
ПАМ’ЯТАЙТЕ!

В Україні спалах кору. 2018 року майже 
55 000 людей у різних регіонах України 
захворіли на кір. Унаслідок хвороби 
померли 16 людей, серед яких 12 — діти. 

Головна причина спалаху — велика 
кількість людей, нещеплених проти кору. 
Найбільше хворіють на кір у тих областях, 
де найбільше невакцинованих дітей. 

У січні 2019 померли 6 людей.

Лікар огляне дитину, розповість про можливі реакції, 
назве симптоми, за яких необхідно звертатися по 
медичну допомогу, а також повідомить, коли 
потрібно зробити наступні щеплення.

Протягом 20–30 хвилин необхідно залишатися 
неподалік від місця проведення щеплення, щоб 
медичний працівник міг переконатися, що в дитини 
немає негайної алергічної реакції на вакцину. 

«Краще 
перехворіти на 
кір природним 
шляхом, 
ніж зробити 
щеплення»

Як 
захистити 

дитину 
від кору

Про що треба повідомити лікарю, 
коли ви прийшли на щеплення: 

Після щеплення: ваші дії

Як і будь-які препарати, вакцини можуть викликати 
реакції, але, як правило, незначні. Реакція на щеплення — 
це одна з ознак того, що вакцина діє. Незначне 
почервоніння та біль у місці ін’єкції, підвищення 
температури — це нормальна реакція на вакцину. 
Ці симптоми зазвичай самі минають за кілька діб без 
наслідків для здоров’я, а от захист від інфекційного 
захворювання залишається, — і це найголовніше.

Реакції на вакцину — це нормально

у дитини висока температура, 
яка важко збивається жаро-
знижувальними препаратами;

дитина тремтить або здрига-
ється так, наче їй холодно;

дитина млява, дуже зблідла;

Ризик тяжких ускладнень, якщо 
дитина захворіє на кір, набагато 
вищий, ніж ризик виникнення 
серйозних реакцій після 
вакцинації проти кору.

Обов’язково зверніться 
до лікаря, якщо:

Убивчі 
міфи про 

вакцинацію 

чи була раніше в дитини  
реакція на щеплення;

чи є ознаки того, що 
дитина хвора; 

чи має алергію на ліки  
або їжу;
чи приймає дитина 
якісь ліки;

чи проходила дитина курс 
хіміотерапії, отримувала 
стероїди або ліки, що 
пригнічують імунітет;

з моменту останнього 
щеплення минуло менше 
ніж 4 тижні;

у дитини були судоми.

МІФ

Якщо ваша дитина перехворіє на кір 
природним шляхом, у неї сформується 
імунітет проти цього захворювання. 
Однак інфекція може викликати дуже 
серйозні ускладнення, наприклад, пнев-
монію або ураження мозку (енцефаліт).  

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ:
moz.gov.ua/immunization

ПРАВДА

МІФ ПРАВДА

«Не варто 
вакцинуватися 
під час сезону 
грипу»

Коли в країні триває спалах кору, 
вакцинуватися просто необхідно! 

Немає жодних причин відкладати 
щеплення від кору через те, що 
почався сезон грипу. Вакцинація 
не «виснажує» та не «переван- 
тажує» імунну систему. Більше 
того, вакцинуватися проти кору 
та грипу можна в один день — 
у різні ділянки тіла. Щеплення 
значно знижує ризик госпіталізації 
та смерті внаслідок грипу.

За світовими стандартами, застуди 
з температурою до 38°С також не 
є протипоказанням до вакцинації. 

дитина відмовляється 
від води та їжі, блює;

дитина виразно 
занепокоєна, довго 
плаче;

у дитини судоми. 



Кір — надзвичайно заразний і дуже швидко передається 
від хворої людини до здорової при кашлі, чханні 
(повітряно-крапельним шляхом). Вірус кору може жити 
в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як 
хвора людина залишила приміщення.

Інкубаційний період (тобто період, коли зараження 
відбулося, але симптоми ще не проявляються) 
становить від 6 до 21 днів. Далі починається період 
захворювання з високою температурою, головним 
болем, нежитем, сухим кашлем, збільшенням лімфо-
вузлів, запаленням слизової оболонки очей (сльозотеча, 
чутливість до світла), можливий пронос та блювота. 
На 4–5 день хвороби з’являються червоні плямисті 
висипання, які починаються зі шкіри голови й обличчя, 
а згодом поширюються на все тіло. Хвороба може 
тривати більше ніж місяць.

Специфічного лікування кору немає. 
Лікують лише симптоми, і в разі 
виникнення бактеріальних інфекцій 
призначають антибіотики. 
Може знадобитися перебування 
в реанімаційному відділенні. Проте 
захворюванню можна запобігти. 
Тобто зробити щеплення, адже 

Захворювання може 
призвести до пневмонії, 
вушної інфекції 
(середнього отиту), 
запалення мозку 
(енцефаліту), а також 
до інвалідності 
та смерті.

На відміну від вакцинації, 
хвороба може потребувати 
госпіталізації та значних 
витрат на ліки.

КІР: 
смертельно 
небезпечний 
і швидкий

нещеплених людей або тих, 
хто не хворіли на кір, контактуючи 
з хворим, можуть захворіти.9 з 10

КІР ВИКЛИКАЄ 
НЕБЕЗПЕЧНІ 
УСКЛАДНЕННЯ

Ліків 
від кору 
не існує 

Вакцинація проти кору 
формує імунітет, і організм 
людини стає невразливим 
до захворювання. 

Згідно з Національним 
календарем щеплень 
України, першу дозу вакцини 
від кору вводять у 12 місяців, 
а другу — в 6 років. 

Від кору 
захищають 

дві дози 
вакцини

Гарантовані 
державою 
щеплення 

 проти кору — 
безоплатні

Вакцина проти кору 
безпечна та ефективна

Коли потрібно робити 
щеплення

Не потрібно готуватися 
до вакцинації

єдиний надійний 
метод захисту від кору — 
ВАКЦИНАЦІЯ.

Щеплення проти кору робиться за допомогою вакцини 
проти кору, паротиту і краснухи (КПК). В Україні для 
щеплення КПК застосовують вакцину Пріорикс™/Priorix™ 
(виробник GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Бельгія) 
або вакцину «ММR ІІ» (виробник Merck Vaccines, США). 
Обидві вакцини гарантовані державою безоплатно 
в рамках національного календаря профілактичних 
щеплень. Вони безпечні, ефективні та прекваліфіковані 
ВООЗ, найавторитетнішою організацією світу в сфері 
охорони здоров’я.

Вакцинація не вимагає змін звичного способу життя: 
не потрібно дотримуватися дієти, приймати ліки, 
наприклад, жарознижувальні чи протиалергійні 
препарати перед вакцинацією. Не потрібні аналіз 
крові, сечі, «імунограма». 

Дитині виповнилося 12 місяців: не зволікайте 
із плановим щепленням проти кору.

Якщо дитина старша від 1 року і ви пропустили 
перше щеплення, — негайно надолужте його, 
звернувшись до вашого сімейного лікаря 
або педіатра.

Дитині 6 років: час робити друге щеплення 
проти кору.

Якщо ви пропустили друге щеплення 
в 6 років, негайно зверніться до вашого 
сімейного лікаря або педіатра. 
Адже лише дві дози вакцини 
забезпечують захист.

Якщо дитині шість та 
більше років і вона не має 
жодного щеплення проти 
кору. Потрібно ввести 
дві дози вакцини. Між 
щепленнями повинен 
минути 1 місяць.

Якщо ви не пам’ятаєте, 
чи робили дитині 
щеплення проти кору,
або не маєте докумен-
тальних підтверджень 
цього, дитину потрібно 
вакцинувати. 

Додаткова вакцинація 
проти кору не шкодить 
здоров’ю дитини, 
а навпаки — посилює захист.


