
Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики 

(НТГЕІ) 

 

ПОЗИЦІЯ № 05-01/2022-1 

 

Щодо рекомендації МОЗ України стосовно заходів імунізації у 

відповідь на спалах поліомієліту  

 

1.  Позиція НТГЕІ щодо рекомендацій стосовно вибору типу вакцини 

для профілактики поліомієліту під час проведення додаткових заходів 

імунізації у відповідь на спалах поліомієліту. 

● НТГЕІ наголошує на важливості рутинної вакцинації проти поліомієліту 

відповідно до календаря щеплень чинного в Україні, важливості усунення 

недоліків щодо рутинної вакцинації проти поліомієліту та інших вакцинокерованих 

інфекцій, вакцинація для профілактики яких передбачено чинним календарем 

щеплень. 

● НТГЕІ звертається до медичних працівників, публічних персон, батьків та 

опікунів дітей долучитися до підтримки вакцинації проти поліомієліту в Україні 

аби кожна дитина була захищена проти поліомієліту. В умовах спалаху 

поліомієліту в Україні, що зумовлений ВСВП 2 типу, кожна дитина, яка не 

отримала профілактичних щеплень проти поліомієліту, ризикує захворіти на 

паралітичну форму хвороби з незворотніми наслідками - мати пожиттєвий параліч, 

смерть. 

● НТГЕІ вважає, що реєстрація нових випадків виділення ВСПВ 2 типу від осіб, 

які не є епідеміологічно пов’язаними, є підставою для проведення додаткових 

заходів імунізації з використанням оральної поліомієлітної вакцини, що містить 

вірус поліомієліту типу 2. Введення оральної поліомієлітної вакцини, що містить 

вірус поліомієліту типу 2 дитині, яка підлягає щепленню в рамках додаткової 

компанії з імунізації, можливе лише після отримання дитиною двох доз 

інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ). Дози ІПВ, дітям з порушеним 

календарем щеплень, можуть бути введені з мінімальним інтервалом у 28 днів. 

● НТГЕІ рекомендує наступну пріоритезацію в обранні оральної поліомієлітної 

вакцини, яка містить вірус поліомієліту типу 2, для використання в додаткових 

заходах імунізації у відповідь на спалах поліомієліту в Україні: 

1. моновалентна нова оральна поліомієлітна вакцина типу 2 (nOPV2); 

2. тривалентна ОПВ (tOPV); 

3. моновалентна оральна поліомієлітна вакцина типу 2 (mOPV2). 

● Вакцинація дітей оральною поліомієлітною вакциною, яка містить вірус 

поліомієліту типу 2, в додаткових заходах імунізації у відповідь на спалах 

поліомієліту в Україні, можлива лише у дітей, які отримали дві дози ІПВ. 


