Відношення батьків до вакцинації
в Україні
Соціологічне опитування проводилося серед Інтернетаудиторії в Україні
Квітень 2017 р.

Ініціатива:

Опис
Цільова
аудиторія

Батьки дітей віком до 6 років
включно, відповідальні за
здоров'я дітей

Розмір вибірки

1000 опитаних

Територія
проведення
опитування

Вся Україна: 24 області та місто Київ, міські та
сільські райони, за винятком Донецької та
Луганської областей та Криму, які знаходяться
поза контролем української влади. Всього 415
населених пунктів

Метод отримання
даних

Інтернет-опитування, що супроводжується
додатковим збором даних у сільській
місцевості за телефоном

Період отримання даних 7 – 21 квітня 2017 р.

Аналіз даних

За типом місцерозташування (місто-село) та
областями

Демографічна група

Повна
середня
освіта

Жінки

Повна
середня
освіта

Чоловіки

78%

Стать

22%

9%

Спеціалізована
середня
освіта

23

Рівень освіти

26—30 років

36 років
та старше

19,0

31—35
років

26,0

18—25 років

36,0

Вікова різниця

19,0

68%

Демографічна група
Захід
Схід
Місто Київ

Північ

9,9% 12,9

12,8

29,1

(населення до 20
тис. чол.)

10,2

14,1

Області

Село
Маленьке
місто

Центр

Південь

Місто середнього
розміру

Велике місто

(100—499 тис. чол.)

(20—99 тис. чол.)

21,4

29,2

Маленьке місто

(населення більше
500 тис. чол.)

Столиця

(Місто Київ)

15,9

18,6

Розмір населеного пункту

16,3% 9,9%

Основні результати

% загальної кількості респондентів (1000 батьків)

6,7% ніколи не
прищеплювали своїх
дітей
67
Відмовилися від
щеплення щонайменше одного разу
93,3 % батьків
прищеплювали
своїх дітей щонайменше
один раз

455

НІКОЛИ не
відмовлялися
від щеплення

478

Причини повної відмови
(люди, які ніколи не прищеплювали своїх дітей)

Причини, пов'язані із
системою охорони
здоров'я

2

(16% відповідей)
До причин, пов’язаних із
системою охорони здоров'я,
належать
• Вакцина була недоступна
• Медичні працівники порадили
відмовитися
від щеплення дитини,
вказуючи на певні
протипоказання
• Медичні співробітники
порадили не прищеплювати
дитину, посилаючись на
якість вакцини

Причини недовіри

1
(70% відповідей)
Причини недовіри
включають

Інші причини

3

(14% відповідей)
До інших причин
належать

• Я не довіряю виробникам вакцин
• Я не довіряю умовам місця
зберігання/перевезення вакцин
• Мене непокоять можливі побічні
дії/ускладнення після щеплення

• Дитина хворіла та я вважав(-ла),
що буде небезпечно робити
щеплення
• Родичі/друзі порадили мені
не робити щеплення дитині

• Я вважаю, що в щепленні немає
потреби

• Важко сказати
• Інші причини

Топ-3 найпоширенніх причини повної відмови
(людей, які жодного разу не прищеплювали своїх дітей)

Я не довіряю
виробникам вакцин

50,7%

Мене непокоять можливі побічні
дії/ускладнення після вакцинації

50,5%

Я не довіряю умовам місця зберігання/
перевезення вакцин

37,8%

Дитина хворіла та я вважав(-ла), що
буде небезпечно робити щеплення

19,2%
18,9%

Вакцина була недоступна
Я вважаю, що в щепленні немає потреби

14,8%

Медичні співробітники порадили не прищеплювати
дитину, посилаючись на певні протипоказання

12,4%
7,7%
5,0%
2,5%
0,7%

Родичі/друзі порадили мені
не прищеплювати дитину
Медичні співробітники порадили не прищеплювати дитину,
посилаючись на якість вакцини
Важко сказати

Інші причини

половина батьків, які
прищеплюють своїх
дітей, бояться можливих
побічних ефектів
вакцини і не довіряють їх
виробникам

Причини останньої ситуаційної відмови
(люди, які прищеплювали свою дитину щонайменше один раз)

Батьки, які жодного разу
не прищеплювали своїх
дітей

478 батьків, які відмовлялися
від щеплення щонайменше

з них відмовили через
причини, пов'язані із
системою охорони здоров'я

39,3
60,7

Батьки, які НІКОЛИ
не відмовлялися від
щеплення

з них відмовили через
інші причини

Топ-3 причини останньої ситуаційної відмови
(люди, які прищеплювали свою дитину щонайменше один раз)

Дитина хворіла та я вважав(-ла),
що буде небезпечно робити
щеплення

54,2%
33,4%
30,5%
22,1%
16,8%

Мене непокоять можливі побічні
дії/ускладнення після щеплення

Я не довіряю виробникам вакцин

Вакцина була недоступна

Медичні співробітники порадили
відмовитися від щеплення дитини,
посилаючись на якість вакцини

Половина батьків
відмовилися від щеплення
принаймні одного разу
через застуду у дитини

Діти, які взагалі не отримали жодного щеплення

Щеплення
АКДС

Гепатит Б

Щеплення
КПК

Щеплення проти
гемофільної
інфекції

Поліовакцина

БЦЖ

7,2

18,1

23,2

28,1

34,0

% негативних відповідей батьків, які колись прищеплювали свою дитину

37,0

Більше 86% батьків здійснюють щеплення у
державній установі
Постійне місце вакцинації, % відповідей

Придбали вакцину в
аптеці, іншому місці

Приватні установи
6,1%

Державні установи
Державні

86,3
Державні установи
• Районний
оздоровчий центр
• Приватні клініки
• Школи

Приватні
установи
• Приватні
клініки
• Вдома

Придбали вакцину в аптеці, іншому місці
• Пункти надання медичної допомоги в сільській
місцевості, пункти надання першої допомоги в селі
• Інше

Ставлення до громадських центрів охорони
здоров'я
(люди, які прищеплювали свою дитину щонайменше один раз)

93,2%

дітей, які отримали

щонайменше одне
щеплення та З НИХ:

86,3

дітей, що отримали щеплення в
громадських центрах охорони
здоров'я

Ставлення до медичних працівників у громадському
центрі охорони здоров'я
(люди, які прищеплювали свою дитину щонайменше один раз)

Медичний працівник у громадських центрах
охорони здоров'я є
найбільш достовірним джерелом інформації про щеплення:

Для

Для

60,7
0,6

батьків, які прищеплюють своїх дітей

батьків, які не прищеплюють своїх дітей

Інші цікаві факти

(людьми, які прищеплювали свою дитину)

%

75,2

батьків вірять, що щеплення може захистити
дітей від певних хвороб

67,9

мають намір прищепити свою дитину відповідно
до національного календаря щеплень

68,2

позитивно ставляться до вакцинації

Топ-3 найбільш надійних джерел інформації про
щеплення
(люди, які прищеплювали свою дитину щонайменше один раз)

Медичні
співробітники (в
державних та
приватних
установах)

74,4%
36,7%

Міжнародні партнери

36%
18,4%
11,3%

Інтернет-ресурси

Друзі та сім'я

ЗМІ

Три чверті батьків, які
прищеплюють своїх дітей,
вважають, що медичні
працівники є найважливішим
джерелом інформації

Зручні способи отримання інформації про вакцинацію
Особиста
розмова з
медичним
співробітником

E-Mail

76,6%

25,5%

Буклети/друковані
матеріали в
медичних
закладах

19,1%

На
веб-сайті
виробника/спеціалізованого
медичного
закладу

18,7%

Гаряча лінія

9,1%

5 видів інформації, яка зацікавила батьків
перед щепленням
Батьки, які прищеплюють своїх дітей
Батьки, які не прищеплюють своїх дітей

31,3%

36,7%
48,1%
Інформація про
виробника

51%

48,3%

Відгуки про
вакцину від
інших матерів

44,3%
50,9%
Відгуки про
вакцини від
медичних
працівників

63,7% 55,5% 64,4%
Назви вакцин та
хвороб, від яких
вони захищають

Поради та
протипоказання
в період до та
після щеплення

Давайте захищати наших
дітей разом!
Лише спільними зусиллями громади, батьків,
працівників охорони здоров'я та органів
державної влади Україна побачить подальші
покращення!

© ГО «Батьки за вакцинацію»
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