Щеплення дітей: за і проти
З настанням нового навчального року, актуальним стало питання
вакцинації дітей для можливості відвідування навчальних закладів. В
межах
реалізації
правопросвітницької
кампанії «Я
МАЮ
ПРАВО!», фахівці
Компаніївського
бюро
правової
допомоги
роз’яснюють: чи будуть дітей без
щеплень пускати до шкіл і садочків.
У нашій країні вакцинація дітей, в тому
числі
новонароджених,
носить
добровільний характер і змусити батьків,
які не хочуть робити своїй дитині
щеплення, ніхто не може. Вони мають
законне
право
відмовитися
від
вакцинації, але при цьому повинні реально оцінювати можливі ризики і
наслідки, як для здоров’я дитини, так і для його соціального розвитку.
Аргументи за:
 щеплення не дає 100% гарантії від інфекційних захворювань, але
зменшує ризик зараження;
 невакциновані діти частіше хворіють і можуть нести загрозу здоров’ю
інших діток;
 в разі захворювання, щеплена дитина легше переносить хворобу.
Аргументи проти:
Як правило, своє рішення не робити дитині щеплення багато батьків
мотивують бажанням виробити у малюка природний імунітет або
побоюванням отримати неякісну вакцину. Крім того, молоді матусі / татусі
вважають, що роблячи немовлятам щеплення, вони піддають організм
малюка занадто великому навантаженню без вагомих на те підстав.
Відмова від вакцинації: процедура та наслідки
Незважаючи на те, що відповідно до українських законів, щеплення є
обов’язковими (ст. 27 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» та ст. 10 ЗУ «Основи законодавства України про
охорону здоров’я»), батьки дитини мають право від них відмовитися.
Відмова від проведення вакцинації оформляється в письмовому вигляді
на бланках встановленого зразка. Перед підписанням форми відмови від
щеплень законним представникам дитини (батькам, опікунам) ще раз
роз’яснюються можливі наслідки прийнятого рішення.

Чи беруть дитину до садочку/школи без щеплень?
Статтею 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб» передбачено, що дітям, які не отримали щеплень за Національним
календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється.
Раніше Верховний суд підтвердив, що садочки і школи мають право не
допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів. У Постанові йдеться
про те, що держава має забезпечити баланс між правом дитини отримати
дошкільну освіту і правами інших дітей. Коли індивідуальний інтерес
протиставляється загальному інтересу суспільства, то перевагу має загальне
благо на безпеку та охорону здоров’я. Це рішення – остаточне в справі, яка
розглядалася в судах різних інстанцій ще з 2016 року, та не підлягає
оскарженню.
Проте, керівники дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів
не мають права відмовити в прийомі до дитсадку або школи дітям, у яких
відсутні обов’язкові профілактичні щеплення. Але це за умови, що дитина
отримала дозвіл лікарсько-консультативної комісії (з залученням
епідеміолога) відвідувати навчальний заклад.
На період епідемії, діти без щеплень на законних підставах можуть
бути відсторонені від занять у школі та відвідування садка. Подібні запобіжні
заходи застосовуються на строк спалаху захворювання або до того моменту,
поки дитина не отримає всі необхідні вакцинації.
У разі необхідності отримання консультацій з правових питань
звертайтеся до Кропивницького місцевого центру з надання БВПД за
адресою: м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53. Тел.: 095 876
62 33, (0522) 32-08-24.
Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової
допомоги – 0-800-213-103 (цілодобово, в межах України – безкоштовно)
Адреси бюро правової допомоги:
Долинське бюро правової допомоги
м. Долинська, вул. Шевченка, 59
Компаніївське бюро правової допомоги
смт Компаніївка, вул. Паркова, 4
Новомиргородське бюро правової допомоги
м. Новомиргород, вул. Соборності, 106
Новгородківське бюро правової допомоги
смт Новгородка, вул. Центральна, 1
Устинівське бюро правової допомоги
смт Устинівка, вул. Благодатна, 1.

