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ПОЛІОМІЄЛІТ
Гостре інфекційне захво-
рювання, викликане поліові-
русом. Характеризується ура-
женням нервової системи (пе-
реважно сірої речовини спин-
ного мозку), що призводить до 
паралічів, які  спричиняють інва-
лідність і є небезпечним для 
життя. Поліовірус передається 
від людини до людини через 
фекалії та слину, найчастіше - 
через брудні руки, інфіковану 
їжу, воду, - та розмножується в 
кишківнику.  

Хворіють на поліомієліт невак-
циновані діти й дорослі, та най-
більший ризик мають малюки 
віком до п’яти років, тому вак-
цина від поліо - у числі тих, які 
діти отримують у перші місяці 
життя відповідно до Національ-
ного календаря щеплень. 

За даними МОЗ, станом на 1 
вересня 2021 року лише 53,0 % 
дітей першого року життя, які 
потребують обов’язкових щеп-
лень, отримали всі 3 дози вак-
цини для профілактики поліо-
мієліту. Необхідний показник 
для формування колективного 
імунітету - 95 %. 

Найнижчий рівень охоплення 
щепленнями в Херсонській - 
40,7 %, Івано-Франківській - 
42,2 %, Закарпатській - 43,1 %, 
Запорізькій - 46,2 %, Харківській 
- 46,5 %, в Одеській та Київській 
областях - 47,5 %.  
У Чернівецькій та Львівській - по 
48,5 %, у Рівненській - 48,9 %. 
Найвищий рівень охоплення 
щепленнями - у м. Київ - 73,5 %. 

 Поліомієліт неможливо 
остаточно вилікувати, він 
загрожує величезній кіль-
кості невакцинованих та не 
повністю вакцинованих дітей 
невиліковним паралічем і 
навіть смертю.   Але йому 
можна запобігти, зробивши 
щеплення. Найбільш враз-
ливими до поліомієліту є діти 
до п'яти років, саме тому пер-
ше щеплення діти отримують 
у перші місяці життя.  Шіс-
тьох доз вакцини достатньо, 
щоб сформувався імунітет 
до поліомієліту до кінця 
життя.  
 Лікуванням поліомієліту 
займається інфекціоніст. При 
розвитку наслідків або ус-
кладненій течії, для допо-
моги хворому залучається 
невролог (або дитячий нев-
ролог, якщо хворіє дитина). 
 Специфічних проти-
вірусних препаратів для 
боротьби із поліовірусом 
немає. Лікування поліо-
мієліту полягає у симпто-
матичній терапії. Після 
усунення гострих проявів, 
призначаються спеціальні 
препарати для поліпшення 
нервово-м'язової провід-
ності. При розвитку паралічу 
дихальних м'язів необхідне 
підключення до апарату ШВЛ 
у палаті реанімації. 
 Особливо важкими наслід-
ками поліомієліту є летальні 
випадки, які відбуваються у 
10% хворих. Смерть може 
наступати при ураженнях 
життєво важливих ділянок 
головного або спинного 
мозку. 
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Прояви хвороби можуть 
бути різними: 

 Жодних симптомів - без
будь-яких проявів хвороба 
протікає у понад 70% ви-
падків, що робить її особ-
ливо небезпечною для ото-
чуючих. 
 Грипоподібні симптоми -
лихоманка, головний біль, 
біль у животі й горлі, нудота 
і блювання - протягом кіль-
кох днів може проявлятися 
один чи кілька з них.  
 Рухові розлади - сильний
біль у вражених м’язах і 
рухові розлади аж до 
повного паралічу, який може 
розвинутися за кілька годин. 
Параліч - найтяжчий 
симптом, пов’язаний із полі-
омієлітом, оскільки він може 
призвести до постійної інва-
лідності та смерті.  Параліч 
може вразити ноги, руки, 
плечі, груди, живіт, обличчя. 
 Поліомієліт вражає ди-
хальні м’язи, що часто приз-
водить до смерті. При 
одужанні після поліомієліту 
функція  вражених хворо-
бою нервів і м’язів не від-
новлюється. 
 Дуже рідко симптомом
ураження поліовірусом цен-
тральної нервової системи 
також буває менінгіт. 
 У 20-40% одужавших
може розвиватися постпо-
ліомієлітний синдром : діти, 
які, здається, повністю вилі-
кувалися, можуть відчувати 
новий м’язовий біль, слаб-
кість або параліч у дорос-
лому віці, через десятки 
років після первинного зах-
ворювання. 
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