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Кір – одне з найбільш поширених вірусних захворювань
людини, від якого страждає понад 95% уражених осіб за відсутності
вакцинації, поширюється за допомогою дихального шляху і
залишається основною причиною смертності дітей і дорослих.
Вакцинація – основний метод запобігання інфекційним
захворюванням, оскільки вона є профілактичним методом, її
ефективність найвища саме в період до виникнення епідемії. Коли вже
реєструють епідемічне зростання захворюваності, однієї лише
вакцинації для уникнення катастрофи недостатньо.
Рекомендаційний список створено з метою інформаційної
підтримки спеціалістів: інфекціоністів, педіатрів, сімейних лікарів та
лікарів суміжних практик.
Даний рекомендаційний список є оглядом книжкових видань та
публікацій.
Матеріал подається в алфавітному порядку авторів або назв.

2

Діагностика та лікування кору
1. Голубовская О. А. Корь в Украине: особенности
вакцинопрофилактики в эпидемический период / О. А. Голубовская,
А. Ю. Волянский // Клиническая инфектология и паразитология. –
2018. – Т. 7, № 2. – С. 162-165.
В статье рассматриваются вопросы, возникающие в святи с
масштабной вспышкой кори в Украине: эпидемиологические и
клинические особенности заболевания, достижения на пути
элиминации в нашей стране и других странах, рекомендации по
вакцинации ВОЗ и МЗ Украины.
2. Голубовська О. Такої епідемії кору в Україні не було із часів
запровадження вакцини / О. Голубовська // Ваше здоров´я. – 2019. № 05-06. – 6-7.
У статті описується вакцинація- як спосіб профілактики
захворювання кору.
3. Деменіна Н. К. Вплив інфекції кору на вагітність та методи
профілактики / Н. К. Деменіна, Г. І. Іщенко // Перинатология и
Педиатрия. – 2018. - № 1. – С. 80-83.
У статті описується вплив інфекції кору на вагітність та
інформування про необхідність профілактики.
4. Іщук І. С. Вакцинація проти кору як ефективна профілактика
виникнення захворюваності / І. С. Іщук, І. О. Стецюк // Інфекційні
хвороби. – 2018. - № 3. – С. 57-61.
У статті аналізується ефективність вакцинації проти кору в
Україні та світі.
5. Корь // Therapia. – 2017. - № 6. – C. 42-43.
В статье описывается эпидемический подъем заболеваемости
корью в нашей стране, что обусловлено охватом профилактическими
прививками и цикличность заболевания.
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6. Малюга В. Д. Кір : симптоми за засоби захисту / В. Д. Малюга
// Здоров´я України. – 2018. - № 3. – С. 17-18.
У статті описуються симптоми прояву хвороби та засоби
захисту, а також приведено розшифрування результатів ІФА на
антитіла до вірусу кору (IgM, IgG).
7. Особенности клинического течения кори у взрослых в период
эпидемии 2018 года / О. А. Голубовская, О. А. Подолюк,
Е. В. Рябоконь, Т. И. Гайнутдинова // Клиническая инфектология и
паразитология. – 2018. – Т. 7, № 4. – С. 518-526.
В статье приведены данные о заболеваемости корью в Украине в
течении последних 28 лет, проанализирована возрастная структура
больных корью в разные годы.
8. Особливості клінічних проявів та перебігу кору / В. І. Трихліб,
А. Б. Щур, В. В. Грушкевич [та ін.] // Актуальная инфектология. –
2018. – Т. 6, № 3. – С. 36-47.
У статті проведено огляд літератури стосовно клінічних проявів,
перебігу кору за останні роки під час епідемії у країнах Європи, а
також подано результати особистих досліджень щодо хворих, які
лікувались у лікувальних закладах України.
Кір у педіатрії
1. Дмитрук В. І. Імунопрофілактика інфекційних захворювань у
дітей: досягнення та проблеми : Антивакцинальний рух як фактор
перешкоди в проведенні імунізації населення / В. І. Дмитрук,
Г. О. Заславська // Актуальная инфектология. – 2017. – Т. 5, № 4. –
С. 13-18.
У статті наведено дані щодо стану імунізації проти основних
вакцинокерованих інфекцій у міжнародному та регіональному
аспектах. Визначені деякі чинники погіршення епідеміологічної
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ситуації в Україні та роль вакцинації в системі епіднагляду за
інфекціями,
що
контролюються
засобами
специфічної
імунопрофілактики.
2. Інфекційні хвороби в дітей / за ред. С. О. Крамарьова,
О. Б. Надраги. – 2-е вид., випр. – Київ : ВСВ «Медицина». – 2016. –
392 с. : 14 с. кольор. вкл.
У виданні предатсавлено класичні і нові дані про інфекційні
хвороби в дітей. Наведено сучасні відомості про етіологію,
патогенез, клінічну картину, методи діагностики та лікування
найпоширеніших інфекційни захворювань серед дітей в Україні.
3. Клінічна картина кору в дітей, госпіталізованих під час спалаху
2017-2018 рр. / С. О. Крамарьов, В. В. Євтушенко, І. Ю. Ковалюх
[та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – Т. 6, № 5. – С. 55-60.
У статті описано дослідження особливості кору в дітей під час
спалаху в 2017-2018 р., серед хворих переважна більшість
становлять не щеплені діти.
4. Марусик У. І. Кір у дітей / У. І. Марусик // Актуальная
инфектология. – 2017. – Т. 5, № 3. – С. 15-19.
У статті висвітлено дані про історію відкриття вірусу корі, про
спалахи кору за останні 15 років в Україні. Наведені дані щодо
особливостей клінічної картини кору в дітей та дорослих із
типовими та атиповими формами, критерії діагностики, а також
дані щодо можливостей захисту від цієї небезпечної інфекційної
хвороби.
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