


Харчові токсикоінфекції — це група гострих інфекційних

захворювань, які виникають у результаті споживання продуктів, що містять умовно-

патогенні бактерії та їх токсини і характеризуються короткотривалими проявами

загальної інтоксикації та гострого гастриту чи гастроентероколіту.

Хворобу викликає група умовно-патогенних мікроорганізмів, які здатні

продукувати екзотоксини в процесі своєї життєдіяльності поза організмом людини у

різних харчових продуктах. Найчастіше збудниками захворювання бувають

стафілокок, протей, тощо.

Джерелом інфекції є люди, які займаються приготуванням їжі, а також тварини

(хворі або бактеріоносії). Токсикоінфекція частіше пов'язана з уживанням

інфікованого молока і молочних продуктів, м'ясних, рибних та овочевих страв.

Забруднення харчових продуктів виникає внаслідок порушення санітарних умов

їх приготування і зберігання. Особливу небезпеку становить обсіменіння продуктів,

які не піддають термічній обробці безпосередньо перед вживанням (салат, холодець,

сметана тощо). Для харчових токсикоінфекцій характерні раптовість і масовість

захворювань серед осіб, які вживали ту саму їжу. Частіше вони спостерігаються

влітку і восени.

Захворювання виникає, якщо в організм разом з їжею потрапляє значна

кількість збудників та їх токсинів.



Захворювання розпочинається раптово, симптоми його швидко

наростають. З'являються мерзлякуватість, переймистий біль у

животі, частіше в надчерев'ї і довкола пупка, нудота, багаторазове

блювання. Температура тіла здебільшого не досягає високих

величин. Шкіра бліда.Язик укритий білим або сірим нальотом. Пульс

частий, артеріальний тиск знижений. При багаторазовому блюванні

та рясному проносі можуть з'явитися симптоми зневоднення

(зниження тургору шкіри, зменшення діурезу), судоми у м'язах

кінцівок.

Перебіг харчового токсикозу має такі клінічні особливості: дуже

короткий інкубаційний період (пересічно 2-6 год), біль голови,

нестримне блювання, сильна різь у верхній половині живота.

З метою звільнення організму хворого від мікроорганізмів і їхніх токсинів необхідно якомога швидше промити

шлунок і кишки. За показаннями проводять регідратаційну та дезінтоксикаційну терапію. Госпіталізація показана при

неясному діагнозі, тяжкому перебігу хвороби, а також для декретованих груп населення. Працівників харчових і

прирівняних до них об'єктів виписують із стаціонару після одужання за умови одержання негативного результату

одного контрольного посіву калу, взятого через 2 дні після закінчення лікування.

Профілактика передбачає дотримання санітарно-гігієнічних правил приготування і зберігання харчових

продуктів, додержання термінів їх реалізації, недопущення до роботи з продуктами харчування осіб з гноячковими

захворюваннями шкіри, ангіною, дисфункцією кишок. Необхідно здійснювати постійний ветеринарний контроль за

станом молочного та м'ясного стада, пропагувати знання з харчової санітарії серед населення.



Перелік використаних і 

рекомендованих джерел інформації





616.9-053.2(075.8)

І-74

Інфекційні хвороби у дітей [Текст] : нац. підручник для лікарів-інтернів, слухачів післядип. мед. освіти, 

студентів медичних закл. вищої освіти / Л. І. Чернишова, А. П. Волоха, А. В. Бондаренко та ін. ; за ред. Л.І. 

Чернишової. - 3 - є вид. переробл. та доповн. - К. : ВСВ"Медицина", 2021. - 1072 с. : іл. 

У національному підручнику викладено основні симптоми та синдроми інфекційних хвороб у дітей. Наведено

класичні й нові дані щодо етіології, діагностики, лікування та профілактики інфекцій, які можуть траплятися у

практичній діяльності лікаря-педіатра. Висвітлено епідеміологічну ситуацію щодо окремих інфекцій у світі і в Україні.

Для дитячих інфекціоністів, педіатрів, сімейних лікарів, інтернів і лікарів усіх педіатричних спеціальностей.

616.9(075.8)

І-74

Інфекційні хвороби [Текст] : підручник для студ. мед. закл. вищ. освіти / за ред. О.А. Голубовської /Андрейчин

М.А., Матейко Г.Б., Пришляк О.Я., Кондрин О.Є., ПоповичО.О./. - 3 - є вид. - К. : ВСВ"Медицина", 2020. - 686 с. : 

іл.

У підручнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні й паразитарні хвороби. Особливу увагу

приділено захворюванням, які поширені на території України, хворобам, що становлять значну світову небезпеку і

підлягають регуляції Міжнародними медико-санітарними правилами, інфекційним та паразитарним хворобам, які можуть

бути завезені на територію нашої країни й становлять проблему медицини подорожей і тропічної медицини.

У виданні осучаснено загальні питання інфектології, принципи класифікації інфекційних хвороб, діагностики,

лікування та профілактики, у тому числі імунопрофілактики.

У книзі подано кольорові ілюстрації найпоширеніших інфекційних хвороб. Більшість анатомічних термінів

викладено згідно з Міжнародною анатомічною номенклатурою, затвердженою IV з’їздом анатомів, гістологів, ембріологів

і топографоанатомів України.

Для студентів медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти, лікарів-інтернів і слухачів факультетів

післядипломної освіти, а також сімейних лікарів, фахівців медицини невідкладних станів, лікарів-інфекціоністів.



616.9(075.8)

І-74

Інфекційні хвороби [Текст] : підруч. для студ. мед. закл. вищ. освіти освітньо-кваліф. рівнів "Бакалавр" і 

"Магістр зі спец. "Медсестринство" напр. підготовки "Охорона здоров'я" / за ред. В.М. Козька. - К. : ВСВ 

"Медицина", 2019. - 312 с.

Підручник підготовлено відповідно до типових навчальних програм для студентів зі спеціальності

«Медсестринство» спеціалізацій «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа» напряму підготовки

«Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної практичної

підготовки та стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Нозологічні форми

викладено за однотипною схемою: визначення, етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, ускладнення,

діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. У підручнику використано матеріали та

рекомендації ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій провідних фахівців, клінічні протоколи надання медичної

допомоги МОЗ України.

Для студентів медичних закладів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр» зі

спеціальності «Медсестринство» напряму підготовки «Охорона здоров’я».

616.9-083(075.8)

К59

Козько, В. М.

Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах [Текст] : навч. посібн. для студ. мед. закл. вищ. освіти / В. М. 

Козько, Г. О. Соломенник, К. В. Юрко. - К. : ВСВ "Медицина", 2018. - 256 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типових навчальних програм з дисциплін «Медсестринство в

інфекційних хворобах», «Медсестринство в інфектології» для студентів зі спеціальності «Медсестринство» спеціалізації

«Сестринська справа» напряму підготовки «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної

характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів освіти на основі нормативно-директивних

матеріалів МОЗ України. Нозологічні форми викладено за однотипною схемою: визначення, етіологія, епідеміологія,

патогенез, клінічна картина, діагностика, лікування, профілактика. Опису кожної групи хвороб залежно від механізму

зараження передує їх загальна характеристика з наведенням особливостей усіх етапів медсестринського процесу.

У посібнику використано матеріали та рекомендації ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій провідних

фахівців, клінічні протоколи надання медичної допомоги МОЗ України.

Для студентів медичних закладів вищої освіти, медичних сестер практичної охорони здоров’я.



61:355.6(02)

І-74

Інфекційні захворювання [Текст] : навчальний посібник (МО України, Вчена Рада Укр. військово-мед. 

академії прот. №164 від 12.07.2014). - К. : СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 452 с. - (Бібліотека військового лікаря).

У посібнику викладені сучасні уявлення щодо клінічного перебігу, програм обстеження і лікування актуальних

інфекційних захворювань, які зустрічаються у повсякденній праці військових лікарів, лікарів-інфекціоністів.

Наводяться дані щодо організації надання медичної допомоги інфекційним хворим за окремими нозологіями у ЗС

України у мирний період; клініки, діагностики, диференційної діагностики, лікування та профілактики інфекційних

захворювань.

Призначений для слухачів Української військово-медичної академії, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів

(факультетів) післядипломної освіти - інфекціоністів, терапевтів, лікарів загальної практики, фахівців суміжних

спеціальностей.

616.9(02)

Ч-75

Чорновіл, А. В.

Інфекційні хвороби [Текст] : підруч. для студ. стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акред. (МОЗ 

України) / А. В. Чорновіл, Р. Ю. Грицко. - 3-ге вид., виправл. - К. : Медицина, 2012. - 432 с.

У підручнику наведено основні такі нозологічні форми інфекційних хвороб, які найчастіше трапляються в

Україні та в практиці стоматолога. Матеріал викладено на сучасному науковому рівні. Інфекційні хвороби описано в

такій послідовності: визначення, етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, лабораторна діагностика,

лікування, профілактика, протиепідемічні заходи. Особливу увагу приділено питанням ураження обличчя, шиї і

слизової оболонки ротоглотки. Окремий розділ підручника присвячено основним невідкладним станів, що можуть

супроводжувати перебіг інфекційних хвороб.

Для студентів стоматологічних факультетів медичних університетів та вищих медичних навчальних закладів

стоматологічного профілю III—IV рівнів акредитації.



616.9(075.8)

Ч-75

Чорновіл, А. В.

Клінічне медсестринство в інфектології [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІVр. акред. / А. В. 

Чорновіл, Р. Ю. Грицко, С. А. Лишенюк. - 2 - е вид. преробл. та доп. - К. : ВСВ "Медицина, 2010. - 408 с.

У підручнику наведено основні нозологічні форми інфекційних хвороб, які найчастіше трапляються в Україні, та

передбачені програмою вивчення клінічного медсестринства, а також основи епідеміології. Опис кожної хвороби дається

в такій послідовності: етіологія, епідеміологія, клінічні ознаки, лабораторна діагностика, догляд, дієта, лікування

профілактика, найважливіші заходи в епідемічному осередку. В окремій частині підручника описано невідкладні стани,

що найчастіше супроводжують перебіг інфекційних хвороб.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІV рівнів акредитації за спеціальністю “Сестринська

справа”.

616.9-083(075.8)

Ш38

Шегедин, М. Б.

Медсестринсво при інфекційних хворобах [Текст] : навч. посібн. для студ. вищих навч. закл. І-ІV р. акред. спец.

"Сестринська справа" / М. Б. Шегедин, В. В. Кравців, С. В. Барчук. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 120 с.

Навчальний посібник з медсестринства при інфекційних хворобах складено у вигляді графів логічної структури,

які висвітлюють основні питання навчальної дисципліни за допомогою схем і словесних характеристик. Граф логічної

структури з кожної нозологічної форми інфекційної патології подано у такій послідовності: визначення хвороби,

етіологія, епідеміологія, класифікація, медсестринський процес, профілактика. Особливої уваги надано розкриттю усіх

етапів медсестринського процесу, діяльності медсестри при кожному захворюванні. Перелік тем, їх зміст складені у

відповідності до діючої навчальної програми.

Навчальний посібник може бути рекомендований для студентів спеціальності "Сестринська справа" та для

практикуючих медичних сестер.



Всі видання представлені у цій віртуальній виставці

Ви можете взяти у нашій бібліотеці


