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Внутрішньолікарняна інфекція (ВЛІ) за визначенням ВООЗ - це будь-яке 

інфекційне мікробне захворювання, яке розвивається у пацієнта в результаті його 

звернення до лікарні за медичною допомогою або перебування в ній, а також 

будь-яке інфекційне захворювання співробітника лікарні, що мало розвиток 

внаслідок його роботи в даному закладі, незалежно від часу появи симптомів 

(після або під час перебування в лікарні).  

Актуальність проблеми внутрішньолікарняних інфекцій. Медична 

допомога не повинна шкодити пацієнтам. Між тим, кожен рік у всьому світі через 

небезпечне надання медичної допомоги завдають шкоду мільйонам життів 

пацієнтів. За оцінками ВООЗ, в країнах з високим рівнем доходу під час надання 

стаціонарної допомоги кожен десятий хворий зазнає шкоди. Загалом у світі 

чотири з десяти пацієнтів мають негативні наслідки первинної та амбулаторної 

медичної допомоги. Найбільш небезпечні помилки у діагностиці, а також 



призначенні та використанні лікарських засобів. Питання внутрішньолікарняних 

інфекцій (ВЛІ) є суттєвою проблемою охорони здоров'я не тільки у медичному, а 

й у соціально-економічному аспектах для більшості країн всесвіту. Україна також 

не є виключенням. В країні щорічно реєструється близько 4-5 тисяч випадків ВЛІ: 

з них майже 50 % - ускладнення після хірургічних операцій; 40 % - гнійно-

септичні інфекції серед немовлят та породіль; 10 % - інфекції органів сечостатевої 

системи.  

Відповідно вибіркових досліджень, які проведені за єдиною методикою під 

керівництвом ВООЗ у 14 країнах, на внутрішньолікарняну інфекцію хворіють у 

середньому 8 % пацієнтів, госпіталізованих до лікарень, і залежно від країни, де 

проводились дослідження, ці показники коливають від 5 % до 14 %. У Німеччині 

частота ВЛІ серед пацієнтів, варіювала від 3,6 % до 6,3 %, в Іспанії - від 3,9 %, у 

Франції вона складала в середньому 6,7 %, у Норвегії - 6,3 %. Загалом, у країнах 

Європи частота розвитку ВЛІ складає більше ніж 7 %, у США ВЛІ діагностуються 

у 5,7 % пацієнтів. У країнах ЄС щорічно реєструється близько 4,5 млн випадків 

ВЛІ та майже 37 тис. летальних випадків. Кількість випадків ВЛІ, що 

реєструються в Україні за рік свідчать про їх необ'єктивну реєстрацію у 

вітчизняних лікувально-профілактичних закладах. Згідно з даними вітчизняних 

дослідників в Україні ВЛІ реєструються на рівні 2 %, а летальність при них 

коливається в межах 3,5-60 % залежно від нозологічних форм. 

Найбільш поширеними ВЛІ є: стафілококові та стрептококові інфекції,  ВІЛ-

інфекція, вірусні гепатити з парентеральним механізмом передачі, герпес- та 

папілома вірусні інфекції, кандидози, сифіліс, туберкульоз та інші.  

Питання інфекційного контролю потребує розробки якісних комплексних 

програм, які сприяють суворому виконанню стандартів якості надання медичної 

допомоги в клінічну практику закладів охорони здоров’я. 

Впровадження сучасних методів клінічної лабораторної діагностики та 

систематичного моніторингу збудників внутрішньолікарняних інфекцій, 



удосконалення якості та ефективності дезінфекційних та стерилізаційних заходів, 

розрахування стратегії та тактики використання антибіотиків і хіміотерапевтичних 

препаратів, дотримання основних принципів госпітальної гігієни, реалізація та 

оптимізація принципів профілактики внутрішньолікарняних інфекцій серед 

медичного персоналу, оцінка соціальної та економічної ефективності заходів з 

профілактики внутрішньолікарняних інфекцій дають можливість провести 

розрахунок «стандартних» величин економічного збитку, який наносить один 

випадок ВЛІ. Збиток, пов'язаний з внутрішньолікарняною захворюваністю, 

складається з подовження часу перебування хворих у стаціонарі, зростання 

летальності, а також суто матеріальних втрат. У США економічний збиток, 

пов'язаний з внутрішньолікарняними інфекціями, оцінюється в 4,5-5 млрд доларів 

щорічно.  

В основі розв’язання проблеми боротьби з інфекційними захворюваннями в 

закладах охорони здоров’я повинно бути здійснено чітке розподілення функцій 

спеціалістів різних підрозділів лікувально-профілактичних закладів, регламентація 

їх відношень. 

Аналіз структури захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції. При 

аналізі структури захворюваності в країнах СНД, госпітальні інфекції 

сечовивідних шляхів складають лише соті частки відсотка від усієї захворюваності 

на ВЛІ, тоді як у країнах Європи і Північної Америки - 35 – 40 %. Інфекції нижніх 

дихальних шляхів (ІНДШ) у загальній структурі ВЛІ в країнах СНД взагалі не 

реєструють, тоді як у розвинених країнах їхня частка складає 10-20 % випадків від 

загальної кількості ВЛІ, а серед пацієнтів реанімаційних відділень - 20-45 %. 

Інфікування хірургічних ран (ІХР) у цих країнах сягає 10-20 % від всіх випадків 

ВЛІ, що складає серйозну медичну та соціальну проблему. Рівні ІХР залежать від 

типу проведеної процедури й стану пацієнта. До 10 % в загальній структурі ВЛІ у 

всесвіті становлять інфекції шкіри та м'яких тканин, які найбільш розповсюджені 

серед людей похилого віку. Інфекції кровотоку розвиваються рідше - приблизно в 



5 % випадків, але за своїми тяжкими медичними наслідками є вкрай важливою 

проблемою серед інших ВЛІ. 

Захворюваність медичного персоналу на ВЛІ перевищує професійну 

захворюваність у багатьох провідних галузях промисловості. Великий ризик 

зараження через кров: відомо, що при контакті з кров'ю може бути передано 

збудників більше 30 інфекцій. Найчастіше у медичного персоналу реєструються 

професійні захворювання на гепатити В, С та інші гепатити з парентеральним 

шляхом передачі інфекції. Згідно даним ВООЗ, у світі від гепатиту В щодня 

вмирає один медичний працівник. Особливо високі показники захворюваності 

вірусним гепатитом В у професійних групах, які мають справу з кров'ю хворих. 

Так, серед лікарів хірургів захворюваність на гепатит В у 13 разів, а серед 

медичного персоналу реанімаційних відділень - у 6 разів вища, ніж серед всього 

населення. 

У світі відомо понад 100 випадків зараження медичного персоналу ВІЛ під час 

виконання професійної діяльності. Зареєстровані випадки зараження медичних 

працівників ВІЛ також і в Україні.  

Актуальною залишається проблема високого рівня професійного захворювання 

медичних працівників на туберкульоз органів дихання. В останні роки в країнах 

СНД захворюваність у диспансерах у 8-10 разів вища, ніж серед інших груп 

населення. У відділеннях гнійної хірургії понад 50 % медичного персоналу 

протягом року занедужують різними гнійно-запальними інфекціями. 

Шляхи передачі ВЛІ та основні збудники. Внутрішньолікарняні інфекції 

реєструють найчастіше як спорадичні випадки. Збудники ВЛІ можуть 

передаватися різними шляхами: повітряно-крапельним, повітряно-пиловим, 

аліментарним, контактним, а також трансфузійно, трансплацентарно. 

Етіологічним фактором внутрішньолікарняної інфекції може бути будь-який 

патогенний або умовно-патогенний мікроорганізм. Основними збудниками 

внутрішньолікарняних інфекції серед бактерій є стафілококи, стрептококи, 



пневмококи, грамнегативні ентеробактерії, синьогнійна паличка та анаероби. 

Провідне місце займають бактерії роду стафілококів (до 60 % всіх випадків 

внутрішньолікарняних інфекцій). Вірусні захворювання викликають збудники 

гепатитів (здебільшого В і С), грипу та інших ГРВІ, ротавіруси, вірус герпесу, 

цитомегаловірус, папиломавірус. Серед найпростіших найчастішими 

етіологічними факторами ВЛІ є пневмоцисти, а серед грибів – представники родів 

Сапdida та Аsреrgillus. 

Методи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. Існують 

неспецифічні та специфічні методи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. 

До неспецифічних методів профілактики відносяться архітектурно-планувальні 

заходи, які попереджують розповсюдження внутрішньолікарняних інфекцій та 

включають ізоляцію лікарняних секцій і палат, раціональне розташування 

відділень по поверхах, дотримання потоків хворих і персоналу, зонування 

території тощо. 

Санітарно-протиепідемічні заходи складаються з виявлення хворих та носіїв 

серед пацієнтів і персоналу, візуальний контроль санітарного стану та дотримання 

режиму, лабораторний контроль за станом довкілля закладів охорони здоров’я та 

санітарно-освітньої роботи серед персоналу і пацієнтів. 

Дезінфекція та стерилізація. Важливе значення у справі профілактики 

госпітальних інфекцій належить дезінфекції та стерилізації, що є комплексом 

заходів спрямованих на знищення збудників інфекційних хвороб та створення 

умов безпечності у лікарняному просторі. Вкрай є необхідною ротація 

дезінфектантів, які використовуються у лікарнях з різними групами активно 

діючих речовин.  

З метою оцінки якості та повноти проведення заходів щодо боротьби з 

внутрішньолікарняними інфекціями планово виконують дослідження (моніторинг) 

на бактеріальне забруднення повітря лікарняних приміщень, стерильність 

перев'язувального матеріалу та хірургічних інструментів, дослідження санітарно-



гігієнічних змивів з рук медичного персоналу, спецодягу медпрацівників, 

апаратури, обладнання та меблів, предметів постійного вжитку на наявність та 

ступінь забруднення кишковою паличкою та іншими санітарно-показовими 

мікроорганізмами, а також дослідження внутрішньолікарняної мікрофлори на 

визначення чутливості до антибіотиків та дезінфекційних засобів. 

Епідеміологічні особливості внутрішньолікарняних інфекцій: 

- декілька джерел інфекції, в першу чергу це хворі у відділеннях гнійної 

хірургії, політравми, гінекологічних, опікових, урологічних, туберкульозних 

стаціонарах; в другу чергу це носії збудників гострих кишкових інфекцій серед 

медичного персоналу стаціонарів різних типів і інфекцій верхніх дихальних 

шляхів; 

- перевага екзогенних заражень у багатьох закладах охорони здоров’я при 

важливій ролі ендогенного виникнення інфекції в онкологічних, гематологічних 

стаціонарах, відділеннях для ВІЛ-інфікованих та стаціонарах інших типів; 

- в лікувально-профілактичних установах мають місце природні механізми 

передачі інфекції та артифіційні механізми, які штучно створені медициною, 

пов'язані, найчастіше, з інвазивними діагностичними і лікувальними процедурами; 

- наявність контингентів хворих і факторів ризику, характерних для стаціонарів 

різних типів. 

У теперішній час з метою підвищення ефективності аналізу епідеміологічних 

особливостей нозокоміальних інфекцій й оцінки стійкості мікроорганізмів до 

антибіотиків використовують комп'ютерні технології. Суттєво змінилася система 

госпітальної гігієни, а також організація проведення профілактичних і 

протиепідемічних заходів.  

Проведена клопітка робота зі зміною співвідношення долікарняної і 

госпітальної допомоги, зменшення кількості госпіталізацій і, головне, тривалості 

перебування хворих у стаціонарі. 



Для запобігання артифіційної передачі ВЛІ є необхідним в розумних межах 

зменшити об’єми інвазійних діагностичних і лікувальних процедур. За даними 

ВООЗ 30 % випадків інвазійних процедур є не обґрунтованими. Важливу роль у 

зниженні захворюваності ВЛІ мають профілактичні санітарно-гігієнічні заходи, 

використання ефективних засобів дезінфекції і стерилізації нового покоління. 

До системи заходів боротьби з ВЛІ і профілактики зараження медичного 

персоналу відноситься специфічна профілактика, а саме, вакцинація як 

стратегічний напрямок в боротьбі з гепатитом В, дифтерією і правцем. Роблячи 

щеплення проти гепатиту В, ми одночасно забезпечуємо захист і від гепатиту D.  

Одним з напрямків профілактики ВЛІ у медичного персоналу є попередження 

артифіційних заражень. Серед таких мір є обов’язковим неухильне виконання 

правил індивідуального захисту. В аварійних надзвичайних ситуаціях, коли існує 

реальна небезпека інфікування пацієнтів та медичного персоналу ЗОЗ, показане 

проведення екстрених профілактичних заходів. Ще один із заходів це доведення 

до належного рівня диспансерне обстеження персоналу і створення бази даних 

про захворюваність і проведені лікувальні заходи. 

Таким чином, у боротьбі з ВЛІ досягнуті деякі успіхи. Між тим, не можна не 

звернути увагу на існуючі суттєві недоліки. Незважаючи на введення реєстрації 

ВЛІ ще в 1990 р., система обліку ВЛІ дотепер не є досконалою. Стан 

мікробіологічної служби знаходиться на незадовільному рівні. В більшості 

закладів охорони здоров’я матеріально технічне оснащення  бактеріологічних 

лабораторій і рівень професійної підготовки клінічних мікробіологів не 

відповідають сучасним вимогам. Найважливішим є розробка політики 

раціонального застосування антибіотиків для профілактики і лікування  пацієнтів. 

Важливо розробити  методи оцінки економічної ефективності заходів щодо 

профілактики ВЛІ. Сьогодні в умовах реформування охорони здоров'я та дефіциту 

матеріальних ресурсів економічний аналіз має особливе значення. Оскільки 

ефективність заходів щодо профілактики ВЛІ значною мірою залежить від 



підготовленості медичного персоналу, необхідно більше уваги приділяти 

навчанню фахівців різного профілю питанням профілактики ВЛІ.  

Фактори росту внутрішньолікарняних інфекцій: 

1. Організація та будування великих лікарняних комплексів з: 

- великою щільністю хворих, які представлені переважно ослабленими 

контингентами і медичним персоналом, що постійно і тісно спілкується з 

пацієнтами; 

- інтенсивними міграційними процесами, замкнутістю навколишнього 

середовища (палати для хворих, кабінети для діагностики і лікувальних 

процедур), своєрідністю мікробіологічної характеристики (циркуляція ряду 

штамів умовно-патогенних мікроорганізмів). 

2. Утворення штучного артифіційного механізму передачі збудника інфекцій, 

пов'язаного з інвазивними втручаннями, медичними процедурами, 

використанням медичної апаратури, лікувальними, діагностичними 

обстеженнями. 

3. Підсилення природних механізмів передачі збудників інфекційних хвороб, 

особливо повітряно-краплинного і контактно-побутового, в умовах тісного 

контакту хворих та медичного персоналу в ЗОЗ. 

4. Наявність постійної великої кількості джерел збудників у вигляді пацієнтів, що 

надходять до лікарні з не діагностованими інфекційними хворобами; особи, у 

яких ВЛІ нашаровується на основне захворювання в стаціонарі, і медичного 

персоналу (носії, хворі зі стертими формами інфекції). 

5. Іноді безконтрольне використання антибіотиків, не завжди продумана стратегія 

і тактика застосування антибіотиків і хіміопрепаратів для лікування і 

профілактики захворювань сприяє появі антибіотикорезистентних штамів.  

6. Формування госпітальних штамів, що характеризуються множинною 

резистентністю, які мають селективні переваги, високою стійкістю стосовно 

факторів довкілля, а саме УФО, висушування, дія дезінфікуючих засобів. 



Внутрішньолікарняні штами найчастіше представлені золотистим та 

епідермальним стафілококами, синьогнійною паличкою, вульгарним протеєм, 

клебсієлою, ентеробактером, рядом сероварів ешерихій та сальмонел тощо. 

7. Збільшення контингенту ризику – пацієнтів, що вихожуються і виліковуються 

завдяки досягненням сучасної медицини. У минулому ці особи вважалися 

приреченими. 

8. Зростання частки пацієнтів, що знаходяться на «двох полюсах життя», де стан 

неспецифічних захисних сил організму пригнічений. Збільшення числа 

пацієнтів похилого віку, відображає зміну вікової структури населення, 

збільшення тривалості життя. Наявність у стаціонарах великої кількості дітей 

раннього віку пов'язано зі зниженням неспецифічних сил організму матері та з 

недосконалістю імунітету у немовлят, особливо у недоношених дітей, 

новонароджених з вадами фізичного і психічного розвитку, що рідко виживали 

в минулому. 

9. Зниження неспецифічних захисних сил організму у населення земної кулі в 

цілому в силу його еволюційної непідготовленості до умов життя, що швидко 

змінюються, у зв'язку з бурхливим науково-технічним прогресом і його 

тіньовими сторонами – забрудненням довкілля, екологічною кризою, зміною 

умов життя населення (гіподинамія, стрес, несприятливий вплив на організм 

шуму, вібрації, магнітних полів тощо).  

10. Широке використання складної сучасної медичної техніки для діагностики і 

лікування, що вимагає специфічних методів дезінфекції та стерилізації. Саме 

неуміле використання медичних приладів і апаратури часто приводить до 

травмування слизових оболонок і шкіряних покривів, формуючи «ворота» для 

потрапляння в організм збудників госпітальних інфекцій. 

11. Наявність помилкового психологічного настрою частини клініцистів, які 

розглядають більшість ВЛІ (пневмонія, пієлонефрит, запальні захворювання 

шкіри, підшкірної клітковини тощо) як неінфекційну патологію та несвоєчасно 



здійснюють або взагалі не проводять необхідні профілактичні й протиепідемічні 

заходи. 

Джерела внутрішньолікарняних інфекцій: 

- хворі, що знаходяться на стаціонарному чи амбулаторному лікуванні; 

- матері, що знаходяться в акушерських стаціонарах і відділеннях для дітей 

раннього віку; 

- медичний персонал (лікарі, фельдшери, акушери, медсестри, санітарки); 

- відвідувачі (родичі, друзі хворих); 

- студенти-медики. 

Всі перераховані категорії осіб виступають в ролі джерела ВЛІ, за умови, що 

вони: 

- хворі гострою чи стертою формою інфекційного захворювання, включаючи 

ранову інфекцію; 

- носії (гострі і хронічні) різних видів патогенних і умовно-патогенних 

мікроорганізмів. 

Інфекційний контроль – основа створення безпечного лікарняного 

простору в медичних закладах. Головним напрямком дії системи охорони 

здоров’я є надання своєчасної якісної медичної допомоги й створення безпечного 

лікарняного простору. У період сьогодення для забезпечення епідемічної 

біобезпеки та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій застосовуються 

заходи інфекційного контролю.  

Підвищення якості медичної допомоги через упровадження в практику закладів 

охорони здоров’я системи інфекційного контролю доводить її успіх на досвіді 

великої кількості країн світу. Мета інфекційного контролю це зменшення рівня 

захворюваності, летальності й економічних збитків від госпітальних інфекцій. У 

лікарнях ця система покликана суттєво підвищити якість медичної допомоги й 

забезпечити захист здоров’я медичного персоналу.  



Інфекційний контроль (ІК) визначається як комплекс ефективних 

організаційних, профілактичних і протиепідемічних заходів, які спрямовані на 

попередження виникнення та розповсюдження внутрішньолікарняних інфекцій та 

базується на результатах епіддіагностики. У визначенні відображено відмінність 

стратегії боротьби з внутрішньолікарняними інфекціями на основі визнаної в 

багатьох країнах системи інфекційного контролю від діючої дотепер в Україні 

стратегії регулюючих заходів. Донедавна традиційні для України регулюючі 

заходи передбачали диктат зовнішніх організацій (нормативних документів), 

порівняння даних про випадки ВЛІ із зовнішніми стандартами, інспективний 

характер відносин з окремими ЗОЗ, покарання за недотримання стандартів. 

Впровадження системи інфекційного контролю переносить головний напрям 

боротьби з ВЛІ до кожного конкретного стаціонару, де за умов постійної роботи, 

яка спрямована на покращання та навчання принципам інфекційного контролю 

медперсонал сам ставить мету та визначає методи її досягнення, систематично 

збирає дані для внутрішньої оцінки стану стосовно госпітальних інфекцій, а 

недоліки розцінюються як вади впровадженої в цьому стаціонарі системи 

інфекційного контролю, а не конкретної особи. Такий підхід сприяє пошуку 

шляхів поліпшення епідситуації в кожному конкретному стаціонарі, відділенні та 

в країні в цілому.  

Впровадження системи інфекційного контролю несе за собою зміни в 

організаційній структурі ЗОЗ, а саме створення комісії інфекційного контролю 

(КІК), основним завдання комісії є координація заходів медичного персоналу 

лікарні з метою попередження виникнення внутрішньолікарняних інфекцій.  

Центральною фігурою у розробці та реалізації програм інфекційного контролю 

є госпітальний епідеміолог, головне завдання якого полягає в зборі та накопиченні 

достовірної інформації про кількість пацієнтів на гнійно-запальні захворювання та 

про особливості лікувально-діагностичного процесу з усіх відділень стаціонару, а 



також з бактеріологічної лабораторії – даних про мікроорганізми, що циркулюють 

у відділеннях стаціонару та їх антибіотикорезистентність.  

Невід’ємною частиною інфекційного контролю є мікробіологічний моніторинг з 

використанням аналітичної комп’ютерної програми WHONET. Результати 

моніторингу дають можливість раціонально призначати антибіотики не тільки 

після визначення чутливості мікроорганізму до препарату, який виділений з 

біоматеріалу конкретного пацієнта, але й на підставі моніторингу отриманих 

раніше результатів, що зменшує час вибору антимікробних препаратів і підвищує 

ефективність лікування хворих, сприяє стримуванню формування 

антибіотикорезистентності штамів мікроорганізмів, які циркулюють у лікарні.  

Госпітальний епідеміолог проводить аналіз отриманих даних, бере участь у 

розробці епідемічно безпечних алгоритмів, доводить результати аналізу до 

медпрацівників та діючої комісії з інфекційного контролю закладу охорони 

здоров’я. КІК на підставі отриманих даних приймає управлінські рішення.  

Таким чином, система інфекційного контролю не приймає суворих кроків 

(наказ, припис), а має клінічне спрямування і ставить мету поліпшення якості 

лікувального процесу.  

Програма інфекційного контролю включає:  

● організаційну структуру управління системою ІК;  

● епідеміологічний нагляд;  

● мікробіологічний моніторинг;  

● комплекс профілактичних і протиепідемічних заходів;  

● заходи, спрямовані на охорону здоров’я медперсоналу;  

● систему навчання медичного персоналу.  

В нашій країні досвід впровадження системи інфекційного контролю вкрай 

обмежений. Сьогодні важливим завданням є підготовка спеціалістів для роботи в 

системі інфекційного контролю, яка повинна забезпечити можливість оволодіння 

знаннями з основ інфекційного контролю відповідно до навчальних програм 



підготовки й підвищення кваліфікації фахівців згідно з міжнародними нормами та 

рівнями знань. Таким чином, ефективна профілактика та контроль за 

внутрішньолікарняними інфекціями потребують координації зусиль як на рівні 

закладів охорони здоров’я, так і на регіональному та національному рівнях.  

Ураховуючи вищенаведене, можна стверджувати, що в Україні назріла нагальна 

потреба в розробці національної програми інфекційного контролю, якою має бути 

передбачено комплекс загальних правил і вимог до організації інфекційного 

контролю в стаціонарах різного профілю в межах усієї країни. 

Епідемії та пандемії. Епідемія (грец. ἐπιδημία, від ἐπίδημος – поширений у 

народі) – масова захворюваність населення інфекційною хворобою, яка прогресує 

в часі та просторі в межах певного регіону і значно перевищує рівень, що 

реєструвався на даній території впродовж багатьох років.  

Виникнення епідемій пов’язують з соціальними та біологічними чинниками. 

Взаємодія біологічних чинників з інфікованим організмом призводить до 

виникнення захворювання, за несприятливих соціальних умов (військові 

конфлікти, зміни соціальних та економічних систем, масові міграції населення, 

неврожаї, порушення екологічної рівноваги та ін.) – до подальшого активного 

поширення захворюваності у популяції людей окремих регіонів з розвитком 

епідемії і навіть пандемії.  

Розвитку епідемії сприяють: 

 висока щільність населення; 

 мобільність населення (внутрішня і зовнішня міграція); 

 скупченість у публічних місцях; 

 порушення санітарного режиму праці і відпочинку; 

 недостатній рівень санітарної культури населення; 

 неможливість здійснення масової специфічної профілактики (відсутність 

або недостатність препаратів для масової імунізації тощо); 



 незадовільна організація клінічної, лабораторної та санітарно-

протиепідемічної допомоги населенню. 

Епідемія вимагає реакції на всіх рівнях: індивідуальному, місцевому, 

державному, глобальному. Універсальним принципом попередження і зменшення 

негативних наслідків епідемій є одночасне застосування профілактичних і 

лікувальних стратегій. 

Протидія епідемії потребує, насамперед, моніторингу за розвитком епідемічної 

ситуації. Законодавство визначає епідемічну ситуацію як показник епідемічного 

благополуччя території (об'єкта) у певний час, що характеризується рівнем 

і динамікою захворювання людей та іншими обставинами, які впливають на 

поширення інфекційних хвороб. 

В залежності від рівня поширення і рівня небезпеки, держави реагують на 

епідемії введенням протиепідемічних заходів: 

 карантин (від італ. quaranta — сорок) — адміністративні та медико-

санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо 

небезпечних інфекційних хвороб; 

 надзвичайна ситуація (НС) — порушення нормальних умов життя і 

діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою, 

епідемією, стихійним лихом тощо, які призвели або можуть призвести до 

людських і матеріальних втрат, а також до зараження багатьох людей і тварин; 

 надзвичайний стан — виняткова ситуація, коли під загрозою перебуває 

«життя нації». Надзвичайний стан має бути офіційно проголошений державою. 

Для всіх названих протиепідемічних заходів застосовують: 

 дезінфекційні заходи — знищення у середовищі життєдіяльності людини 

збудників інфекційних хвороб (дезінфекція) та їх переносників - комах 

(дезінсекція) і гризунів (дератизація); 

 ізоляцію — заходи, які виключають або мінімізують соціальні контакти; 



 обсервацію — посилене медичне спостереження у спеціалізованих закладах 

охорони здоров'я. 

 Для виникнення епідемії необхідним є цілий ряд передумов: 

 наявність активних джерел інфекції; 

 відсутність активного спротиву реалізації механізмів і шляхів передачі; 

 наявність переносників; 

 наявність сприйнятливого населення, 

 порушення санітарних правил, 

 недостатня профілактична робота органів охорони здоров'я тощо. 

При інтенсивній дії цих передумов і відбувається старт епідемії. 

Фактори, що уповільнюють передачу інфекції, зменшують розвиток епідемії: 

 мала заселеність місцевості; 

 відсутність природних вогнищ інфекцій, які передають комахи; 

 стабільність місцевого населення, невисокий рівень міграції; 

 високий рівень комунального благоустрою населених місць; 

 сприятливі житлові умови з відсутністю скупчення і вільне розміщення в 

оселях; 

 досить задовільні санітарні умови на виробництві; 

 високий рівень санітарної культури населення, у тому числі, працівників 

дитячих установ, підприємств харчової промисловості, громадського 

харчування і торгівлі продовольчими товарами; 

 можливість проведення якісної планової масової специфічної 

профілактики інфекційних хвороб; 

 високий рівень клінічного та лабораторного обслуговування населення; 

 добре організована і проведена гігієнічна, протиепідемічна робота серед 

населення (контроль санітарного стану, умов праці та побуту населення, 



комунальних, дитячих установ, громадського харчування, продажу 

харчових продуктів); 

 високий рівень обстеження та роботи в епідемічних осередках, ефективне 

виявлення та ізоляція носіїв інфекції, заходи проти занесення інфекцій з-

за кордону тощо. 

Місцеві епідемії. Окрім значних за рівнем поширення епідемій можуть 

відбуватися і місцеві, пов'язані зазвичай з надзвичайними причинами (аварії 

каналізаційної та водопровідної мережі, забруднення фекальними стоками 

відкритих водоймищ, які є джерелами питного водопостачання, спуск в 

громадські водойми не знезаражених стічних вод, занесення грізних інфекційних 

хвороб з-за меж району тощо). Місцеві епідемії за відповідних умов здатні 

поширитися далеко за межі території початкової появи. 

Сезонні епідемії характеризуються щорічним зростанням у певні місяці року 

рівня захворювань до максимуму з подальшим більш або менш повільним їх 

зниженням до рівня, що спостерігають у міжсезонний період. Яскравим 

прикладом цього є щорічні зимово-весняні епідемії ГРВІ та грипу. Періодичність 

сезонних епідемій пов'язана з біологічними, кліматичними і соціальними 

причинами, активізацію факторів передачі інфекції, можливо, з підвищенням 

сприйнятливості до хвороби як населення в цілому, так і його окремих вікових 

груп, виникненням умов для більш частого порушення гігієнічних вимог та 

санітарного режиму, особливо при незадовільній санітарної культури значної 

частини населення. 

Математичне моделювання інфекційних захворювань. Математичні моделі 

дають змогу продемонструвати розвиток інфекційних захворювань, щоб показати 

можливі наслідки епідемій та вчасно проінформувати заклади охорони здоров'я, 

щодо можливих спалахів хвороби. Ці моделі використовують деякі базові 

припущення в галузі медицини та математичні перетворення, для того щоб знайти 

параметри для різних інфекційних захворювань, та використати ці параметри для 
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обчислення наслідків від можливих заходів, наприклад, таких як програма масової 

вакцинації. 

Пандемія (від грец. παν «пан» — увесь + грец. δήμος «демос» — народ) — 

епідемія, що характеризується найбільшим поширенням будь-якого інфекційного 

захворювання на території усієї країни та сусідніх держав, багатьох країн світу, 

різних материках. Характеризується відсутністю колективного імунітету в 

людства, і, зазвичай, ефективних засобів профілактики (вакцини) й лікування. 

Серед інфекційних захворювань, які сягали масштабу пандемії: чума, холера, 

грип, коронавірусна хвороба. 

У минулому епідемії впливали на розвиток цілих народів та цивілізацій. Існує 

припущення, що епідемія натуральної віспи, яка вразила персидське військо 480 р. 

до н.е., сприяла збереженню незалежності Греції та подальшому прогресу її 

культури.  

У середині 3 ст. під час так званої чуми Антоніана в Римі щоденно гинуло 

понад 5 тис. осіб, що на певний час зупинило завойовницькі походи Римської 

імперії.  

Епідемія чуми на Кіпрі спричинила масове прийняття населенням християнства, 

а епідемія віспи у Японії в 8–9 ст. – поширення буддизму. Виникнення деяких 

епідемій зумовили географічні відкриття, зокрема з Європи до Америки в 15 ст. 

завезено кір, а в Європу з Америки – сифіліс, захворюваність на який поступово 

набула характеру епідемії. Тяжкі наслідки епідемій спонукали людство до 

відкриття збудників інфекційних хвороб та формування системи ефективних 

протиепідемічних, зокрема карантинних, заходів, а згодом – до виокремлення 

епідеміології в самостійну галузь медицини.  

Україна завжди була місцем активних історичних подій, тому потерпала від 

епідемій інфекційних хвороб. Рівень захворюваності на черевний тиф у 1900–1914 

рр. становив (на 100 тис. осіб) 300–653 випадки; 1936–1940 рр. – 36–54; у 1943 – 

200 (зареєстровані); 1944–1947 рр. – 54–90; у 1951–1958 – 11,5–15,2; у 1959–1972 – 
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2,9–8,6; нині зустрічаються спорадичні випадки і лише в окремі роки – спалахи: 

2003–2005рр. – 0,01–0,19; у 2006–2007 – 0,02–0,04. Загалом у Росії 1901–1913 

щороку реєстрували близько 13 тис. випадків сибірської виразки, в Україні (на 100 

тис. осіб) 1945–1949 рр. – 135–527 випадків; 1950–1959 рр. – 0,2–0,77; у 1960–1963 

рр. – 0,11–0,175; у 1964–1972 рр. – 0,016–0,07; загалом протягом 2001–2004 рр. – 

13 випадків, 2005–2007 рр. – жодного.  

Захворюваність на інфекційні гепатити в Україні почали реєструвати від 1946 

р., на початковому етапі показники були низькими через недосконалість обліку 

(1956–1972 рр. – 125,3–277 випадків на 100 тис. осіб); із введенням реєстрації 

гепатитів за етіологічним агентом збудника зафіксовано наступну динаміку (на 

100 тис. осіб): гепатит А 1994–1999 рр. – 39,7–302,9; у 2001 р. – 81,9; у 2007 р. – 

16,9; гепатит В у 2001р. – 19,3; у 2007 р. – 6,3; гепатит С 2003 р. (початок 

реєстрації) – 2,8; у 2007 р. – 1,94. На тлі здійснення превентивних заходів, 

особливо специфічної профілактики, коли захворюваність на ту чи іншу 

інфекційну хворобу знижується в десятки та сотні разів, змінюються й критерії, 

що характеризують її рівні як епідемічні. Так, у 2-й половині 1950-х рр. епідемію 

поліомієліту в Україні вважали захворюваність на рівні 2878–3763 випадки на рік. 

Нині, коли Україна у складі Європейського регіону ВООЗ сертифікована як 

територія, вільна від «дикого» поліовірусу, навіть 1 випадок розглядають як 

надзвичайну епідемічну ситуацію з негайним проведенням комплексу 

широкомасштабних заходів із запобігання поширенню збудника.  

Кількість осіб, хворих на кір, до запровадження вакцинації в міжепідемічний 

період становила близько 500–600 випадків на 100 тис. осіб, підвищуючись у роки 

епідемічного підйому до 800. У 2006 р. після 40-річної вакцинопрофілактики вона 

становила близько 90 випадків і була визнана епідемічною. Захворюваність на 

дифтерію у 1944 р. становила 150 випадків на 100 тис. осіб. Після тривалої 

приналежності її до хвороб, керованих засобами специфічної профілактики, з 



рівнем захворюваності 0,06–0,21 випадків, підвищення у 1991–1997 рр. рівня до 

2,13–10,17 розглядали як епідемію.  

Нині у світі склалася загрозлива епідемічна ситуація з туберкульозу. Щороку 

кількість випадків зростає приблизно на 9 млн, а 2 млн осіб гинуть від інфекції, 

майже 90  % дорослого населення України інфіковано збудником туберкульозу і 

може стати групою ризику щодо розвитку активних форм цієї інфекції. 

Захворюваність у 2006 р. досягла рівня 83,2 при показнику смертності 21,2 на 100 

тис. осіб, що перевищує показники країн Західної Європи, де вона в середньому 

становить 20 на 100 тис. населення. Нині туберкульоз в Україні є 

найпоширенішою з інфекційних хвороб, яка займає провідне місце у структурі 

смертності від інфекційної патології, а щорічні збитки від нього сягають 2,4 млрд 

грн.  

Тенденцію до зростання має кількість ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, 2001–

2007 рр. показники збільшилися, відповідно, з 12,66 до 24,56 та з 2,5 до 12,93 

випадків на 100 тис. осіб.  

Некерованим засобами специфічної профілактики в Україні, на відміну від 

розвинених країн світу, є захворювання на вітряну віспу: 2001–2007 рр. – 218–302 

випадки на 100 тис. осіб. Зростання людської популяції, негативний вплив 

наслідків НТП, порушення екологічної рівноваги в біосфері планети, активізація 

міграційних процесів сприяють появі нових для людини (віруси пташиного грипу, 

збудник атипової пневмонії – SARS, вірус SV40, пріони) та розповсюдженню 

відомих раніше (ентеровіруси) збудників. За останні 30 років у світі зареєстровано 

39 нових інфекційних хвороб. Серед найнебезпечніших збудників, здатних 

викликати епідемічні спалахи з високим рівнем летальності, – коронавірус, що є 

етіологічним агентом SARS (2002–2003 рр. – 8098 випадків, летальність – 10 %), 

патогенний вірус пташиного грипу А (H5N1), віруси лихоманок Західного Нілу 

(США, 2001–2003 рр. – 13 134 випадки, летальність 2–14 %) та Ебола (2000–2003 

рр. – 628 випадків, летальність – 53–90 %).  
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Завдання для поточного контролю 

Теоретичні питання для поточного контролю: 

1. Поняття про внутрішньо лікарняні інфекції (ВЛІ). Етіологічна структура ВЛІ. 

Характеристика артифіціального механізму передачі. 

2. Джерела збудників та шляхи передачі ВЛІ. 

3. Епідеміологічні особливості та стратегія боротьби та профілактики ВЛІ. 

4. Система інфекційного контролю за ВЛІ. 

5. Визначення госпітальних інфекцій. Характеристика госпітальних штамів 

мікроорганізмів. Напрямки боротьби і профілактики госпітальних інфекцій.  

 

 

 

Ситуаційні задачі: 

1. Внутрішньолікарняна інфекція січових шляхів виникла у хворого після 

катетеризації січового міхура. Визначте тактику лікаря, що лікує та лікаря -

епідеміолога, об’єм та характер протиепідемічних та профілактичних заходів. 

Яких правил встановлення катетерів необхідно дотримуватися для профілактики 

ВЛІ? 

2. Складіть та обґрунтуйте орієнтовний перелік заходів з локалізації спалаху 

внутрішньолікарняної інфекції (післяопераційні гнійні ускладнення) в 

хірургічному відділенні багатопрофільного стаціонару? 

3. У зв'язку із збільшенням рівня гнійно-септичних ускладнень після 

оперативного лікування здійснено нагальне обстеження медичних працівників 

хірургічного відділення на носійство стафілококу. У результаті прямого посіву на 

жовтково-сольовий агар матеріалу відібраного з верхніх мигдаликів лікаря N через 

https://esu.com.ua/search_articles.php?id=17931


24 годин інкубації при температурі 37 °С на чашці Петрі виявлено суцільний ріст 

колоній. Який захід з профілактики гнійно-септичних ускладнень у 

прооперованих хворих є першочерговим? 

4.  В відділення хірургічної стоматології для дорослих, де знаходиться 50 

чоловік, у хворого, що надійшов 10 днів тому, виявлена іктеричність склер. 

Хворий повідомив, що протягом 2 днів у нього був знебарвлені випорожнення і 

темна сеча. Лікар запідозрив вірусний гепатит А. Вирішить, чи є даний випадок 

занесенням інфекції або внутрішньолікарняним зараженням і проведіть необхідні 

заходи. 

5. При наявності у пологовому будинку внутрішньолікарняної інфекції 

стафілококової етіології був виявлений стафілокок серед медперсоналу та 

новонароджених немовлят. Які властивості стафілокока підтверджують його 

внутрішньолікарняне походження? Як довести, що носії серед медперсоналу є 

джерелом інфекції? 

 

 

 

Тестові завдання 

(вірна відповідь позначена *) 

1. Епідемічний процес - це розповсюдження інфекційних хвороб серед: 

а) рослин 

б) тварин 

*в) населення  

г) рослин та тварин 

д) рослин, тварин та населення 

2. Джерело інфекції - це інфіковані: 

*а) тварини  

б) живі переносники (членистоногі) 



в) вода стічна 

г) продукти харчування 

д) предмети побуту 

3. Епізоотичний процес-це: 

а) розвиток інфекційної хвороби у людини 

б) розповсюдження інфекційних хвороб серед людей 

*в) розповсюдження інфекційних хвороб серед тварин  

г) розповсюдження інфекційних хвороб серед переносників кліщів 

д) розповсюдження інфекційних хвороб у довкіллі 

4. Інфекційні хвороби розподіляють на антропонози та зоонози в залежності від: 

а) різноманітної сприйнятливості населення до збудників інфекційних 

захворювань 

б) біологічних властивостей збудника захворювання 

в) шляхів передачі збудника 

*г) джерел інфекції  

д) кількості захворілих госпітальною інфекційною хворобою 

 

5. Штучний артифіціальний механізм передачі реалізується наступними 

шляхами: 

*а) трансфузійним  

*б) ін’єкційним  

в) контактним 

*г) при інвазивних інструментальних діагностичних обстеженнях  

*д) при хірургічних оперативних втручаннях  

6. Джерелом збудників внутрішньолікарняної інфекції можуть бути: 

*а) хворі, які поступили в стаціонар в період інкубації  

*б) бактеріоносії серед медичних працівників  

в) апаратура для життєзабезпечення хворих в реанімації 



г) медичний хірургічний інструментарій 

*д) медичні працівники при наявності у них нерозпізнаної хвороби  

7. Внутрішньолікарняними інфекціями називаються інфекції, які виникли у разі 

інфікування: 

*а) у лікарняному стаціонарі  

*б) у процедурному кабінеті поліклініки  

*в) при проведенні ендоскопічного дослідження бронхів  

г) при парентеральному прийнятті наркотиків 

*д) при переливанні донорської крові  

8. Профілактичні заходи щодо зниження зараження медичного персоналу 

нозокоміальними інфекціями: 

*а) використання засобів індивідуального захисту  

*б) вакцинація медичних працівників  

*в) збільшення специфічної несприйнятливості  організму  

г) раціональна антибактеріальна терапія 

*д) захист травмованої поверхні шкіри медичного працівника бактерицидним  

пластиром  

9. На підвищення рівня захворюваності внутрішньолікарняними інфекціями 

впливає: 

*а) будівництво багато профільних стаціонарів  

*б) порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в 

стаціонарах  

в) використання одноразових систем для медичних маніпуляцій 

*г) безконтрольне використання антибіотиків  

*д) поява госпітальних штамів  

10. Причинами зростання  госпітальних інфекцій є: 

*а) збільшення чисельності госпіталізованих хворих  

*б) поява великих багатопрофільних лікарняних комплексів  



*в) збільшення кількості парентеральних та інших інструментальних 

маніпуляцій  

г) використання одноразових систем для медичних маніпуляцій 

*д) недостатній контроль за дезінфекцією інструментарію, постільною білизною 

та повітрям лікарняних приміщень  


