
  

 

 

Факти: 

спалах поліомієліту в Україні 

 

Що таке поліомієліт?  

Поліомієліт –  це  дуже заразне і 

часом смертельне захворювання, 

спричинене вірусом, що вражає 

нервову систему.  

 Поліовірус поширюється від 

людини до людини через випорожнення та 
слину,  якими забруднено їжу та воду.  

 Поліомієліт зазвичай вражає дітей віком 

до 5 років. Однак він може 

паралізувати чи навіть забрати життя 
дитини будь-якого віку, якщо вона не 
пройшла повний курс вакцинації.  

 Ліків від поліомієліту не існує, однак його 

можна попередити за допомогою імунізації. Поліовакцина, застосована 

кілька разів, може захистити дитину на все життя. 

 

Чи підтверджено спалах поліомієліту в Україні? 

 Так. На основі лабораторних зразків з України спалах підтверджено Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я  та Центром з контролю та профілактики 

захворюваності США – найбільшими світовими організаціями, які втілюють 

програми боротьби  з поліомієлітом.    

 Два випадки циркулюючого вакцино-спорідненого поліовірусу були підтверджені 

у зразках калу дітей в Закарпатській області. Ці двоє дітей, один віком чотири 

роки та інший віком10 місяців, не пройшли вакцинацію проти поліомієліту і були 

паралізовані після контакту з вірусом. Цей вірус деякий час циркулював у 

середовищі та згодом мутував (змінився), поставивши під загрозу всіх 

неімунізованих дітей в Україні. 

 



 Спалах поліомієліту стався через хронічно низький рівень імунізації в країні. У 2014 

р. менше  50% дітей були повністю імунізовані, а у 2015 р. рівень імунізації проти 

поліомієліту серед дітей до року впав до 14%. 

 Щонайменше 95% дітей мають бути вакциновані, щоб забезпечити колективний 

імунітет. 

 

Що трапляється при спалаху поліомієліту? 

 Кожен 200-тий інфікований поліовірусом залишається паралізованим 

на все життя. Інші хворіють без симптомів, однак можуть передавати 
захворювання далі.  

 Серед тих, кого було паралізовано, 5%-10% помирають внаслідок 

ураження вірусом м’язів, що забезпечують дихання.  

 В 2010 р., під час останнього спалаху поліомієліту в Таджикистані вірус 

забрав життя 29 дітей та паралізував понад  480 осіб. Хвороба поширилася в 

Казахстан, Російську Федерацію та Туркменістан, де було зафіксовано18 випадків 

захворювання та один летальний випадок.   

 

Що треба зробити, аби зупинити спалах в Україні?  

 3,3 мільйони дітей віком до 6 років повинні бути вакциновані протягом двох 

раундів імунізації, запланованої у відповідь на спалах захворювання.  

 Далі необхідно провести один раунд імунізації серед дітей до 10 років, яких 

налічується 4,9 мільйонів.  

 Планову імунізацію необхідно  щорічно проводити 500 000 

немовлятам віком до року, використовуючи три дози 

поліовакцини. 

 

Чи загрожує поліомієліт в Україні іншим країнам?   

 Так. Спалах поліомієліту в Україні, як і будь-де, в час глобальних подорожей 

становить міжнародний ризик. Допоки поліомієліт на планеті не 

ліквідовано, завжди залишається небезпека його нових спалахів. 

 В усьому світі через 10 років можна очікувати  200 000 нових випадків 

хвороби щороку, якщо поліомієліт не буде ліквідовано в усіх куточках планети. 

 



Як світ бореться з поліомієлітом? 

 Протягом останніх 25 років Глобальна Ініціатива з ліквідації поліомієліту (GPEI) 

знизила кількість випадків хвороби на 99%, з 350 000 випадків у 1988 році 

до 243 - у 2014.  

 Понад 10 мільйонів людей сьогодні ходять, хоча могли бути паралізовані. 

 Міжнародні партнери працюють разом, щоб допомогти Україні подолати 

поліомієліт.  


