
найбезпечніший спосіб захистити свою дитину

•  Кір знову в центрі уваги. Були 
серйозні спалахи в Уельсі та Англії, 
і кількість дітей, хворих на кір, 
зростає. 

•  Кір може бути дуже серйозним 
захворюванням, яке призводить до 
вушних і грудних інфекцій, судом, 
діареї і пошкодження головного 
мозку. Кір може вбити.

•  Ваша дитина знаходиться у групі 
ризику, якщо він або вона не 
отримала щеплення КПК.

•  Для найбільш надійного захисту 
необхідні дві дози вакцини КПК. 

•  Якщо ваша дитина має отримати 
дві дози вакцини КПК, але ще не 
отримала їх, незалежно від її віку, 
ви повинні звернутися до свого 
сімейного лікаря, щоб зробити 
щеплення якомога швидше. *

•  Якщо ви не можете згадати, скільки 
доз (1 чи 2) вакцини КПК отримала 
ваша дитина, перевірте її особисту 
медичну картку (Червона книга). 
Якщо це не допоможе, зверніться 
до свого сімейного лікаря. 

•  Якщо ви не знаєте, скільки доз 
вакцини отримала ваша дитина, 
то краще зараз отримати дві дози 
вакцини КПК, ніж ризикувати, 
залишаючи дитину незахищеною.

Деякі поширені питання про кір 
та щеплення КПК наведені на 
зворотній стороні цієї листівки

Не дайте вашій дитині захворіти на це

- робіть їм щеплення проти кору, паротиту та краснухи (КПК)

* У разі місцевого спалаху, дві дози вакцини можна отримати з різнизею в один місяць, 
починаючи з 18-місячного віку.



Інформація про імунізацію

Відповіді на деякі поширені питання про кір 
та вакцину КПК 
Чому ми бачимо ці спалахи кору?
Кір є особливо небезпечним 
захворюванням, яке швидко 
передається від людини до людини, 
особливо в школах. Дитина хвора на 
кір заражає майже всіх незахищених 
дітей, з якими вона контактує. З 
кінця 2017 року спостерігається 
зростання кількості хворих на кір в 
усьому світі, що позначилося і на 
Великобританії. Це призвело до 
розповсюдження захворювання у 
більш широких громадах, зокрема, в 
групах з вибірковою вакцинацією. 

Коли зазвичай роблять щеплення 
КПК?
Найбільш підходящий час – у віці 
від 12 до 13 місяців і повторно – в 
три роки і чотири місяці, по одній 
дозі кожного разу. Але якщо ваша 
дитина не була прищеплена, можна 
отримати дві дози вакцини в будь-
якому віці з різницею в один місяць. 

Чи будуть побічні ефекти від 
щеплення?
У вашої дитини можуть з’явитися 
симптоми кору, паротиту та 
краснухи протягом шести тижнів 
після щеплення, але у дуже м'якій 
формі. Це доводить, що вакцина 
працює, і ваша дитина стає стійкою 
до майбутнього контакту з вірусами, 
що викликають ці три захворювання. 
Не у всіх дітей проявляються ці 
симптоми, але це не означає, що 
вакцина не працює.

Чи повинні батьки в зонах 
спалаху робити щеплення проти 
кору?
Як і у випадку з багатьма 
захворюваннями, якщо ви 
перехворіли на кір, ви не захворієте 
знову, тому що у вас виробився 
природний імунітет до хвороби. 
Отже, якщо ви хворіли на кір або 
отримали дві дози вакцини КПК, вам 
зараз не потрібно робити щеплення. 
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Більш детальну інформацію про кір та щеплення КПК можна знайти на сайті 
www.nhs.uk/conditions/measles/




