
 

ОБЕРЕЖНО! КІР! 

СПАЛАХ КОРУ В УКРАЇНІ 
 

За оперативними даними Центру громадського здоров'я 

МОЗ України, в країні протягом 42-го тижня 2018 року на 

кір захворіло 781 людина, з яких 217 дорослих та 564 

дитини. Це на 10,5% більше, ніж минулого тижня. 

З початку року на кір захворіло 33 937 осіб, серед них 

20 539 дітей. 
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 Ситуація щодо кору останнім часом 

активно обговорюється в ЗМІ та 

соціальних мережах через те, що 

розповсюдження цієї інфекційної хвороби 

в нашій країні набирає обертів. Спалахи 

кору відбуваються в нашій країні кожні 

5-6 років. Це відбувається через низький відсоток щепленого населення та 

відсутності сильного колективного імунітету. Черговий цикл хвороби припав на 

кінець минулого року - початок 2018 року. Випадки захворювання зареєстрували 

в декількох областях.   

  

 За даними відомства, найбільший приріст захворюваності на кір 

спостерігається в тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією 

найнижчий - Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська області. 

 Епідеміологи зазначили, що найбільше хворіють на кір діти у віковій 

категорії 5-9 років – це майже 32% всіх дітей. 
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ЩО ТАКЕ КІР?  

 Це небезпечне та дуже заразне захворювання, ліків проти якого не існує, а 

ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали 

профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику. Захистити від хвороби може 

тільки вакцинація.  

 В Україні існує календар профілактичних щеплень. До нього включено три 

розділи:  

1. Щеплення за віком.  

2. Щеплення за станом здоров’я.  

3. Щеплення, які проводяться на ендемічних територіях.  
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ДЕ МОЖНА ЗАХВОРІТИ ТА ЯКІ СИМПТОМИ ХВОРОБИ?   

 Варто відзначити, що захворіти на кір дуже просто! Він передається при 

будь-якому тісному контакті з хворим: при розмові, або навіть в транспорті, якщо 

хворий буде кашляти або чхати. 

  

 

 

 Перші симптоми кору з'являються майже одразу. Все починається з 

невеликого сухого кашлю, а через кілька днів  - слабкість в організмі, порушення 

сну та дуже висока температура, у дорослих – 40 градусів. А найголовнішим 

симптомом кору є висип, але він з'являється не відразу. Через 3-5 днів хворому 

стає краще, та вже через день всі симптоми кору повертаються, але вже з 

висипом. Так само, в цей період може стати ще гірше, адже посилюється кашель 

та нежить. У деяких хворих також можливі головні болі, які можуть призводити 

навіть до втрати свідомості. 
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 "З початку року від ускладнень кору померло 14 осіб: 10 дітей та 4 

дорослих. Станом на 18 жовтня 2018 року в Україні є 639 728 доз вакцин. 

Ними забезпечені всі регіони країни", - відмітили в Міністерстві охорони здоров'я. 

 

Здоров'я – найцінніше, що є в нашому житті. Не втрачайте можливості 

захистити себе та своїх дітей від кору. Вчасно робіть щеплення! 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!  
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