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        1.Положення про організацію і проведення 

профілактичних щеплень: Наказ МОЗ України від 11 серпня 

2014 року № 551 //Актуальная инфектология.- 2015.- № 1.- 

С.133-136. 

        2. Календар профілактичних щеплень в Україні: Наказ 

МОЗ України від 11 серпня 2014 року № 551 //Актуальная 

инфектология.- 2015.- № 1.- С.136-148. 

        3. Актуальні питання профілактики поліомієліту в світі 

/Задорожна В.І. та ін. //Раціональна фармакологія.- 2015.-  

№ 1.- С.21-27. 

     Єдиним надійним захистом від цієї небезпечної інфекції є 

вакцинація. Натепер у світі використовують два типи 

вакцин – живу оральну поліомієлітну (ОПВ) та інактивовану 

поліомієлітну (ІПВ) вакцину. 

 

        4. Бондаренко В.І., Фесенко А.Ю., Дуда А.К. 

Імунологічні аспекти поліовірусної інфекції в Україні 

//Сімейна медицина.- 2013.- № 2.- С.22-28. 

     Проведено вивчення стану захищеності населення України 

від поліомієліту, визначено імунний статус населення до 

поліовірусів. 

 

        5. Бондаренко В.І., Фесенко А.Ю., Платов С.М. Стан 

вакцинопрофілактики проти поліомієліту в Україні 

//Профілактична медицина.- 2012.- С.11-16. 
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     Метою роботи являлось визначення стану 

вакцинопрофілактики проти поліомієліту в Україні. Вчасна 

проведена вакцинація є запорукою збереження здоров’я нації. 

 

        6. Вакцинопрофілактика та її вплив на рівень 

захворюваності інфекціями, що керуються засобами 

специфічної імунопрофілактики 

/ Чудна Л.М., Задорожна В.І., Маричев І.Л. та ін. 

Режим доступу: 

http://ses.gov.ua/uploads/media/arhive/vakcinoprofilaktika.pdf 

     У роботі наведені ретроспективні дані по захворюваності 

на актуальні інфекції (дифтерія, поліомієліт, кашлюк, кір, 

епідемічний паротит та краснуха) в Україні та світі, 

проведений аналіз епідситуації на ці інфекції в до- та 

післявакцинальний період. 

 

        7. Возіанова Ж.І. Поліомієліт: сучасний стан проблеми 

(за матеріалами ВООЗ) //Сучасні інфекції.- 2010.- № 3.-  

С.97-100. 

     У статті дана оцінка сучасної розповсюдженості 

поліомієліту в різних країнах світу, наведені дані стосовно 

епідеміологічної ситуації за останні десятиріччя. 

 

        8. Детские инфекции. Справочник практического врача 

/под. ред. Проф. Мазанковой Л.Н.- М.: МЕДпресс – информ, 

2009.- 240с. 

        Шифр 616.9.053 / Д-29 

     В довіднику наведено короткі дані про сучасні особливості 

етіології, патогенезу і клінічної картини найбільш 

розповсюджених інфекцій у дітей, висвітлені критерії їх 

діагностики. 

 

        9. Дуда А.К. Полиомиелит: что ждет нас в ближайшем 

будущем? //Therapia.- 2010.- № 10.- С.14-18. 

http://ses.gov.ua/uploads/media/arhive/vakcinoprofilaktika.pdf
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     При підозрі на вакцинасоційовані випадки гострого 

поліомієліту обов’язково потрібно проводити диференційну 

діагностику з поліомієлітподібними захворюваннями, 

викликаними ентеровірусами Коксакі і ЕСНО. 

 

        10. Загальна епідеміологія: навч. посібник  

/Виноград Н.О. та ін.- К.: ВСВ «Медицина».- 2010.- 176с. 

        Шифр 616.9.036.2/З-14 

     У посібнику викладено основи загальної епідеміології та 

підходи щодо запобігання виникненню епідемічних ускладнень, 

захисту населення і території від поширення інфекційних 

хвороб. 

 

        11. Задорожна В.І. Проблема поліомієліту. Сьогодення та 

майбутнє //Современная педиатрия.- 2010.- № 4.- С.218. 

 

        12. Малый В.П. Полиомиелит: современные проблемы 

//Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія.- 2010.- № 4.- 

С.57-66. 

     Робота присвячена питанням діагностики, клініки,  

лікування та профілактики поліомієліту. 

 

        13. Матвєєва О.В. Актуальні питання профілактики 

поліомієліту в світі  

// Новости медицины и фармации.- 2014.- № 11-12.- С. 8-11. 

     У статті дана оцінка сучасної розповсюдженості 

поліомієліту в різних країнах світу, наведені дані стосовно 

епідеміологічної ситуації за останні десятиріччя. 

Проаналізована ефективність проведення вакцинальної 

кампанії та необхідність продовжити її доти, доки у світі 

залишаються ендемічні країни. 
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        14. Поліомієліт: імунопрофілактика та її вплив на 

еволюцію епідемічного процесу/за ред.Задорожної В.І. та ін.- 

К.: ДІА, 2012.- 272с. 

        Шифр 616.81/П-50 

     У монографії узагальнені сучасні дані щодо стану 

проблеми ерадикації поліомієліту, наведено історичні 

аспекти, пов’язані з вивченням цієї інфекції та її збудника, 

розробки та впровадження поліомієлітних вакцин, показано 

перспективи подальшої реалізації Програми ерадикації. 

 

        15. Популяційний імунітет до поліомієліту у різних 

вікових групах населення /Бондаренко В.І. та ін. 

//Лабораторна діагностика.- 2012.- № 1.- С.12-16. 

     Вивчення стану імунітету до поліовірусів, враховуючи 

погіршення епідситуації з поліомієлітом у Європейському 

регіоні ВООЗ, одержані дані свідчать про необхідність 

удосконалення вакцинопрофілактики в Україні. 

 

        16. Прогнозування рівня захворюваності на інфекційні 

хвороби: Метод. рекоменд. /Харківська мед. Акад. післядипл. 

освіти, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського; Укл: 

Соколов А.Ю. та ін.- Харків: ХМФПО, 2013.- 27с. 

        Шифр 616.9 / П-78 

     Проаналізовано різні методи прогнозування інфекційної 

захворюваності за допомогою математичних моделей, що 

описують закономірності епідемічного процесу з урахуванням 

певних умов його розвитку. 

 

        17. Синяк К.М., Гирін В.М. Епідеміологія з основами 

медичної паразитології: підручник.- К.: Здоров’я, 2001.- 630с. 

        Шифр 616.9.036.2/С-38 

     У підручнику подано сучасні знання з питань загальної та 

спеціальної епідеміології. По кожній інфекції наводяться дані  
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щодо актуальності, етіології, патогенезу, імунітету, 

лабораторна діагностика, профілактика та ін. 

 

        18. Чорновіл А.В. Інфекційні хвороби: підручник 

/Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю. – К.: Медицина, 2010.- 432с. 

        Шифр 616.9 / Ч-75 

     У підручнику наведено основні нозологічні форми 

інфекційних хвороб, які найчастіше трапляються в Україні. 

Матеріал викладено на сучасному науковому рівні. Окремий 

розділ присвячено основним невідкладним станам, що 

можуть супроводжувати перебіг інфекційних хвороб. 
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