
Малярія: що 
варто знати і як 
уберегтися



Малярія – це одне із самих серйозних інфекційних

захворювань, яке передається в організм людини через укус

комарів виду Anopheles. Крім укусів комах, це

захворювання може передаватися під час вагітності від

зараженої матері дитині, під час переливання зараженої

крові, при ін’єкції шприцом.

Захворіти малярією можна після укусу одного з

чотирьох видів малярійних паразитів, які ще відомі, як

плазмодії. Вірус потрапляє в кров людини через укус

інфікованої комахи, після чого починає розвиватися

захворювання. Зазвичай, малярійні комарі дуже активні

тільки вночі.



Симптоми малярії

Для малярії характерна циклічна форма протікання. Напад
загострення захворювання найчастіше триває від шести до десяти
годин, в цей час хворий може відчувати такі симптоми:

• Різкий стрибок температури тіла до 40-41 градуса.

• Лихоманка з постійною зміною – то озноб, то жар.

• Головний біль.

• М’язовий біль.

• Слабкість.

• Нудота.

• Блювота.

• Втома.

• Жовтяниця шкіри.

Після того, як гостра фаза захворювання проходить, температура
тіла знижується до нормальної або субфебрильної. В цей час,
відбувається сильне потовиділення і настає глибокий сон, який
триває від 2 до 5 годин. Повторний напад настає через 48-72 години.
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