епідеміологічну 
ситуацію. Щоб убезпечити 
себе від хвороб, як і рані-
ше, лікарі радять робити 
щеплення. При цьому наго-
лошують: в умовах пандемії 
вакцинація стала ще важ-
ливішою. Як безпечно орга-
нізувати щеплення під час 
карантину і коли це краще 
зробити, дізнавався Центр 
громадського моніторингу 
та контролю.

ÂÀÆËÈÂ²ÑÒÜ ÂÀÊÖÈÍÀÖ²¯
Çàãàëîì â Óêðà¿í³ äîñèòü íèçüêèé 

ð³âåíü âàêöèíàö³¿. Çà ñòàòèñòèêîþ 
ÌÎÇ, íà ñåðïåíü öüîãî ðîêó ð³âåíü 
îõîïëåííÿ ïëàíîâîþ âàêöèíàö³ºþ ä³-
òåé äî îäíîãî ðîêó ñòàíîâèòü ìåíøå 
50 â³äñîòê³â. 

Ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ìàêñèì 
Ñòåïàíîâ íàð³êàº ³ íà íèçüêèé ð³âåíü 
âàêöèíàö³¿ ñåðåä äîðîñëèõ: «Âèêëèêàº 
âåëèêå çàíåïîêîºííÿ âàêöèíàö³ÿ äî-
ðîñëèõ â³ä äèôòåð³¿ òà ïðàâöÿ. Âîíè 
ùåïëþþòüñÿ íàéã³ðøå — ëèøå 28,4% 
â³ä ïëàíó. Òàêà ñèòóàö³ÿ çàãðîæóº 
íîâèìè ñïàëàõàìè âàêöèíîêåðîâàíèõ 
õâîðîá, çîêðåìà êîðó, ÿê³ ìîæóòü ñòà-

òè íåïîñèëüíèì òÿãàðåì äëÿ ìåäè÷íî¿ 
ñèñòåìè â óìîâàõ COVID-19».

Ñòàòèñòèêà º äîñèòü çàãðîçëèâîþ, 
àäæå âàêöèíàö³ÿ — íàéåôåêòèâí³øèé ñïî-
ñ³á çàõèñòó â³ä ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü. 
²ìóííà ñèñòåìà ðåàãóº íà ââåäåíó âàêöè-
íó, âèðîáëÿþ÷è ³ìóí³òåò ïðîòè ³íôåêö³¿, ³ â 
òàêèé ñïîñ³á ôîðìóº çàõèñò ïðîòè õâîðî-
áè. Âèñîêèé ð³âåíü âàêöèíàö³¿ ó ñóñï³ëüñòâ³ 
çàáåçïå÷óº êîëåêòèâíèé ³ìóí³òåò.

Íà âàæëèâîñò³ âàêöèíàö³¿ íàãîëîøóº ³ 
Ïðåçèäåíò Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé: «Ê³ð, 
ïðàâåöü, òóáåðêóëüîç — íàñò³ëüêè æ âàæê³ 
õâîðîáè, íå ìåíø íåáåçïå÷í³, í³æ êîðîíà-
â³ðóñíà ³íôåêö³ÿ. Òðåáà ïîÿñíèòè óêðà¿í-

öÿì, ùî âàêöèíàö³ÿ âàæëèâà é çàðàç».
Ìåäèêè êàæóòü, ùî ï³ä ÷àñ êîðîíà-

â³ðóñó íàéá³ëüøî¿ çíà÷óùîñò³ íàáèðàº 
âàêöèíàö³ÿ ïðîòè ãðèïó, áî çàõâîð³òè ³ 
íà ãðèï, ³ íà Covid-19 ìîæíà îäíî÷àñíî.

ßêùî âîñåíè â Óêðà¿í³ â³äáóäåòüñÿ 
ñïàëàõ ãðèïó, öå ñòàíå äîäàòêîâèì òÿãà-
ðåì äëÿ ìåäïðàö³âíèê³â, à òàêîæ âïëèíå 
íà ÿê³ñòü ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. 

ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÏÅ×ÍÎÃÎ ÙÅÏËÅÍÍß
Íàâ³òü ï³ä ÷àñ ïàíäåì³¿ COVID-19 

ÌÎÇ ðåêîìåíäóº íå ïåðåðèâàòè ïëà-
íîâèé ãðàô³ê âàêöèíàö³¿. ßê ³ ðàí³øå, 
âîíà ìàº â³äáóâàºòüñÿ çà Íàö³îíàëüíèì 

êàëåíäàðåì ùåïëåíü. Àëå ÷åðåç êàðàí-
òèí º íèçêà áåçïåêîâèõ ïðàâèë.

Ñ³ìåéíèé ë³êàð íàñàìïåðåä ïîâèíåí 
äèñòàíö³éíî ïðèçíà÷èòè ÷àñ âàêöèíà-
ö³¿, îïòèìàëüíî, êîëè ìîæíà óíèêíóòè 
ñêóï÷åííÿ ëþäåé. Ó ë³êàðí³ ìàþòü áóòè 
îêðåì³ âõîäè äëÿ õâîðèõ òà çäîðîâèõ 
ëþäåé, ÿê³ ïðèéøëè íà âàêöèíàö³þ. Ó 
ìåäçàêëàä³ óñ³ ïîâèíí³ ïåðåáóâàòè â 
ìàñêàõ, äîòðèìóâàòèñÿ äèñòàíö³¿ òà 
äåç³íô³êóâàòè ðóêè.

Àáè ì³í³ì³çóâàòè ê³ëüê³ñòü ïîõîä³â 
äî ìåäè÷íîãî çàêëàäó, ÌÎÇ ðåêîìåí-
äóº ïîºäíóâàòè ïðîô³ëàêòè÷í³ îãëÿäè ç 
âàêöèíàëüíèìè ñåñ³ÿìè. Òàêîæ ìîæíà 
ââîäèòè ê³ëüêà âàêöèí â îäèí äåíü, ïå-
ðåäáà÷åíèõ êàëåíäàðåì ïðîô³ëàêòè÷íèõ 
ùåïëåíü äëÿ ïåâíî¿ â³êîâî¿ ãðóïè.

Ùåïëþâàòèñÿ ìîæíà ïðîòÿãîì 
óñüîãî åï³äñåçîíó — ç îñåí³ äî âåñíè. 
Âîäíî÷àñ ìåäèêè ðàäÿòü çðîáèòè âàêöè-
íàö³þ äî ïî÷àòêó ñåçîíó çàõâîðþâàííÿ, 
ÿê ò³ëüêè âàêöèíà ç’ÿâèòüñÿ â êðà¿í³. Ïðî 
íàÿâí³ñòü ïðåïàðàò³â ìîæíà ä³çíàòèñü ó 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.

ßêùî ãðàô³ê ùåïëåíü ïîðóøåíî, 
âàêöèíàö³þ ìîæíà ïî÷àòè ïðîòè áóäü-
ÿêî¿ ³íôåêö³¿. Ãîëîâíå — äîòðèìóâàòèñü 
³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó, ñêëàäåíîãî 
ë³êàðåì.

Íàðàç³ âñ³ îáëàñò³ Óêðà¿íè çàáåç-
ïå÷åí³ âàêöèíàìè äëÿ îáîâ’ÿçêîâèõ 
ùåïëåíü, çâ³òóþòü ó ÌÎÇ. Åêñïåðòè 
ðîçðàõîâóþòü, ùî ìàñêîâèé ðåæèì ³ 
ñîö³àëüíå äèñòàíö³þâàííÿ äîïîìîæóòü 
çíèçèòè ïîøèðåííÿ ãðèïó ó öüîìó ñå-
çîí³. Âîäíî÷àñ ìåäèêè çàêëèêàþòü íå 
ñïîä³âàòèñü íà óäà÷ó é óáåçïå÷èòèñü â³ä 
õâîðîá âàêöèíàö³ºþ.      
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Про господарські справи, 
законність білбордів 
і шляхи співпраці
Репортаж із сесійної зали райради
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Як красноградці відзначили
77-му річницю визволення 
району від нацистських 
окупантів та День міста
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Вакцинація під час 
пандемії коронавірусу. 
Головні правила

ßÊ Ó ÍÀÑ
За словами т. в. о. директора 

КНП «Центр первинної медико-сані-
тарної допомоги Красноградського 
району» Руслани Равлюк, вакцинація 
жителів краю здійснюється згідно з 
обов’язковим календарем профілак-
тичних щеплень. Зараз є усі необ-
хідні вакцини. Під час проведення 
вакцинації обов’язково дотримують-
ся визначених правил.


