
Комунальний заклад  

«Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега Ольжича» 

Житомирської обласної ради 

Відділ спеціалізованої медичної літератури 

 

 

 

 

 

 

Коронавірусна хвороба (COVID-19) 

Бібліографічний список літератури 

 

 

 

 

 

Житомир, 2021 



Пандемія COVID-19 (абревіатура від англ. COrona VIrus Disease — 2019) 

спричинена новим коронавірусом 2019 року (SARS-CoV-2, або 2019-nCoV). 

Вірус 2019-nCoV вперше зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 

2019 року. Тоді більшість людей, уражених новим вірусом, були пов’язані з 

ринком в м. Ухань. 

Інфекція поширюється повітряно-краплинним шляхом через вдихання 

розпорошених в повітрі в процесі кашлю або чхання крапель з вірусом, а також 

через потрапляння вірусу на поверхні з подальшим занесенням в очі, ніс або 

рот. Прості дезінфікуючі засоби можуть вбити вірус, унеможливлюючи 

зараження людей. Віруси нестійкі у зовнішньому середовищі. Вони миттєво 

гинуть при температурі понад 56 градусів, руйнуються під дією хлороформу, 

формаліну, етилового спирту або ефіру. Коронавірус добре переносить 

заморожування. 

COVID-19 - це потенційно тяжка гостра респіраторна інфекція, яку 

викликає коронавірус SARS-CoV-2. Коронавірусна інфекція є небезпечним 

захворюванням, перебіг якого може бути у різних формах - безсимптомній, 

легкій, а також тяжкій гострій респіраторній вірусній інфекції. Специфічні 

ускладнення COVID-19 можуть включати вірусну пневмонію, яка спричиняє 

гострий респіраторний дистрес-синдром або дихальну недостатність із ризиком 

смерті. Джерелом коронавірусної інфекції, як правило, є хвора людина. При 

цьому, період контагіозності на сьогоднішній день чітко не визначений. 

Інкубаційний період триває від 2 днів до 2 тижнів. 

Вхідними воротами для інфекції є слизова оболонка верхніх дихальних 

шляхів. При ураженні збудником nCov2019 інфікування стрімко поширюється 

на бронхи та легені. 

На сьогодні патогенез COVID-19 невідомий. Поєднання гіпертонічної 

хвороби та цукрового діабету в багато разів підвищує тяжкість перебігу 

коронавірусної хвороби. 

 

Бібліографічний список стане у нагоді науковцям, медичним працівникам, 

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

цікавиться проблемою коронавірусної інфекції.  

При складанні списку використані фонди обласної універсальної наукової 

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