Вакцинація проти поліомієліту приносить результат!
Впродовж 24-30 квітня в Україні проводиться щорічний Всесвітній тиждень вакцинації.
Головна мета акції – привернення уваги населення і громадських організацій про важливість
вакцинації як найбільш ефективного методу захисту людини від інфекційних захворювань,
підвищення проінформованості населення про користь вакцинації як важливої умови
збереження національної безпеки країни. Імунізація населення дозволяє врятувати мільйони
людей щорічно і визнана однією з ефективних заходів в області охорони здоров’я в світі.
Ліків проти поліомієліту не існує. Поліомієліт відноситься до імунокерованих інфекцій.
Щеплення проти даної хвороби входить до обов’язкових і затверджені діючим Календарем
профілактичних щеплень в Україні. Поліомієліт це дитячий спинномозковий параліч, гостре
вірусне захворювання, яке зумовлене ураженням сірої речовини спинного мозку
поліовірусом та характеризується переважною патологією центральної нервової системи.
Виникає в результаті інфікування одним з трьох типів вірусів поліомієліту. Збудник
характеризується стійкістю у зовнішньому середовищі, добре переносить замороження,
висушування. Не руйнується травним соком та антибіотиками. Гине при кип'ятінні, під
впливом ультрафіолетового опромінення та дезинфікуючих засобів. Захворюваність на
поліомієліт переважає у літньо-осінній період року. Захворіти на поліомієліт може кожна
невакцинована людина. Частіше хворіють діти від 6 місяців до 5 років. Більшість
захворювань пов'язано з вірусом типу 1. Перенесена хвороба залишає після себе стійкий,
типоспецифічний імунітет. Клінічні прояви поліомієліту різноманітні. У понад 90%
інфікованих він перебігає безсимптомно, у 4-8% - в абортивній формі без рухових порушень.
Тільки в 1-10 з кожної тисячі сприйнятливих до недуги осіб (0,1-1,0%) розвивається
паралітична форма хвороби з розвитком паралічів і парезів.
Клінічні ознаки паралітичних форм поліомієліту: гострий початок захворювання із
загально-інфекційного синдрому, підвищення температури тіла, біль голови, біль у горлі,
нежить, блювота і проноси, раптове порушення ходи, м’язова слабкість, біль у кінцівках,
порушення чутливості шкіри;
Як можна заразитися вірусом поліомієліту?
Джерелом інфекції є хворі на паралітичні та непаралітичні форми поліомієліту або
вірусоносії. Передача збудника поліомієліту відбувається від людини до людини. Основний
механізм передачі вірусу – фекально-оральний. Він може передаватися через брудні руки,
іграшки, інфіковану воду та їжу; переноситься мухами. Вірус поліомієліту тривалий час
зберігається у навколишньому середовищі – до 3 місяців у воді, до 6 місяців з фекаліями у
ґрунті. Також ймовірна передача вірусу повітряно-крапельним шляхом. Заразними при
недузі є виділення з верхніх дихальних шляхів та випорожнення.
Як довго є заразним хворий на поліомієліт?
З верхніх дихальних шляхів вірус виділяється тільки в гострому препаралітичному періоді, з
випорожненнями – триваліший час. Найбільш інтенсивне виділення вірусу від хворого
відбувається в перші два тижні захворювання, але може продовжуватися впродовж 4-6
тижнів від початку хвороби.
Як попередити зараження поліомієлітом?
Необхідно проводити вакцинацію проти поліомієліту. Часто мити руки з милом гарячою
водою, провітрювати і проводити вологе прибирання у приміщеннях. Пити кип’ячену питну
воду, ретельно мити овочі, зелень, ягоди і фрукти гарячою водою.
При яких ознаках захворювання у дитини необхідно негайно звернутися за медичною
допомогою? Підвищення температури тіла, головний біль, біль у горлі, нежить, блювота і
пронос, біль у кінцівках, неможливість стати на ніжки, підвищена пітливість. При появі
перших ознак захворювання хворого необхідно ізолювати від інших людей та
госпіталізувати у інфекційну лікарню.
З метою лабораторного підтвердження діагнозу інфекційного захворювання
можна
звернутись в ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України» за адресою: м. Львів, вул. Круп’ярська, 27 (телефон для довідок 276-86-90) або

його відокремлені структурні підрозділи у містах та районах області, де на платній основі
проводяться дослідження таких хвороб.
Лікар-епідеміолог відділу епідеміологічного нагляду
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