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1. Анотація курсу:
Семестр(и) –8
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 45 із них лекцій –4, практичних занять
– 16, самостійна робота – 25, кредитів ЄКТС – 1, 5
Навчальна дисципліна “Епідеміологія” надає можливість студентам
медичних факультетів №1 та №2 на 5-му році навчання сформувати систему
теоретичних знань, умінь та практичних навичок з поглибленим вивченням теорії
механізму передачі збудників інфекційних хвороб, ролі біологічних і соціальноекономічних факторів у розвитку епідемічного процесу; уявлення про
закономірності перебігу епідемічного процесу інфекційних хвороб, методів
епідеміологічних досліджень; визначення методів діагностики.
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-трансферною
системою. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах
ECTS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному
засвоєнні ними модулю (залікового кредиту).
Навчальна дисципліна пов’язана з дисциплінами фундаментальних
дисциплін - біології; мікробіології, вірусології та імунології; гігієни, патологічної
фізіології й інтегрується з цими дисциплінами. У тематичні плани практичних
занять включені питання загальної та спеціальної епідеміології та біобезпеки. Із
загальної епідеміології передбачено вивчення загальних закономірностей та
проявів епідемічного процесу, епідеміологічного методу дослідження, заходів
щодо переривання механізму передачі (дезінфекція та стерилізація), сучасних
засобів профілактики 3 інфекційних захворювань і методів їх використання,
протиепідемічних заходів в осередках інфекційних хвороб. У розділі спеціальної
епідеміології студенти вивчають епідеміологічні особливості різних груп
інфекційних захворювань; інфекційних захворювань, що виникають при наданні
медико-профілактичної допомоги та напрямки профілактичної роботи при них.
2. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни
Епідеміологія як навчальна дисципліна: а) базується на вивченні
студентами медичної і біологічної фізики, морфологічних дисциплін,
мікробіології, вірусології та імунології, фізіології, патофізіології, внутрішніх
хвороб, хірургії, неврології, дерматології, епідеміології, офтальмології,
отоларингології, ендокринології, клінічної фармакології, реаніматології та
інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи вивчення студентами сімейної медицини, що передбачає
інтеграцію викладання з цією дисципліною та формування умінь застосовувати
знання з епідеміології в процесі подальшого навчання і в професійній
діяльності; в) закладає основи здорового способу життя та профілактики
порушення функцій організму в процесі життєдіяльності. У загальній системі
підготовки лікаря дисципліна „Епідеміологія” посідає важливе місце з
урахуванням значної поширеності інфекційної патології, необхідності
формування у майбутніх лікарів клінічного мислення, вмінь та практичних
навичок, які забезпечують здатність інтерпретувати причини виникнення та
закономірності розвитку епідемічного процесу, основні нормативні документи в
області епідеміології;здатність проводити епідеміологічне обстеження осередку
інфекційної хвороби та епідемічного спалаху і розробляти заходи щодо їх
ліквідації; здатність аналізувати епідемічний стан території та населення в зоні
надзвичайної ситуації, планувати відповідні заходи і організовувати їх
виконання;здатність демонструвати обізнаність щодо збудників інфекційних
хвороб як зброї масового ураження.
3. Мета курсу: вивчення причин і механізмів виникнення та
поширення інфекційних хвороб, методів їх профілактики та організації
профілактичних заходів.
4. Результати навчання дисципліни:
знати: провідні фактори та закономірності формування епідемічного
процесу; структуру епідемічного процесу, джерела та шляхи передачі
збудників інфекції; режимно-обмежувальні заходи при виявленні
осередку інфекції; законодавчі документи, що регламентують
протиепідемічну роботу; етапи організації протиепідемічної роботи в
епідемічних осередках,
забезпечення
населення
ефективними
імунобіологічними препаратами. уміти: зібрати епідемічний анамнез та
провести епідеміологічне обстеження в осередку захворювання; провести
контроль якості дезінфектантів та дезінфекції; оцінювати ефективність
стерилізації;
проводити
епідеміологічний
моніторинг
при
захворюваннях, що спричинені патогенними мікроорганізмами;
аналізувати принципи одержання вакцинних препаратів, методи їх
стандартизації і контролю, практичне використання; оцінювати
санітарний стан об’єктів санітарного нагляду, виявляти факти, що
сприяють виникненню та поширенню захворювань та уражень;
вирішувати ситуаційні задачі
5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
№

Назва теми практичного заняття

Годин

The name of a theme of practical employment
1

2
3

4

5

Вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в
осередках інфекційних хвороб. Протиепідемічна робота
дільничного (сімейного) лікаря та лікаря-інфекціоніста.
The doctrine of the epidemic process. Anti-epidemic measures in foci
of infectious diseases. Anti-epidemic work of a district (family)
doctor and an infectious disease doctor.
Учение об эпидемическом процессе. Противоэпидемические
мероприятия в очагах инфекционных болезней.
Противоэпидемическая работа участкового (семейного) врача и
врача-инфекциониста.
Дератизація. Дезінсекція. Дезінфекція та стерилізація.
Pest control. Disinsection. Disinfection and sterilization.
Імунопрофілактика
інфекційних
хвороб.
Календар
профілактичних щеплень. Правові аспекти вакцинопрофілактики.
Організація та проведення щеплень. Оцінка ефективності
імунопрофілактики. Термінова імунопрофілактика.
Immunoprophylaxis of infectious diseases. Calendar of preventive
vaccinations. Legal aspects of vaccine prophylaxis. Organization and
conduct of vaccinations. Evaluation of the effectiveness of
immunoprophylaxis. Urgent immunoprophylaxis.
Епідеміологічний метод дослідження та його структура. Планування
протиепідемічних та профілактичних заходів. Аналітичні та
експериментальні методи в епідеміологічних дослідженнях.
Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з фекально- оральним
механізмом передачі (шигельози, черевний тиф і паратифи, гепатит А)
Epidemiological research method and its structure. Planning of antiepidemic and preventive measures. Analytical and experimental
methods in epidemiological studies. Anti-epidemic measures in foci of
infections with fecal-oral transmission mechanism (shigellosis, typhoid
fever and paratyphoid fever, hepatitis A)
Эпидемиологический метод исследования и его структура.
Планирование противоэпидемических и профилактических
мероприятий. Аналитические и экспериментальные методы в
эпидемиологических исследованиях. Противоэпидемические
мероприятия в очагах инфекций с фекально оральным
механизмом передачи (шигеллез, брюшной тиф и паратиф,
гепатит А)
Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з аерозольним
механізмом передачі (дифтерія, менінгококова інфекція, кір,
кашлюк, епідемічний паротит)
Anti-epidemic measures in foci of infections with aerosol transmission
mechanism (diphtheria, meningococcal infection, measles, whooping
cough, mumps)
Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекций с
аэрозольным механизмом передачи (дифтерия, менингококковая
инфекция, корь, коклюш, эпидемический паротит)

Hours
2

2
2

2

2

6

7

8

Внутрішньолікарняні інфекції та їх профілактика. Особливості
проведення профілактичних та протиепідемічних заходів в
лікувально-профілактичних закладах стоматологічного профілю.
Nosocomial infections and their prevention. Features of preventive and
anti-epidemic measures in medical and preventive institutions of dental
profile.
Внутрибольничные инфекции и их профилактика. Особенности
проведения
профилактических
и
противоэпидемических
мероприятий
в
лечебно-профилактических
учреждениях
стоматологического профиля.
Особливості проведення протиепідемічних заходів
у
випадках виникнення надзвичайних ситуацій в мирний час та за
умов занесення карантинних інфекцій.
Features of anti-epidemic measures in cases of emergencies in
peacetime and in conditions of quarantine infections.
Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время и
в условиях занесения карантинных инфекций.
Протиепідемічний захист військ, бактеріологічна розвідка за
умов реєстрації епідемічних спалахів. Підсумковий модульний
контроль.
Anti-epidemic protection of troops, bacteriological intelligence under
conditions of registration of epidemic outbreaks. Final modular
control.
Противоэпидемический защиту войск, бактериологическая
разведка в условиях регистрации эпидемических вспышек.
Итоговый модульный контроль.

2

2

16
Тематика лекцій / Topics of lectures

№

ТЕМА

Предмет і задачі епідеміології. Предмет епідеміології. Вчення про
епідемічний процес. Напрями боротьби з інфекційними хворобами.
Імунопрофілактика інфекційних хвороб. Епідеміологічний метод
дослідження, його структура та зміст. Епідеміологічна
характеристика групи кишкових інфекцій. Епідеміологічна
характеристика групи інфекцій дихальних шляхів.
1. Subject and tasks of epidemiology. The subject of epidemiology. The
doctrine of the epidemic process. Areas of control of infectious diseases.
Immunoprophylaxis of infectious diseases. Epidemiological method of
research, its structure and content. Epidemiological characteristics of the
group of intestinal infections. Epidemiological characteristics of the group
of respiratory tract infections.

Кількість
годин

2

Примітка

Предмет и задачи эпидемиологии. Предмет эпидемиологии. Учение
об эпидемическом процессе. Направления борьбы с инфекционными
болезнями. Иммунопрофилактика инфекционных болезней.
Эпидемиологический метод исследования, его структура и
содержание. Эпидемиологическая характеристика группы кишечных
инфекций. Эпидемиологическая характеристика группы инфекций
дыхательных путей.
Епідеміологічна характеристика гемоконтактних інфекцій. Шляхи
подолання стигми та дискримінації в медичних закладах до людей,
які живуть з ВІЛ/СНІД.
Санітарна охорона території. Особливо небезпечні інфекції.
Протиепідемічні заходи в осередках особливо-небезпечних інфекцій.
Epidemiological characteristics of hemocontact infections. Ways to
overcome stigma and discrimination in health care facilities for people
living with HIV / AIDS.
2. Sanitary protection of the territory. Infections are especially dangerous.
Anti-epidemic measures in the centers of especially dangerous infections.
Эпидемиологическая характеристика гемоконтактных инфекций.
Пути преодоления стигмы и дискриминации в медицинских
учреждениях к людям, живущим с ВИЧ / СПИД.
Санитарная охрана территории. Особо опасные инфекции.
Противоэпидемические мероприятия в очагах особо опасных
инфекций.

РАЗОМ

2

4

Перелік тем для самостійної роботи студентів / List of topics for separate work of students
Кількість
Види роботи / Types of work
годин
Duration

1

2

3

4
Всього

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання
практичних навичок
Preparation for practical classes - theoretical training and development of
practical skills
Подготовка к практическим занятиям - теоретическая подготовка и
отработка практических навыков
Колективні та індивідуальні засоби захисту населення.
Collective and individual means of protection of the population.
Коллективные и индивидуальные средства защиты населения.
Епідеміологія та профілактика холери
Epidemiology and prevention of cholera
Эпидемиология и профилактика холеры
Підготовка до диференційованого заліку
Preparation for differentiated credit
Подготовка к дифференцированному зачету

10

8

3

4

25

Перелік питань для підсумкового модульного контролю / List of questions
for the final module

 Предмет і задачі епідеміології.
 Основні етапи розвитку епідеміології (Д.Самойлович, Д.К. Заболотний, Л.В.
Громашевський, В.Д. Беляков).
 Епідемічний процес та його складові.
 Розділи вчення про епідемічний процес.
 Рушійні сили епідемічного процесу.
 Особливості епідемічного процесу при антропонозах та зоонозах. поняття про
сапронози.
 Кількісні та якісні прояви епідемічного процесу.
 Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних захворювань.
 Осередок інфекційної хвороби. Напрямки проведення епідеміологічного обстеження
осередку?
 Чим обумовлюються межі осередку інфекційної хвороби? Наведіть приклади.
 Мета і завдання епідеміологічного обстеження осередку.
 Як проводиться виявлення інфекційних хворих і повідомлення про них?
 Джерело і резервуар збудників інфекційних хвороб.
 Хвора людина і носій та їх епідеміологічне значення.
 Категорії носіїв збудників інфекційних хвороб.
 Заходи щодо знезараження хворих та носіїв як джерел збудників інфекційних хвороб.
 Епідеміологічне значення тварин (гризуни, свійські тварини тощо).
 Поняття про дератизацію, види і методи.
 Визначення механізму передачі, його ланки. Чинники і шляхи передачі збудників
інфекційних хвороб.
 Типи механізмів передачі збудників інфекційних хвороб людини.
 Епідеміологічне значення членистоногих (комарі, мухи, кліщі, воші, блохи тощо) як
переносників збудників інфекційних хвороб. Види і методи дезінсекції.
 Визначення дезінфекції, її види і методи. Контроль якості дезінфекції.
 Стерилізація та її етапи, контроль якості.
 Календар профілактичних щеплень України. Правові аспекти вакцинопрофілакгики.
 Основні нормативні документи в області епідеміології.
 Епідеміологічний метод дослідження, його структура.
 Епідеміологічна, соціальна та економічна значущість інфекційної захворюваності.
 Рівні доказовості в медицині.
 Аналіз територіального розподілу захворюваності.
 Прояви епідемічного процесу в річній динаміці захворюваності та причини, що їх
обумовлюють.
 Прояви епідемічного процесу в багаторічній динаміці захворюваності та причини, що
їх обумовлюють.
 Структура та рівень захворюваності населення по колективам, групам та нозологічним
формам.
 Поняття про територію, групи, час та чинники ризику.
 Значення соціального фактору в розвитку епідемічного процесу.
 Значення природного фактору в розвитку епідемічного пронесу.
 Мета і особливості організації скринінгових обстежень населення.













Планування протиепідемічних та профілактичних заходів.
Епідеміологічна класифікація інфекційних хвороб.
Епідеміологічні особливості групи кишкових інфекцій.
Епідеміологічні особливості групи інфекцій дихальних шляхів.
(
Епідеміологічні особливості групи кров'яних інфекцій.
Епідеміологічні особливості групи зовнішніх покривів.
Епідеміологія та профілактика ВЛІ.
Епідеміологія та профілактика внутрішньолікрняних інфекцій.
Профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених захворювань.
Особливості епідемічного процесу під час надзвичайної ситуації.
Визначення та завдання бактеріологічної розвідки. Правила відбору матеріалів для
індикації бактеріологічної зброї.

 Subject and tasks of epidemiology.
 The main stages of development of epidemiology (D. Samoilovich, DK Zabolotny, LV
Gromashevsky, VD Belyakov).
 Epidemic process and its components.
 Sections of the doctrine of the epidemic process.
 Driving forces of the epidemic process.
 Features of the epidemic process in anthroponoses and zoonoses. the concept of sapronosis.
 Quantitative and qualitative manifestations of the epidemic process.
 Anti-epidemic measures in foci of infectious diseases.
 The center of an infectious disease. Directions for conducting an epidemiological survey of
the cell?
 What determines the boundaries of the source of infectious disease? Give examples.
 The purpose and objectives of the epidemiological survey of the cell.
 How are infectious patients identified and reported?
 Source and reservoir of pathogens of infectious diseases.
 Sick person and carrier and their epidemiological significance.
 Categories of carriers of infectious diseases.
 Measures to disinfect patients and carriers as sources of infectious diseases.
 Epidemiological significance of animals (rodents, domestic animals, etc.).
 The concept of rodent control, types and methods.
 Definition of the transmission mechanism, its links. Factors and ways of transmission of
infectious diseases.
 Types of mechanisms of transmission of human infectious diseases.
 Epidemiological significance of arthropods (mosquitoes, flies, mites, lice, fleas, etc.) as
vectors of infectious diseases. Types and methods of disinsection.
 Definition of disinfection, its types and methods. Disinfection quality control.
 Sterilization and its stages, quality control.
 Calendar of preventive vaccinations of Ukraine. Legal aspects of vaccine prophylaxis.
 Basic regulations in the field of epidemiology.
 Epidemiological method of research, its structure.
 Epidemiological, social and economic significance of infectious diseases.
 Levels of evidence in medicine.
 Analysis of the territorial distribution of morbidity.

 Manifestations of the epidemic process in the annual dynamics of morbidity and the reasons
that cause them.
 Manifestations of the epidemic process in the long-term dynamics of morbidity and the reasons
that cause them.
 The structure and level of morbidity of the population by groups, groups and nosological
forms.
 The concept of territory, groups, time and risk factors.
 The importance of the social factor in the development of the epidemic process.
 The importance of natural factors in the development of epidemic diarrhea.
 Purpose and features of the organization of screening surveys of the population.
 Planning of anti-epidemic and preventive measures.
 Epidemiological classification of infectious diseases.
 Epidemiological features of the group of intestinal infections.
 Epidemiological features of the group of respiratory infections. (
 Epidemiological features of the group of blood infections.
 Epidemiological features of the group of outer coverings.
 Epidemiology and prevention of STIs.
 Epidemiology and prevention of nosocomial infections.
 Preventive and anti-epidemic measures for the most common diseases.
 Features of the epidemic process during an emergency.
 Definition and tasks of bacteriological intelligence. Rules for selection of materials for
indication of bacteriological weapons.

 • Предмет и задачи эпидемиологии.
 • Основные этапы развития эпидемиологии (Д.Самойлович, Д.К., Л.В. Громашевский,
В.Д. Беляков).
 • Эпидемический процесс и его составляющие.
 • Разделы учения об эпидемическом процессе.
 • Движущие силы эпидемического процесса.
 • Особенности эпидемического процесса при антропонозах и зоонозах. понятие о
сапронозы.
 • Количественные и качественные проявления эпидемического процесса.
 • Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.
 • Очаг инфекционной болезни. Направления проведения эпидемиологического
обследования очага?
 • Чем оговариваются пределы очага инфекционной болезни? Приведите примеры.
 • Цели и задачи эпидемиологического обследования очага.
 • Как проводится выявление инфекционных больных и сообщения о них?
 • Источник и резервуар возбудителей инфекционных болезней.
 • Больной человек и носитель и их эпидемиологическое значение.
 • Категории носителей возбудителей инфекционных болезней.
 • Мероприятия по обеззараживанию больных и носителей как источников возбудителей
инфекционных болезней.
 • Эпидемиологическое значение животных (грызуны, домашние животные и т.д.).
 • Понятие о дератизации, виды и методы.

 • Определение механизма передачи, его звена. Факторы и пути передачи возбудителей
инфекционных болезней.
 • Типы механизмов передачи возбудителей инфекционных болезней человека.
 • Эпидемиологическое значение членистоногих (комары, мухи, клещи, вши, блохи и
т.д.) как переносчиков возбудителей инфекционных болезней. Виды и методы
дезинсекции.
 • Определение дезинфекции, ее виды и методы. Контроль качества дезинфекции.
 • Стерилизация и ее этапы, контроль качества.
 • Календарь профилактических прививок Украины. Правовые аспекты
вакцинопрофилакгикы.
 • Основные нормативные документы в области эпидемиологии.
 • Эпидемиологический метод исследования, его структура.
 • Эпидемиологическая, социальная и экономическая значимость инфекционной
заболеваемости.
 • Уровни доказательности в медицине.
 • Анализ территориального распределения заболеваемости.
 • Проявления эпидемического процесса в годовой динамике заболеваемости и причины,
которые обусловливают.
 • Проявления эпидемического процесса в многолетней динамике заболеваемости и
причины, которые обусловливают.
 • Структура и уровень заболеваемости населения по коллективам, группам и
нозологическим формам.
 • Понятие о территории, группы, время и факторы риска.
 • Значение социального фактора в развитии эпидемического процесса.
 • Значение природного фактора в развитии эпидемического пронесу.
 • Цели и особенности организации скрининговых обследований населения.
 • Планирование противоэпидемических и профилактических мероприятий.
 • Эпидемиологическая классификация инфекционных болезней.
 • Эпидемиологические особенности группы кишечных инфекций.
 • Эпидемиологические особенности группы инфекций дыхательных путей. (
 • Эпидемиологические особенности группы кровяных инфекций.
 • Эпидемиологические особенности группы внешних покровов.
 • Эпидемиология и профилактика ВБИ.
 • Эпидемиология и профилактика внутришньоликрняних инфекций.
 • Профилактические и противоэпидемические мероприятия по наиболее
распространенных заболеваний.
 • Особенности эпидемического процесса при чрезвычайной ситуации.
 • Определение и задачи бактериологической разведки. Правила отбора материалов для
индикации бактериологического оружия.

6. Види навчальних занять: практичне заняття, консультація.
7. Форма навчання: денна
8. Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний.
9. Методи контролю: усний, письмовий, тестовий.
10. Форми підсумкового контролю: підсумковий модульний контроль:
диференційний залік

11. Засоби діагностики успішності навчання: питання для поточного
контролю, задачі, тести.
12. Мова навчання: українська, англійська, російська.
13. Система оцінювання успішності студентів
Шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали здійснюється згідно
рішень Вченої ради ВНМУ (протокол №2 від 28.09.10р.) та Інструкції
оцінювання іспитів та диференційних заліків згідно рішення Вченої Ради ВНМУ
від 27.09.2012р. (в основних положеннях з організації навчального процесу).
Поточна успішність нараховується згідно 120-бальної системи (від 72 балів
(оцінка 3) – 120 (оцінка 5).
Перерахунок балів на іспиті відповідає шкалі:
Оцінка «3» – 50 – 60 балів;
Оцінка «4» – 61 – 70 балів;
Оцінка «5» – 71 – 80 балів.
Отримані бали відповідають фіксованій шкалі оцінок:
Оцінка «3» – 122 – 159 балів;
Оцінка «4» – 160 – 179 балів;
Оцінка «5» – 180 – 200 балів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за
всі
види Оцінка
для екзамену, курсового для заліку
навчальної
ECTS
проекту
(роботи),
діяльності
практики
180-200
А
відмінно
170-179,99
В
добре
зараховано
160-169,99
С
141-159,99
D
задовільно
122-140,99
Е
не зараховано
незадовільно
з
можливістю
FX
можливістю повторного
повторного
складання
складання
не зараховано
незадовільно
з
обов’язковим
обов’язковим
F
повторним
повторним вивченням
вивченням
дисципліни
дисципліни

з

з

14. Політика курсу
Політика курсу здійснюється згідно Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №
1556-VII;, Статуту ВНМУ ім. М.І.Пирогова, Правил внутрішнього розпорядку ВНМУ,
Положення про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І.Пирогова, Кодексу
академічної доброчесності, Положення безпеки про порядок проведення навчання і перевірки
знань.

15. Перелік навчально-методичної літератури
Базова
1. Епідеміологія / За ред. проф. І.П. Колеснікової. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 570 с.
2. Виноград Н.О. Спеціальна епідеміологія: навч. посіб. / Н.О. Виноград, З.П. Василишин, Л.П.
Козак. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 344 с. 18
3. Лінда Дж. Морра І. Шлях до результатів / Лінда Дж. Морра І., Рей К. Ріст – Київ, 2015. – 254.
4. Общая эпидемиология / Виноград Н.О., [и др.] – Київ ВСИ «Медицина», 2015.- 200 с.
5. Manufer T. Gafarova Epidemiology of infectious Deseases / Manufer T. Gafarova – Simferopol,
2010. – 225 p.
Допоміжна
1. Глосарій термінології з епідеміологічного нагляду у сфері ВІЛінфекції/СНІДу / Андреєва
Т.І. [та ін.] – К.: МБФ «Альянс громадського здоров’я», К., ФД «huss», 2015. – 240 с.
2. Трунова О.А. Актуальні питання епідеміології інфекційних хвороб тропічних країн / За
редакцією Трунової О.А., Романенко Т.А. – Донецьк «Каштан», 2010 – 185 с.
3. Голубятников Н.И. Основы медико-санитарной обработки (практикум) / Голубятников Н.И.
– Одесса, 2012 – 353 с.
4. Гаркавый С.И. Профилактика внутрибольничных инфекций: гигиенические,
эпидемиологические и микробиологические аспекты / за ред. Гаркавого С.И., Шевченко А.А.
– Одесса Пресс-курьер, 2015 – 238 с.
5. Lekhan VN et al., Ukraine: Health System Review. Health Systems in Transition, 2015; 17(2) 1153.
6. World Health Organization. World Health Statistics 2012. Geneva, World Health Organization,
2012.
7. Прудкина Н.С. Кровососущие двукрылые насекомые: фауна, биология, экология, медиковетеринарное значение / Прудкина Н.С. – Харьков, 2011. – 296 с.
8. Здоровье-2020 – основы европейской политики и стратегия для XXI века (2013) – 221 с. –
Режим
доступу:
http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/health-2020.-a-europeanpolicyframework-and-strategy-for-the-21st-century-2013
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