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Коронавір́усна хвороба 2019 (англ. Coronavirus disease 2019, абревіатура 

Covid-2019 або COVID-19, яка затверджена як офіційна скорочена назва, також 

Гостра респіраторна хвороба, яку спричинює корона вірус SARS-CoV-2 англ. 

SARS-CoV-2 acute respiratory disease; стара назва Гостра респіраторна хвороба, 

яку спричинює коронавірус 2019-nCoV англ. 2019-nCoV acute respiratory 

disease) — інфекційна хвороба, яка виникла вперше у грудні 2019 року в місті 

Ухань, Центральний Китай.  

Хвороба почалася як спалах, який розвинувся у пандемію.  

Причиною хвороби став коронавірус SARS-CoV-2 (стара назва 2019-

nCoV), циркуляція якого в людській популяції була до грудня 2019 року 

невідомою. Пандемію цієї хвороби Всесвітня організація охорони здоров'я 

(ВООЗ) визнала надзвичайною ситуацією в галузі міжнародної охорони 

здоров'я та внесла заходи з боротьби проти неї до тимчасових рекомендацій 

згідно з Міжнародними медико-санітарними правилами 2005 року. Щоб 

уникнути стигматизації, пов'язаної з географічним регіоном, де виникли перші 

випадки захворювання, а також з расовою приналежністю, ВООЗ затвердила 

зрештою офіційну назву захворювання як «коронавірусна хвороба 2019 

(COVID-19)». 

 

Бібліографічний список стане у нагоді науковцям, медичним працівникам, 

викладачам вузів, студентам, широкому читацькому загалу та всім, хто 

цікавиться проблемою коронавірусної інфекції.  

При складанні посібника використані фонди обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені О. Ольжича та дані з сайтів бібліотек України. 
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