
Посилання на інформаційні матеріали щодо кору

У зв’язку із погіршенням ситуації щодо захворюваності на кір надаємо посилання на інформаційні матеріали щодо
кору:

 

https://www.youtube.com/watch?v=paiH6niEpH4

Щеплення проти кору: що потрібно знати про вакцину

 

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

Історії ТСН. Щеплення від міфів: 32 тисячі українців захворіли на кір за 2 роки

 

https://www.youtube.com/watch?v=ubNw1FnwRjE

Прививки против кори

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRC0MyPqCjo

З початку року щеплення від кору зробили близько семи тисяч дітей в Одеській області

 

https://www.youtube.com/watch?v=awlHzf9HLSQ

Корь - Школа доктора Комаровского

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ke4j2S1m3ho

Нужно ли делать прививки от кори

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgJVNPsqmr8

Обязательная вакцинация – ответ на вспышку кори в Италии | Истории из Европы

 

https://www.youtube.com/watch?v=3zCzeUHIyPA

ВОЗ: Корь – основная причина смертности у детей

 

https://www.youtube.com/watch?v=4_i3RMjs-d4

Кір атакує: кількість недужих зростає щотижня

 

https://www.youtube.com/watch?v=U1knvPOLR2A

Вспышка кори: как уберечься от болезни
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https://www.youtube.com/watch?v=8sbbvir_FWg

Корь в Украине: вакцинация для детей, беременных, взрослых

 

https://www.youtube.com/watch?v=7uGK2u5Yns8

Мифы и правда о вакцинации - медицинский эксперт детского фонда ООН ЮНИСЕФ

 

http://moz.gov.ua/article/health/jak-reguljujut-pitannja-vakcinacii-u-riznih-krainah-svitu

Як регулюють питання вакцинації у різних країнах світу

 

http://moz.gov.ua/article/news/zahvorjuvanist-na-kir-v-ukraini-nadali-zrostae-u-regionah-dostatno-vakcin-schobi-zupiniti-
poshirennja-infekcii

Захворюваність на кір в Україні надалі зростає. У регіонах достатньо вакцин, щоби зупинити поширення інфекції

 

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

Спалах кору в Україні: що треба знати про хворобу і як захистити себе

 

http://moz.gov.ua/uploads/0/3756-kir_infographics_a4_for_bw_print_1.pdf

Якщо дитина контактувала з хворим на кір

 

http://moz.gov.ua/article/news/jak-zupiniti-spalah-koru-v-ukraini

Як зупинити спалах кору в Україні

 

https://phc.org.ua/news/show/zahvoryuvanist-na-kir-prodovzhuje-zrostati-moz-ukrajini-zaklikaje-terminovo-vakcinuvatisya-
shchob-zahistitis-vid-virusu

Захворюваність на кір продовжує зростати. МОЗ України закликає терміново вакцинуватися, щоб захиститись від
вірусу

 

http://moz.gov.ua/article/immunization/kalendar-profilaktichnih-scheplen

Календар профілактичних щеплень

 

 

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/252394685443024/

Генеральний директор ЦГЗ Володимир Курпіта - про причини зростання захворюваності на кір і зокрема -
смертності від ускладнень кору, показники охоплення вакцинацією і заходи профілактики кору.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ghRID1yYdgw
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Чому кір небезпечний Цікава наука Measles Explained Vaccinate or Not Kurzgesagt

 

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

Мифы и правда о вакцинации - медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)

 

https://www.facebook.com/ulanasuprun/videos/2023758934575330/

Як діє вірус кору (анг.)

 Просимо ознайомитися з матеріалами, розміщеними за вищевказаними посиланнями, посилити пильність та
спрямувати свої дії на профілактику захворювань на кір.
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