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КІР У ДІТЕЙ: СИМПТОМИ, ЛІКУВАННЯ 

 

Що ми знаємо про кір? Це високо заразна вірусна хвороба, яка вражає 

переважно дітей. Інкубаційний період становить близько 10 днів, а поширення 

відбувається через чхання і кашель. Ось, власне, і все. Тому в даній статті піде 

мова про те, чого ми не знаємо про кір. 

І що обов'язково повинні знати. 

Кір у дітей: симптоми, лікування - ось тема, що хвилює багатьох батьків. Для 

початку розберемося, що взагалі таке кір і як її розпізнати. Вірус кору відноситься 

до роду морбіллівірус. Він проникає в епітелій дихальних шляхів і поширюється 

по кровотоку в усі органи і тканини організму. Крапельки мокротиння, слизу і 

слини дитини, що містять вірус, при кашлі, чханні, розмові потрапляють у повітря 

і там швидко поширюється. Зараження відбувається навіть при поверхневому 

контакті або вдиханні пилу, що містить вірус. Інфекцію можна "зловити" навіть 

якщо ви їдете в ліфті разом із зараженим дитиною. Не дарма кір називають 

"мандрівної" хворобою. 

Симптоми: 
Первісними симптомами є висока температура, катар (запалення слизової 

оболонки легень), кон'юнктивіт і кашель ( який може перейти в бронхіт), потім 

червоний висип, яка починається за вухами і швидко поширилася по всьому тілу. 

Хвороба ділиться на три періоди. 

1. Перший - прихований, має тривалість від 6 до 18 днів, протягом якого вірус 

в організмі не викликати жодних симптомів. 

2. Другий період - проміжний. Триває 3-4 дні і супроводжується симптомами, 

типовими для будь-якої гострої респіраторної інфекції: нездужання, нежить з 

рясними виділеннями з носа, кашель, запалення кон'юнктиви очей, висока 

температура. Поступово ці явища посилюються - може розвинутися світлобоязнь, 

набряклість обличчя, коклюш, а іноді і запалення і навіть набряк гортані 

відбувається з настанням нападів сильного задухи. З'являється дратівливість, 

поганий сон. Можна спостерігати головний біль, блювоту, болі в животі, проблеми 

зі стільцем (найчастіше пронос). Цей період характеризується появою на 

внутрішній стороні щік і яснах крихітних білих плям з червоними колами навколо 

них. Це вірна ознака кору - так звані плями Філагова-Коплика. Вони зазвичай 

з'являються за 2-3 дні до висипання або на перший-другий день прояву висипки. 

3. Третій період хвороби - період "виверження": він характеризується новим 

підйомом температури і погіршенням загального стану пацієнта. З'являється 

червона висипка - спочатку за вухами, потім на щоках, на лобі, а потім стає все 

більш широкою, охоплюючи все тіло і кінцівки. Протягом 3-4 днів висипка зникає, 

і залишаються світло-коричневі плями. Шкіра стає сухою і починає лущитися. 

Весь цей час дитина страждає від страшного свербіння. Але як тільки температура 

тіла знижується - ситуація поступово покращується. 

Лікування кору 

Специфічне лікування відсутнє, тому проводиться симптоматична терапія. 

Хворого необхідно ізолювати від оточуючих (особливо від дітей); рекомендуються 

постільний режим і рідка їжа. Затемнювати кімнату необов'язково. Для 

попередження вторинних бактеріальних інфекцій призначають антибіотики. 

 

Не існує ліків, які б знищили вірус, що викликають кір. Одужання зазвичай настає 



через 2 тижні. Якщо температура підвищується більше 38 градусів, то 

призначають жарознижуючі препарати, такі як парацетамол. 

 

Для лікування нежиті, кашлю, болю в горлі використовують ліки, які зазвичай 

застосовуються у разі застудних захворювань - судинозвужувальні краплі для 

носа, протикашльові сиропи і т.п. Антибіотики призначають тільки в разі 

виникнення бактеріальних ускладнень (наприклад, пневмонії). 

 

Лікування кору проводиться в домашніх умовах. Хворим рекомендований 

постільний режим, а також вживання великої кількості рідини для зняття 

симптомів інтоксикації (журавлинний морс, фруктові соки). Пацієнт повинен бути 

по можливості ізольований, щоб не поширювати інфекцію. Його кімнату бажано 

частіше провітрювати і проводити щоденне вологе прибирання. 

 

Хвора дитина заразна за 1-2 дні до появи перших симптомів, а перестає бути 

"небезпечною" для оточуючих через 5 днів після появи висипу. При корі в 

організмі дітей знижується кількість вітамінів А і С, тому під час захворювання 

необхідно приймати ці вітаміни. Крім того, в очі закапують 20% - й розчин 

сульфацила - натрію. 

Якщо симптоми захворювання не зникають на 10-14-й день захворювання, 

виникає або посилюється кашель, головний біль, блювота, задишка, це свідчить 

про виникнення ускладнень. У такому випадку необхідна негайна госпіталізація в 

стаціонар. 

Хто не може захворіти на кір 

Незважаючи на надзвичайно високий відсоток захворюваності кір, є групи 

людей, несприйнятливих до цієї хвороби. По-перше, ними є діти в перші три 

місяці життя, чиї матері-коли хворіли на кір. У більшості з цих дітей зберігається 

імунітет матері, починаючи від періоду вагітності до 3-4-х місяців життя. 

Збільшується відсоток підвищеного імунітету до хвороби у немовлят, яких 

годують грудьми. Описано також окремі випадки імунітету до кору серед дітей, 

очевидно, що перенесли раніше дане захворювання без будь-яких симптомів. 

Імунітет до кору виробляється один раз і на все життя. Однак, у дітей, що 

перехворіли на кір в ранньому віці у прихованій формі, через кілька років може 

настати повторне інфікування - хвороба повернеться знову. 

Профілактика: 
Не можна недооцінювати таке захворювання, як кір у дітей, з симптомами, 

лікуванням яких повинні бути ознайомлені всі батьки. Але не менш важлива і 

профілактика даного захворювання. Профілактика кору полягає у своєчасній 

ізоляції хворих. Вона повинна бути припинена не раніше ніж через 5 днів після 

появи висипки. На додаток до підтвердження діагнозу кору необхідно негайно 

повідомити про це дитячому саду, в який ходить дитина. 

Це захворювання є небезпечним для дітей у віці до 2 років, так що якщо у 

дитини є якісь медичні протипоказання для отримання щеплення - потрібно 

особливо оберігати його від інфекції. Якщо немає протипоказань до вакцинації, то 

після 15 місяців дитині необхідно провести активну імунізацію. 



 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9waWNhc2F3ZWIuZ29vZ2xlLmNvbS8xMTcwNDU1ODQ2NzU0MDgwODY5OTMvNjQ4OTA0NjI4NjU4MDI4MDg5NyM2NTExMzE0MDMxOTI0ODUzNzQ2/


  

  

КІР У ДІТЕЙ: СИМПТОМИ, ЛІКУВАННЯ 

Симптоми небезпечної хвороби та профілактика 

  

 

  

Кір – інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають 

імунітету проти цього захворювання. Кір зафіксували у кількох регіонах України, 

зокрема, в Одеській та Волинській області, пише Ірина Порицька для 24 каналу. 
 

Кір – небезпечне вірусне захворювання. Саме ця інфекція є однією із основних 

причин дитячої смертності у світі. 

Як можна заразитись кором 

 

Вірус дуже швидко поширюється – він передається при розмові, кашлі, чханні чи 

будь-якому тісному контакті з хворим. Як тільки у людини з’являються перші 

ознаки вірусу – вона вже поширює інфекцію. Інкубаційний період триває від 7 до 

17 днів. 
 

З потоком повітря вірус може навіть поширитись у сусідні приміщення, наприклад 

через вікна, вентиляцію тощо. 
 

Симптоми у дітей і дорослих 

 

Найчастіше кором хворіють діти та підлітки, однак, якщо щеплення не було, то 

заразитись може і дорослий. 
 

Перші тривожні ознаки небезпечного вірусу – людина стає млявою, у неї 

порушується сон, знижується апетит. Пізніше з'являється нежить та кашель, а 

також підвищується температура. 
 

Однак, вже через кілька днів температура знижується, а от кашель та нежить не 

проходять, а навпаки посилюються. В цей період в людини стають чутливими очі, 

важко дивитись на світло, інколи доходить до запалення ока (кон'юнктивіт). Часто 

ці симптоми можна сплутати зі звичайною застудою чи грипом. При цьому на 

внутрішній стороні щік, а іноді й губ, вже з’являються дрібненькі цятки. Це вже 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly8yNHR2LnVhL2tpcl92X3VrcmF5aW5pX3NpbXB0b21pX3VfZGl0ZXlfdGFfZG9yb3NsaWhfdGFfcHJvZmlsYWt0aWthX244MzA2OTk=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9waWNhc2F3ZWIuZ29vZ2xlLmNvbS8xMTcwNDU1ODQ2NzU0MDgwODY5OTMvNjQ4OTA0NjI4NjU4MDI4MDg5NyM2NTExMzE0MDMyNzg1NTM3Mzc4/


одна із основних ознак, що в хворого таки кір. 

 

Вже на 4-5 день після перших симптомів температура знову підвищується до 39-40 

градусів, а на шкірі з'являється дуже помітний висип червоних цяток. У цей 

момент посилюється нежить, набрякають повіки та все обличчя. 

 

До симптомів може додатись ще й пронос. Також може посилитись головний біль, 

інколи хворі навіть непритомніють. 
 

Якщо хвороба проходить без ускладнень, то вже до тижня часу хворому має стати 

краще. Тоді у людини нормалізується температура, проходять кашель та нежить, а 

верхній шар шкіри, на якій був висип, починає відлущуватись. 

Кір в Україні 2017: симптоми у дітей та дорослих 

 

Ускладнення 
 

Цей вірус небезпечний ще й ти тим, що ускладнення після хвороби можуть бути 

не безпечнішими за саму недугу. Інфекція сильно понижує імунітет, і організм 

стає чутливим до будь-якої бактеріальної інфекції. 

 

Ускладнення можуть торкнутись і дихальної системи — це пневмонія, бронхіт. 

Також часто після перенесення вірусу може виникнути запалення середнього вуха, 

часто це трапляється у маленьких дітей. 

 

Кір наносить відбиток і на нервову систему, в деяких випадків може призвести до 

енцефаліту (запалення головного мозку). 
 

Профілактика 
 

Як переконують медики, найбільш дієвим захистом від кору є вакцинація. Її 

колють дитині у 12 місяців та 6 років. 
 

«У країнах, де вакцинація від кору охоплює більшість населення, люди перестають 

хворіти на кір. І неприйнятною є ситуація, коли в час доказової медицини, лікарі 

чи інший медичний персонал відмовляє молодих батьків від щеплення дітей. 

Вважаю, що це своєрідний медичний злочин», – заявила заступник Міністра 

охорони здоров’я Оксана Сивак. 

 

Вона також запевнила, що вакцина проти кору «безпечна, надійна та ефективна». 

Адже цю вакцину використовують не лише в Україні, але і в багатьох інших 

європейських країнах. 



 


