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Вакцинa проти кору, паротиту та краснухи (КПК 
вакцина) 

Вакцинацію КПК проти кору, паротиту та краснухи пропонують дітям віком 15 місяців та в 6 
класі (приблизно в  11 років). 

Вакцина проти кору, паротиту та краснухи відома під назвою КПК. Вакцина є комбінованим 
препаратом, який містить живі ослаблені віруси кору, паротиту та краснухи. 

Після першої дози КПК вакцини, яка зазвичай вводиться у віці 15 місяців, понад 90 відсотків 
вакцинованих мають захист на багато років; можливо, на все життя. Нову дозу вводять у віці 11 
років, щоб забезпечити захист останніх 10 відсотків і забезпечити довготривалий захист.  Тим, 
хто уже переніс одне або кілька захворювань, є безпечно робити щеплення. 

Оскільки КПК вакцина містить живі ослаблені віруси, важливо, щоб батьки повідомили 
медичний персонал перед вакцинацією, якщо у дитини імунодефіцитний стан/захворювання 
або якщо дитина вживає ліки. 

Коротка інформація про хвороби, від яких захищає вакцина 

Кір 

Кір є самим небезпечним дитячим захворюванням. Захворювання є дуже заразне. Понад 99 
відсотків людей, які виросли до того, як з’явилась можливість вакцинацій, хворіли на кір. 
Першою ознакою кору зазвичай є симптоми простуди та значне підвищення температури. Далі 
з’являється висип. Кір часто супроводжується такими ускладненнями, як запалення легенів, 
бронхіт та отит (запалення середнього вуха). Іноді виникають серйозні наслідки кору такі як: 
енцефаліт, важкі форми ураження мозку і смерть. Щорічно у світі від кору помирає близько 120 
000 людей, більшість  з яких діти. Спалахи кору зі смертельними наслідками також трапляються 
серед невакцинованих у нашій частині світу. 

Паротит (свинка)  

Паротит (свинка)  - це вірусна інфекція, яка супроводжується високою температурою та 
припухлістю у місці локалізації привушної залози. Найчастішим ускладненням є паротитний 
менінгіт, який зазвичай проходить без серйозних наслідків. Більш серйозним ускладненням є 
глухота. Якщо юнаки захворіють паротитом після статевого дозрівання, вірус може вразити 
яєчка і призвести до зниження фертильності, але, ймовірно, не до безпліддя. 

Краснуха  

Краснуха - це легке захворювання, що супроводжується підвищенням температури та 
висипанням як у дітей, так і у дорослих. Якщо краснухою заразиться вагітна жінка, то це може 
призвести до серйозних патологій плоду. У перші три місяці вагітності ризик виникнення 
патологій плоду становить понад 80%. 
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Найбільш поширеною причиною захворювання вагітних жінок є контакт з дітьми, що хворіють 
на краснуху. В окремих випадках причиною захворювань ставали невакциновані чоловіки. Тому 
дуже важливо, щоб усі діти були вакциновані.  

Побічні ефекти 

У місці ін’єкції може виникнути біль, який швидко минає, почервоніння та набряк. Через один-
два тижні після вакцинації у деяких дітей будуть спостерігатись легкі симптоми захворювань, 
проти яких вони були вакциновані.  Це трапляється рідше ніж у 1 з 20 дітей. Найпоширенішими 
симптомами є підвищена температура та висипання, які найчастіше виникають після першої 
дози. Вакциновірусна інфекція не є заразною. Ускладнення, які виникають після перенесеного 
захворювання, виникають рідко або взагалі не виникають після вакцинації. 

У 1997 році була висунута гіпотеза про те, що вакцина КПК може бути причиною аутизму. З 
тих пір було проведено ряд масштабних досліджень, які спростовують зв’язок між КПК 
вакциною та аутизмом або іншими формами ураження мозку. 

Вакцина, що використовується, називається Priorix/ ПРІОРИКС або MMRvaxPro/М-М-РВАКСПРО 

 


