
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

ЯК ОДНА З 

ОСНОВНИХ 
ДИСЦИПЛІН, ЯКУ 

ПОВИННІ ВИВЧАТИ
МЕДИЧНІ СЕСТРИ-

БАКАЛАВРИ

 У презентації ви знайдете 
відповіді на такі питання:

 Чи повинні студенти 
закладів освіти медичного 
профілю (лікарі, медичні 
сестри тощо) вивчати 
епідеміологію?

 Чи може медична сестра-
бакалавр працювати в 
закладах охорони 
здоров’я без  знань і 
практичних навичок з 
епідеміології?



Актуальність дисципліни 
«Епідеміологія»

 Про яку планетарну проблему 
щоденно говорять у випусках 
новин усі  засоби масової  
інформації?  -

 Захворюваність  на COVID – 19, 
коронавірусну інфекцію.

 Населення всіх країн у цьому році 
почало орієнтуватися в основних 
епідеміологічних поняттях:

 Джерела збудника інфекції

 Шляхи передачі

 Контактні особи

 Дезінфекція

 Засоби  особистого захисту

 Протиепідемічні заходи

 Карантин



Епідеміологія
Відповіді на ці питання дуже прості. 

 Звичайно, усі медичні працівники повинні вивчати
епідеміологію як основну дисципліну.

 Звичайно, без вивчення епідеміології диплом медичного
працівника буде неповноцінним.

 Медична сестра без знань з епідеміології не може
кваліфіковано працювати, так як у практичній роботі
щоденно зустрічається з такими проблемами:

 дотримання санітарно-протиепідемічного режиму;

 стерилізація виробів медичного призначення,
дезінфекція;

 застосування засобів індивідуального захисту;

 заходи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій;

 гігієнічне миття рук тощо.



ЩО Ж ВИВЧАЄ ДИСЦИПЛІНА 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ?

Цікаві питання з 
історії 
епідеміології, 
досягнення
видатних 
українських та 
світових  
епідеміологів



Протиепідемічні заходи в осередках 
інфекційних захворювань



Санітарно-протиепідемічний режим       
у закладах охорони здоров’я

 Стерилізація

 Передстерилізаційне
очищення виробів медичного 
призначення

 Дезінфекція, дезінсекція, 
дератизація
Заходи профілактики       

і боротьби з 
внутрішньолікарняними

інфекціями



Медичні сестри щоденно застосовують у 
своїй роботі:



Специфічна профілактика 
інфекційних захворювань

Вакцинація
Медичні імунобіологічні 

препарати
 Календар профілактичних 

щеплень

 Вимоги до кабінету щеплень

 Способи введення 
імунобіологічних препаратів, 
дозування

 Імунопрофілактика сказу

 Імунопрофілактика правця

 Імунопрофілактика ВГ В

 Застосування протидифтерійної 
сироватки тощо



Методи лабораторної діагностики, забір 
матеріалу на дослідження



Протиепідемічні заходи при ОНІ

Особливо небезпечні інфекції
Заходи щодо недопущення занесення 

ОНІ на територію України



ВІЛ-інфекція/СНІД
Шляхи зараження Групи ризику



.



ЧИ ВИ ЗРОБИЛИ ВИСНОВОК ПРО НЕОБХІДНІСТЬ 
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕПІДЕМІОЛОГІЯ»?

 ЯКЩО  ВИ ХОЧЕТЕ СТАТИ 
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИМ 

СПЕЦІАЛІСТОМ,

ЗАЙМАТИ ПОСАДИ 
ГОЛОВНОЇ ЧИ СТАРШОЇ 

МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ, 
ЗАПРОШУЄМО ВИВЧАТИ 

ЕПІДЕМІОЛОГІЮ!!!


