
Поліомієліт: Що необхідно контролювати кожній 

мамі!!!  

 

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, яке спричинює поліовірус. 

Хвороба здатна перебігати з ураженням ЦНС, з виникненням парезів і паралічів, іноді 

можуть закінчуватися смертю хворого. 

            Щеплювати чи ні – на сьогодні для звичайної мами, до якої я також належу, - майже 

гамлетівське нериторичне запитання. З одного боку, розумію, що щеплювати потрібно, адже 

сьогодні це – єдиний засіб попередження багатьох смертельних хвороб. З іншого – та 

інформаційна кампанія проти вакцинації, страшні повідомлення про смерті дітей, їх 

захворювання і ускладнення після щеплень, а до всього ще й тотальна недовіра до нашої 

медицини (і цей фактор був задовго до кампанії проти поліомієліту), загалом – все це 

насторожує і примушує не довіряти медикам і не робити щеплення. Ще й фактор невідомості 

про поліомієліт. Ну, от якщо про кір чи краснуху чули, то що таке поліомієліт і які його 

наслідки – більшість з нас навіть не замислювалися, роблячи це щеплення своїй малечі.  

То що ж робити?  

Для тих, хто не знає  

Перше – поліомієліт, для тих, хто не знає, це - вірус. Тобто ліками, сиропами і 

примочками його не вилікувати – лише щепленням.  

Друге – це серйозне і страшне захворювання без перебільшення - ушкоджує нервову 

систему, паралізує кінцівки і, найстрашніше, що, в більшості випадків, діє саме на діток до 

10 років. Передається – орально-фекальним шляхом. Тобто, через немиті руки.  

З цього випливає, що робити щеплення – треба, адже іншого варіанту немає. 

Для тих, хто вагається 

Тож  робити чи не робити – питання, яке для кожної мами залишається відкритим. 

Однак, тут варто покладатися на логіку, а вона проста – зробили щеплення з дотриманням 

всіх вимог – вам не страшні ні вірус, ні інші щеплені діти. Не зробили, побоялися вакцини, 

бійтеся тепер й інших діток, які поряд з вашими гуляють у садочках, на майданчику і яким 

таки зробили щеплення. Чи зможете ви відгородити своїх дітей від контактів з усіма, чи 

прорахуєте, скільки днів минуло від щеплень ваших друзів, щоб минув час карантину і 

взагалі, чи маєте ви якусь альтернативу, інший захист від вірусу поліомієліту для своєї 

дитини?  

Для тих, хто наважився 

Щеплення робиться вакцинами ІПВ та ОПВ.  

1 щеплення – 2-й місяць життя дитини - інактивована поліомієлітна вакцина ІПВ 

2 щеплення – 4-й місяць - інактивована поліомієлітна вакцина ІПВ 

3 щеплення – 6-й місяць - оральна поліомієлітна вакцина ОПВ 

4 щеплення – 18-й місяць - оральна поліомієлітна вакцина ОПВ 

5 щеплення – 6 років  - оральна поліомієлітна вакцина ОПВ 

6 щеплення – 14 років - оральна поліомієлітна вакцина ОПВ 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9D%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87


Реакція: 

Після щеплення у дитини може піднятися температура до 38 градусів, може бути 

діарея, почервоніння місця щеплення. Це – норма, але виникають ці реакції одразу після 

щеплення, а не через тиждень після введення вакцини, місяць чи через рік. І тривають 

максимум 1-2 дні.  

Отже, відповідно до розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії розвитку 

імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти 

шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2022 року та затвердження плану 

заходів щодо її реалізації» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-2019-%D1%80#Text),  

визначені основні цілі та завдання: 

- підтримка статусу України як території, вільної від поліомієліту. Охоплення вакцинацією 

трьома дозами поліомієлітної вакцини не менше ніж 95 відсотків населення; відсутність 

випадків передачі дикого і циркулюючого вакциноспорідненого вірусу поліомієліту.  

- охоплення вакцинацією трьома дозами адсорбованої коклюшно-дифтерійно-правцевої 

вакцини не менше ніж 95 відсотків населення на національному рівні, зокрема на обласному 

рівні не менше ніж 90 відсотків. 

- доотримання не менше ніж 80 відсотками цільових груп населення, які пропустили планову 

імунізацію в 2008-2016 роках, однієї дози вакцини проти дифтерії, правця, кору, краснухи та 

епідемічного паротиту відповідно до віку шляхом здійснення додаткових заходів з 

імунопрофілактики (турова імунізація, національні дні імунізації або форсована планова 

імунізація). 

- переривання більше ніж на 12 місяців передачі ендемічних вірусів кору та краснухи. 

- охоплення вакцинацією першою дозою вакцини проти гепатиту В (у перші 24 години після 

народження) 95 відсотків населення. 

- забезпечення МОЗ фінансування заходів з імунопрофілактики в межах календаря 

профілактичних щеплень. 

- відсутність перебоїв в поставках і формування необхідних (у тому числі буферних - 25 

відсотків річної потреби) запасів якісних та безпечних вакцин і медичних виробів, які 

використовуються для профілактичних щеплень, на всіх адміністративних рівнях. 

 
 

 

Будьте здорові!!! 

Бережіть себе та рідних!!! 
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