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Kip е одним з найбiльш iнфекцiйних захворювань у cBiTi, який потенцiйно може
призвести до надзвичайно тяжких наслiдкiв. У 2017 роцi, данi за який е

найостанiшими, захворюванiсть на Kip викликала приблизно 110 000 смертей.
HaBiTb у краТнах з високим piBHeM доходiв, ускладнення вiд хвороби призводять до
госпiталiзацiТ чвертi випадкiв захворювання та можуть спричинити пожиттеву
iнвалiднiсть, починаючи вiд ушкодження мозку та виникнення слiпоти i до втрати
слуху.

Найкращий спосiб захистити себе вiд захворювання * отримати двi дози вакцини
проти кору, яка часто о складовою двовалентноТ або тривалентноТ вакцини проти
iнфекцiйного паротиту Tal або краснухи,

Першою клiнiчною ознакою кору е, як правило, висока температура, яка
починаоться приблизно через 10-12 днiв пiсля експозицiТ до Bipycy i тривае вiд 4 до
7 днiв. На початковiй стадiТ можуть розвинутися нежить, кашель, виникнути
почервонiння та сльозоточивiсть очей, а також можуть з'явитися маленькi бiлi плями
на внутрiшнiй cTopoHi щiк. Через кiлька днiв з'являеться висип, як правило, на
обличчi та верхнiй частинi шиТ.

Бiльшiсть пов'язаних з кором смертельних випадкiв, викликанi ускладненнями
захворювання, якi можуть призвести до слiпоти, енцефалiту (iнфекцiя, що викликае
набряк мозку), сильноТ дiареТ та пов'язаного з цим зневоднення, iнфекцiТ вуха або
респ iраторного iнфiкуван ня, напри клад, пневмон iT.

Ризик iнфiкування для iноземних подорожуючих громадян
Протягом ocTaHHix мiсяцiв, мав мiсце сплеск зростання кiлькостi випадкiв, у тому
числi у краТнах з високим загальним piBHeM охоплення вакцинацiею, оскiльки
захворювання швидко пощирювалося у кластерах невакцинованих людей,

lнфекцiя кору поширюеться при кашлю i чиханнi, внаслiдок близького особистого
контакту або безпосереднього контакту з iнфiкованими видiленнями з носа або
горла. Bipyc залишаеться iнфекцiйно активним у повiтрi або може зберiгатися на
iнфiкованих поверхнях протягом 2 годин. lнфiкована людина може передавати Bipyc
за 4 днi до початку появи у неТ висипу та 4 днi пiсля висипу.

Невакцинованi маленькi дiти представляють собою найбiльш вразливу категорiю
населення до iнфiкування кором та розвитку ускладнень внаслiдок захворювання.
Будь-яка неiмунiзована особа (тобто, яка не була вакцинована 2 дозами вакцини
проти кору) може заразитися.



РекомендацiТ щодо запобiгання мiжнародному поширенню кору, пов'я3аного
3 подорожами
. Нещодавнi спалахи захворювання на Kip яскраво iлюструють прогалини у
захистi дiтей i дорослих вiд iнфiкування. Yci iноземнi громадяни, якi планують
подорожувати, повиннi перевiрити свiй вакцинальний статус, та упевнитися в тому,

що вони отримали двi дози вакцини проти кору.

. Подорожуючi громадяни, якi не впевненi щодо свого вакцинального статусу
проти кору, повиннi отримати, принаймнi, одну дозу вакцини проти кору. ВОО3
рекомендуо громадянам, якi збираються подорожувати, зробити щеплення проти
кору принаймнi за 15 днiв до по'iздки.

. Вакцину вiд кору можна вводити разом з iншими вакцинами,

рекомендованими для подорожуючих, такими як вакцина проти жовто'i гарячки.
. ВООЗ рекомендуе вакцинувати дiтей у вiцi вiд шести мiсяцiв додатковою
дозою вакцини проти кору, якщо вони ви'l'хцжають до Kpai'H, у яких спостерiгаються
спалахи кору. !iти у вiцi вiд б до 9 мiсяцiв, якi отримують додаткову дозу вакцини
проти кору, повиннi також отримувати двi дози вакцини проти кору в

рекомендованому вiцi згiдно з нацiональним календарем щеплень.
. Yci подорожуючi громадяни повиннi звернутися за порадою до свого лiкаря
та отримати iнформацiю щодо можливого ризику iнфiкування BipycoM кору, шляхiв
передачi Bipycy та симптомiв захворювання.
. Не рекомендуоться проводити вакцинацiю проти кору вагiтним жiнкам.
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