
Неоголошена війна – КІР!

Велика кількість хворих та летальні випадки від керованої інфекції! Чи це можливо в вік сучасної медицини?
Виявляється так. Чи є у нас зброя? Є. Вакцини, ефективність яких доведена дослідженнями та практичним
використанням. Але, як будь яка ефективна та добре вивчена зброя, вона викликає побоювання та ризики самої
хвороби здаються незначущими.

Чи мають змогу медики виправити ситуацію? Так. Частково. Спілкуючись, консультуючи, висвітлюючи небезпеку
цієї інфекції, відповідаючи на численні питання щодо самої вакцини та процесу вакцинації загалом.

Для покращення  ефективності консультування підбірка інформаційних матеріалів.

Нагадуємо можливі канали донесення інформації:

-          Виступи у ЗМІ ( керівники медичних закладів, лікарі, представники громадських організацій, батьки, які
підтримують вакцинацію)

-          Тренінги з медиками ( сімейні лікарі, педіатри, лікарі стаціонара, вузьки специалісти)

-          Публікації на сторінках соціальних мереж ( Сторінки закладів, медичні та бітьківські групи, особисті сторінки
лікарів)

-          Відео демонстрації на екранах у закладах ( при наявності) – медичні заклади, ЦПМСД, школи, учбові
заклади.

-          Друковані інформаційні матеріали  - медичні заклади, ЦПМСД, школи, учбові заклади.

-          Зустрічі з батьками

-          Залучення представників релегійних орагнізацій до обговорення проблеми та донесення інофрмації до іх
прихожан

♦ Керовані інфекції. Кір

https://www.youtube.com/watch?v=lofbEwSI0EQ

 

 

♦ Кір. Чек-листи

https://healthcenter.od.ua/%D0%BA%D1%96%D1%80-2/

 

 

♦ Кір

https://phc.org.ua/pages/diseases/other_social_diseases/measles?
fbclid=IwAR0n1k7Bp9gkzkcC15qGeTkod8PusrejDGIU0bm5zGUswznmbHbs1YOMoWs

 

 

♦ Всё о КОРИ в вопросах (В) и ответах (О)

https://www.facebook.com/oblzdravOD/posts/558254481183397?__tn__=K-R
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♦ Якщо дитина контактувала з хворим на кір

http://moz.gov.ua/uploads/0/3756-kir_infographics_a4_for_bw_print_1.pdf?fbclid=IwAR0PJJHGridB

 

 

 

♦ Как уберечься от кори: все о вакцинации

https://24tv.ua/ru/kak_uberechsja_ot_kori_vse_o_vakcinacii_n1059907?fbclid=IwAR1pYrb9X6NmK64AzH4FizaFRKpt9U-
VEDPuZNiy7ESMBXFSLuR_ShXsFAo

 

 

♦ Перший випадок смерті від ускладнення кору за 37 років зафіксовано на Рівненщині

https://www.facebook.com/uarivnetv/videos/586776251775808/

 

 

♦ З початку року в Україні захворіли на кір вже понад 2 тисячі людей, одна дитина померла

https://www.youtube.com/watch?v=1Cl99MiCSAw

 

 

♦ Стаття та інфографіка

http://moz.gov.ua/article/health/spalah-koru-v-ukraini-scho-treba-znati-pro-hvorobu-i-jak-zahistiti-sebe

 

 

♦ Матеріали CDC

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/mmr.html?fbclid=IwAR2wyVE-6-
xU8Ub8Gw3R52RWNKjQbYDYXt4v6G49MLC26BqtXx_aYqy4e8k

 

 

♦ Эпидемиология и профилактика заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин (CDC)

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html?
fbclid=IwAR0POJstAdPBF1di6zO2czg3IWS5zPp2Qyy5jLk6oQo72pbM8qztIHulnRE

 

 

♦ Інформаційні матеріали щодо кору ( російською мовою)

https://biomolecula.ru/articles/kor-voina-s-detskoi-chumoi-prodolzhaetsia?
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♦ Measles: It Isn’t Just a Little Rash Infographic

https://www.cdc.gov/measles/parent-infographic.html

 

 

♦ Measles

https://kidshealth.org/en/parents/measles.html

 

 

#БутиЗдоровим

#ЦентрЗдоровяТаКомунікацій
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