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Страх розвитку ускладнень після вакцинації

Власний негативний досвід щеплень

Інформація, отримана зі ЗМІ, від знайомих про негативні наслідки

вакцинації
Вважають, що щеплення ослаблюють імунітет

Вважають, що щеплення є марними, не мають сенсу

Вважають, що щеплення від кількох інфекцій в одному шприці є

завеликим навантаженням на імунну систему дитини
Мед.показання відмови від щеплень

Гурток  “Імунопрофілактика”

Керівник: Прокопенко Т.Б. - викладач педіатрії  

Черкаська медична академія

Спрямувати пошукову діяльність на з’ясування

існуючих факторів відмов від вакцинації та знайти шляхи

їх подолання.

Критична ситуація в Україні по захворюваності на кір

стала головною темою засідань гуртка. Ця хвороба

належить до вакцинокерованих. Але негативне ставлення

до вакцинації, яке призводить до необґрунтованих відмов

від щеплень, у населення формується під впливом різних

факторів. Робота гуртківців полягала в вивченні їх та

визначення шляхів їх подолання.

Актуальність

Мета

Результати

Висновки

ЧЕРКАСИ – 2018

Тема

Актуальні питання імунопрофілактики.  

Завдання

• З'ясувати та вивчити причини небажання населення

вакцинувати дітей.

• Вивчити причини та основні шляхи подолання кору

серед населення.

• Проводити освітню роботу серед населення з метою

подолання хахворюваності на кір.

Подолати багато інфекційних хвороб , в тому числі кір

можливо шляхом проведення вакцинації всього дитячого

населення.

Недовіру в суспільстві до вакцинації мають батьки з

шкідливими звичками та ті батьки, що мало цікавляться

питаннями імунопрофілактики з достовірних джерел. А от

батьки, які ведуть здоровий спосіб життя, які прагнуть мати

достовірну інформацію щодо вакцинації прихильно

ставляться до імунопрофілактики.

Для подолання недовіри до вакцинації гуртківці

підготували буклети про профілактику кору та

розповсюджували їх серед населення, проводили бесіди з

батьками про важливість вакцинації як єдиного метода

попередження кору, випустили інформаційний листок,

підготували соціальний ролик для перегляду користувачів

інтернет- ресурсу.

Причини відмови від вакцинації

Що батьки знають про вакцинацію?

Вважають щеплення важливими для 

профілактики хвороб

Частіше відмовляються від щеплень

• Люди, що ведуть здоровий спосіб життя.

• Батьки з низьким фінансовим доходом.

• Батьки віком старші 40 років.

• Учителі, юристи, інженери, працівники сфери послуг, 

мед працівники.

• батьки, чиї діти мають  хронічні захворювання; 

• батьки, що мають шкідливі звички;

• батьки з незавершеною вищою освітою;

• жителі міста.
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