
Самостійна робота № 4 

2.год. 

Розділ 1. Основи медичних знань і допомоги 

Тема 1.9. Інфекційні захворювання. Профілактика інфекційних 

захворювань 

Тема: Поняття про інфекційні захворювання. Збудники інфекційних 

захворювань, їх характеристика. Умови поширення інфекції: джерело 

інфекції, шляхи перенесення збудників, об’єкти зараження. Поняття про 

епідемію і пандемію. Механізм (шляхи) передачі інфекції, інкубаційний 

період. Імунітет та його форми. Характеристика вродженого (природного), 

набутого і штучного імунітету. Профілактика інфекційних захворювань. 

Профілактичні щеплення (вакцинація) та методи їх виконання. Запобіжне 

лікування (екстрена профілактика) комплексними препаратами з 

антибіотиків. Особиста профілактика інфекційних захворювань під час 

перебування у колективах та при контакті з інфекційними хворими. Основні 

інфекційні захворювання дихальних шляхів, місця локалізації їх збудників, 

шляхи передачі інфекції. Особливості потрапляння та місця локалізації 

кишкових інфекцій в організмі людини. Кров’яні інфекції, місця локалізації в 

організмі, шляхи і способи поширення. Інфекції зовнішнього покрову, місця 

локалізації в організмі, контактні шляхи передачі інфекції. 

Мета: Ознайомитись з поняттями про інфекційні захворювання, про 

вроджений (природний), набутий і штучний імунітет, про епідемію і 

пандемію. Розглянути умови поширення інфекції: джерело інфекції, шляхи 

перенесення збудників, об’єкти зараження. Про профілактику інфекційних 

захворювань, про профілактичні щеплення (вакцинацію) та методи їх 

виконання. З’ясувати основні інфекційні захворювання дихальних шляхів, 

кров’яні інфекції місця локалізації їх збудників, шляхи передачі інфекції, 

інфекції зовнішнього покрову, місця локалізації в організмі, контактні шляхи 

передачі інфекції.  

Розвиваюча: розвиток навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом.  

Виховна: виховання мотивів навчання.  

Тип заняття: Самостійне вивчення матеріалу. 

Методи навчання: робота з літературою, робота в мережі Інтернет. 

Література: 

Бахтін А.М.- підручник «Захист Вітчизни» Ліра (2012 р.); 

Коденко Я.В.-Основи медичних знань: Навч. посібник для 10-11 кл.-К: Арт- 

Освіта, 2004. 



Гудима А.А.,Пашко К.О.,Герасимів І.М.,Фука М.М. Захист Вітчизни: 

Підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів - Тернопіль: 

Астон, -280 с.  2011р.  

М.М.Бака, Квашньов Ю.О. та інші. За редакцією Ю.О. Квашньова. 

Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх закладів-К:Вежа, 2006-448с 

Міненко М.І. Захист Вітчизни (основи медичних знань) підручник для 10 кл. 

загальноосвітніх навчальних закладів рівень стандарту 2010р. 

Мережа ресурсів Інтернет. 

Вид контролю: Письмове опитування.  

Після вивчення цієї теми студенти повинні знати і розуміти: 

 Що розуміють під поняттями інфекційні захворювання, вроджений 

(природний), набутий і штучний імунітет, про епідемію і пандемію.? 

 Збудники інфекційних захворювань, їх характеристика. 

 Профілактика інфекційних захворювань? 

 Механізми (шляхи) передачі інфекції. 

 В чому полягає особиста профілактика інфекційних захворювань під час 

перебування у колективах та при контакті з інфекційними хворими? 

 Знати основні інфекційні захворювання дихальних шляхів, кров’яні 

інфекції місця локалізації їх збудників, шляхи передачі інфекції, інфекції 

зовнішнього покрову, місця локалізації в організмі, контактні шляхи 

передачі інфекції. 

План вивчення. 

1.Прочитати текст. 

2.З’ясувати основні питання тексту. 

3.Засвоїти прочитане та підготувати короткі доповіді. 

4.Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання матеріалу. 

Методичні вказівки : При вивченні теми ви повинні опрацювати матеріал та 

підготувати короткі доповіді. Вивчаючи тему необхідно працювати і з 

підручниками, і з теоретичним матеріалом що подається далі та працювати в 

мережі Інтернет. Вивчити основні поняття ,які подані в теоретичному 

матеріалі поданому нижче. Вміти відповідати на питання плану. Дайте 

відповіді на питання для самоперевірки. 

Ознайомтесь з матеріалом         

Коденко Я.В.-Основи медичних знань: Навч. посібник для 10-11 кл.-К: Арт- 

Освіта, 2004.           

М.М.Бака, Квашньов Ю.О. та інші. За редакцією Ю.О. Квашньова. 

Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх закладів-К:Вежа, 2006-448с. с. 392-

399,409-410 

Бахтін А.М.- підручник «Захист Вітчизни» Ліра (2012 р.);с. 392-395,409 



Гудима А.А.,Пашко К.О.,Герасимів І.М.,Фука М.М. Захист Вітчизни: 

Підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів- Тернопіль: 

Астон, -280 с.  2011р. с. 202-211, 213-214 

Міненко М.І. Захист Вітчизни (основи медичних знань) підручник для 10 кл. 

загальноосвітніх навчальних закладів рівень стандарту 2010р. 

Мережа ресурсів Інтернет. 

 

Запамятайте: 

Інфекційні захворювання — це захворювання, що спричинюються живим 

збудником, мають здатність передаватися від хворої людини до здорової, 

викликаючи епідемії. Такими збудниками, як правило, є мікроорганізми — 

організми, котрих не можна побачити неозброєним оком, а тільки за 

допомогою більш-менш сильних мікроскопів. 

Патогенними мікроорганізмами, тобто такими, що спричинюють 

захворювання, можуть бути: 

• бактерії (холера, сепсис, туберкульоз); 

• віруси (грип, гепатит, ВІЛ); 

• гриби (мікози шкіри); 

• найпростіші тварини (дизентерія, малярія). 

Всі інфекційні захворювання, залежно від локалізації збудника в організмі, 

можна умовно поділити на чотири основні групи. 

1. Інфекції дихальних шляхів. До них належать дифтерія, коклюш, кір, 

туберкульоз, натуральна віспа, грип, ангіна. Шлях передачі — повітряно-

крапельний. 

2. Кишкові інфекції. До цієї групи належать дизентерія, черевний тиф, 

вірусний гепатит, поліомієліт, холера. Шлях передачі — через шлунково-

кишковий тракт. 

4. Інфекції кровоносної системи. Це можуть бути малярія, висипний тиф, 

кліщовий енцефаліт, чума, туляримія. Всі ці інфекції, як правило, 

передаються через укуси тварин і звуться трансмісивними. 

5. Інфекції поверхневих шкірних покривів і слизових оболонок. До них 

належать трахома, короста, сибірка, правець. Передаються вони контактним 

шляхом. 

Перебіг будь-яких інфекційних захворювань поділяють на кілька періодів. 

I. Інкубаційний. Це час з моменту потрапляння збудника в організм 

людини до початку розвитку перших симптомів захворювання. В цей час 

збудник прихований в організмі і виявити його можна тільки за допомогою 

лабораторних обстежень. Тривалість цього періоду неоднакова для різних 

збудників і може бути від кількох годин чи днів, як, наприклад, грип, 

малярія, дизентерія, до кількох місяців і навіть років (СНІД). 

II. Продромальний. Цей період триває від кількох годин до кількох днів, 

тобто від появи перших ознак захворювання до розвитку типових симптомів, 

характерних для кожного виду збудника. В цей період хворі відчувають 



загальну слабкість, головний біль, біль у суглобах, скаржаться на відсутність 

апетиту. Починає підвищуватися температура. 

III. Розвиток хвороби. Може тривати кілька днів чи тижнів. Проявляються і 

посилюються симптоми, характерні для окремої хвороби. Температура тіла 

висока, сильний головний біль, спостерігаються зміни у внутрішніх органах, 

змінюється формула крові, можлива поява сипу на шкірі тощо. Цей період 

найнебезпечніший для хворого і оточуючих, оскільки кількість збудника в 

організмі досягає максимуму. 

IV. Згасання хвороби. Відбувається по-різному. Може закінчитися повним 

одужанням або перейти у хронічну форму. У деяких випадках настає смерть. 

Всім інфекційним захворюванням властива циклічність, крім того, збудники 

особливо небезпечних захворювань характеризуються високою мінливістю і 

стійкістю в навколишньому середовищі. 

Епідемія — масове розповсюдження захворювань, пов'язаних з поширенням 

одного виду збудника. Якщо епідемія охоплює кілька країн або цілий 

континент, її звуть пандемією. 

Епідемія розвивається тільки за умови наявності трьох факторів: 

• джерела інфекції; 

• механізму передачі збудника; 

• людей, які піддаються захворюванням. 

Отже, з метою профілактики інфекцій необхідно впливати на всі три 

фактори одночасно. Лише тоді боротьба із захворюваннями буде 

ефективною.  

Карантин — це комплекс режимних, адміністративних і санітарно-

епідеміологічних заходів, спрямованих на попередження поширення хвороб і 

ліквідацію осередку зараження. Карантин передбачає озброєну охорону 

останнього, заборону переміщення за межі карантинної зони осіб та груп 

людей, які не пройшли тимчасової ізоляції і медичного обстеження, вивозу із 

зони карантину будь-яких речей без попереднього знезараження, а також 

проїзду транспорту через осередок зараження. Під час карантину 

обмежуються контакти серед населення, на підприємствах та установах 

вводиться спеціальний режим праці.  

Імунітет — несприятливість організмів до інфекційних агентів, яким 

властива генетична гетерогенність.  

Розрізняють також спадковий і набутий імунітет. Механізм дії спадкового 

імунітету проти інфекційних захворювань ґрунтується на відсутності в 

клітинах організму рецепторів, субстратів, необхідних збуднику для 

проникнення всередину клітини, наявності речовин, що блокують 

репродукцію патогенних агентів, здатності синтезувати різні інгібітори у 

відповідь на проникнення хвороботворних мікроорганізмів. Так, завдяки 

синтезу в організмі неспецифічного імунного білка інтерферону людина 

несхильна до багатьох хвороб, на які хворіють тварини (куряча холера, чума 

великої рогатої худоби тощо). 

Набутий імунітет — це імунітет, що набутий індивідуально впродовж 

життя людини. Розрізняють кілька видів набутого імунітету (див. схему ): 



 

 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що розуміють під поняттям «інфекційні захворювання»? 

2. Які групи організмів можуть спричинити інфекційні захворювання? 

3. Що являє собою вірус? Які хвороби, що їх спричиняють віруси, ви 

знаєте? 

4. Які захворювання спричиняють гриби? 

5. Які періоди перебігу інфекційних захворювань вам відомі? 

6. Що таке інкубаційний період? 

7. Що називають епідемією, пандемією? 

8. Яким чином збудники інфекційних захворювань потрапляють в 

організм людини? 

9. Які профілактичні заходи впроваджуються щодо запобігання 

поширенню інфекційних захворювань? 

10. Як впроваджуються карантин? 

11. У чому полягає зміст заходів дезінфекції, дезінсекції, дератизації? 

12. Що таке імунітет і які форми імунітету існують? 

13. Що являє собою СНІД, у чому його небезпека і як запобігти його? 

14. У чому соціальна небезпека туберкульозу? 


