ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ’Я

ОБЕРЕЖНО, КІР!
ВАКЦИНАЦІЯ ЗАХИСТИТЬ!
Кір є вкрай заразною важкою хворобою вірусного походження.
Незважаючи на наявність безпечної і ефективної вакцини, кір і сьогодні залишається
однією з головних причин смерті серед дітей раннього віку у всьому світі.
Найбільшому ризику захворіти на кір піддаються нещеплені діти раннього віку.
Захворіти на кір може будь-яка людина, яка не має специфічного імунітету, тобто та, яка
не була вакцинована, або у якої не виробився імунітет після вакцинації.
Єдиним шляхом профілактики кору та запобігання ускладнень лишається
проведення дітям профілактичних щеплень, внаслідок чого і виробляється
імунітет до хвороби.
Захворювання дуже швидко поширюється – вірус кору передається при кашлі,
чханні чи тісному контакті з хворим.
Важливо пам'ятати, що хвороба починається не з
появи висипу, а з симптомів застуди: температура
38-40 градусів, різка слабкість, відсутність апетиту,
сухий
кашель,
нежить.
Пізніше
з'являється
кон'юнктивіт (запалення слизової оболонки ока),
світлобоязнь. Приблизно на 2 день після перших
симптомів хвороби на слизовій оболонці щік
(навпроти корінних зубів) виникають дрібні білуваті
висипання.
На 3-5 день хвороби з'являється висип у вигляді
яскравих плям, які мають тенденцію зливатися між
собою. Спочатку вона виявляється за вухами і на
лобі, потім швидко поширюється нижче на обличчя, шию, тіло і кінцівки. У період
максимального висипання, через 2-3 дні після появи висипу, температура знову може
підніматися до 40 градусів. Висип тримається 4-7 днів. На місці плям залишаються
осередки коричневої пігментації, через 2 тижні шкіра стає чистою.
Кір небезпечний своїми ускладненнями. Зокрема, може спричинити запалення
середнього вуха (отит), запалення дихальних шляхів (бронхіт), пневмонію, діарею,
енцефаліт і навіть призвести до смерті. Найчастіше ускладнення розвиваються у дітей у
віці до п'яти років або у дорослих людей старше 20 років.
При появі перших ознак захворювання треба негайно звертатись до лікаря і
виконувати його призначення.
НАЙКРАЩИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРУ – ВАКЦИНАЦІЯ.
В Україні є комплексна вакцина від кору, паротиту і
краснухи (КПК). Вона безпечна, ефективна, і
забезпечує тривалий захист.
Для найкращого захисту дитина повинна отримати дві дози КПК вакцини.
Якщо з якихось причин ваша дитина не була вакцинована відповідно до календаря
профілактичних щеплень, зверніться за консультацією до лікаря.
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