
                         ПОЛІОМІЄЛІТ ПОВЕНУВСЯ В УКРАЇНУ.    

                             ЩО ПОРІБНО ЗНАТИ БАТЬКАМ ?        

      1 лютого  2022 року в Україні розпочалася загальнонаціональна кампанія з 

вакцинації дітей від поліомієліту. 

Центр громадського здоров’я  закликає  батьків  пам’ятати про 

Календар профілактичних щеплень і задля  збереження  здоров’я  

малюків не пропускати жодне з них! 

Особливо важливими є профілактичні щеплення від поліомієліту, адже ця  

небезпечна хвороба у 2021 році повернулася до України.   В Україні, де 

достатнім захистом від поліомієліту за допомогою щеплень забезпечено за 

8 місяців 2021 року 53% дітей (дані з охоплення трьома дозами вакцини 

від поліо дітей віком до 1 року), захворіти на поліомієліт можуть усі — і 

дорослі, й діти. Найчастіше поліомієліт вражає дітей до 5 років.  

           Що таке поліомієліт? 

Це високоінфекційне захворювання, яке спричиняє поліовірус. У близько 

0,5% випадків поліовірус переміщується з кишківника і вражає центральну 

нервову систему, що призводить до розвитку в’ялого паралічу, часто 

невиліковного. 

Як передається поліомієліт? 

Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, 

найчастіше — через брудні руки, заражені їжу та воду. 

Найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до п’яти років. 

Якими є симптоми поліомієліту? 

Інкубаційний період після зараження людини поліовірусом триває від 4 до 35  

днів, після чого може розвинутися поліомієліт. 

• У 70% випадків захворювання має безсимптомний перебіг. Але його 

носій становить небезпеку для інших людей зі слабшим імунітетом. 

• У 25% випадків поліо має симптоми, що нагадують грип (гарячка, 

головний біль, нудота, біль у животі). 

https://moz.gov.ua/article/news/v-ukraini-oficijno-pidtverdili-vipadok-poliomielitu-v-malenkoi-ditini


•             Поліовірус спричиняє рухові розлади: біль в уражених м’язах, 

повний параліч, що може розвинутися за кілька годин. 

Які ускладнення може зумовити поліомієліт? 

Невиліковний параліч є одним з найважчих ускладнень. Він може вразити 

ноги, руки, плечі, груди, живіт, обличчя. Ураження дихальних м’язів часто 

призводить до смерті. У разі одужання після поліомієліту функції вражених 

недугою нервів і м’язів не відновлюються. 

Тому вкрай важливо пам’ятати про захист від поліомієліту! 

Ліків проти поліо не існує. Єдиним ефективним захистом від хвороби є 

вакцинація. 

В Україні  вакцинація  проти  поліомієліту  є в  переліку обов’язкових 

гарантованих державою щеплень,  які  можна  зробити  у  комунальних 

закладах охорони здоровя.  Станом на 11 березня 2022 року, захист отримали 

51 345 дітей віком від 6 місяців до 6 років (1 або 2 дози ІПВ). З них 26 194 

отримали 1 дозу (29%) та 25 151 отримали другу дозу (45%). Деякі регіони 

розпочали кампанію в січні. 

Найвищі показники охоплення вакцинацією у Дніпропетровській області – 

100%, один з найнижчих показників охоплення щепленнями у Черкаській 

області – 29% 

 До першого року життя дитина повинна отримати дві дози вакцини 

ін’єкційно (ІПВ) у 2 та 4 місяці. 

       У 6 місяців дитина отримує краплі (ОПВ). 

• Також краплі дитина отримує в 1,5 роки, 6 років та в 14 років. 

ІПВ та ОПВ — у чому різниця? 
    ІПВ – ЦЕ ІНАКТИВОВАНА ПОЛІОМІЄЛІТНА  ВАКЦИНА,В ОСНОВІ ЯКОЇ ВБИТИЙ 

ВІРУС. ВВОДИТЬСЯ ВОНА ІНЄКЦІЙНО ТА ЗАПОБІГАЄ   ПОТРАПЛЯННЮ ДИКОГО 

ПОЛІВІРУСУ  ДО ЦЕНТРАЛЬНОЇ  НЕРВОВОЇ  СИСТЕМИ, ЩО ЗАХИЩАЄ ВІД 

ПАРАЛІЧУ . ЗАХИЩАЄ  ВІД УСІХ ШТАМІВ.     

   ОПВ – ОРАЛЬНА ПОЛІОМІЄЛІТНА ВАКЦИНА ,В  ОСНОВІ ЯКОЇ ОСЛАБЛЕНИЙ 

ВІРУС. КРАПЛІ ФОРМУЮТЬ ІМУНІТЕТ У КИШКІВНИКУ ДИТИНИ,ТИМ САМИМ 

ЗУПИНЯЮТЬПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЇ.                                                                                  

ЗАХИЩАЄ ВІД УСІХ ШТАМІВ.                         

 Лише отримавши всі необхідні дози щеплення дитина буде захищена  від 

тяжких наслідків поліо. 



Сьогодні в країні спалах поліомієліту. Діти до 6 років, які пропустили навіть 

одну дозу щеплення проти поліо, — у небезпеці, адже їхня імунна система 

слабка до цього збудника. На жаль, двоє маленьких дітей, батьки яких 

відмовилися від вакцинації, тепер житимуть з невиліковним паралічем. 

Всього на першому етапі заплановано щепити 144 тис. дітей. Наразі 

виконано 36% від плану.  

Просимо батьків звернутися до свого сімейного лікаря та перевірити статус 

щеплень вашої дитини згідно з Календарем. У разі потреби, запланувати 

надолужити пропущені щеплення. Вакцина ІПВ дає індивідуальний захист, а 

значить збереже ваших дітей від можливого інфікування. 

 

• у 2 місяці — 1 доза; 

• у 4 місяці — 2 доза; 

• у 6 місяців — 3 доза; 

• у 18 місяців — 4 доза; 

• у 6 років — 5 доза; 

• у 14 років — 6 доза. 

Вакцини, що застосовують державні й приватні клініки, зареєстровані, 

сертифіковані й дозволені для використання в Україні. 

Що робити, якщо дитина пропустила чи  не  робила  щеплення  взагалі? 

Неодмінно надолужити! Якщо графік порушено, вакцинуватися можна проти 

будь-якої інфекції у будь-якому порядку. Головне — стежити за 

дотриманням інтервалів введення доз, щоб досягти максимальної 

ефективності. Оновлений графік щеплень можна скласти із сімейним 

лікарем. 

Пам’ятайте! 

Вакцинація не потребує підготовки чи змін у способі життя. Жоден наказ 

МОЗ чи міжнародний протокол не вимагає спеціальних аналізів чи 

додаткових обстежень. 

https://www.phc.org.ua/news/v-ukraini-za-2021-rik-riven-okhoplennya-scheplennyami-vid-poliomielitu-53-cogo-nedostatno-dlya
https://phc.org.ua/news/v-ukraini-za-2021-rik-riven-okhoplennya-scheplennyami-vid-poliomielitu-53-cogo-nedostatno-dlya?fbclid=IwAR1kUBF-N8phJeCst6OaaX7H0Nxku8KNRTIp6HOX3lCCshgp4oSuWp13XfA
https://www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/poliomielit-gvp


Якщо у вашої дитини є хронічні захворювання — це не протипоказання до 

щеплення! Навпаки: діти з хронічними недугами більш уразливі, тому 

потребують захисту передусім. 

Якщо у вашому медзакладі немає вакцини, зверніться до головного 

лікаря для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати 

необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони 

здоров’я у вашій області. 

 

 

Кам’янське відділення ДУ «Черкаський ОЦКПХ МОЗ» 

 

https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja
https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja

	Поліомієліт Повенувся в Україну.
	Що порібно знати Батькам ?
	1 лютого  2022 року в Україні розпочалася загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей від поліомієліту.
	Найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до п’яти років.
	Тому вкрай важливо пам’ятати про захист від поліомієліту!
	ІПВ та ОПВ — у чому різниця?

	Іпв – це інактивована поліомієлітна  вакцина,в основі якої вбитий вірус. Вводиться вона інєкційно та запобігає   потраплянню дикого полівірусу  до центральної  нервової  системи, що захищає від паралічу . захищає  від усіх штамів.
	опв – оральна поліомієлітна вакцина ,в  основі якої ослаблений вірус. Краплі формують імунітет у кишківнику дитини,тим самим зупиняютьпоширення інфекції.                                                                                  захищає від у...

