
Don’t let your child catch it 

КІР
Симптоми та лікування



Кір - це високоінфекційне 
вірусне захворювання, 
яке може бути дуже 
неприємним, а іноді 
призводить до серйозних 
ускладнень. Вакцинація 
проти кору, паротиту та 
краснухи (КПК/MMR) дуже 
ефективно захищає людей 
від кору (а також паротиту 
та краснухи).

На кір може захворіти будь-
хто, якщо він не був щеплений 
або не хворів раніше, хоча 
найчастіше на нього хворіють 
маленькі діти.

Зазвичай інфекція проходить 
приблизно через 7-10 днів.
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Симптоми кору

Початкові симптоми кору з'являються 
приблизно через 10 днів, але можуть 
проявитися як через 7 днів, так і через 
21 день після інфікування. Вони можуть 
включати:

•   застудні симптоми, такі як нежить, чхання 
та кашель; 

•   болючі, почервонілі очі, які можуть бути 
чутливими до світла; 

•   високу температуру («гарячку»), яка може 
сягати близько 40oC (104oF); 

•   невеликі сірувато-білі плями на внутрішній 
стороні щік.

Через кілька днів з'явиться червоно-
коричневий плямистий висип. Зазвичай він 
починається з голови або верхньої частини 
шиї, а потім поширюється на решту тіла.

Коли звертатися до лікаря

Якщо ви підозрюєте, що у вас або вашої 
дитини може бути кір, вам слід якомога 
швидше звернутися до лікаря загальної 
практики (GP).

Вам слід зателефонувати перед візитом, 
оскільки амбулаторія лікаря може вжити 
заходів, щоб зменшити ризик поширення 
інфекції на інших.
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Кір - це серйозно?

Кір спричиняється дуже заразним вірусом,  
що викликає висип і високу температуру.  
Це також може бути серйозним. 

Кір може бути неприємним, але зазвичай 
проходить приблизно через 7-10 днів,  
не спричиняючи жодних подальших 
проблем. Дитина, хвора на кір, буде змушена 
провести близько п'яти днів у ліжку і може 
не відвідувати школу протягом десяти днів. 
Дорослі, ймовірно, хворітимуть довше.

Однак кір також може бути дуже серйозним 
захворюванням, з потенційно небезпечними 
для життя ускладненнями у деяких людей. 
Приблизно у кожної 15-ї дитини, яка 
захворіла на кір, розвинуться більш серйозні 
ускладнення. Це можуть бути вушні та грудні 
інфекції, судоми, діарея, енцефаліт (інфекція 
головного мозку) та пошкодження мозку.  
Кір може вбити. 

Після того, як ви перехворіли на кір,  
ваш організм виробляє стійкість (імунітет)  
до вірусу, і дуже малоймовірно,  
що ви захворієте на нього знову.
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Як поширюється кір

Вірус кору міститься в мільйонах крихітних 
крапельок, які вилітають з носа і рота, коли 
інфікована людина кашляє або чхає. 

Ви можете легко заразитися кором, 
вдихнувши ці краплі або, якщо краплі осіли 
на поверхню, доторкнувшись до поверхні, 
а потім піднісши руки до носа чи рота. Вірус 
може виживати на поверхнях протягом 
декількох годин.

Люди, хворі на кір, заразні з моменту появи 
симптомів і приблизно до чотирьох днів після 
першої появи висипу.

Як можна запобігти кору

Кір можна попередити, зробивши щеплення 
від кору, паротиту та краснухи (КПК/MMR).

Ця вакцина вводиться у два прийоми в 
рамках програми дитячої вакцинації. Перша 
доза вводиться одразу після першого дня 
народження дитини, а друга - у 3 роки і  
4 місяці, перед тим, як дитина піде до школи. 

Дорослі та старші діти можуть вакцинуватися 
в будь-якому віці, якщо вони не були повністю 
вакциновані раніше. Запитайте свого лікаря 
про вакцинацію.
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I’m still anxious about giving my child 
three vaccines in one injection. 

We know that parents may be concerned 
about vaccination but children’s immune 
systems cope very well. 

Having MMR vaccine will not only protect 
your child against measles but also against 
mumps and rubella which can both have 
particularly serious consequences in 
young adults. 
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Лікування кору 
Специфічного лікування 
кору не існує, але стан 
зазвичай покращується 
протягом 7-10 днів. 
Ваш лікар, ймовірно, 
порекомендує вам 
відпочити вдома, поки  
ви не відчуєте себе краще. 

Не ходіть на роботу або до 
школи щонайменше чотири 
дні з моменту першої появи 
корьового висипу, щоб 
зменшити ризик поширення 
інфекції. 

Також слід намагатися уникати 
контакту з людьми, які є 
більш вразливими до інфекції, 
наприклад, маленькими дітьми, 
вагітними жінками та людьми  
з ослабленим імунітетом.
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Полегшення симптомів

Якщо симптоми кору викликають 
дискомфорт у вас або вашої дитини,  
є кілька речей, які ви можете зробити для 
їх лікування, чекаючи, поки ваш організм 
не подолає вірус.

Контроль температури та полегшення 
болю
Парацетамол або ібупрофен можна 
використовувати для зниження високої 
температури (гарячки) і полегшення болю, 
якщо дитина відчуває дискомфорт.

Рідкий дитячий парацетамол можна 
застосовувати для дітей молодшого віку. 
Аспірин не слід давати дітям до 16 років. 

Порадьтеся з фармацевтом, якщо ви не 
впевнені, які ліки підходять вашій дитині. 

Пийте багато рідини
Якщо у вашої дитини висока температура, 
переконайтеся, що вона п'є багато рідини, 
оскільки у неї може виникнути ризик 
зневоднення.

Підтримання водного балансу також 
може зменшити дискомфорт у горлі, 
спричинений кашлем.
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Лікування болю в очах
Ви можете акуратно видалити будь-яку кірку 
з повік і вій вашої дитини за допомогою вати, 
змоченої у воді.

Закриті штори або приглушене світло можуть 
допомогти, якщо від яскравого світла у неї 
болять очі.

Лікування застудних симптомів
Якщо у вашої дитини з'явилися симптоми 
застуди, такі як нежить або кашель, 
ви можете зробити кілька речей, щоб 
допомогти їй почувати себе комфортніше. 
Наприклад, ви могли б покласти мокрий 
рушник на теплу батарею, щоб зволожити 
повітря, що допоможе полегшити кашель 
вашої дитини.

Вживання теплих напоїв, особливо тих, 
що містять лимон або мед, також може 
розслабити дихальні шляхи, розрідити слиз 
і заспокоїти кашель. Мед не можна давати 
немовлятам до 12 місяців.
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Виявлення ознак серйозних 
захворювань

Якщо ви або ваша дитина захворіли на кір, 
вам слід стежити за будь-якими ознаками 
серйозних ускладнень, які іноді можуть 
розвинутися. Ознаки більш серйозної 
проблеми включають:

•  задишку;  

•  гострий біль у грудях, який посилюється 
при диханні; 

• кашель з кров'ю; 

•  сонливість;  

•  дезорієнтацію; 

•  судоми (конвульсії). 

Зверніться до відділення невідкладної 
допомоги або зателефонуйте 999 для 
виклику швидкої допомоги, якщо у вас  
або вашої дитини з'явився будь-який  
з цих симптомів.
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I’ve heard that MMR can cause autism 

There is no credible evidence to support 
the link between MMR vaccine and autism. 
MMR vaccine has been used widely and 
safely around the world for more than  
30 years. Over 500 million doses have 
been given in over 100 countries. 

Numerous studies have failed to find any 
link between MMR and autism. 

My child is allergic to eggs – can they 
have MMR vaccine? 

MMR vaccine can safely be given even to 
children who have had a severe allergy 
(anaphylactic reaction) to egg. If you have 
any concerns, talk to your practice nurse, 
health visitor or doctor. 
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