
ЗАХИСТІТЬ ДИТИНУ 
ВІД НЕВИЛІКОВНОГО 
ПАРАЛІЧУ, СПРИЧИНЕНОГО 
ПОЛІОМІЄЛІТОМ! 



Де можна зробити щеплення?

В Україні вакцинація від поліомієліту входить у перелік 
обов’язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна 
отримати безоплатно у вашого сімейного лікаря або педіатра*. 

*Якщо лікар або педіатр працює у закладі, що має договір із Національною службою 
охорони здоров'я України.

Як захистити дитину?

Єдиним і безальтернативним захистом від хвороби є щеплення. 
Для боротьби з поліомієлітом в Україні й в усьому світі 
використовують інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ) та 

оральну поліомієлітну вакцину (ОПВ).  

Вакцини, які використовують державні й приватні клініки, 
зареєстровані та дозволені для використання в Україні.

Якщо у вашої дитини 
пропущене чи немає щеплення 
інактивованою поліомієлітною 
вакциною (ІПВ), будь ласка, 
негайно зверніться до педіатра 
чи сімейного лікаря!

Невакцинованим або не 
повністю вакцинованим дітям 
загрожує невиліковний параліч. 



Як працюють вакцини від поліомієліту?

ІПВ
Інактивована

поліомієлітна
вакцина

Оральна
поліомієлітна
вакцина

містить вбитий вірус містить ослаблений вірус

Запобігає 
потраплянню дикого 

поліовірусу до 
центральної нервової 

системи, таким чином 
захищаючи від паралічу

Формує імунітет у 
кишківнику, отже, 
захищає від зараження 
і цим запобігає 
поширенню вірусу.

ВІД ЧОГО ЗАХИЩАЄ

ОПВ

OP
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ne

Захищає від
паралічу

Захищає від
хвороби і зупиняє 
поширення 
інфекції

ВІД ЯКИХ ШТАМІВ ВІРУСУ

тОПВ*

мОПВ**

бОПВ***

нОПВ2****

І + ІІ + ІІІ

І + ІІІ

І або ІІ, або ІІІ

ІІ

Від трьох штамів

І + ІІ + ІІІ

ЯК САМЕ ЗАХИЩАЄ

ЯК ВАКЦИНУЮТЬ ДІТЕЙ
ЗГІДНО З КАЛЕНДАРЕМ + 4 дози ОПВ2 дози ІПВ

3 доза
4 доза
5 доза
6 доза

6 місяців
18 місяців
6 років
14 років

1 доза
2 доза

2 місяці
4 місяці

Інʼєкції Краплі

(інʼєкції) (краплі)

*Тривалентна ОПВ **Моновалентна ОПВ ***Бівалентна ОПВ ****Моновалентна нОПВ2



Якими можуть бути наслідки хвороби?

Поліомієліт може загрожувати величезній кількості 
невакцинованих або не повністю вакцинованих дітей 
невиліковним паралічем і навіть смертю протягом кількох 
годин. 

Серед тих, кого паралізувало внаслідок поліомієліту, 5–10% 
помирають через те, що параліч уразив саме дихальні м’язи. 

Ліків від цієї хвороби 

не існує, єдиний 

захист — щеплення. 

Поліовірус 

поширюється 

непомітно і швидко 

через відсутність 

будь-яких симптомів 

у більшості 

інфікованих.

Кожна невакцинована або не повністю 
вакцинована дитина зараз у небезпеці.

В Україні критично низький рівень 
охоплення вакцинацією: лише 80%* 
дітей віком до одного року отримали 
три дози щеплення від поліомієліту за 
необхідних 95%. 

Поліомієліт повернувся 
в Україну

Що спричиняє
поліомієліт?

Хворобу викликають поліовіруси, що 
потрапляють до організму зазвичай 
через немиті руки та іноді через 
брудну воду. 

*Дані МОЗ України станом на 1.01.2022.


