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1. Бустер бівалентною вакциною, що адаптована під варіант 

«Омікрон», допомагає запобігти симптомам COVID-19, що 

зумовлений субваріантом XBB.1.5 – дослідження.

Нещодавно оприлюднені Центрами контролю та профілак-

тики захворювань США (CDC) дані свідчать, що бустер двова-

лентною вакциною проти COVID-19 удвічі знижує ризик 

симптоматичного перебігу субваріантів «Омікрон» BA.5 та 

XBB.1.5, які наразі домінують у США. При проведенні аналізу 

CDC було оцінено 29 175 випадків,  коли люди  повідомляли 

про симптоми, схожі на COVID-19, та їм проводилося тесту-

вання в період з 1 грудня 2022 року по 13 січня 2023 року.

Ефективність вакцини проти симптоматичної інфекції, що 

зумовлена BA.5, становила 52 % серед осіб віком 18–49 років, 

43 % серед осіб віком 50–64 роки та 37 % серед осіб віком 

≥65 років. Ефективність вакцини проти симптоматичної 

інфекції, що зумовлена XBB/XBB.1.5, становила 49 % серед 

осіб віком 18–49 років, 40 % серед осіб віком 50–64 роки та 

43 % серед осіб віком ≥65 років. 

Джерело: cdc.gov

2. Введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 призво-

дить до десятикратного зростання рівня антитіл.

Згідно з результатами дослідження, у людей із групи ризику 

тяжкого перебігу COVID-19, які отримали бустерну дозу вак-

цини, рівень антитіл і захист від вірусу значно підвищилися.

Було досліджено зразки крові понад 9 тисяч осіб. Встановле-

но, що введення бустерної дози призвело до десятикратного 

збільшення рівня антитіл порівняно з першими двома вак-

цинами.

Джерело:  bbc.com

Ризик утворення тромбів високий 

протягом шести місяців 

після перенесеного COVID-19

 1. Дослідження CDC: адаптовані під варіант «Омікрон» 
вакци-ни проти COVID-19 знижують ризик симптоматичної 
інфекції, що зумовлена субваріантом XBB.1.5 («Кракен»)

Згідно з попередніми оцінками Центрів контролю та профі-
лактики захворювань США (CDC), адаптовані під варіант 
«Омікрон» вакцини, що призначені для бустерного 
щеплен-ня проти COVID-19, ефективні принаймні на 40 % 
проти симп-томатичної інфекції, викликаної субваріантами 
«Омікрону» XBB.1.5 і XBB, серед повністю вакцинованих 
дорослих протя-гом трьох місяців після отримання 
щеплення.

Ефективність залежить від віку, при цьому в осіб віком 
18–49 років спостерігалася найвища ефективність – 49 %, а 
в осіб віком 50–64 років – найнижчий рівень 40 %. 
Ефективність серед осіб понад 65 років і старших 
становила 43 % проти симптоматичної інфекції XBB.1.5 та 
XBB.

Джерело: cdc.gov

2. Дослідження, проведене на Сицилії, продемонструвало 
високу ефективність бустерної дози вакцини проти COVID-

 Американська асоціація нефрології – щодо пріоритетності 

вакцинації проти COVID-19 осіб, які перебувають на діалізі

Американська асоціація нефрології (ASN) підтримує пріори-
тетність вакцинації проти COVID-19 осіб, які перебувають 
на діалізі, та наголошує: 

1) персонал діалізного закладу має бути включений до 
інших медичних працівників як пріоритетні реципієнти 
вакцини; 

2) амбулаторні пацієнти, які перебувають на діалізі, мають 
бути вакциновані наступними після мешканців закладів 
довгострокового догляду, що відображає їхню обмежену 
здатність до дотримання фізичної дистанції, підвищену вра-
зливість до інфекції та негативні наслідки в разі інфікування. 

Занотуйте собі цей номер для звернень 
щодо COVID-19 – симптоми, схеми вакцинації, 
пункти щеплення, COVID-сертифікати800 60 20 190 Контакт-центр
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Новини науки

1. Вакцинація знижує ризик інфаркту та інсульту після 
COVID-19

У найбільшому на сьогодні дослідженні експерти виявили, 
що ризик інфаркту чи інсульту після COVID-19 зменшився на 
41 % у людей, які були повністю вакциновані. Навіть частко-
ва вакцинація забезпечила певний захист, знизивши ризик 
приблизно на 24 %. Бути повністю вакцинованим визначало-
ся як отримання принаймні двох доз мРНК-вакцини, напри-
клад від Moderna чи Pfizer, або однієї дози вакцини 
Johnson&Johnson.

Результати дослідження ( ) були опубліковані в doi.org/10.1016
журналі Американського коледжу кардіології. Дослідники 
вивчили дані понад 1,9 мільйона людей віком від 18 до 90 
років, у яких був діагностований COVID-19 у період з 1 березня 
2020 року по 1 лютого 2022 року. Період спостереження – 180 
днів після встановлення діагнозу. 

Автори зазначили, що обмеженням їхнього дослідження була 
нездатність визначити вплив реінфекції та неможливість 
визначати варіант вірусу, який спричинив COVID-19.

Джерело:  ncbi.nlm.nih.gov

2. Чи зберігається перевага, яку надає гетерологічна схема 
вакцинації, після бустерної дози вакцини проти COVID-19 
на платформі мРНК?

У нещодавньому французькому дослідженні, опублікованому 
на сервері препринтів medRxiv *, дослідники порівняли 
ефективність третьої дози вакцини проти COVID-19 в гомо-
логічних і гетерологічних схемах щеплення.

У цьому дослідженні вивчали імунітет, специфічний до спай-
ку SARS-CoV-2, а також захист від інфекції COVID-19, що забез-
печується другою та третьою дозами мРНК-вакцини проти 
COVID-19.

https://yourlocalepidemiologist.substack.com/p/the-science-and-business-behind-covid?utm_source=profile&utm_medium=reader2
https://yourlocalepidemiologist.substack.com/p/the-science-and-business-behind-covid?utm_source=profile&utm_medium=reader2
https://yourlocalepidemiologist.substack.com/p/the-science-and-business-behind-covid?utm_source=profile&utm_medium=reader2
https://gh.bmj.com/content/8/1/e009495
https://doi.org/10.1016%2Fj.jacc.2022.12.006
https://yourlocalepidemiologist.substack.com/p/the-science-and-business-behind-covid?utm_source=profile&utm_medium=reader2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9939951/
https://www.facebook.com/hashtag/stopcovidtogether
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Гетерологічні схеми вакцинації забезпечують вищий захист 

від інфекції після введення другої дози вакцини, ніж гомо-

логічні схеми. Щеплені мРНК-вакцинами мали вдвічі більше 

шансів бути інфікованими, ніж ті, хто щеплений ChAdOx1-S 

після первинної вакцинації мРНК.

В обох когортах вакцинації кількість захворювань була ниж-

чою після третьої дози, ніж після другої, що свідчить про ефек-

тивність бустерної дози. Крім того, третя доза гомологічної 

когорти забезпечувала принаймні такий же рівень захисту, 

як і третя доза гетерологічної когорти.

Гетерологічна комбінація мРНК-вакцин ChAdOx1-S/COVID-19 

захищала від інфекції SARS-CoV-2 ефективніше, ніж гомоло-

гічна комбінація мРНК-вакцини COVID-19. Проте третя доза 

зрівняла ефективність обох схем вакцинації. 

1. Вакцинація проти COVID-19 вагітних забезпечує захист 
немовлятам від госпіталізації через інфекцію SARS-CoV-2, 
що викликана варіантами вірусу «Дельта» чи «Омікрон».

Такі висновки зробили вчені за результатами проведеного 
дослідження, яке охопило 8 809 немовлят віком до 6 місяців, 
народжених між 7 травня 2021 року та 31 березня 2022 року 
та  які були обстежені на SARS-CoV-2 у період із 7 травня 2021 
року до 5 вересня 2022 року.

Ефективність мРНК-вакцини в захисті немовлят, якщо вагітна 
мама була щеплена двома дозами, становила 95 % (95 %, ДІ 
88–98 %) проти варіанта «Дельта» та 97 % (73 % до 100 %) 
проти госпіталізації немовлят;  45 % (37 % до 53 %) – проти 
інфекції, зумовленої варіантом «Омікрон», і 53 % (від 39 % 
до 64 %) проти госпіталізації через варіант «Омікрон». 
Ефективність вакцини за умови отримання трьох доз стано-
вить 73 % (від 61 % до 80 %) проти інфекції «Омікрон» і 80 % 
(від 64 % до 89 %) проти госпіталізації через цей варіант. 
Ефективність двох доз вакцини проти інфекції варіантом 

Результати дослідження також продемонстрували, що третя 

вакцинація мРНК-вакциною проти COVID-19 вирівнює рівні 

ефективності гомологічних або гетерологічних схем вакци-

нації проти COVID-19. Дослідження також надало докази для 

оцінки кількості бустерних доз, необхідних для досягнення 

максимального захисту від SARS-CoV-2 у гетерологічних або 

гомологічних схемах вакцинації. Потрібні подальші досліджен-

ня, щоб оцінити, чи слід вводити інший тип вакцини для по-

дальшого підвищення імунітету проти SARS-CoV-2.

Джерело:  doi.org/10.1101

*- medRxiv публікує результати наукових досліджень, які ще не 

були рецензовані експертами, і не повинні розглядатися як 

остаточні, що можуть бути використані для клінічної практи-

ки / прийняття рішень, пов’язаних зі здоров’ям, або розгляда-

тися як доведений факт.

Новини науки

Заяви професійних товариств 

та груп експертів з вакцинації
CDC періодично проводять оцінку несприятливих подій 
після імунізації в режимі реального часу. Система працює 
за принципом виявлення кластерів. Це дуже чутлива си-
стема, що дозволяє виявляти найменші сигнали, напри-
клад, події, які трапляються рідко.

Більш детально про проведений аналіз із безпеки біва-
лентних вакцин проти COIVD-19  та його результати – 

www.cdc.govза посиланням: 

 Центри контролю та профілактики хвороб (CDC) США, 
Консультативний комітет з практики імунізації (ACIP), США

На засіданні ACIP, що відбулося 24 лютого 2023 року, були 
представлені нові обнадійливі дані щодо безпеки вакцин 
проти COVID-19.

 Американська асоціація нефрології – щодо пріоритетності 

вакцинації проти COVID-19 осіб, які перебувають на діалізі

Американська асоціація нефрології (ASN) підтримує пріори-
тетність вакцинації проти COVID-19 осіб, які перебувають 
на діалізі, та наголошує: 

1) персонал діалізного закладу має бути включений до 
інших медичних працівників як пріоритетні реципієнти 
вакцини; 

2) амбулаторні пацієнти, які перебувають на діалізі, мають 
бути вакциновані наступними після мешканців закладів 
довгострокового догляду, що відображає їхню обмежену 
здатність до дотримання фізичної дистанції, підвищену вра-
зливість до інфекції та негативні наслідки в разі інфікування. 

Чи безпечно вакцинувати жінку проти COVID-19, якщо 
у неї місячні?

Так, безпечно і можна вакцинувати жінку проти 
COVID-19, якщо у неї в день щеплення місячні. Вони не 
є медичною причиною, щоб відкладати вакцинацію 
проти COVID-19.

Чи може бути введена вакцина проти COVID-19 бути 
причиною позитивного результату тесту на корона-
вірусну інфекцію, наприклад ПЛР-тесту чи експрес-
тесту для визначення антигену?

Ні, введена вакцина проти COVID-19 не може бути 
причиною позитивного результату ПЛР-тесту або 
експрес-тесту на антиген. Однак оскільки вакцина 
проти COVID-19 викликає імунну відповідь, можливий 
позитивний результат тесту на антитіла (серологіч-
ного тесту).

Чи можуть бути вакциновані проти COVID-19 жінки, 
які намагаються завагітніти? 

Так, вакцину проти COVID-19 можуть одержувати 
жінки, які планують вагітність. Завчасна вакцинація 

майбутніх матерів важлива не тільки для них самих, а й 
для захисту від COVID-19 їхніх дітей упродовж вагітності. 
Доказова база, яка постійно розширюється, не має 
підтверджень будь-яких несприятливих впливів вакцин 
проти COVID-19 на фертильність. У клінічних досліджен-
нях вакцин проти COVID-19, а також у масштабному про-
спективному дослідженні за участю пар, що планують 
батьківство, показники настання вагітності для осіб, які 
отримували вакцини проти COVID-19, та осіб, які їх не 
отримували, були однаковими. ВООЗ не рекомендує від-
кладати або переривати вагітність через вакцинацію 
проти COVID-19, і робити тест на вагітність перед вакци-
нацією немає необхідності. 

Джерело:  www.who.int

Відповідає консультант з експертної 

підтримки вакцинації проти COVID-19 

спільного зі Світовим банком 

проєкту МОЗ України, 

голова Національної технічної 

групи експертів з питань 

імунопрофілактики Федір ЛАПІЙ

?
«Гарячі» запитання             

https://doi.org/10.1101/2023.02.13.23285853
https://yourlocalepidemiologist.substack.com/p/the-science-and-business-behind-covid?utm_source=profile&utm_medium=reader2
https://yourlocalepidemiologist.substack.com/p/the-science-and-business-behind-covid?utm_source=profile&utm_medium=reader2
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2023-02/slides-02-24/COVID-02-Shimabukuro-508.pdf?utm_source=substack&utm_medium=email
https://yourlocalepidemiologist.substack.com/p/the-science-and-business-behind-covid?utm_source=profile&utm_medium=reader2
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-FAQ-Pregnancy-Vaccines-2022.1
https://www.facebook.com/hashtag/stopcovidtogether


Якщо на момент введення другої дози вакцини проти 
COVID-19 дитині виповнилося 12 років, то для завершен-
ня первинної вакцинації слід вводити ту саму вакцину 
для дітей до 12 років, чи вже для старшого віку?

Завжди діє правило: водити треба ту вакцину, показан-
ня до використання якої відповідає віку дитини. Навіть
якщо першу дозу вакцини дитина отримала до досяг-
нення 12 років спеціальною для цього віку вакциною, 
то з досягненням 12 років для другої дози вводиться 
та вакцина, що призначена для щеплення дітей віком 
понад 12 років. Перша введена за віком доза зарахову-
ється до первинного курсу вакцинації.

Чи належать особи, які перебувають на програмному 
гемодіалізі, до груп пріоритетної вакцинації проти 
COVID-19? За якою схемої їх вакцинувати?

Так, належать. Люди з тяжкою патологією нирок є іму-
носкомпрометованими та перебувають у групі ризику 

3

Чи можуть вакцини проти COVID-19 бути причиною 
розвитку мультисистемного запального синдрому 
у дітей (MIS-C)?

Наразі MIS-C не виникав після отримання вакцини 
проти COVID-19 без інфікування SARS-CoV-2. 
Насправді вакцина проти COVID-19 забезпечує захист 
від MIS-C. Це було продемонстровано в ході 
дослідження ( ), результати якого свідчать, www.cdc.gov
що щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech проти 
COVID-19 є дуже ефективним у запобіганні MIS-C у 
дітей віком 12–18 років. Ефективність 2 доз вакцини 
Pfizer/BioNTech проти MIS-C становить 91 % (95 % ДІ = 
78–97 %).

Якщо дітям віком до 12 років була випадково введена 
вакцина, призначена для застосування у дітей віком 
понад 12 років, – необхідно зараховувати її до курсу 
первинної вакцинації чи потрібно розпочинати вак-
цинацію спочатку?

Якщо дітям до 12 років випадково ввели дозу 
вакцини, що призначена для дітей, старших за 12 
років, розпочинати вакцинацію спочатку немає 
потреби. Введена доза зараховується до курсу 
первинної вакцинації. Якщо це була перша доза, то 
для другої все одно необхідно засто-совувати 
вакцину, яка призначена для дітей до 12 років. Так 
само й у разі отримання бустерної дози.

C   VID  19 # togetherstopcovid
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Позиції релігійних лідерів 

щодо вакцинації проти COVID-19

Вакцинація проти COVID-19 підтримана багатьма релігійни-
ми лідерами.

«Держава й церква мають об'єднати зусилля для подолання 
викликів на благо суспільства», — Прем'єр-міністр Денис 
Шмигаль під час зустрічі з представниками Всеукраїнської 
ради церков і релігійних організацій ( ) Денис www.kmu.gov.ua
Шмигаль подякував представникам релігійних організацій 
за конструктивну позицію в популяризації процесу вакци-
нації проти COVID-19. 

«Власний приклад щеплення та відкриття пунктів вакци-
нації при релігійних організаціях дали гарний поштовх 
процесу загалом. Ми розраховуємо вакцинувати більшість 
дорослого населення до кінця року. Це безсумнівно допомо-
же зберегти багато життів», — зазначив Прем'єр-міністр.

Всеукраїнська рада церков: вакцинація проти 
COVID-19 необхідна та не суперечить релігійним 
переконанням.

ПЦУ, УГКЦ, Всеукраїнський союз баптистів та Духовне упра-
вління мусульман України докладно висловили своє ставлен-
ня до коронавірусної хвороби та методів боротьби з нею.

Більш детально – за посиланням:  www.0352.ua

Церква підтримує вакцинацію проти COVID-19 – Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, 
що церква не виступає проти вакцинації від COVID-19, а під-
тримує вакцинацію. Про це митрополит Епіфаній сказав в 
ефірі ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «Суспільне» 
( ). www.drohobych-rda.gov.ua «Ми вже висловили свою пози-
цію, як церква, ще задовго до пандемії. Ми заявили, що церква 
не проти вакцинування. Якщо це сприяє збереженню люд-
ського здоров'я, звичайно, що церква підтримує», – наголо-
сив митрополит.

Українська греко-католицька церква вакцинацію проти коро-
навірусу публічно підтримала ще під час старту вакцинальної 
кампанії. Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) одним із перших 
серед представників духовенства в Україні публічно вакци-
нувався. «Немає жодних релігійних підстав, щоб відмовлятися 
від вакцинації», – заявив блаженніший. ( )radiosvoboda.org

Фахівці Школи біоетики Українського католицького універ-
ситету, яку очолює отець-доктор Ігор Бойко, надали відповіді 
на запитання про етичні виклики, пов'язані з вакцинами 
проти COVID-19: synod.ugcc.ua

1. Дослідження: природний імунітет від COVID-19 забезпечує 
високий захист від важких захворювань у майбутньому. Але…

У  дослідженні, нещодавно опублікованому в журналі The 
Lancet, було проаналізовано 65 досліджень ролі набутого 
імунітету до COVID-19, що розвинувся в результаті інфікуван-
ня. Виявлено, що середня ефективність захисту становить 
близько 88 % у запобіганні госпіталізації та смерті для всіх  
варіантів коронавірусу через 10 місяців після інфікування. 
Дослідження не вивчало ефективність щодо субваріанту 
«Омікрону» XBB.1.5, який наразі домінує у США.

Набутий через хворобу імунітет мав істотно меншу ефектив-
ність від симптоматичної інфекції, що зумовлена субваріан-
том «Омікрону» BA.1, через 10 місяців – приблизно 36 % ефек-
тивності.

Разом із тим, дослідники наголосили, що дані не повинні ви-
користовуватися як аргумент проти вакцинації, яка, за їх сло-
вами, є найкращим способом отримати захист від COVID-19.

«Вакцинація – найбезпечніший спосіб набути імунітет, 
тоді як отримання природного імунітету необхідно 
порівнювати з ризиком важкої хвороби та смерті, по-
в'язаної з первинною інфекцією», – зауважив провідний 
автор Стівен Лім з Університету Вашингтона.

Автори припустили, що ці дані можуть бути використані для 
рекомендацій щодо того, коли людям слід робити щеплення 
після перенесеного COVID-19.

Джерело:  usnews.com

2. Докази очевидні: інфекція COVID-19 небезпечна для серця 

Дослідження продемонстрували, що люди, які перехворіли 
на COVID-19, мають більший ризик розвитку ряду серцево-
судинних патологічних станів порівняно з тими, хто не хворів
на COVID-19.

Недавній аналіз ( ), проведений Американ-newsroom.heart.org
ською кардіологічною асоціацією, показав, що кількість смер-
тей, пов'язаних із захворюваннями серця, значно зросла 
протягом 2020 року – першого року пандемії. Кількість аме-
риканців, які померли від серцево-судинних захворювань, 
зросла із 874 613 смертей у 2019 році до 928 741 у 2020 році, 
перевищивши попередній максимум у 910 000, зафіксований
у 2003 році.

Можливо, більш помітним було те, що скоригована за віком 
кількість смертей, що враховує зміни кількості літніх людей 
у п опуляції з року в рік, зросла у 2020 році вперше за десяти-
ліття.

«COVID-19 має і прямий, і непрямий вплив на стан серце-
во-судинної системи», – заявила Мішель Альберт, прези-

Українські релігійні лідери публічно щепилися проти COVID-19 
іще 16 березня 2021 року. Власним прикладом долучитися до 
вакцинації вірян закликали Верховний Архієпископ Києво-
Галицький, Глава Української греко-католицької церкви Свя-
тослав (Шевчук) та Архімандрит Михайлівського Золотовер-
хого монастиря Лаврентій (Живчик), Православна церква 
України.  www.unicef.org

Ватикан 22 грудня 2020 року опублікував заяву на підтрим-
ку використання вакцин проти COVID-19. Ви можете прочи-
тати заяву на сайті: www.vatican.va 

Папа Римський Франциск закликає людей зробити щеплен-
ня від COVID-19, назвавши це «актом любові»  
www.vaticannews.va 

«Отримати щеплення – це простий, але глибокий спосіб пі-
клуватися один про одного, особливо про найбільш вразли-
вих»,   сказав Папа Римський.–

Заява Ради євангельських протестантських церков України 
щодо  вакцинації проти COVID-19 (від 24 лютого 2021 р.) —  
sobor.com.ua 

Представники релігійних організацій на Волині переконані, 
що вакцинація проти COVID-19 необхідна і не суперечить 
релігійним канонам. Про це під час засідання з головою 
райдержадміністрації, що відбулося 22.10.2021, наголосили 
члени новоутвореної Ради Церков при Луцькій районній 
державній адміністрації.  voladm.gov.ua

Жодна вакцина не суперечить іудейським законам. Голов-
ний рабин Києва Йонатан Маркович просить своїх вірян 
вакцинуватися від COVID-19. Він одним з перших вакцинувався 
проти коронавірусу в Україні. Перед цим він проконсульту-
вався із профільними лікарями в Ізраїлі. «Запитав у про-
фесора, який займається вакцинами і відповідає за відділ із 
хворими на COVID-19. Запитав його, що він думає. Він сказав, 
що обов'язково треба робити вакцину», – розповів рабин. 
glavcom.ua

Подібні звернення є і в інших країнах. Наприклад, Австра-
лійська рада з фетви (позиція авторитетного факіха щодо 
якоїсь проблеми чи питання, що має принципове значення) 
13 лютого 2021 року випустила фетву щодо вакцини проти 
COVID-19 як результат вивчення та обговорення цього питан-
ня з мусульманськими лікарями й медичними експертами, 
які заслуговують на довіру. Рада з фетви зазначає, що австра-
лійські вакцини проти COVID-19 припустимі відповідно до 
ісламських законів. Ви можете прочитати австралійську 
фетву щодо вакцинації проти COVID-19 на сайті: . anic.org.au
Австралійська асоціація ісламської медицини 13 серпня 2021 
року опублікувала заяву про вакцини проти COVID-19. Ви 
можете ознайомитися із заявою за адресою: .aimamed.com.au
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