
Що варто знати про захворювання на кір 

 
Кір це висококонтагіозне гостре 

вірусне захворювання. Хворіють на 

нього не щеплені діти, які часто 

перебувають в організованих дитячих 

колективах, зокрема відвідують школи 

та дитсадки. Крім того, до кору вразливі 

підлітки й дорослі, котрі раніше не 

хворіли на цю недугу і не отримали 

вакцини проти неї. Вони є надзвичайно 

сприйнятливими до вірусу кору і у разі 

інфікування хвороба перебігає важче. 

Джерело інфекції – хвора на кір людина. При цьому заразною вона є з моменту 

появи перших ознак хвороби і аж до п’ятого дня від початку висипань. У випадку 

зараження, після контакту із хворим проходить від 7 до 17 днів, перш ніж хвороба 

проявиться. 

Вірус передається повітряно-краплинним шляхом. Він потрапляє до здорового 

організму через слизові оболонки верхніх дихальних шляхів. Сприйнятливість людини до 

кору дуже висока.  

Проте слід пам’ятати, що вірус нестійкий до зовнішнього середовища, зокрема 

сонячного проміння. Потрапивши у довкілля, він швидко гине. Для того, аби запобігти 

«міграції» вірусу будинком і знизити ризик інфікування його мешканців, достатньо 

регулярно провітрювати усі приміщення.  

Перші симптоми захворювання на кір схожі на простуду – висока температура тіла, 

нежить, чхання, запалення горла, настирливий сухий кашель. Відбувається почервоніння 

очей, набряклість повік, сльозотеча, боязнь світла. Крім того, може спостерігатись діарея 

та збільшення лімфовузлів. Одночасно або через 1-2 дні на слизовій оболонці м’якого та 

твердого піднебінь з’являються червоні плями неправильної форми.  

Характерне для кору висипання на тілі, як правило, з’являється на 3-5 добу від 

початку нездужання.  Поява висипу корі має свої особливості, що дозволяє розпізнати 

хворобу. Висип червоного кольору плямисто-папульозний, сильно виражений, місцями 

він зливається. Характерною є поетапність його появи. Спершу він з’являється на обличчі 

та шиї, потім на тулубі, а опісля на кінцівках.  

Кір небезпечна ускладненнями. Найбільш поширеними ускладненнями є: 

пневмонія, порушення зору (іноді повна його втрата), отит, ларингіт, енцефаліт (запалення 

головного мозку), стоматит, поліневрит (множинне ураження нервових волокон) тощо. 

Єдиним способом запобігти 

захворюванню на кір, а також попередити 

розвиток тяжких ускладнень є активна 

імунізація населення. 

Вакцинацію проти кору проводять 

дітям у віці 12 місяців, ревакцинацію – у 6 

років. За епідемічними показами (після 

контакту з хворим) можна провести 

екстрену вакцинацію дітям та дорослим 

віком до 30 років, які не хворіли і не були 

щеплені проти кору. 

Бережіть своє здоров’я! 

 

 

 



ДОВІДКА 

За результатами щотижневого моніторингу захворюваності на кір в області з 

лабораторним супроводом, що здійснюється Державною установою «Черкаський 

обласний лабораторний центр МОЗ України», станом на 13.09.2018 року з початку року 

виявлено 248 випадків кору. 

Хвороба реєструвалась на 19-ти адміністративних територіях, зокрема: Жашківському 

районі – 47 випадків, Золотоніському районі - 39, м. Черкаси – 36, Городищенському 

районі – 35, м. Умань - 19, Канівському районі – 14, К.-Шевченківському районі – 10, 

Тальнівському районі – 9, Лисянському районі – 8,Черкаському районі – 7, 

Звенигородському та Смілянському районах по 4, Драбівському, Кам’янському та 

Маньківському районах по 3, м. Сміла, Уманському та Чорнобаївському районах по 2, м. 

Ватутіне - 1 випадок. 

 Обласний методичний кабінет 


