
Вакцина проти КПКВ (кір, паротит, краснуха та вітряна віспа) - 
Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) (08.06.2021)
1. Навіщо вакцинуватися?

Вакцина проти КПКВ може запобігати кору, паротиту, краснусі та вітряній віспі.

КІР (К) викликає гарячку, кашель, нежить, а також почервоніння, сльозотечу, після чого зазвичай виникає висип, який
покриває все тіло. Це може призвести до судом (часто пов’язаних з гарячкою), інфекцій вух, діареї та пневмонії. У рідкісних
випадках кір може спричинити пошкодження головного мозку або смерть.

•

ПАРОТИТ (П) викликає гарячку, головний біль, болі в м'язах, втому, втрату апетиту та набряк і болючість слинних залоз під
вухами. Це може призвести до глухоти, набряку головного мозку та/або спинного мозку, болючого набряку яєчок або
яєчників і, дуже рідко, смерті.

•

КРАСНУХА (К) викликає гарячку, біль у горлі, висип, головний біль і подразнення очей. Вона може викликати артрит у
половини підлітків і дорослих жінок. Якщо жінка захворіла на краснуху під час вагітності, вона може мати викидень, або
дитина може народитися з серйозними вродженими вадами.

•

ВІТРЯНКА (В), що також називається «вітряною віспою», викликає сверблячий висип на додаток до гарячки, втоми, втрати
апетиту та головного болю. Це може призвести до інфекцій шкіри, пневмонії, запалення кровоносних судин, набряку
головного мозку та/або спинного мозку та інфекції крові, кісток або суглобів. У деяких людей, у яких розвивається вітряна
віспа, через багато років виникає болючий висип під назвою «оперізувальний лишай» (також відомий як «оперізуючий
герпес»).

•

Більшість людей, вакцинованих вакциною проти КПКВ, будуть захищені на все життя. Вакцини та висока частота вакцинації
значно зменшили поширеність цих захворювань.

2. Вакцина проти КПКВ

Вакцина проти КПКВ може вводитися дітям віком від 12 місяців до 12 років, як правило:

перша доза у віці від 12 до 15 місяців•
друга доза у віці від 4 до 6 років•

Вакцина проти КПКВ може вводитися одночасно з іншими вакцинами. Замість КПКВ деякі діти можуть отримувати окремі уколи
від КПК (кору, паротиту та краснухи) та вітрянки. Ваш медичний працівник може надати Вам більше інформації.

3. Поговоріть з Вашим лікарем
Повідомте Вашого спеціаліста з вакцинації, якщо особа, яка отримує вакцину:

мала алергічну реакцію після попередньої дози вакцини проти КПКВ, КПК або вітряної віспи або має будь-які тяжкі
алергії, що загрожують життю

•

вагітна або підозрює, що може бути вагітною — вагітним жінкам не слід вводити вакцину проти КПКВ•
має ослаблену імунну систему або має одного з батьків, брата чи сестру зі спадковими або вродженими порушеннями
імунної системи в анамнезі

•

коли-небудь мала захворювання, при якому у нього або неї легко з'являється синець або починається кровотеча•
має в анамнезі судоми або одного з батьків, брата чи сестру з судомами в анамнезі•
приймає або планує приймати саліцилати (наприклад, аспірин)•
нещодавно мала переливання крові або отримувала інші препарати крові•
має туберкульоз•
отримувала будь-які інші вакцини протягом останніх 4 тижнів•

У деяких випадках Ваш медичний працівник може вирішити відкласти вакцинацію проти КПКВ до майбутнього візиту або може
порекомендувати дитині отримати окремі вакцини проти КПК і вітрянки замість КПКВ.

Люди з незначними захворюваннями, такими як застуда, можуть вакцинуватися. Діти з середньою або важкою формою
захворювання зазвичай повинні зачекати, поки вони не одужають, перш ніж отримати вакцину проти КПКВ.

Ваш медичний працівник може надати Вам більше інформації.

4.

•

Ризики, пов’язані з реакцією на вакцину
Після вакцинації проти КПКВ можуть виникнути біль у руці під час ін’єкції, почервоніння в місці уколу, гарячка та легкий 

висип.

Іноді після вакцинації проти КПКВ виникають набряк залоз у щоках або шиї або тимчасовий біль і скутість у суглобах.•



Після вакцини проти КПКВ можуть виникати судоми, які часто супроводжуються гарячкою. Ризик виникнення судом є
вищим після застосування КПКВ, ніж після окремих вакцин проти КПК та вітряної віспи, якщо їх застосовувати як першу дозу
дводозової серії у дітей молодшого віку. Ваш медичний працівник може проконсультувати Вас щодо відповідних вакцин
для Вашої дитини.

•

Серйозніші реакції виникають рідко, в тому числі тимчасове зниження кількості тромбоцитів, що може викликати
незвичайну кровотечу або утворення синців.

•

У людей із серйозними проблемами імунної системи ця вакцина може викликати інфекцію, яка може загрожувати життю.
Люди із серйозними проблемами з імунною системою не повинні отримувати вакцину проти КПКВ.

•

Якщо в людини після вакцинації проти КПКВ з’явиться висип, він може бути пов’язаний або з кором, або з компонентом вакцини
проти вітряної віспи. Вірус вакцини проти вітряної віспи може передаватися незахищеній особі. Усі, у кого з’являється висип,
повинні знаходитися подалі від немовлят і людей із ослабленою імунною системою до зникнення висипу. Щоб дізнатися
більше, поговоріть з Вашим лікарем.

Деякі люди, вакциновані проти вітрянки, через багато років можуть захворіти на оперізувальний герпес (оперізувальний
лишай). Він зустрічається набагато рідше після вакцинації, ніж після перенесеної вітрянки.

Іноді люди втрачають свідомість після медичних процедур, включаючи вакцинацію. Повідомте Вашого лікаря, якщо Ви
відчуваєте запаморочення, у Вас спостерігаються зміни зору або дзвін у вухах.

Як і для будь-якого лікарського препарату, існує дуже незначна ймовірність того, що вакцина спричинить важку алергічну
реакцію, іншу серйозну травму або смерть.

5. Що робити, якщо є серйозна проблема?

Алергічна реакція може виникнути після того, як вакцинована особа залишить клініку. Якщо у Вас спостерігаються ознаки тяжкої
алергічної реакції (кропивниця, набряк обличчя та горла, утруднене дихання, прискорене серцебиття, запаморочення або
слабкість), зателефонуйте в місцеву службу невідкладної медичної допомоги і зверніться до найближчої лікарні.

З приводу інших ознак, які Вас турбують, зателефонуйте Вашому лікарю.

Про небажані реакції слід повідомляти до системи звітування про небажані явища після вакцинації (VAERS (система
повідомлення про побічні явища після вакцинації)). Зазвичай цей звіт подає Ваш лікар або Ви зможете зробити це самостійно.
Відвідайте вебсайт VAERS за адресою www.vaers.hhs.gov або зателефонуйте за номером 1-800-822-7967. VAERS призначена
лише для повідомлення про реакції, працівники VAERS не надають медичних рекомендацій.

6. Національна програма відшкодування збитків внаслідок вакцинації

Програма відшкодування збитків внаслідок вакцинації (VICP (програма компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок вакцинації)) —
це федеральна програма, створена для відшкодування збитків людям, які могли постраждати від певних вакцин. Позови щодо
ймовірної шкоди здоров'ю або смерті внаслідок вакцинації мають обмеження щодо терміну для подання, який може становити
до двох років. Відвідайте вебсайт VICP за адресою www.hrsa.gov/vaccinecompensation або зателефонуйте за номером 1-800-
338-2382, щоб дізнатися про програму та подати заяву.

7. Як дізнатися більше?

Зверніться до Вашого лікаря.•

Зателефонуйте до місцевого або державного відділу охорони здоров'я.•

Відвідайте вебсайт Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug
Administration, FDA), щоб ознайомитися з інструкціями для застосування вакцини та додатковою інформацією за адресою
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines.

•

Зверніться до Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention, CDC):•
Зателефонуйте за номером 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) або○
Відвідайте вебсайт CDC за адресою www.cdc.gov/vaccines.○
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