
Чому зараз так багато уваги приділяють кору? 

 

В Україні триває спалах кору, з початку якого захворіли  80 тисяч 

людей.  

У 2018 році найбільша кількість захворілих була у Львівській області, 

Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій та 

Чернівецькій. 

Хоча серед захворілих багато дорослих, найбільше на кір хворіють діти. 

Ризик збільшується і через спільне перебування дітей у школах та 

дитячих садках. Тому дуже важливо, щоб діти були вчасно вакциновані 

за календарем щеплень. 

Які причини спалаху кору? 

Спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються в Україні кожні 

5–6 років. Головна причина — низьке охоплення щепленнями проти 

кору. До цього призвела нестача вакцин у 2009–2015 роках, а також 

антинаукові міфи, які суперечать доказовій медицині. У 2016 році менше 

від 50% українських дітей були вакциновані проти кору згідно з 

національним календарем щеплень. І  хоча вже 2017 року рівень 

охоплення імунізацією суттєво зріс (93,3% дітей 1 року та 90,7% дітей 6 

років отримали вакцину від кору відповідно до календаря), залишається 

велика частка дітей, які пропустили планові щеплення в попередні роки. 

Це означає, що незважаючи на те, що в останні кілька років рівень 

вакцинації в Україні виріс, все одно він є недостатнім і створює 

сприятливі умови для поширення кору. Адже, як мінімум, 95% дітей 

повинні мати щеплення для того, щоб вірус не поширювався.  

До яких ускладнень може призвести кір? 

Захворювання може спричинити пневмонію, вушну інфекцію (отит), 

запалення мозку (енцефаліт), інші серйозні ускладнення, а також 

інвалідність і смерть. 

 Кір — одна з головних причин смертності дітей у світі.  За оцінкою 

Всесвітньої організації охорони здоров’я, в 2015 році внаслідок цього 

захворювання померли понад 134 тисячі людей у світі.  

 Як захиститися від кору? 

Єдиний надійний метод профілактики кору — вакцинація. Вона формує 

специфічний імунітет, унаслідок чого організм людини стає невразливим 

до захворювання. Дотримання здорового способу життя, так званий 

«загальний імунітет» НЕ захищають від кору! Від цієї хвороби 

захищають 2 дози вакцини. Згідно з календарем щеплень в Україні, в 12 

місяців роблять перше щеплення від кору, а в 6 років — вводять другу 

дозу вакцини. 

 Яка послідовність дій, якщо в садочку хтось захворів на кір? 

https://moz.gov.ua/article/health/spalah-koru-v-ukraini-scho-treba-znati-pro-hvorobu-i-jak-zahistiti-sebe


Якщо ваша дитина контактувала з хворим на кір, одразу зверніться до 

лікаря. Їй потрібно негайно зробити щеплення від кору — бажано 

протягом перших 72 годин. У деяких випадках також показане введення 

імуноглобуліну. 

Якщо в дитини немає жодного щеплення від кору, їй необхідно ввести 

одну дозу вакцини в перші три доби після контакту.  

Якщо минуло понад 72 години, все одно потрібно провести вакцинацію 

КПК без відтермінування на пізніший час! 

Якщо у дитини є протипоказання до вакцинації, якомога раніше, 

оптимально у перші 6 діб після контакту, їй необхідно провести 

профілактику імуноглобуліном. Пізніша імунопрофілактика буде менш 

ефективною, але може полегшити тяжкість перебігу кору. 

Якщо дитина щеплена раніше лише одноразово, їй необхідно ввести 

другу дозу незалежно від віку, але не раніше, ніж через один місяць від 

попередньої дози КПК. 

Якщо у вашої дитини є дві дози вакцини, вона захищена.  


