Захист від кору потрібний, якщо:
Дитині виповнилося 12 місяців: не зволікайте із плановим щепленням

•
КПК.
•
Дитина старша від 1 року і ви пропустили перше щеплення — негайно
надолужте його, звернувшись до вашого медичного закладу.
•
Дитині 6 років — це час іти на планову ревакцинацію КПК.
•
Ви пропустили планову ревакцинацію в 6 років. У цьому випадку
зверніться до медичного закладу, адже тільки дві дози вакцини забезпечують
повний захист.
•
Дитині 6 та більше років і вона не має жодного щеплення КПК. У
такому разі потрібно зробити два щеплення з інтервалом не менше одного
місяця.
•
Ви не пам’ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і не маєте
документальних підтверджень. У цьому випадку дитину також потрібно
вакцинувати.
•
Підлітки, а також дорослі, що не хворіли на кір, не отримували
щеплень від кору. Їм також потрібна вакцинація від кору.
Щеплення проводяться з розрахунку аби кожна особа отримала дві
дози вакцини за життя. Мінімальний інтервал між двома щепленнями для
профілактики кору має складати щонайменше 1 місяць.
Щепленню підлягають дорослі особи, які:
•
не мають зазначеного в медичній документації перенесеного кору;
•
або, не мають зазначеного в медичній документації двох щеплень для
профілактики кору (відсутні 2 дози, або є 1 доза щеплення проти кору);
•
або, мають негативні результати лабораторного обстеження щодо
наявності антитіл до збудника кору;
•
та, не мають протипоказань, що зазначені в інструкції для медичного
застосування вакцини для профілактики кору, паротиту, краснухи.
Жінкам, які планують вагітність слід уникати вагітності не менше ніж
один місяць після щеплення вакциною для профілактики кору, паротиту та
краснухи.
Щеплення для профілактики кору дорослим проводиться одноразово
комбінованою вакциною для профілактики кору, паротиту, краснухи.
Особам, які перебували в осередку з хворими на кір, бажано в перші 72
години від часу контакту, у випадку відсутності клінічних симптомів кору ,
зробити щеплення. Це забезпечить імунітет на майбутнє у випадку
інфікування.
До груп професійного ризику, які підлягають обов'язковому щепленню
для профілактики кору, відносяться: медичні працівники, працівники
освітніх закладів та немедичні працівники закладів охорони здоров’я,
представники силових структур (МВС, Міноборони, СБУ, Національна
поліція, Національна гвардія, Прикордонна служба, служба охорони), а також
- студенти навчальних закладів.
Першочергово щепленню підлягають особи з груп професійного
ризику, які перебували в контакті або в осередку з хворими на кір.

Вакцина КПК, як і будь-які медичні препарати, може мати побічні дії,
проте ризик ускладнень після кору незрівнянно вищий, а ніж ризик проявів
після щеплення. З 1000 людей, які заразилися кором, 1 помирає, в 1
розвивається енцефаліт, а 50 отримують тяжкі ускладнення, від яких
страждають усе життя. Водночас випадки складних реакцій на вакцину
трапляються з меншою імовірністю, ніж один раз на мільйон.
Робіть висновки…
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