
РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо отримання даних вакцинального статусу особи, яка є внутрішньо 
переміщеною особою в Україні, або яка виїхала за кордон, у зв’язку  з 

російською збройною агресією проти України

Для підтвердження статусу щеплень використовуються записи в первинній 
обліковій документації:

-  «Історія розвитку дитини» (форма № 112/о) (приклад форми наводиться 
в Додатку 1, що додається);

- "Карта профілактичних щеплень" (форма № 063/о, приклад форми в 
Додатку 3, що додається);

- «Медична карта амбулаторного хворого» (форма № 025/о) (далі – 
приклад форми наводиться в Додатку 2, що додається);

- медичні записи щодо щеплень в електронній системі охороні здоров’я 
(далі - ЕСОЗ);

- міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

- Довідка про проведені щеплення;

-інша медична документація, що містить відомості про проведені 
щеплення.

 У разі відсутності документального підтвердження вакцинального статусу 
особи, яка є внутрішньо переміщеною особою в Україні,  або яка виїхала за 
кордон, у зв’язку  з російською збройною агресією проти України, курс щеплень 
вважається таким, що відсутній.

Щеплення необхідно проводити відповідно до календаря щеплень країни 
перебування. 

Алгоритм підтвердження даних вакцинального статусу особи, яка є 
внутрішньо переміщеною особою в Україні.

1. Оригінали медичних карт (за формами №112/о, №025/о або іншою) у 
внутрішньо переміщених осіб,  в розділах, де вносяться дані обліку щодо 
профілактичних щеплень, повинні бути заповнені відповідно до інструкцій щодо 
їх заповнення згідно з вимогами законодавства України.  

2. Якщо документи, які підтверджують вакцинацію, у внутрішньо 
переміщеної особи відсутні, такій особі або її законному представнику 
необхідно зв’язатися з лікарем, якому була подана декларація про вибір лікаря, 
який надає первинну медичну допомогу або з відповідальним представником 
відповідного надавача медичних послуг, з запитом про отримання довідки про 
проведені щеплення (приклад форми наведено у Додатку 5) або для внесення 



медичних записів до ЕСОЗ (за наявності технічної можливості та/або фізичної 
доступності). 

3. У разі наявності технічної можливості та/або фізичної доступності 
внесення даних до ЕСОЗ медичний працівник надавача медичної допомоги 
вносить медичні записи про вакцинацію (щеплення, імунізацію) до ЕСОЗ на 
підставі записів в паперовій первинно-обліковій медичній документації.

4. У разі відсутності  можливості внесення даних до ЕСОЗ медичний 
працівник надавача медичної допомоги з використанням відомостей "Карти 
профілактичних щеплень" форма № 063/о, яка зберігається у такого надавача та 
відомостей ЕСОЗ формує Довідку про проведені щеплення (приклад форми 
наведено у Додатку 5). Довідка формується або в електронній формі з 
накладанням електронного цифрового підпису (для підписання можна 
використовувати посилання: https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv), 
або в паперовій формі з засвідченням підписом медпрацівника, який формував 
довідку та печаткою надавача медичної допомоги.

Електронний документ або електронна копія паперового документу 
надсилається запитувачу засобами комунікацій. Вибір форми довідки доцільно 
залишати за запитувачем з урахуванням технічної можливості надавача. Довідка 
надсилається запитувачу обраними засобами електронної комунікації.

5. Заповнення назв антигенів проти яких проведені щеплення в Довідці про 
проведені щеплення здійснюється відповідно до назв кодів вакцин згідно з 
Додатком № 4, що додається, з метою забезпечення клінічно значущого 
сприйняття медичними працівниками.

Алгоритм підтвердження даних вакцинального статусу особи, яка 
виїхала за кордон, у зв’язку  з російською збройною агресією проти України.

1. Оригінали медичних карт (за формами №112/о, №025/о або іншою) у 
переміщених осіб,  в розділах, де вносяться дані обліку щодо профілактичних 
щеплень, повинні бути заповнені відповідно до інструкцій щодо їх заповнення 
згідно з вимогами законодавства України.  

2. Якщо документи, які підтверджують вакцинацію у переміщеної особи 
відсутні, такій особі або її законному представнику необхідно зв’язатися з 
лікарем, якому була подана декларація про вибір лікаря, який надає первинну 
медичну допомогу або з відповідальним представником відповідного надавача 
медичних послуг, з запитом про отримання довідки про проведені щеплення 
(приклад форми наведено у Додатку 5). 

3. Медичний працівник надавача медичної допомоги з використанням 
відомостей "Карти профілактичних щеплень" форма № 063/о, яка зберігається у 
такого надавача та відомостей ЕСОЗ формує Довідку про проведені щеплення 
(приклад форми наведено у Додатку 5). Довідка формується або в електронній 
формі з накладанням електронного цифрового підпису (для підписання можна 
використовувати посилання: https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv) 
або в паперовій формі з засвідченням підписом медпрацівника, який формував 
довідку та печаткою надавача медичної допомоги.



Електронний документ або електронна копія паперового документу 
надсилається запитувачу засобами комунікацій. Вибір форми довідки доцільно 
залишати за запитувачем з урахуванням технічної можливості надавача. Довідка 
надсилається запитувачу обраними засобами електронної комунікації.

4. Заповнення назв антигенів проти яких проведені щеплення здійснюється 
відповідно до назв кодів вакцин згідно з Додатком № 4, що додається, з метою 
забезпечення клінічно значущого сприйняття медичними працівниками.

Додатки: 1.Форма первинної обліковій документації «Історія розвитку 
дитини» (форма № 112/о).

2. Форма первинної обліковій документації «Медична карта 
амбулаторного хворого» (форма № 025/о).

3. Форма первинної обліковій документації «Карта 
профілактичних щеплень» (форма № 063/о).

4. Довідник кодів вакцин.

5. Приклад довідки про проведені щеплення.

____________________________________


