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Найкращий спосіб захиститися від кору — 
це зробити щеплення від кору, паротиту, 
краснухи (відоме як вакцина КПК). Лікарі 
рекомендують здійснювати вакцинування 
КПК усіх дітей. 

Чому моя дитина повинна отримати щеплення 
від КПК? 
Вакцина КПК:

• Захищає вашу дитину від такого потенційно 
небезпечного захворювання, як кір, а також від 
паротиту і краснухи;

• Допомагає уникнути дискомфортного висипу та 
високої температури в дитини під час кору;

• Допомагає дитині уникнути пропусків у школі 
чи дитсадку (а також допомагає вам уникнути 
пропусків на роботі через необхідність доглядати за 
дитиною).

Чи є вакцина КПК безпечною?
Так. Вакцина КПК дуже безпечна та ефективна в захисті 
від кору (а також від паротиту та краснухи). Вакцини, 
як й інші ліки, можуть мати побічні ефекти. Проте 
у більшості дітей не спостерігається побічних ефектів 
після щеплення від КПК.

Якими є побічні ефекти?
Більшість дітей не має побічних ефектів від вакцини. 
Побічні ефекти, що виникають, зазвичай дуже легкі, 
наприклад підвищена температура, висип, біль чи набряк 
у місці ін’єкції або ж тимчасовий біль і скутість у суглобах 
(переважно в підлітків і дорослих). Серйозніші побічні 
ефекти трапляються дуже рідко. Серед них — висока 
температура, яка може призвести до судом.

Кір та вакцина (ін’єкція), яка запобігає йому 
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Чи існує зв’язок між вакциною КПК та 
аутизмом?
Ні. Науковці зі Сполучених Штатів та інших країн 
ретельно дослідили вакцину КПК. Жодного зв’язку між 
аутизмом і вакциною КПК не виявлено.

Що таке кір? 
Кір — це небезпечне респіраторне захворювання 
(у легенях і трахеях), яке спричиняє висип і високу 
температуру. Він дуже заразний. У рідких випадках 
може призвести до смерті. 

Лікарі рекомендують зробити вашій дитині 
2 дози щеплення від КПК для найкращого 
захисту. Вашій дитині потрібно зробити одну дозу 
щеплення в кожному віці із зазначених нижче: 
• від 12 до 15 місяців;

• від 4 до 6 років.
Немовлята віком від 6 до 11 місяців повинні 
отримати 1 дозу щеплення від КПК перед 
подорожжю до іншої країни.
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Які симптоми кору?
Кір починається з підвищення температури, яка може 
стати дуже високою. Серед деяких інших можливих 
симптомів:

• кашель, нежить і почервоніння очей;
• висип у вигляді крихітних червоних плям, який

з'являється на голові і поширюється на інші частини
тіла;

• діарея;
• запалення вуха.

Це небезпечно? 
Кір може бути небезпечний, особливо для немовлят 
і малих дітей. У період з 2001 до 2013 рр. 28% дітей 
віком до 5 років, у яких був кір, були змушені проходити 
лікування в стаціонарі. 

У випадку з деякими дітьми кір може призвести до: 
• пневмонії (небезпечної легеневої інфекції);
• незворотного пошкодження мозку;
• глухоти;
• смерті.

Як поширюється кір?
Кір поширюється, коли особа, заражена вірусом кору, 
дихає, кашляє або чхає. Він дуже заразний. Ви можете 
заразитися кором, просто перебуваючи в кімнаті, де була 
людина, хвора на кір, навіть протягом 2-х годин після 
того, як ця людина залишила кімнату. Також ви можете 
заразитися кором від хворої людини ще до того, як у неї 
з’явиться висип. Майже всі, хто не має щеплення від 
КПК, заражаються кором після контакту з вірусом кору. 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) наполегливо рекомендують, щоб діти отримували всі щеплення відповідно до 
рекомендованого розкладу.  

Звідки походять випадки захворювання на 
кір у США?
Щорічно невакциновані громадяни США 
заражаються кором закордоном і привозять 
захворювання в США, поширюючи його серед інших. 
Кір поширений в інших частинах світу, зокрема 
в країнах Європи, Азії, Тихоокеанських островів 
та Африки. Щорічно близько 20 мільйонів людей 
хворіють на кір у всьому світі. Коли особи, хворі на 
кір, потрапляють на територію США, вони можуть 
поширити хворобу серед невакцинованих людей, 
зокрема дітей, які ще надто малі для вакцинації.

Скільки випадків захворювання на кір 
фіксується в США щороку?
З року в рік кількість випадків захворювання на кір 
може коливатися від менше 100 до кількох сотень. 
Однак інколи, наприклад, у 2014 році, спостерігалося 
більше випадків захворювання на кір, ніж зазвичай. 
У 2014 році зафіксовано 667 людей із 27 штатів, 
хворих на кір. Більшість цих людей захворіли на 
кір у США після контакту з кимось, хто захворів, 
перебуваючи в іншій країні. 

Де можна отримати докладнішу інформацію 
щодо вакцини КПК та моєї дитини?
Щоб дізнатися докладніше про вакцину КПК, 
зверніться до свого педіатра, зателефонуйте за 
номером 1-800-CDC-INFO або перейдіть за 
посиланням www.cdc.gov/vaccines/parents.

https://www.cdc.gov/vaccines/parents/diseases/child/measles.html



