КІР
КІР — СЕРЙОЗНЕ АХВОРЮВАННЯ
Кір — серйозне захворювання, що викликає висип і лихоманку.
Кір дуже заразне захворювання. Він поширюється під час
видихання, кашлю та чхання.
Люди без щеплення набагато частіше захворюють на кір.
Особливо кір небезпечний для немовлят та маленьких дітей.
Він може спричинити набряк мозку та легеневі захворювання.
У рідкісних випадках може призвести до смертельних
наслідків.
ВАКЦИНАЦІЯ — НАЙКРАЩИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ ВАШОЇ РОДИНИ
Вакцинація КПК (MMR) є безпечним та дуже ефективним
способом запобіганню кору. Вона також захищає від паротиту та
краснухи.
Лікарі рекомендують робити щеплення КПК всім дітям.
Це безпечніше, а ніж захворіти на кір.
Більшість дітей не мають жодних побічних реакцій від вакцинації.
Але якщо побічні реакції й зустрічаються, то, як правило, є легкими і
тривають не довго. До них відносять лихоманку, легкий висип та біль
у місці ін'єкції.

Картинки: cdc.gov

ВАКЦИНА КПК НЕ ВИКЛИКАЄ АУТИЗМУ
Жодне з досліджень не виявило зв'язку між аутизмом та вакциною КПК. Багато
лікарів та науковців з усього світу ретельно вивчали це питання.
Вчені вивчають чинники, які роблять дитину більш схильною до аутизму. Більшість
вчених погоджується, що аутизм, ймовірно, є результатом поєднання сімейних генів та
подій до і після народження. До них відносять вік батьків на момент народження,
хвороби матері під час вагітності або труднощі при народженні. Вони також вивчають
зв'язок аутизму з місцем проживання людини.
Якщо у Вас виникли питання щодо кору або щеплення КПК, зверніться до лікаря.

Для отримання додаткової інформації:

www.kingcounty.gov/measles

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО, НА ВАШУ ДУМКУ, ВИ
ЗАХВОРІЛИ НА КІР
Симптоми кору і шляхи передачі
Кір часто починається з високої температури, кашлю, нежитю,
почервоніння очей та сльозотечі. Через 3-5 днів з’являється висип —
спочатку, як правило, на обличчі, і розповсюджується по всьому тілу.
Інфікована людина може передавати вірус ще за чотири дні до і за чотири
дні після появи у неї висипу.
Ви можете захворіти на кір, просто перебуваючи в приміщенні, де
знаходилася людина, вже хвора на кір. Вірус кору залишається в повітрі
протягом двох годин після того, як така особа вийшла з кімнати.
За перших симптомів слід негайно зателефонувати своєму лікареві
або клініці!
Ваш лікар або персонал лікарні повідомить вам, чи потрібно вам
з’явитися на прийом.

Кір дуже заразне захворювання, і ви можете заразити когось в
приймальному відділенні. Перш ніж ви підете, обов’язково скажіть своєму
лікарю або персоналу лікарні, що у вас є симптоми кору. Вони нададуть
вам інструкції щодо того, як не поширювати кір.
Залишайтеся вдома, якщо у вас кір
Важливо не заразити кором інших.
Залишайтеся вдома, якщо у вас кір. Не йдіть до школи, на роботу, в
магазин чи в гості.
Відмовтеся від прийому гостей вдома, якщо у вас чи у вашої дитини
лихоманка або висип.
Для отримання додаткової інформації: www.kingcounty.gov/measles

