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Щодо епiднагляду
за ГВП

На

Керiвникам

вiд

центрlв контролю та
профiлактики хвороб МОЗ Украiни

,.Щержавна установа <<Житомирський
обласний лабораторний центр МОЗ
Украiнш>

Керiвникам структурних пiдроздiлiв
з питань охорони здоровОя
виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацil) та обласних
державних адмiнiстрацiй

.Щержавна установа <<Щентр громадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони
здоров'я УкраТни> (далi - Щентр) надае оперативну iнформацiю про результати

визначення

епiдемiологiчного нагляду за гострими в'ялими паралiчами (далi - ГВП) в

YKpaiHi та попереднi результати епiдемiологiчного розслiдування випадку
виявлення деривату вакцинного полiовiрусу титlу 2.

У BepecHi поточного року Щентром було отримано повiдомлення про
<<гарячий>> випадок ГВП у дитини 28.04.2020 року народження, яка мешкае У
Рiвненськiй областi. При пабораторному дослiдженнi у референс-лабораторii
вiрусологiчних дослiджень Щентру були виявленi iзоляти Bipycy, якi бУли
направленi до РРЛ ВООЗ. За результатами проведення лабораторних

дослiджень матерiалу, вiдiбраного вiд даноi дитини та контактних, бУло
визначено вакцинний штам полiовiрусу типу 2.

05.10.2021 отримано пiдтвердження щодо
вакциноспорiдненого полiовiрусу (ВсIIВ) типу 2 (VDPV2).

06.10.2021 фахiвцями Центру cyMicHo iз спiвробiтникiв ,ЩержавноТ

установи <<Рiвненський центр контролю та профiлактики хвороб MiHicTepcTBa
охорони здоров'я Украiнп> розпочато епiдемiологiчне розслiдування випадку
виявлення деривату вакцинного полiовiрусу типу 2. За результатами
епiдемiологiчного розслiдування встановлено, що захворiла дитина р€вом з



сiм'сю мешкае у селi Рiвненського району PiBHeHcbKoi областi та не була
щеплена проти полiомiелiту у зв'язку iз вiдмовою батькiв через релiгiйнi
переконання. KpiM захворiлоi у ciM'i ще 9 дiтей, семеро iз яких навчаютъся у
лiцеi (з 1 по 7 клас), ще трое - не органiзованi. Bii дiти не отримувапи
профiлактичних щеплень. Трое старших дiтей влiтку вiдвiдували бабусю, яка
мешкае у Iршавському районi Закарпатськоi областi. В ходi проведення
епiдрозслiдування встановлено, що дiти в даному населеному пунктi
вiдвiдували родину тiтки та спiлкувztпися з ii дiтьми (четверо дiтей, не щепленi
через релiгiйнi переконання батькiв).

Пiсля повернення iз Закарпатськоi областi (21 серпня) у третiй декадi
серпня у з€вначених дiтей по черзi з'явилися кишковi розлади, пiдвищення
температури до З7-38"С, ознаки ГРВI. Останньою захворiла найменша дитинq
у якоi розвинувся ГВП. При проведеннi первинного епiдрозслiдування у
домашньому осередку були вiдiбранi зр€lзки фекалiй для дослiдження на
ентеровiруси у ciMox iз дев'яти контактних дiтей, шiсть проб iз семи -
позитивнi (05. |0.2021' отримано пiдтвердження щодо визначення
вакциноспорiдненого полiовiрусу (ВСIIВ) типу 2 (VDPV2)). Yci iзоляти (2 вiд
випадку ГВП та б вiд контактних осiб) РРЛ ВООЗ iдентифiкувало як TaKi, що
подiбнi до iзолятiв якi циркулюв€tли пiд час спалаху захворювання на
полiомiслiт, викликаних сVDPV2 на територii Таджикiстану у 2020-202|рр.
KpiM того, 7 та 8 жовтня були взятi зр€вки для визначення eHTepoBipyciB у
навколишньому середовищi, зокрема стiчнi води лiцею, мiсцевого дитячого
садочку та будiвлi багатодiтноi сiм'i. Органiзованi обстеження ширшого кола
контактних осlо, насамперед невакцинованих одноклi
(всього 27 проб, якi доставленi в ЦГЗ). Керiвнику

осiб,
навч€шьного закладу

однокласникiв старших дiтей

запропоновано вiдсторонити невакцинованих вiд очного навчання (таких е
I0,5oA вiд загальноi кiлькостi учнiв).
09 жовтня 202l у Рiвненськiй областi проведено позачергове засiдання KoMicii
з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй PiBHeHcbKoi
областi, на якiй ухвапено рiшення щодо збiльшення обсяry вiрусологiчних
дослiджень об'ектiв навколишнього середовища та рутинноi i додатковоi
iмунiзацii проти полiомiелiту.

Для органiзацii проведення нульового раунду iмунiзацii дiтей
Великоомелянськоi територiальноi цромади проти полiомiелiту та координацii
роботи було видано Розпорядження керiвника робiт з лiквiдацii надзвичайноi
ситуацii медико-бiологiчного характеру регiон€Lльного рiвня Сафонова Р. В. (JФ
вiд 1I.1,0.2021poкy).

Згiдно з розпорядженням було визначено кiлькiсть дiтей у вiцi вiд 2
мiсяцiв до 4 poKiB 11 Mic. 29 днiв та визначено обсяг профiлактичних щеплень.
Створено б медичних мобiльних щеплюв€Lльних бригади. З метою уникнення
скупчень дiтей на щеплювЕLльних пунктах, медичнi мобiльнi
здiйснювали об'i'зди приватних домогосподарств, проводили щеплення
роз'яснюваJIьну роботу серед батькiв щодо необхiдностi щеплень.

Станом на 05.10.2021зареестровано 9 випадкiв гострого в'ялого паралiчу
(далi - ГВП), пок€tзник на 100 тисяч дiтей BiKoM до 15 poKiB складае З,82.

бригади
та вели



З початку 202L року обстежено: 50 контактних осiб з ГВП, виявлено 6
позитивних результатiв, хворих з дiагнозами серознi менiнгiти та iншi
нейроiнфекцii 1 (резупьтати негативнi), обстежено 18 хворих iз
гастроентероколiтами - виявлений 1 poTaBipyc та б HopoBipyciB.

Виконання плану щеплень проти полiомiелiту лiтей у Рiвненськiй областi
за 8 мiсяцiв 202t року наступне: у вiцi до 1 року становитъ 48.9О/о, по YKpaTHi-
5З.OУо, у вiцi 18 мiсяцiв- 47.6% (YKpaiHa-57,6Yo ),у б poKiB 55,7Уо (Украiна-
52,9О^), у вiцi 14 poKiB -55.5% ( Украiна-5З.9%). По MicTy PiBHe вакцинацiя
новонароджених проти полiомiелiту становить 54.6Yо, у вiцi 18 мiсяцiв -5l.60/o,

у вiцi б poKiB -5I.3Yo, у вiцi l4-poKiB -44.7% Разом з тим, у MicTi PiBHe
вакцинацiсю проти полiомiелiту охоплено 995% дiтей у вiцi старше б poKiB.

KpiM того, розслiдування з€вначеного випадку проводилося у
Закарпатськiй областi, де спiвробiтниками Центру р€lзом iз фахiвцями
,,ЩержавноI установи <Закарпатський центр контролю та профiлактики хвороб
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни>>, офiсу BcecBiTHboi органiзацii охорони
здоров'я (далi-ВООЗ) в УкраiЪi та,Щитячого фонду ООН в YKpaTHi (ЮНIСЕФ)
проведено монiторинговий вiзит з метою збору додатковоi, уточненоi
iнформацii в Закарпатськiй областi стосовно епiдемiологiчного нагпяду за
полiомiслiтом та в рамках проведення епiдемiологiчного розслiдування
випадку виявлення деривату вакцинного полiовiрусу типу 2. Пiд час вiзиту
проаналiзовано показники якостi пiдемiологiчного спостереження за ГВП в
областi та лабораторного монiторинry циркуляцii вlрусlв у популяц11 та
навколишньому середовищi та вiзит до населеного пункту, в якому перебува-гrи
KoHTaKTHi дiти у липнi-серпнi. Пiд час вiзиту встановлено, що влiтку 2021r року
одним iз членiв родини у населеному ггунктi був органiзований дитячпй табiр,
який могли вiдвiдувати KoTaKTHi дiти. Табiр працював в три змiни близько по
З00 дiтей рiзного BiKy. Зi слiв мiсцевих мешканцiв, керiвник табору зарЕв
перебувас поза межами краiни, Tolury точна iнформацiя про кiлькiсть дiтей та
мiсця iх постiйного проживання невiдома. На територii табору обладнанi
майданчик для встановлення HaMeTiB, столова, будiвля туалету. Водою
забезпечуються зi свердловини, каналiзацiйнi стоки зливаються у вигрiбну яму.

Була вiдiбрана вода iз свердловини, яка використовуеться для питна та
стiчна вода за обома адресами. Питна вода та стiчна вода вiдiбранi в школi,
дитячому навчЕLпьно-виховному закладi за мiсцем розташуваннrI дитячого
табору. Bci вiдiбранi зразки були доставленi до обласноi вiрусологiчноi
лабораторii.

Вiд прикордонникiв була отримана iнформацiя про нелегалъний перетин
кордону, в першу чергу в Iршавському та Хустському районах областi,
бiженцями iз Афганiстану та iнших краiн. За рекомендацiями фахiвцiв I_{eHTpy

пiдготовлено запит про надання iнформацii стосовно нелег€uIьних бiженцiв, в
тому числi iх кiлькiсть, н€lзви краiЪ.

Станом на 18.10.2021- у Закарпатськiй областi було зареестровано лише 3

випадки гострого в'ялого паралiчу (далi - ГВП), при розрахунковому 8
випадкiв на piK, пок€tзник на 100 тисяч дiтей BiKoM до 15 poKiB складае 0,81, що
вказуе на вкрай низьку чутливiсть системи епiднагляду за полiомiелiтом. KpiM
того, початку 202| року xBopi на гострi кишковi iнфекцii, гострi респiраторнi



BipycHi iнфекцii не обстежуваJIися. Виконання плану щеплень проти
полiомiелiту дiтей у Закарпатськiй областi за 9 мiсяцiв 2021 року недостатне,
трьома дозами проти полiомiелiту охоплено 50% дiтей до 1 року.

Епiдемiологiчний нагляд за ГВП в УкраiЪi.
За даними щотижневого монiторингу за 40

зареестровано 66 випадкiв ГВП, пок€tзник на 100 тисяч
BiKoM до 15 poKiB становить 1,03, середнiй розрахунковий
випадкiв на кiнець 202| року складас 1,3 при цiльовому 3,0
населення BiKoM до 15 poKiB.

Черкаська областi). Вiдсутнiсть виявлення випадкiв ГВП свiдчить вкрай
неефективний епiдемiологiчний нагляд за полiомiелiтом в регiонi.

тижнiв 2021- року
дитячого насепення
показник реестрацii
на 100 тис. дитячого

Станом на 11.t0.202| року випадки ГВП були виявленi у 18 областях, у
рештi регiонiв краiни не було зареестровано жодного випадку ГВП (,.Щонецька,
Житомирська, Запорiзька, Кiровоградська, МиколаiЪська, Хмельницька та
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Протягом 40 тижнiв 202| року в YKpaiHi зареестровано 16 <гарячих>
випадкiв ГВП (5 - у Рiвненськiй, 4 - в Львiвськiй, по 2 у Закарпатськiй та
Харкiвськiй та по 1 випадку у Iв.-Франкiвськiй, Одеськiй та Херсонськiй
областях). З них 9 дiтей не отрим€tли жодноI дози вакцини проти полiомiепiту,
| та2 дози вакцини отрим€ши вiдповiдно трое та четверо дiтей.

Епiдемiологiчне розслiдування ycix зареестрованих випадкiв ГВП
розпочинаеться не пiзнiше 48 годин пiсля первинноi реестрацii, покulзник
свосчасностi становитъ 100 %.

За результатами повторного клiнiчного обстеження через 60 дiб з
моменту початку паралiчу, що проведенi 46-ти хворим, у семи спостерiгалися
з€tлишковi явища.
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Клiнiчнi дiагнози протягом 90 днiв вiд початку захворювання
встановлено у 44-ох хворих. Згiдно висновкiв KoMicii з питань заключноТ
оцiнки випадкiв ГВП встановлено заключнi дiагнози переважно
кполiрадикулонейропатiя>> та <<iншi неспецифiчнi неврологiчнi захворювання).

У 59-ти хворих результати обстеження на полiовiруси негативнi, у 5-ти
хворих ще в процесi дослiдження. У одного хворого (Тернопiльська область)
iзольовано полiовiрус тигIу З, який вiднесено за результатами
внутрiшнъотиповоi диференцiацii до вакцинних та ще у одного хворого
VDРV2-дериват вакцинного Bipycy тиtI), 2 (PiBHeHcbKa область).

Лабораторно обстежено 214 контактних осiб, у одного iзольовано
полiовiрус типу З, який вiднесено за результатами внутрiшньотиповоi
диференцiацii до вакцинних (Тернопiльська область) та у шести - VDPV2-
дериват вакцинного Bipycy типу 2 (Рiвненсъка область). В бiльшостi регiонiв
незадовiльно проводиться вiдстеження контактних: в середньому
спiввiдношення випадкiв ГВП до кiлькостi обстежених контактних осiб
становить t:З,t4 при рекомендованому значеннi не менше 5 осiб. За
аналогiчний перiод минулого року цей показник становив 1:3,19.

За результатами дiяльноотi регiоналъних лабораторних центрiв за 8
мiсяцiв 202| року на ентеровiруси обстежено 1063 особи, вiд яких iзольовано 1

нетипований eHTepoBipyc та 3 штами аденовiрусу (показник виявлення - 0,4%).

Щля порiвняння за ан€Lлогiчний перiод минулого року було обстежено 1014 осiб
та пок€lзник виявлення становив |,|Yо.

Iз об'ектiв навколишнього середовища дослiджено 1539 проб, у тому
числi 1052 проби стiчноi води. Позитивнi результати отримано при дослiдженнi
6 (0,6%) проб стiчних вод, з яких у 4 пробах виявлено полiовiруси, у 2 -
аденовiрус.

регiонального бюро
полiовiрусiв вiднесено

Дослiдження проб стiчноi води проводилося лише у 14-ти регiонах. За
аналогiчний перiод минулого року було дослiджено 1173 проби стiчноi води у
19 регiонах, покЕLзник виf,влення складав t,8Yo.

Штами полiовiрусiв для подальшоi диференцiацii направленi до
Регiональноi референс-лабораторii з дiагностики полiомiелiту европейського

ВООЗ. За результатами дослiдження Bci штами
до вакцинних, (дикию> полiовiрусiв за звiтний перiод в

YKpaiHi не виrIвлено.

З оzляdу на навеdену сumуацiю у cBimi mа нuзькi показнuкu якосmi
епidнаzляdу за ГВП в YKpaiHi Jйоэtсна зробumu вuсновок про вuсокuй рuзuк
з ав ез ення mа поu,tuр ення полiомiелimу на mерum opii' Укр aiHu.

Основнuмu uапяхсlJиu вuрiulення нсlявнtас проблеJи mа поdолання iснуючuх
рuзuкiв е:

1. Нееайне запроваduсення акmuвноzо епidнаzляdу за ГВП в pezioHax, de не

ре€сmруюmься вuпаdкu ВП за повidомлення з лiкувальноt мереэюi
(монimорuнzовi вiзumu у вidповidнi ЛПЗ, поulук пацiенmiв, якi вidповidаюmь
вuзначенню вuпаdку ГВП, просвimнuцька робоmа mа dоdаmкове навчання на
tиiсцях dля wteDuKiB pezioHy).



2. Провеdення нараd iз ллеduчною мереэtсею реziону mа преdсmавнuцmвоfut
мiсцевоt влаdu dля пiOвutцення прл,lхullьllосrпi, Hacmopozu mа поmенцiалу
меduчнt,tх працiвнuкiв iз вl1явлення, правuльноzо повidолилення, diаzносmuкu mа
веdення вuпаdкiв Гвп.

3. Проdовэtсення, а_ в бiльшосmi pezioHiB - посl,Lпення лабораmорноzо
Л,tОнimорuн?у за цuркуляцiею eHmepoBipyciB у популяцii' mа у зовнiu,tньопtу
сереdовutцi зzidно Плану захоdiв u4оdо пidmрuпtкu Украtною сmаmусу Kpa|Hu,
вiльноi' Bid полiоtиiелimу, на 20]7 - 2020 рокu do заmверduсення вidповidноzо
плану на насmупнuй перiоd.

4. Аналiз проzалuн у вакцuнацit ( на piBHi району, zромаdu mоu4о) dля
вuявлення прiорumеmнL!х mерumорiЙ mа 2руп населення dля пропtоцii вакцuнацii.

5. Аналiз tиiерацiЙно?о руху в pezioHi (мizрацiйнi поmокu iз KpaiH з
цuркуляцiею lПВ2 mа цВСПВ2, оцiнка поmенцiЙнlм рuзuкiв mа напрацювання
план iB iз полw' як1,1tення в1,1явл енuх рuзuкi в.

б. Карmування зареесmрованuх вuпаdкiв ГВП, своечасне вuявлення mа
р оз слidування класmерiв.

7. Дкmuвiзацiя вidсmесrcення обсmеэrcення осiб, конmакmнuх iз особалwu з
ГВП зzidно рекоменdацiй ВООЗ (не MeHu,te 5 конmакmнuх на коJюен вuпаdок
гвп)

,Щодатки:1.<Оперативна iнформацiя про стан епiднагляду за гострими в'ялими
паралiчами в YKpaiHi за 40 тижнiв 202I року) у форматi PowerPoint;
2. Виконання обсягiв профiлактичних щеплень проти полiомiелiту в
YKpaiHi станом на 01 .09.202L р. згiдно даних УКРВАК на 1 арк.

Заступник Генерального директорd Олександр МАЦЬКОВ

Катерина Матюшкiна 098-62З -24-6'7



,Щодаток 2 до листа

Щентру
Вiд _ J\Ъ.

ВИКОНання обсягiв профiлактичних щеплень проти полiомiелiту в
YKpaiHi, станом на 01 .09.202L р. згiдно базиданих УКРВАК

Ng область Полiо-3 Полiо-4 Полiо-5 Полiо-6
пlп (до року) (18 Mic.) (6 poKiB) (14 poKiB)

1 вiнницька 54"2 54"5 5з.,| 54.,7

2 волинська 60.2 60.9 60.2 56.1
J днiпропеmовська 50,5 50.4 49.6 49"6
4 Донецька 60 51 6|.9 59.3
5 житомирська 53.8 53.6 60.5 62.2
6 Закарпатська 4з.l з9.9 46.7 50.7
,7 Запорiзька 46.2 54.9 49.7 49.6
8 Iв.-Франкiвська 42.2 45.8 41.6 38.4
9 КиТвська 47,5 51.1 43,з 41.з

l0 кiровоградська бз-2 65.2 65 60. l
11 луганська 5,7.6 бз,7 66.з 60
12 львiвська 48.5 41.4 40.4 40.4
1з миколаiъська 56 52.| 5 1.6 58.9
14 одеська 47.5 42;| 44.8 50.1

l5 полтавська 57.6 56.4 58.з б1,9
16 PiBHeHcbKa 48.9 4,7,6 55.7 55.5
|7 Сумська 62.8 62.8 60.2 60.2
18 Тернопiльська 5з.4 55 57.4 51.7
19 XapKiBcbKa 46.5 46 47.5 54,2
20 Херсонська 40.1 ,,-1 57. l 62
2| Хмельницька 56.6 ýrо 4"l.B 45.9
22 Черкаська 61.2 ýо? 68.5 "78

zз чернiвецька 48.5 52.4 50,1 41.5
24 Чернiгiвська 5з.6 48.8 5з.7 55.9
25 м. КиiЪ "7з.5 75.8 ,70.9

75.1
26 по YKnaTHi 53 51.6 52,9 53.9


