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ПОЛІОМІЄЛІТ
ГОСТРЕ ІНФЕКЦІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ,
ЩО ВИКЛИКАЄТЬСЯ ПОЛІОВІРУСАМИ

99%

До введення вакцинації щороку
спричинялo тисячі смертей і кілька
тисяч випадків стійкої інвалідності у
дітей. З 1988 р. реалізується Всесвітня
програма з ліквідації поліомієліту.
Завдяки програмі кількість випадків
зменшилась на 99%.

Поліомієліт - «хвороба брудних
рук» - передається харчовим шляхом
Інфекції поширюються при безпосередньому контакті
з інфікованою людиною, вживанні зараженої їжі та контакту
із зараженими предметами. Заразитися можна повітрянокрапельним шляхом. Віруси можуть пошкодити нервову систему,
що призведе до парезу або паралічу м’язів.
У 2021 році у світі було зареєстровано 6 випадків зараження:
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Джерело: www.szczepienia.info, www.polioeradication.org

z В основному
хвороба вражає
дітей до 5 років.
z Захворювання
зустрічається тільки
у людей.
z Симптоми
з’являються через
7-14 днів після
зараження.
z Період найбільшої
інфекційності
настає від кількох
днів до появи
перших симптомів
захворювання, до
3-4 тижнів після їх
появи.

Поліомієліт

Симптоми:

z відчуття ригідності шиї та спини,
z постійний параліч,

z головний біль,
z легка лихоманка та фарингіт,

z раптовий початок асиметричного млявого
парезу,

z гастроентерит,

z недостатність дихальних м’язів,

z загальна слабкість,

z асептичний менінгіт.

95%

Інфекції поліовірусами мають різний перебіг: від безсимптомного
(95% усіх інфекцій), легкого, через менінгіт, до важких паралітичних
захворювань. Ймовірність того, що людина страждає на параліч,
залежить від її віку та супутніх захворювань.

За оцінками, приблизно 1 з 1000 інфікованих дітей і 1 з 75
дорослих, можуть отримати параліч м’язів. Найбільшому
ризику розвитку важкого паралічу піддаються старші
діти, дорослі та вагітні жінки

Як запобігти?

ІПВ ВАКЦИНА
ПРОТИ
ПОЛІОМІЄЛІТУ
Вакцина проти поліомієліту належить до
обов’язкових (безкоштовних) вакцин.
Вакцину дітям вводять відповідно до
Програми захисних щеплень:
z 3 дози вакцини до 2 років
z 1 бустерна доза у віці 6 років

Більшість дорослих, які отримали вакцину
в дитинстві, не потребують імунізації.
Одноразову вакцинацію проти ІПВ слід
розглянути в таких групах ризику:
z людей, які подорожують в регіони світу, де
зустрічається поліомієліт,
z лаборантів, які працюють з поліовірусами,
z медичні працівники, які контактували
з хворим або підозрюваним на поліомієліт.

Вакцинація дорослої людини, яка не була
вакцинована в минулому, складається з
z 2 доз з інтервалом 1–2 місяці
z та додаткової (третьої) через
6–12 місяців після другої дози
(платні щеплення).
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