
ПОЛІОМІЄЛІТ
ЗАХИСТІТЬ СВОЇХ ДІТЕЙ
ВІД НЕБЕЗПЕЧНОЇ ХВОРОБИ

ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ
ПРО ПОЛІОМІЄЛІТ БАТЬКАМ

Пам’ятаєте ці дві краплі рожевого 
кольору, які нам давали у дитин-
стві? Усі ми, батьки, отримали
щеплення, які захищали нас від 
поліо. Зараз ми вкрай рідко бачимо 
навколо себе людей, що живуть
із наслідками поліо, — і все це через 
зроблену колись вакцинацію.
Але якщо попитати наших бабусь і 
дідусів, то вони пригадають, скіль-
ки людей отримали каліцтва і скіль-
ки вмерли від поліо перед тим, як
в Україні почали масово проводити 
щеплення. Тож не відмовляймо 
нашим дітям у праві на захист
від цієї небезпечної хвороби!

ЩО ТАКЕ ПОЛІОМІЄЛІТ?
Поліомієліт (поліо) — це дуже заразне захворюван-
ня,  спричинене вірусом поліо, який вражає нерво-
ву систему та може призвести до паралічу або 
навіть смерті. Параліч може наступати на все життя, 
і жертви поліо отримують каліцтва через це захво-
рювання. 5-10% паралізованих помирають через 
ураження дихальних м’язів.

Вірус зазвичай інфікує дітей, які не вакциновані або 
не отримали всіх доз вакцини. У деяких випадках 
він може вражати підлітків і дорослих, які не отри-
мували щеплень. 

ЯК РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ ВІРУС?
Вірус поліо є дуже заразним. Він може передаватися 
від дитини до дитини та інфікувати їх без жодних 
симптомів, поки не призведе до хвороби та паралі-
чу однієї дитини, яка не має щеплення. Параліч 
трапляється в 1 з 200 дітей, інфікованих цим віру-
сом. Вірус може жити в зараженій слині або калі 
інфікованої особи протягом багатьох тижнів. Поліо 
передається під час контакту з калом або слиною 
інфікованої людини: як правило, через брудні руки 
до рота, а після цього розмножується у кишечнику. 
Побутові предмети та іграшки, які контактували з 
калом або слиною, можуть переносити вірус до рук 
та рота дитини.

Вірус може заражати воду та їжу, якщо люди не 
миють руки.

ЯКИМИ Є СИМПТОМИ ІНФЕКЦІЇ,
СПРИЧИНЕНОЇ ВІРУСОМ ПОЛІО?
Якщо у дитини раптово з’являються ознаки слабість 
м’язів кінцівок або біль у ногах чи руках, негайно 
повідомте медичного працівника. Це можуть бути 
потенційні ознаки поліомієліту. Не наражайте
на ризик захворювання поліомієлітом ваших дітей — 
зробіть їм щеплення.

ЧИ МОЖНА ЗАПОБІГТИ ІНФІКУВАННЮ ПОЛІО?
Ліків від цієї хвороби не існує. Але йому можна 
ефективно запобігти за допомогою щеплення. 
Починаючи з 1988 р., кількість випадків інфікування 
в світі зменшилася на 99%. Так, 2014 р. було пові-
домлено лише про 236 випадків інфікування в 
усьому світі, а ще 1988 р. було приблизно 350 тисяч 
таких випадків. Раніше в Україні поліо був доволі 
розповсюдженим, і багато людей отримували 
інвалідність або навіть вмирали через нього, але
на початку 90-тих років було проведено кілька 
раундів масової вакцинації дітей.

Є ДВА ТИПИ БЕЗПЕЧНИХ ТА ЕФЕКТИВНИХ ВАКЦИН

Оральна поліомієлітна вакцина 
(ОПВ) — дві краплі в рот. Вона 
використовується для зупинення 
спалахів та досягнення високого 
рівня захисту дітей у ситуації, коли 
є циркуляція вірусу, а також для 
проведення рутинної імунізації.

Інактивована поліомієлітна вакцина 
(ІПВ), що вводиться шляхом 
ін’єкції. Вона використовується 
для рутинної імунізації.



НАВІТЬ ПОВНІСТЮ ЩЕПЛЕНИМ ДІТЯМ ПОТРІБНО ЗРОБИТИ ЩЕ ДЕКІЛЬКА ЩЕПЛЕНЬ ВАКЦИНОЮ ОПВ
ПРОТЯГОМ ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ З ІМУНІЗАЦІЇ

БУДЬ ЛАСКА, СТЕЖТЕ ЗА ОГОЛОШЕННЯМИ МІСЦЕВИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ ТА СЛУХАЙТЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
СВОГО ЛІКАРЯ ТА МЕДСЕСТРИ ЩОДО ТУРІВ ІМУНІЗАЦІЇ ПРОТИ ПОЛІО. 

СКІЛЬКИ ДОЗ ВАКЦИНИ МАЄ 
ОТРИМАТИ ДИТИНА?
Як правило, коли в країні не має 
циркуляції вірусу поліо, для 
забезпечення захисту необхідно 
мінімум чотири дози поліо 
вакцини. Але у випадку спалаху, 
а також щоб зупинити циркуля-
цію вірусу необхідні додаткові 
дози ОПВ вакцини.   

Якщо дитині, яка вже повністю 
вакцинована, дати кілька додат-
кових доз ОПВ, це не лише 
означатиме більший рівень 
захисту для неї, а й зупинить 
циркуляцію вірусу в оточенні.

ЧИ ПОТРІБНО РОБИТИ
ЩЕПЛЕННЯ ДИТИНІ
НА ГРУДНОМУ ВИГОДОВУВАННІ?
Так. Грудне вигодовування є 
надзвичайно важливим
та корисним для здоров’я 
маляти, материнське молоко
не захищає дитину від поліомієліту.

ЧОМУ ТАК ВАЖЛИВО, ЩОБ УСІ 
ДІТИ ПРОЙШЛИ ВАКЦИНАЦІЮ?
Якщо достатня кількість людей
у країні є вакцинованими, 
розповсюдження вірусу припи-
ниться. І навпаки, якщо у країні 
діти залишаються невакцинова-
ними, це може призвести
до розповсюдження вірусу
та нових випадків захворювання.

Будь ласка, стежте за оголошен-
нями місцевих медичних установ 
та слухайте повідомлення свого 
лікаря та медсестри щодо турів 
імунізації проти поліо.

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ РУТИННА ВАКЦИНАЦІЯ ВІД ДОДАТКОВИХ КАМПАНІЙ 
З ВАКЦИНАЦІЇ?

НАСКІЛЬКИ БЕЗПЕЧНОЮ
Є ВАКЦИНА?
ОПВ використовується в усьому 
світі для захисту дітей від поліо 
починаючи з 50-их років. Всіх нас 
батьки вакцинували ОПВ. Протягом 
останніх 20 років ця вакцина 
врятувала 5 мільйонів дітей від 
хронічного паралічу, який міг би 
бути викликаний вірусом поліо. 

ОПВ, що використовується в 
Україні, була прекваліфікована 
ВООЗ та закуплена ЮНІСЕФ.
Це вакцина Опверо виробництва 
Санофі Пастер (Франція).

це програма, яку держава прово-
дить для всього населення, зокре-
ма для всіх дітей молодшого віку, 
щоб забезпечити захист від смерті, 
інвалідізації та захворювань, які 
можуть викликати інфекції.
В Україні діти отримують безкош-
товні щеплення від 10 захворювань 
за 6 разів протягом перших півтора 
року життя. Рутинна вакцинація від 
поліо є однією зі складових цього 
календаря.

(або додаткові заходи з імунізації, 
кампанія з додаткової імунізації) 
передбачають додаткові дози 
вакцини для великої кількості 
населення протягом короткого 
періоду. Вони організовуються, 
якщо є ризик розповсюдження 
вірусу, та у відповідь на спалах. 
Метою таких заходів є не тільки 
захист кожної дитини, але
і створення колективного імуніте-
ту, що зупинить циркуляцію 
вірусу.

ЧИ БЕЗПЕЧНО ВАКЦИНУВАТИ
ВІД ПОЛІО ХВОРИХ ДІТЕЙ?
Дуже важливо забезпечити 
вакцинацію дітей з хронічними 
захворюваннями, оскільки вони 
більш вразливі до інфікування. 

Справжні протипоказання
до щеплення ОПВ – це надзвичай-
но рідкісне явище. Їх може визна-
чити ваш лікар. Протипозання на 
строк більший за два тижні може 
визначити тільки імунологічна 
комісія, що зазвичай збирається
у районній лікарні або міській / 
обласній поліклініці. 

РУТИННА
ІМУНІЗАЦІЯ —

ТУРОВА
ІМУНІЗАЦІЯ

Шановні батьки! Для захисту дітей від інфекційних захворювань зробіть 
їм щеплення відповідно до календаря рутинної імунізації та протягом 
кампанії додаткової імунізації. 

ЩЕПЛЕННЯ
ЄДИНИЙ
ОБЕРІГ


